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“Un muzeu este o carte de învățătură dată
cu folos vizitatorilor. Din examinarea unui raft
înveți mai mult decât îți oferă un volum, iar din
o sală a muzeului din Cluj cunoști mai multă
viață românească decât din toate celelalte
muzee din Transilvania”.
G. Vâlsan

“A museum is a book of leaming given profitably
to the visitors. From examining a shelf, one can
leam more than a volume offers, and from a room
of thc Cluj museum you may find out more about
the Románián life than from aii the other
museums from Transylvania
G. Vâlsan
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CUVÂNT ÎNAINTE
Se știe că inteligența conservată a unei societăți, ca informație
pură, are un caracter istoric. Se mai știe, de asemenea, că fiecare
perioadă își are valorile ei ce constituie startul pentru o dezvoltare
ulterioară.
Desigur, nu toată inteligența conservată își păstrează valoarea și
nu toate rezultatele cercetărilor noastre sunt reținute de generațiile
următoare, fiindcă o parte se degradează natural. Așa se face că orice
temă sau problemă de cercetare comportă abordări alternative, teoretice
și empirice, raționale sau intuitive, inclusiv cercetări de teren. Una nu
poate înlocui pe celelalte, toate trebuind articulate și confruntate. Autorii
lucrărilor publicate în acest volum cred în existența realității pe care o
judecă, dar și în autonomia ei spirituală.
Cercetarea științifică înseamnă, de fapt, o explorare, în care nu
există reguli, fiindcă necunoscutul aparține celui care ajunge primul.
Cercetarea științifică nu ne oferă numai valori “absolute”, ci și trepte
valorice posibile de a se adecva realităților umane, și, chiar dacă rămâne
încă ceva neatins, intervine o funcție a curiozității sau chiar a
imposibilului, care formează posibilul. în acest context, logica, care stă
la baza cercetării științifice, este punctul de articulare al posibilului cu
realul, iar actul cercetării face joncțiunea dintre real și posibil.
în aria noastră de cercetare, specialiștii își prezintă rezultatele la
conferințe, simpozioane, prin publicații, în buletine științifice sau
ANUARE, având convingerea profesională că cercetarea produce
cunoștințe și înțelegere.
Volumul de față atestă o preocupare constantă a Muzeului
Etnografic al Transilvaniei, unde specialistul participă la dezvoltarea
sectorului cognitiv, depășind condiția contemporană a deprecierii rapide
a propriului stoc cognitiv.
Prin puținele noastre cuvinte credem că am întărit ideea că știința
este o ușă a cărei cheie este cercetarea, dar și ansamblul abordărilor
alternative, care reușesc întotdeauna ...
Simona Munteanu
Director al Muzeului Etnografic al Transilvaniei
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AVANT-PROPOS
On sait que l’intelligence conservée d’une société, comme
information pure, a un caractere historique. On sait, de mérne, que
chaque péríode a ses valeurs qui constituent le point de départ pour un
développement ultérieur.
Certainement, pas toute l’intelligence conservée garde sa valeur
et pas tous les résultats de nos recherches sont maintenus par Ies
générations â venir, car une certaine partié se dégrade naturellement.
C’est pour cela que tout théme ou probleme de recherche comporte des
abords altematifs, théoriques et empiriques, raisonnable ou intuitifs, ciinclus des recherches de terrain. L’un ne peut pas remplacer l’autre mais
tous doivent étre articulés et confrontés. Les auteurs des ouvrages
publiés dans ce volume croient á l’existence de la réalité qu’ils jugent
mais aussi ă son authonomie spirituelle.
La recherche scientifique signifie, en fait, une exploration, ou il n’y
a pas de régies car l’inconnu appartient ă celui qui arrive le premier. La
recherche scientifique ne nous offre pas seulement des valeurs “absolues”
mais aussi des niveaux possibles de la valeur de s’adapter aux realités
humaines, et alors, mérne si quelque chose reste intact, une fonction de la
curiosité ou mérne de l’impossible intervient, en rendant tout possible. Dans
ce contexte, la logique, qui est â la base de la recherche scientifique, est le
point d’articulation entre -le possible et le réel et l’acte de recherche
scientifique fait la jonction entre le réel et le possible.
Dans notre domaine de recherche, les spécialistes présentent
leurs résultats aux conférences, symposiums, dans différents
publications - des bulletins scientifiques ou des ANNUAIRES -, avec la
conviction professionnelle que la recherche produit des connaissances et
de la compréhension.
Ce volume confirme une préoccupation constante du Musée
Ethnographique de Transylvanie, oü le spécialiste participe au
développement du secteur cognitif, dépassant la condition
contemporaine de la dévalorisation rapide de son propre stock cognitif.
Par ces quelques paroles, on a la conviction d’avo ir renforcé
l’idée que la science est une porte, dönt la elé est la recherche, et qu’elle
représente la totalité des abords altematifs qui ont toujours du succes ...

Simona Munteanu
Director al Muzeului Etnografic al Transilvaniei
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ETNOMUZICOLOGUL VIRGIL MEDAN
In memóriám

Maria Bocșe
în primăvara anului 2004 s-a îm
plinit un deceniu de la dispariția în “ Lumea
Neîntoarcerii” a celui care a fost etnomuzicologul clujean, VIRGIL MEDAN.
Născut Ia 3 mai 1930 (lună în
care ursitoarele i-au prezis o viață
închinată satului tradițional și dragostei
pentru spiritualitatea neamului), în
localitatea NIREȘ, jud. CLUJ.
VIRGIL MEDAN a rămas
credincios toată viața lui Dumnezeu și
învățăturilor primite de la părinți:
respectul față de adevăr și cinste, ca și
pentru înțelepții satelor.
Părinții săi - una din cele mai
onorabile familii din satul de pe Someș - l-au dat să învețe carte la
Școala Normală din Gherla, ca să devină dascăl de țară. “Avea mare
dragoste pentru învățătură și talent la muzică, știa doini frumos, ca pe la
ei, pe Someș, iar la cântecele religioase nu-1 întrecea nimeni, căci a
moștenit glasul tatălui său, diac la biserica din Nireș” - ne mărturisea
odată regretatul profesor și director al Liceului “Petru Maior” din
Gherla, EMIL PRECUP, în perioada interbelică. A urmat apoi
Conservatorul “ Gh. Dima” din Cluj, absolvind strălucit în 1956.
în cele patru decenii de activitate, de muncă plină de ardoare, de
pasiune, de dăruire pentru folclorul muzical și literar, a căutat mereu să
se autodepășească și să aducă noi contribuții la această disciplină destul
de “firav” reprezentată în țara noastră, după Constantin Brăiloiu.
Cât de sumară și de cinică ni se pare prezentarea lui VIRGIL
MEDAN în dicționarul “ ésential” al “ Clujenilor secolului XX”, apărut
la Casa Cărții de Știință, din Cluj Napoca, în anul 2000 ! In cele 8
rânduri inserate în această carte atât de pretențios intitulată, nu se
surprinde aproape nimic din personalitatea vulcanică și prolifică a
regretatului etnomuzicolog, care ne-a părăsit la abia 64 de ani, în
plinătatea puterii de creație.
Anuarul a fost scanat de Biblioteca Centrală Universitară "Lucian Blaga" Cluj-Napoca
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încă din primul an al facultății și până la absolvire și-a dăruit
talentul și disponibilitatea de tânăr plin de suflet, ca dirijor al
Ansamblului Armatei din Cluj. Se cuvine să amintesc faptul că în acea
vreme în orașul de pe Someș existau doar două ansambluri prestigioase,
cu zeci de diplome și medalii naționale.: Ansamblul Armatei și
Ansamblul CFR. Abia din 1954 s-a înfiripat al treilea ansamblu, acela al
Universității “Babeș-Bolyai”, din care eu însămi am făcut parte, având
fericita ocazie de a-i cunoaște pe cei doi mari muzicologi tineri, care
încă de pe băncile facultății s-au făcut remarcați, prefigurând un viitor
strălucit VIRGIL MEDAN și EMIL SIMON, ilustrul dirijor clujean, pe
atunci doar pianist corepetitor al corului Universității.
VIRGIL MEDAN s-a stabilit definitiv în Cluj, întemeindu-și o
familie deosebită, cu Lidia Medan, apreciat medic internist, care l-a
sprijinit întreaga viață în desfășurarea activității profesionale și de
cercetare, veghind și azi la împlinirea și punerea în lumină, postum, a
tuturor studiilor de mare valoare, rămase în seif, dar nu în uitare,
Apreciat ca cercetător remarcabil încă de pe atunci, în 1957 a
fost numit șeful Secției culturale a Sfatului Popular Cluj, urmând
curând a primi învestitura de director al Palatului Culturii, al Regiunii
Cluj, afirmându-se prin organizarea unor manifestări și festivaluri de
anvergură, în perioada 1957-1960. își începe apoi adevărata activitate
de cercetător folclorist și eînomuzicolog ca cercetător științific
principal și șef de secție la Institutul de Etnografie și Folclor, Filiala
Cluj, al INSTITUTULUI DE ETNOGRAFIE ȘI FOLCLOR din
BUCUREȘTI, numit la propunerea directorului institutului național,
SABIN DRĂGOI. Intre anii 1965-1975 a fost cercetător științific
principal la Sectorul de Etnografie și Folclor al CENTRULUI DE
ȘTIINȚE SOCIALE din CLUJ NAPOCA, iar în perioada 1975- 1990 a
împlinit aceeași funcție la CENTRUL CREAȚIEI POPULARE din
CLUJ NAPOCA. S-a pensionat la cerere, în anul 1990, vrând să-și
dăruiască viața pe care i-a mai lăsat-o Dumnezeu, doar finalizării
operei uriașe, rămasă încă nepublicată și familiei dragi, soției LIDIA și
fiului GELU MEDAN, matematician și analist programator.
In orașul care i-a fost “leagănul copilăriei” și “ locul împlinirii”,
VIRGIL MEDAN a făcut parte din acea generație “de aur”, împătimită
până la sacrificiul de sine, pentru cercetarea culturii și civilizației
tradiționale românești, demonstrând originea lor și confluențele cu
marile culturi indo-europene, celtice și scandinave, găsind deopotrivă,
similitudini lexicale, semantice și spirituale, care au demonstrat
indubitabila noastră apartenență la “fluviile” culturale europene.
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Etnomuzicologui Virgil Medan

In anul 1983 și-a luat doctoratul în cadrul Conservatorului “Gh.
Dima” din Cluj Napoca, cu teza “Folclorul copiilor”, despre care
reputata
etnomuzicologă
Ghizela Sulițeanu,
cercetătoare
la
INSTITUTUL DE ETNOGRAFIE ȘI FOLCLOR, din BUCUREȘTI,
membră în comisia de doctorat s-a exprimat că este cea mai strălucită
abordare din către s-au făcut, privitoare la această “sensibilă și dificilă”
temă din folclorul tradițional.
în cei 40 de ani de cercetări etnomuzicale a străbătut toate zonele
Transilvaniei, căutând și reușind să releve nu numai diversitatea
extraordinară a melosului popular, ci și unitatea patrimoniului spiritual a
întregii oikumene românești.
Autor prolific, VIRGIL MEDAN a scris numeroase studii și
volume de referință, cum sunt: “ 160 de melodii instrumentale”, 1968;
“1000 de chiuituri de pe Someș”, 1969 ; “Cântece de joc”, voi. I, 1972;
“Cântece epice”, 1979 - pentru care a primit două prestigioase premii:
Premiul Uniunii Compozitorilor și Muzicologilor din România” și
Premiul “ Ciprian Porumbescu” al Academiei Române.
Au urmat apoi volumele: “Folclorul copiilor”, 1980;
“Mențiuni discografice”, 1982; “Folclor muzical. Cântece de joc”,
voi. II, 1989 - primind din nou “Premiul Uniunii Compozitorilor și
Muzicologilor din România”.
Cu puțin înainte de “plecarea sa” dintre noi, a predat la editura
Asociației “Vatra Românească” din Cluj Napoca, volumul “Cântece
patriotice”, apărut postum, sub directa îngrijire a domnului profesor
universitar dr. Iustinian Petrescu. La propunerea domnului primar de
atunci, GHEORGHE FUNAR, această carte a primit “ premiul Primăriei
Municipiului Cluj Napoca”, la Salonul Național de Carte din 1995.
Multe avea încă de scos la lumină, dar au rămas în manuscrise
finalizate sau în curs de finalizare, pe care, sperăm că soția sa ie va
încredința tiparului:
”Nireș - folclor muzical românesc și maghiar”, “Muzica sacră”,
“674 de colinde”, “Folclor liric și epic din Sălaj”, “ Folclor din Gurghiu250 de piese instrumentale” și multe altele, închinate specialiștilor
etnomuzicologi. Patrimoniul inestimabil cules de VIRGIL cu pasiune și
cu o consecvență remarcabilă salvându-1 de la uitare l-a înălțat, fără
îndoială, în “lumea muzicii celeste a eternității”, deasupra întregii
nimicnicii a lumii terestre.
Pentru prestigiul său de excepțional specialist, VIRGIL MEDAN
a fost invitat la numeroase simpozioane și congrese naționale și
internaționale de profil, la Paris, Bruxelles, Pancevo, Budapesta și în
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repetate rânduri, la Roma. A fost ales membru al Societății
Internaționale de Etnografie și Folclor, din anul 1971, iar din 1980,
membru al Uniunii Compozitorilor și Muzicologilor din România.
în cercetările sale a surprins și relevat elemente inedite din
spiritualitatea tradițională românească, descoperind păstrarea unor
obiceiuri de străveche origine autohtonă sau latină, în satele din
Transilvania, cum este datina “Boului împănat” de la Rusalii, viabilă
încă în localitățile rurale de pe Someș, ca și ritualul “Comandării
Crăciunului”, cunoscut încă din copilăria sa, în satul natal, Nireș,
organizat de “Cetele de Feciori”. Deopotrivă, a studiat aspectele
deosebite din folclorul nupțial al Bihorului sau al Țării Oașului.
Este dificil să cuprinzi într-un spațiu restrâns, o viață de om și o
activitate iară preget. Pe drept cuvânt, despre VIRGIL MEDAN - om cu
temperament năvalnic, cu neastâmpăr creator, cu simțul ascuțit al
dreptății și cu spiritul critic al injusteții, cu dragostea nestăvilită de viață
și de bucuriile ei - se poate spune că “avea hodina apelor și tihna
vântului”, ca în splendida sintagmă a lui Mihail Sadoveanu.
Dorința de a impune valorile folclorului românesc pe plan
național și internațional, energia sa debordantă și disponibilitatea de a se
dărui mereu altora l-au determinat să inițieze două festivaluri ale
județului Cluj, ale orașelor de pe Someș: Festivalul național “Samus”,
care se desfășoară an de an, de peste trei decenii, în municipiul Dej și
Festivalul “Trio transilvan” de la Gherla, care acordă și premiul
nominalizat “Virgil Medan”.
Studiile prezentate în cadrul simpozioanelor organizate cu
aceleași prilejuri sunt publicate în volumul “Samus”, periodic fondat tot
de regretatul etnomuzicolog VIRGIL MEDAN, fiind continuat cu
respect și nostalgie de foștii săi colaboratori și prieteni.
A desfășurat și o ferventă activitate publicistică, în ziarele locale
și centrale, onorând zeci de emisiuni radio, la Cluj și la București.
In ultimul deceniu al vieții sale, muzica sacră, religioasă l-a
preocupat tot mai mult.. Cu stoicism și cu devoțiune creștină a cercetat
muzica bizantină și reflectarea ei în cântecele liturgice din bisericile
noastre, apoi a descoperit în Arhivele Vaticanului documente care
atestau fecunda activitate muzicală și religioasă a călugărului și
cărturarului de origine română, Joan Kajoni (Ioan Căianu, originar din
satul Căian, de pe Someș). VIRGIL MEDAN a dorit să publice
manuscrisele acestuia, păstrate parțial la Mănăstirea Șumuleu, din
județul Covasna, dar n-a avut posibilitățile materiale necesare. A înființat
în schimb, la Cluj, Fundația “Ioan Căianu”, ca loc de întâlnire a
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specialiștilor și muzicologilor cu aceleași preocupări de studiere a
muzicii religioase. Manuscrisele lui Ioan Căianu au fost publicate
ulterior de către Academia Română, în colaborare cu Academia din
Budapesta, într-un volum monumental și luxos, care redă în facsimil
partiturile muzicii sacre din textele originale și transcrierea lizibilă a lor,
făcută de marii specialiști ai celor două țări
VIRGIL MEDAN și-a purificat sufletul dirijând corul studenților
de la Teologia Greco-Catolică din Cluj Napoca, predând și muzica
religioasă, în anii de după revoluție. Dar pentru sufletul său și al
concitadinilor a făcut și mai mult.
în vecinătatea Universității de Agronomie și Medicină Veterinară
se află o clădire veche de peste 300 de ani, fosta mănăstire a călugărilor
Ordinului “Vasile cel Mare”- sau cum erau cunoscuți, “Ordinul
Basilitenilor”. După alungarea acestora în anul 1948 de către autoritățile
comuniste de atunci, clădirea a fost ocupată de numeroase familii, iar
fosta capelă a devenit depozit de materiale pentru construcție. După 40
de ani, ruina, mucegaiul, decrepitudinea au transformat străvechile săli
gotice, cu bolți înalte, în sinistre lăcașuri ale mizeriei.
în anul 1992, VIRGIL MEDAN s-a hotărât “să spele” această
rușine a Cetății de pe Someș. Mi-a mărturisit gândul său, iar eu l-am
încurajat, asigurându-1 că noul primar, instalat atunci nu lasă pe nimeni
fără un răspuns sau ajutor, la vreo solicitare. Astfel, la insistențele
împătimitului muzicolog, primarul GHEORGHE FUNAR. a dispus și a
sprijinit material evacuarea capelei și amenajarea ei ca biserică grecocatolică, închinată “Sfântului losif”. Tot acolo a primit sediu și Fundația
“Ioan Căianu”, ulterior, după moartea fondatorului, fiind strămutată.
Amenajată inițial prin râvna celor doi “ctitori”, biserica a fost
apoi renovată prin grija parohului charismatic, PETRU CHIRTOȘ, fost
student al lui VIRGIL MEDAN, pe care-1 pomenește în slujba divină a
fiecărei zile : “....... și iarăși pomenește, Doamne, pe ctitorii acestei sfinte
biserici, vii și adormiți, profesorul Virgil!...”
Suntem toți oameni care trudim, naștem copii și idei, facem fapte
bune și rele, dorim să rămânem în amintirea celorlalți, măcar în aceea a
familiei și a celor cu care am muncit o viață. Dar câți merităm, oare, ca după
moarte, un preot cu har și sute de enoriași să se roage pentru sufletul nostru?
La înmormântarea lui VIRGIL MEDAN- stins în 12 aprilie
1994- șapte călugări “basiliteni”, în frunte cu abatele AUGUSTIN
PRUNDUȘ au oficiat serviciul funerar, înveșmântați în odăjdiile
violacee ale marilor ceremonii, iar răposatului i-au pus pe piept “
Panglica Ordinului”, conferindu-i după moarte, distincția recunoștinței și
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a intrării în Lumea Veșniciei, în vreme ce corul teologilor, foștii săi
studenți, îl jeleau în litanii de îngropăciune, după ritul bisericii străbune .
“ în veci pomenirea lui..

Virgil Medan pe teren împreună cu Elena Hlinca Drăgan la culegeri în Urisiul
de Sus, Mureș, 1967

Virgil Medan Ia culegeri pe teren, Bihor, 1976
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Virgil Medan Ia festivalul SAMUS, Dej, 1983

Virgil Medan la Festivalul Cântecele Obcinii, Fundu Moldovei, 1988
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ETNOMUZEOLOGUL GHEORGHE BODOR
In memóriám

Maria Bocșe
Rândurile muzeografilor și mai ales cele ale etnografilor s-au
întrerupt din nou, dureros și implacabil, prin dispariția celui care a fost
GHEORGHE BODOR, pasionatul și mult devotatul etnograf ieșean,
unul din reputații specialiști ai “generației de aur”, care a crezut mai
presus de orice, în datoria de a impune pe plan național și internațional,
muzeografia românească !
Dumnezeu și ursitoarele i-au hărăzit “ să intre” în lumea terestră
primăvara, în luna mai, când totul exultă în frumusețe și reîntinerire,
apoi s-o părăsească pentru “ Lumea Albă a Eternității”, la început de
iunie, când rodul naturii și al vieții devine răsplata împlinirilor.
L-am cunoscut bine de-a lungul celor patru decenii de activitate
ale mele și l-am prețuit pentru felul cum și-a dăruit întreaga existență și
întreaga familie pentru -formarea, organizarea și dezvoltarea unei
instituții dragi, MUZEUL ETNOGRAFIC AL MOLDOVEI din IAȘI.
Vestea morții sale mi-a ajuns pe o cale cel puțin bizară. Nu-1 mai
văzusem de peste două decenii, iar în ajunul Sângeorzului din acest an
mi-am amintit de numele său și de bunul obicei de a ne felicita de zilele
onomastice. Poate de aceea, noaptea l-am visat că a venit aici, în orașul
de pe Someș, ca să-și ia rămas bun de la colegii de breaslă. Avea aceeași
ținută elegantă și sobră pe care i-o cunoșteam, dar fața îi era acoperită de
umbra unei tristeți iremediabile și de o oboseală sfâșietoare. La invitația
mea de a intra pentru a se odihni, mi-a răspuns : “ Nu am timp, vin de
departe și trebuie să mă întorc și mai departe...”
Impresionată adânc de acest mesaj misterios, am telefonat soției
sale, la Iași, care mi-a confirmat vestea zguduitoare a dispariției bunului
coleg și muzeograf, GHEORGHE BODOR, întâmplată cu doi ani în
urmă, ceea ce m-a surprins și m-a îndurerat profund, cu atât mai mult cu
cât doar cu trei zile după decesul lui m-am întâlnit cu o fostă colegă și
colaboratoare a sa, care nu știa nimic despre fostul ei director de muzeu.
Ce tristă este această nepăsare a oamenilor ! Muncim o viață unii alături
de alții, iar după retragerea din activitatea oficială nu mai însemnăm
pentru societate nici cât o frunză căzătoare !
GHEORGHE BODOR s-a născut la 27 mai 1929, în localitatea
TEACA, jud. Bistrița Năsăud, într-o familie de vrednici țărani, care s-au
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străduit să-l dea “ 1a. școli înalte”. Destinul l-a îndreptat spre Iași, nu spre
Cluj, unde veneau majoritatea ardelenilor. Acolo a urmat Facultatea de
Istorie - Geografie a prestigioasei UNIVERSITĂȚI “ALEXANDRU
IOAN CUZA”, iar după absolvire, s-a angajat curând Ia MUZEUL
MOLDOVEI, adăpostit de splendidul edificiu al PALATULUI
CULTURII din IAȘI.
Legăturile sale cu Școala etnografică ardeleană, întemeiată de
ROMULUS VUIA, fondatorul primului MUZEU ETNOGRAFIC din
țară, la Cluj au rămas permanente, prin relațiile directe și prin
intermediul regretatului etnolog, ION CHELCEA, fost discipol și
asistent al directorului clujean. Chelcea a părăsit Clujul și muzeul în
care s-a format ca cercetător, doar pentru a fonda MUZEUL
ETNOGRAFIC AL MOLDOVEI, unde a transmis la rândul său, ideile
novatoare și principiile de organizare ale unei instituții patrimoniale de
excepție, preluate din pilda și munca iară preget ale mentorului său,
ROMULUS VUIA.
Printr-o activitate asiduă și purtând charisma familiei sale de
țărani ardeleni, cu frica lui Dumnezeu și dragostea de muncă,
GHEORGHE BODOR a ajuns directorul muzeului ieșean, apoi chiar
director general al PALATULUI CULTURII, care întrunea toate
muzeele (de etnografie, istorie, artă, politehnică), organizate pe
disciplinele conexe și pe un patrimoniu excepțional, adunat de generații.
Intr-un dicționar ale etnografilor apărut recent și scris de
cercetătorul IOAN GODEA, cercetător de mare referință, se precizează
sec, fără nici o altă informație remarcabilă asupra vieții celui dispărut
dintre noi: “ Bodor Gheorghe a condus mai mulți ani Muzeul Etnografic
al Moldovei, îngrijindu-se de creșterea colecțiilor sale și de organizarea a
numeroase activități cultural-educative” .
E de mirare că unul din generația noastră n-a știut (?) mai mult
Toți cei care l-au cunoscut și l-au prețuit îi cunoșteau eforturile
pentru a demonstra unitatea culturii și a civilizației românești, din
întreaga oikumenă vorbitoare a aceleași limbi. Pregătirea sa. cultura
acumulată în domeniul specialității l-au condus și spre cercetarea
universalității culturale, spre cunoașterea confluențelor și a influențelor
în arta și spiritualitatea românească, spre conștiința apartenenței noastre
la cele mai vechi culturi europene, idei reflectate în studiile sale și în
organizarea întregului plan tematic al muzeului pe care l-a condus.
A tăcut cercetări în Albania și în Germania încă din anii '70,
căutând pe cele două coordonate geografice, elemente convergente cu
civilizația străveche românească. De altfel, una din primele expoziții ale
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României din perioada socialistă, înafara țării a organizat-o GHEORGHE
BODOR, la HAMBURG, demonstrând cu prisosință splendoarea artei
populare românești și formele de civilizație tradițională carpatică.
Am participat la două mari campanii de cercetare națională,
“dirijate” și inițiate “orchestral” de acest vrednic ardelean-moldoveancum îi spuneam noi, căci sufletul său plin de ardoare .și de perseverență
ardelenească “s-a altoit”. pe blândețea și molcoma echilibrare
moldovenească, datorită mediului îți care s-a format și de dragul soției și
al fiicei, moldovence din neam în neam.
In anul 1967 începuse o periculoasă “ hemoragia de patrimoniu”
în afara țării. Tot felul de speculanți, așa ziși iubitori de artă - veneau să
achiziționeze “ cu orice preț”, obiecte religioase, de cult, icoane,
tablouri etc. Alăturându-se inițiativei regretatului director al Muzeului
Brukenthal din Sibiu, prof. dr. CORNEL IRIMIE, precum și a altor
inimoși apărători din muzee, ai valorilor naționale împuterniciți de
MINISTERUL ÓÜLTURII, GHEORGHE BODOR a condus una dintre
numeroasele echipe de cercetători care au împânzit țara, pentru a salva
patrimoniul iconografic existent în casele tradiționale ale satelor
românești, urmând apoi să se deschidă un “ MUZEU AL ICOANEI”, în
inima țării, la cetatea Făgărașului. Eu însămi am făcut parte din această
echipă compusă din oameni de excepție, care mi-au rămas prieteni și
mentori toată viața : ION CHELCEA. MARCELA FOCȘA, PETRE
CAZACU și, HEDVIGA RtlȘDEA, toți având o activitate științifică de
excepție. Din păcate - înafara HEDVIGĂI RUȘDEA, care s-a strămutat
în Germania de riiulți ani - toți ceilalți s-au dus în Lumea Umbrelor. Fie
pioasă amintirea lor !
Am străbătut atunci luni de zile, toate satele din vestul țării, de la
nord de Mureș, până în Maramureș, am îndurat oboseală, frig și foame,
dar de câte ori mai descopeream câte-o icoană pe lemn sau pe sticlă,
provenind din renumitele centre transilvănene, de lă Nicula, Făgăraș,
Șcheii Brașovului, Lancrăm etc. - fețele noastre se iluminau de bucuria
succesului. Azi poate părea hilară această
fericire” a noastră, dar
atunci, când toți eram modești și fără ambiții sau orgolii, înafara
neostoitei dorințe, sincere de â evidenția în lume cultura și civilizația
românească străveche, colecționarea unor afari valori ni se părea o
misiune, o datorie, pe cât de sacră, pe atât de nobilă.
Am adunat atunci peste 4000 de icoane pe sticlă și pe lemn, de o
valoare incomensurabilă, pe care le-am predat la MUZEUL
BRUKENTHAL din Sibiu. GHEORGHE BODOR ne încuraja, ne
stimula să depășim toate greutățile, ivite în peregrinarea noastră peste
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dealuri și văi, prin satele Crișurilor sau prin obcinele Maramureșului Ne
înveselea cu cântecele sale, cu doinele pe care le îngâna, cu dorul de
munții copilăriei, cu glumele sale. Când întâlnea câte un copil desculț,
înveșmântat sărăcăcios, păzind 2-3 oițe, îl întreba cu duioșie: “Măi
băieți, măi, cum ti cheamă pi tini ?”, iar în colțurile ochilor îi mijea o
lacrimă a amintirilor copilăriei.
Ne povestea cu mult umor cum, după ce ajunsese directorul
MUZEULZU ETNOGRAFIC AL MOLDOVEI, tatăl său l-a vizitat
acolo unde “ ajunsese fiul său, mare domn”. Acesta, mândru, l-a plimbat
prin tot muzeul, arătându-i splendorile artei tradiționale a Moldovei. în
loc să se bucure, fața tatălui se înnegura din ce în ce mai mult. Apoi a
oftat: “Săracii boulenii mei, pe care i-am prăpădit ca să te dau la școli !
Iar tu ce-ai ajuns ? Un “de-ăsta” care atârnă pe pereți toate vechiturile !
Dar asta face și mumă-ta când grijește casa și scoate țoalele la soare, fără
să aibă atâta școală! Iar râsul-plânsul i se înnodau în barbă.
MUZEUL ICOANEI nu s-a mai realizat, în pofida tuturor
eforturilor noastre. După mulți ani, am văzut o emisiune TV, în care, un
preot-custode al Muzeului local din Sibiel, localitate din apropierea
Sibiului povestea - departe de cunoașterea realităților dure pe care le-am
trăit noi-cum au fost adunate aceste icoane - de nu se știe cine - și au fost
donate actualului “ Muzeu al icoanelor” din satul său.
în anul 1969, GHEORGHE BODOR organiza o altă mare
campanie de cercetare, pe tot teritoriul Moldovei și al Bucovinei, cu
sprijinul a peste 100 de muzeografi, pentru înzestrarea MUZEULUI
MOLDOVEI, prin salvarea patrimoniului existent încă în satele
tradiționale, dar mai ales în acelea care urmau a fi distruse și evacuate,
prin hotărârea draconică a lui Ceaușescu, de a deschide noi șantiere de
exploatare și lacuri de acumulare.
Am participat și la această acțiune de anvergură, cu cele peste 10
echipe constituite din tineri etnografi, conduși de cei mai reputați
cercetători de atunci, TANCRED BĂNÂȚEANU, BORIS ZDERCIUC,
KOS KAROLY, NICOLAE UNGUREANU, POMPEI MUREȘAN,
IO AN TOȘA etc. Una din echipe o conduceam eu însămi, în satele de pe
Valea Uzului, afluent al Trotușului. Cu pasul, cu dorul și cu durerea în
suflet am străbătut sate din care mai rămăseseră ruine, cimitire și
biserici părăsite, “ bocite” de sinistrul scârțăit al porților deschise doar
de vântul rece al sfârșitului de octombrie. Am adunat tot ce se mai putea
valorifica sau păstra ca fond documentar, în muzeu, din satele
Dărmănești, Boiștea, Valea Uzul ui... GHEORGHE BODOR le prelua, le
mângâia, le adăpostea cu aceeași ardoare în ochi și cu aceeași îndârjire
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de om frumos, zvelt, neînduplecat în profesiunea lui și în misiunea pe
care și-a asumat-o, părând în tenacitatea sa, aidoma brazilor veșnic verzi,
de pe dealurile Tihuței, de unde-și trăgea sorgintea.
Cele 10 echipe de muzeografi au elaborat tot atâtea monografii ale
satelor cercetate, urmând a fi coroborate într-un tratat monografic al
Moldovei. Nici acesta însă n-a mai apărut, lipsind mijloacele financiare, iar
manuscrisele. ..așteaptă colbuite, ca un urmaș vrednic al lui BODOR să le
găsească și să le scoată din uitarea așternută peste ele de 35 de ani...
După încheierea acestei perioade dificile de cercetări prin satele
gloduroase ale Moldovei, GHEORGHE BODOR ne-a oferit celor 100 de
muzeografi inimoși un premiu neașteptat de generos: a organizat
vizitarea mănăstirilor din Bucovina și a marilor muzee etnografice din
Bucovina, Maramureș, Transilvania, ca o cercetare de periegheză, de
observare a unor noi obiective , cărora să ne dedicăm în viitor. Am
vizitat mănăstirile Voroneț, Moldo vița, Sucevița, Gura Humorului,
Văratec, Chilia lui Daniil Sihastrul, Putna. Am îngenunchiat la
mormântul lui Ștefan cel Mare și Sfânt, pe al cărui mormânt se aprind
lumânările singure în noaptea de Paști...Iar BODOR a rostit rugăciunea
ca Dumnezeu să ne dea puterea, tăria și ...nebunia de a nu abandona
niciunul din noi, toată viața, munca nobilă și anevoioasă în care ne-am
angajat. Acolo “ șezum și plânsem”, înfiorați de vocea de serafim a lui
Petre Cazacu, care intona solemn, într-un cântec zguduitor, “ Psalmul
50” al lui Dávid. Pentru acele timpuri, a fost o îndrăzneală de neiertat,
care l-a costat mult în carieră. Ceilalți am cântat “ sotto voce” : “ Ștefan,
Ștefan, Domn cel Mare / Seamăn pe lume nu are...”, dar și pentru atât,
unora nu le-a fost ușor...
Am trecut apoi prin Pasul Prislop, din obcinele Bucovinei în cele
ale Maramureșului, vizitând Muzeul Marmației, cu secția pavilionară și
cea “ în aer liber”, inițiate de vajnicul și regretatul Francisc Nistor, apoi
continuat pe baze științifice de neîntrecutul dr. etnolog, Mihai Dăncuș.
Ne-am oprit la muzeele clujene, “ pe urmele lui Romulus Vuia”, apoi la
Sibiu, unde se înfiripa Muzeul din Dumbrava Sibiului, sub bagheta lui
Cornel Irimie, dar cu truda neostoită a lui Cornel Bucur și a tinerilor săi
colegi. Așa au apărut unul câte unul, Muzeele în aer liber, în acea vreme,
cu eforturi și abnegație uriașe.
Această călătorie de suflet, această excursie ne-a legat și mai
mult în prietenie și-n datoria pe care ne-am asumat-o pentru întreaga
existență. Străbăteam satele, dealurile, pe sub poală de codri, iar de
pretutindeni, zarea strălucea aprinsă de miile de lumânări din cimitire,
încât părea că însăși bolta înstelată a cerului s-a pogorât în întâmpinarea
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noastră. Era 1 noiembrie, ziua morților...
Nu vi se pare o premoniție
asupra destinului nostru, aceste făclii care ard și se mistuie tânjind, spre
cer ?- a zis BODOR, cu o durere sfâșietoare în glas. Poate simțea că
visul unora dintre noi nu se va realiza...
GHEORGHE BODOR a fost preocupat în cercetările și studiile
sale, în principal, de tehnica și meșteșugurile populare., de ocupațiile
tradiționale, de plutăritul pe Bistrița, de expozițiile organizate de el în
țară, în Germania sau la Tirana, în Albania
A avut doruri, inițiative, speranțe, neodihnă. Unele neîmpliniri au
fost inerente în vremea în care a trudit....
A plecat dintre noi așa cum a trăit, onest, dar neîngenunchiat, ca un
copac ce se prăbușește “ din picioare”, pe când tocmai se pregătea să-și
ducă la plimbare nepoțica, să-și împlinească menirea celui vârstnic de a
călăuzi pașii urmașilor și aceea a arborelui de a da sevă, tinerelor vlăstare...
Dumnezeu i-a dat 73 de ani de viață, ducându-1 spre eternitate, la 3
iunie 2002. De atunci, doar Muzeul său, doar faptele sale, doar vaierul
vântului dinspre plaiurile moldovene ne mai aduc amintirea sa luminoasă...
A plecat să-și întâlnească în Lumea Nemuririi pe cei pe care i-a iubit,
părinții și prietenii, personalități ale etnografiei românești, Cornel Irimie,
Petre Cazacu, Tancred Bănățeanu, Boris Zderciuc, Ion Chelcea, Marcela
Focșa, Gheorghe Focșa, Nicolae Ungureanu, Elena Secoșan, Melania
Ostap... și mulți. mulți alții pe care se cuvine să-i pomenim în veci pentru
zestrea muzeistică pe care ne- au lăsat-o nouă, țării
Fie-i odihna de veci în pace și-n brațele Domnului!
“ Sit tibi terra levis!”
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Gheorghe Bodor (primul din stânga) împreună cu colegi din alte muzee: Maria Bocșe,
Nicolae Dunăre, Tereza Mózes, Comeliu Bucur, Iuliana Blaga, la inaugurarea
Muzeului Țării Crișurilor, Oradea, 1972

Gheorghe Bodor împreună cu-grupul muzeografilor etnografi care au participat la
cercetarea așezărilor tradiționale din Moldova, 1969
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Maria Bocșe

Gheorghe Bodor împreună cu colegii etnografi la Parcul Etnografic Național “Romulus
Vuia ” din Cluj-Napoca în perioada reorganizării, 1969

Gheorghe Bodor cu echipa de cercetători etnografi, cursanți la Iași 1969, vizitând
Cetatea Sucevei
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ACTIVITATEA FOLCLORISTICĂ ȘI ETNOGRAFICĂ
A LUI GHEORGHE DĂNCUȘ
Pamfil Bilțiu

Dintre variatele preocupări ale acestui dascăl ieudean (1906-1967)
cea consacrată valorificării culturii populare deține un loc primordial, cum
însuși a mărturisit. “Mai deosebit m-au interesat și preocupat problemele
creației populare”1. Pasiunea pentru acest domeniu datează încă din anii de
studenție, în care s-a bucurat de trezirea interesului pentru folclor din partea
dascălilor săi iluștri: Ovid Densușianu, Dimitrie Guști și Tache Papahagi. Și
pe această linie ne-a lăsat mărturisiri. “Formația mea spirituală și
convingerile în virtutea cărora îmi desfășor activitatea, mi le-am însușit de
la foștii mei educatori.2
La facultatea bucureșteană de filologie pe care a frecventat-o între
1925-1930, era un mediu propice stimulării interesului pentru graiul și
folclorul neamului nostru, mai ales că în acea perioadă a luat ființă
Societatea studenților în filologie română “Graiul nostru”, patronată de
Ovid Densușianu. Mai trebuie să adăugăm că un an mai târziu a avut
prilejul să fie invitat de către Asociația monografîștilor români să participe
la campania monografică de la Drăguș, condusă de către Dimitrie Guști, în
cadrul căreia i se încredințează adunarea prozei populare.3
Timp de trei ani, ca student filolog (1927-1930), a întreprins
cercetări asupra graiului și folclorului din satul său natal Ieud, una dintre
cele mai bogate și mai conservatoare vetre din Maramureș. Materialul
bogat adunat l-a finalizat în lucrarea sa de licență Graiul și folclorul
satului Ieud, coordonator fiindu-i profesorul Tache Papahagi. Susținută
în 1930, lucrarea a fost “clasată prima pe promoție și reținută de către
Institutul de folclor din București pentru publicare”4. Intențiile lui Tache
Papahagi de a publica lucrarea sunt consemnate într-o însemnare pe
manuscrisul descoperit în arhiva savantului. “Prezentul manuscris,
format din trei pagini I-I-III, urmate de 262 pagini, mi l-a încredințat

1 Gheorghe Dăncuș, Din activitatea mea folcloristică. Notiță bibliografică, datată 23
octombrie 1967. Manuscris.
2 Graiul Maramureșului, II, nr. 54, 30 august 1934.
J Stahl H.H., Școala monografiei sociologice, Arhiva pentru știință și reformă socială,
XIV, 1936, p. 1154.
4 Graiul Maramureșului, nr. 54; op. cit.
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autorul Gheorghe Dăncuș pentru publicare și e intitulat Folclorul și
graiul satului Ieud.
Analizând manuscrisul am putut constata o dată în plus influența
pe care a exercitat-o acest dascăl asupra sa pe linia insuflării interesului
pentru cultura populară. “D-lui Tache Papahagi, care mi-a insuflat
dragostea pentru sufletul neamului nostru închin această culegere.
Gheorghe Dăncuș”.
Lucrarea sa de licență a urmat îndeaproape modelul celei
alcătuită de către dascălul său, publicată în 1925 sub titlul “Graiul și
folclorul Maramureșului”, care ne este argumentată mai întâi de
strădaniile de a valorifica deopotrivă, atât folclorul cât și graiul, izvorâtă
din convingerea legăturii indestructibile dintre aceste domenii, apoi din
intenția de a culege cât mai multe specii ale folclorului. Drept urmare
manuscrisul cuprinde 224 doine, 73 satire pornografice, 5 bocete, 9
ghicitori, 33 de tradiții, obiceiuri, credințe, povestiri referitoare la viața
de astăzi, porecle (cum se ocăresc pe la noi) (33 piese). în lucrareamanuscris mai include 70 piese lirice și strigături, care alcătuiesc
producția lirică a lui Ion Hotico Herenta poet țăran din Ieud, precum și
25 de înjurături.
Modul în care Gh. Dăncuș a urmat modelul dascălului său ne este
elucidat și de folosirea la transcrierea textelor a sistemului propus de
Tache Papahagi, pe care simte nevoia să-l simplifice, constatând că
dascălul de la București “nota prin semne și unele identități fonetice”.
în anul 1929, pe când era student în anul V, plănuise o
monografie a satului Ieud, el urmând să redacteze partea referitoare la
folclorul și graiul satului. “în vara anului 1929, tineretul studios
(studenți, elevi) din Ieud ne-am constituit într-un fel de asociația
culturală (conducător era actualul președinte al Asociației Presei Dr.
Artúr Anderco), propunându-ne, printre altele, să facem monografia
satului. Subsemnatul studiam graiul și folclorul în cadrul monografiei”5.
Interesul pentru folclor la Gheorghe Dăncuș intră într-o fază nouă
imediat după instalarea lui ca dascăl în capitala Maramureșului, unde
împreună cu o grupare de colegi locali va scoate în 1932 gazeta “Graiul
Maramureșului”, publicație care va deschide larg coloanele în scopul
valorificării tezaurului folcloric maramureșean. încă în articolul “Drept
program” nevoia valorificării folclorului ne apare limpede elucidată.
“Vom încerca după modestele noastre contribuții să aducem un aport real la
cunoașterea trecutului și obiceiurilor străbune ale maramureșenilor”6.
5 Graiul Maramureșului, 51,9 august, 1934.
6 Graiul Maramureșului, I, nr. 1, 1 martie, 1932, p. 1.
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încă de la apariție dascălul de la Ieud a devenit promotorul unei
largi acțiuni de valorificare a plăsmuirilor anonime7. La înfăptuirea
acestei acțiuni erau chemați să-și aducă contribuția toți intelectualii, iar
materialul adunat urma să slujească la alcătuirea Monografiei
Maramureșului, concepută ca o lucrare de ansamblu “care să reflecteze după posibilități - viața maramureșenilor, sub toate aspectele în trecut și
prezent”8. Lucrarea își propunea că prin ea se vor “studia toate
producțiile folclorice maramureșene”910
. Cu siguranță Gh. Dăncuș se
gândea să reprezinte toate speciile, nu toate piesele, cum s-ar înțelege.
După ce constată sâtisfăcut că, drept ecou al apelului lansat “s-au
pus pe lucru aproape toți” simte nevoia să intervină cu unele lămuriri,
prin care să ordoneze munca colaboratorilor monografiei. Articolul
“îndrumări pentru culegătorii de folclor” cuprinde câteva noțiuni
teoretice legate de metodologia culegerii pe teren a folclorului.
Colaboratorilor le cerea să noteze la finele pieselor localitatea, data
culegerii, vârsta, sexul, ocupațiunea, știința de carte a performerilor,
atenționând că toate acestea “au o importanță foarte mare”!0. Aceste date
de tehnica culegerii pe teren a folclorului vor fi reluate opt ani mai târziu
când din nou simte nevoia să ordoneze activitatea acelora “ce se
învrednicesc cu strângerea producțiilor orale” și care erau colaboratorii
Tribunei Ardealului, ziar unic de expresie românească care apărea la
Cluj în perioada de ocupație hortistă. La acest ziar dascălul publica
folclor în pagina “Grai și suflet românesc”11.
în recomandările făcute a avut în vedere ineditul pieselor, care se
adunau, în care scop recomanda compararea plăsmuirilor culese, cu
materialul publicat în colecții pentru “a nu se înregistra repetiții”1213
. în
opinia sa autenticitatea pieselor era esențială. Drept urmare, recomanda
“să nu se culeagă tot ce știu țăranii, să nu se spună decât ceea ce au creat
ei s-au le-a rămas din moși-strămoși”1 . Păstrarea autenticității
presupunea excluderea oricărei intenții de modificare a textelor culese,
recomandând “să nu se schimbe nimic din ceea ce știe și spune țăranul.

7 Dumitru Pop, Folcloristica Maramureșului, București, Ed. Minerva, 1970, p. 115.
8 Graiul Maramureșului, II, nr. 28, 1934.
9 Graiul Maramureșului, nr. 29, 8 martie, 1934.
10 Ibidem.
11 Gheorghe Dăncuș, Pentru colaboratorii noștrii, care culegfolclor, Tribuna
Ardealului, 5 februarie, 1942.
12 Graiul Maramureșului, III, nr. 8, 1934.
13 Gheorghe Dăncuș, Pentru colaboratorii noștrii ..., op. cit.
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Nimic nu trebuie să se adauge, după cum nimic nu trebuie să fie lăsat
afară, chiar dacă s-ar părea că nu sună frumos”14.
Astfel de îndrumări ne certifică buna pregătire de specialitate pe
care o poseda dascălul, care nu poate fi desprinsă de orientările modeme
introduse în folcloristica începutului de veac al XX-lea de către Ovid
Densușianu, I.A. Candrea și Tache Papahagi.
Cunoștințele cu care era înarmat îi facilitează elaborarea unor
considerații teoretice, între care și definiția folclorului care, în opinia lui,
constituia “o enciclopedie a poporului - cum arată însăși denumirea
Volk popor și lore știință, cunoștință, care cuprinde toate manifestările
spirituale ale poporului, tot ce simte și cugetă el despre lume și viață”15.
Chiar dacă nu este completă, definiția reprezintă un punct de vedere
avansat și personal remarcabil.
Gheorghe Dăncuș a fost preocupat și de caracterele specifice ale
creației orale, arătând că aceasta are implicit un caracter colectiv și de
anonimat. Pornind de la creația poetică a lui Ion Hotico Herenta și a lui
Dumitru Brândău din Ieud punctează unele considerații asupra procesului
de creație în folclor. El observa just că inițial plăsmuirile anonime sunt
rodul imaginației unor indivizi înzestrați. Era convins că plăsmuirea
anonimă, ca produs al individului înzestrat, nu este recepționată mecanic de
masa colectivității, ci suferă modificări în raport cu aspirațiile, gustul și
sentimentele ei, așa încât ea devine din bun individual, bun colectiv16. Și pe
această linie Gh. Dăncuș are o poziție justă.
Analizând manuscrisul “Dorul înstreinatului” de Ion H. Herenta,
scris când se afla la tăiat pădurea în Județul Buzău observă că numiți factori
precum știința de carte, ocaziile de a umbla prin alte zone își pun pecetea
asupra actului de creație în folclor sau cum se exprimă dascălul, “asupra
modalității în care crează individul”17. Izolat geografic, Ion Hotico Herenta,
poetul țăran “neavând nici o mângâiere din partea nimănui își varsă tot
aleanul sufletului în aceste cântece”18. Gh. Dăncuș era adeptul permanenței
actului de creație în folclor. “Dar comoara aceasta nu se va găta niciodată.
Mereu se descoperă creațiuni necunoscute și mereu se crează altele nouă”19.
Accentuarea însemnătății folclorului ca document psihologic și
are punctul de pornire în concepțiile lui Ovid Densusianu și Tache
14 Ibidem
15 Gheorghe Dăncuș, Sufletul nostru folclorul, în Calendarul Tribunei Ardealului, 5
februarie, 1942.
16 Graiul Maramureșului, 41,31 mai, 1934.
17 Ibidem.
18 Graiul Maramureșului, III, nr. 42, 7 iunie, 1934.
” Gheorghe Dăncuș, Sufletul nostru folclorul, op. cit.
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Papahagi, al cărui discipol a fost. în opinia dascălului de la Ieud
“folclorul are o deosebită importanță și prin faptul că el reflectă
admirabil psihologia, mentalitatea, specificul sufletesc al entității etnice
în care el se creează și în cadrul căruia circulă. Deci psihologia
maramureșenilor nu o vom putea formula numai după ce vom culege
minuțios întreaga lor creatiune folclorică. Numai atunci vom putea defini
*
*70
• •
specificul maramureșean” . Asupra acestei idei a revenit și a căutat s-o
și propage în public printr-un ciclu de conferințe intitulat “Din
psihologia maramurășanului”, în urma căruia presa locală îl aprecia pe
Gh. Dăncuș drept un “bun cunoscător al manifestărilor sufletești ale
71
țăranului și folclorului local” .
Această legătură dintre psihologie și folclor o ridică repetat. “Dar
toate concepțiunile acestor generațiuni despre viață și despre moarte, despre
cer și pământ, despre bine și rău, toate credințele și îndoielile, care s-au
strecurat și încuibat în nenumăratele cute ale sufletului au rămas ascunse,
nescoase la lumină20
22. Rezultă că pentru a se cunoaște psihologia și
21
concepțiile populare se impunea adunarea și studierea întregii creații
populare. în comentariile sale despre doină notează “ce a fost și ce este
doina pentru viața românului o spune poporul însuși”2324
.
între folclor și etnografie descoperă o legătură strânsă, care trebuie
pusă pe seama influenței ce a avut-o asupra sa Tache Papahagi. Pe măsură
ce îi parvenea la redacția gazetei “Graiul Maramureșului” un material tot
mai bogat, care urma să slujească la întocmirea Monografiei
Maramureșului constată existența unor confuzii “în ceea ce privește
domeniul de cercetare al folclorului și etnografiei”. Drept urmare simte
nevoia să intervină cu unele lămuriri prin articolul Cultura maramureșeană
- folclorul - civilizația populară maramureșeană etnografia14. Căutând să
le definească ajunge la concluzia că ambele discipline studiază produsul
popular, cu deosebirea că folclorul înfățișează totalitatea producțiilor de
natură spirituală, pe când etnografia pe cele de natură materială25.Definiția
raportată la acea vreme, este și ea corectă.
în discutarea legăturii dintre etnografie și folclor semnalează
lipsa cercetărilor etnografice în Maramureș, fiind de părere că păstoritul
și “magia neagră”, în care include vrăjile, farmecele, descântecele

20 Graiul Maramureșului, III, nr. 46, 5 iulie, 1934.
21 Graiul Maramureșului, III, nr. 67, 28 noiembrie, 1934.
22 Gheorghe Dăncuș, Folclorul sufletul nostru, în Literatura populară, Cluj, 1945, p. 23.
23 Gh. Dăncuș, Doina, în Literatură populară, op. cit.,, p. 8.
24 Graiul Maramureșului, III, nr. 28, 1 martie, 1934.
25 Ibidem.
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“bozgoanele” ar dezvălui informații de o covârșitoare importanță pentru
cunoașterea trecutului maramureșenilor și a psihologiei lor26.
în perioada 1940-1942, sub ocupația maghiară, când a deținut
funcția de redactor la Tribuna Ardealului, Gh. Dăncuș a publicat mai
multe articole cu conținut folcloric Dor și jale, Dorul și codrul, Dorul și
pribegia, Dorul și libertatea, care așa cum ne sugerează, și titlurile, au
urmărit scopuri propagandistice, sub masca folclorului putând mai ușor
înșela vigilența cenzurii hortiste, cum chiar autorul ține să ne lămurească
în prefață. “Pe de altă parte arată zbuciumul sufletesc de atunci și
imposibilitatea de a spune realităților pe nume, dureri și doruri sub
bestiala ocupație. Comentariile și-au adus aportul ca armă de luptă
politică pe linia rezistenței etnice, în lupta de eliberare națională și
socială”2728
. Asupra acestor rosturi ale comentariilor sale din acea vreme
29
revine repetat. “Când însă poporul are multe și grele neajunsuri, când
dorurile și durerile îi copleșesc sufletul, când viața îi este în continuă
frământare, atunci se întărește, oțelește, atunci crează și se înalță. Atunci
îi cresc dimensiunile” .
în opinia dascălului, factorul istoric este determinant celui psihic.
“Sigur naturile vieții istorice, pe care am plutit în cursul veacurilor, au
cristalizat în sufletul nostru, ca note fundamentale dorul și jalea”. Dorul
și jalea le considera și “stări organice ale sufletului nostru” . Pe
Gheorghe Dăncuș l-a interesat în mod aparte înțelesul termenului dor, pe
care îl definește complex. “Prin dor nu se înțelege numai dorință, durere,
iubire. înțelesul lui adevărat nu se poate tălmăci în alte limbi. în latină,
din care am moștenit acest cuvânt, înseamnă durere (dolor). însă
înaintașii noștri în cursul secolelor, i-au schimbat și îmbogățit înțelesul,
ajungând să exprime prin el, un sentiment complex, ceva specific
sufletului românesc, acel lirism de neliniște și suferințe nestăpânite de
melancolie învăluitoare, de nostalgii, care leagănă gândurile de care când
întunecă sufletul, când îi vestesc mângâieri, înviorări”30.
Din aceleași intenții de evidențiere a factorului și rezistenței
etnice a scris “Dorul și pribegia”, în care haiducii evocați în baladele
populare sunt “eroi reprezentativi ai dorului și aspirațiilor populare”.
Amintește de Torna Alimoș, de Miu Copilu, Păunașul Codrilor, Român
Gruia Grozavul”31. Gh. Dăncuș face distincția între haiduci și bandiții
26
27
28
29
30
31

Graiul Maramureșului, nr. 47, 12 iulie, și 48, 19 iulie, 1934.
Literatura populară, op. cit., p. 6
Op. cit., p. 11.
Op. cit., p. 10.
Op. cit., p. 12.
Op. cit.,, p. 17.
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răufăcători. Dă dovadă de clarviziune când afirmă că marea masă a
poporului I-a proslăvit și idealizat în balade sub denumirile specifice
pentru că aceștia au exprimat și îndeplinit poruncile dreptății”3233
.
în accepția lui Gh. Dăncuș, Pintea era considerat “cel mai
cunoscut erou prin aceste părți, care după unele variante, ar fi avut 150
de tovarăși, pe care-1 preamăresc și-i revendică apartenența, iar isprăvile
lui sunt nenumărate și lăudate de popor”. înregistrăm și unele erori de
natură istorică în considerațiile despre acest haiduc. Susține că “după
datele istorice este originar din Budeștii Maramureșului” ori se știe că
Pintea era născut la Măgoaja, județul Cluj.
Gheorghe Dăncuș a fost un dascăl cu o bună pregătire filologică
care îi facilitează să facă considerații de mitologie comparată. Subliniază
că Pintea ca și Achile și Siegfried avea un singur loc vulnerabil și putea
fi răpus numai cu oO-} anumită încărcătură”. Moare ucis prin trădare de
ortaci și drăguța lui.
Alături de Pintea amintește de haiducii maramureșeni Vili și
Barbă Rasă. Potrivit informațiilor, de care dispunem, Vili “a vătăjit” prin
Rozavlea Maramureșului, a fost prins și condamnat la moarte. Intențiile
sale propagandistice reies cu claritate din aceste considerații despre
haiduci și haiducie. “Sentimentele demnității omenești, mândria și
onoarea cavalerească, dorul de libertate și dreptate îi face pe unii oameni
să le fie scârbă de umilință, de acceptarea nenorocirilor stări impuse”.34
Dintre învățații români, care i-au influențat părerile ocupă un loc
aparte B.P. Hasdeu, de la care preia originea dacică a doinei. “Doina
românească - cântec de dor și jale, zis din gură și din fluier și din frunză
după credința învățaților face parte din zestrea dacilor”.35 “Dacă vom pune
dară în cumpănă natura prozaică a românilor și geniul poetic al dacilor va fi
legitim a conchide că admirabilele noastre doine, negreșit ca gen, nu ca
materie sunt moștenite de la aceștia din urmă”, conchidea Hasdeu.36
înfrățirea strămoșilor cu cântecul, transmiterea de către aceștia a
legilor pe cale orală prin cântec sunt preluate de către G. Dăncuș tot de la
Hasdeu. “Viața lor era înfrățită cu cântecul. Era atât de înrădăcinat
cântecul în viața lor și în toate manifestările vieții încât și legile și le
făceau în versuri și le cântau”.37 “Dacii avea legi versificate ca și

32 Ibidem.
33 Op. cit., p. 18-19.
34 Ibidem.
35 Op. cit., p. 7.
36 B.P. Hasdeu, Studii de folclor, Cluj-Napoca, Ed. Dacia, 1975, p. 107.
37 Gheorghe Dăncuș, op. cit., p. 7.
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agatârșii, din Oltenia, stabiliți înaintea venirii dacilor, aveau de
asemenea legi în versuri”38, notează Hasdeu.
Alături de Constantin Brăiloiu, Gh. Dăncuș a fost printre primii
folcloriștii, care au acordat importanță și au subliniat valoarea
documentară a scrisorilor în versuri. “Scrisorile în versuri făcute de către
țărani nu li s-a dat suficientă atenție. Și sunt sau ar trebui să fie unul din
capitolele importante și interesante ale creațiunii populare”. Acestei
categorii folclorice îi atribuie și rostul de document psihic, reflex al
psihologiei populare. “Și cum aceste scrisori sunt create spontan, în
multe cazuri stau sub puternice stări sufletești”. Ocaziile în care sunt
scrise și de unde sunt trimise sunt, în opinia lui, variate și multiple “din
cătănie, din butinuri, de la închisoare, de la stânile montane sunt
expediate familiei, prietenilor, drăguțelor”. Era de părere că în ele
poporul “își exprimă starea sufletească, descriind lumea în care
trăiesc”.39 Nu I-a scăpat din vedere pătrunderea acestui gen folcloric în
literatura cultă, exemplul cel mai concludent slujindu-i-1 Mihai
Eminescu cu Scrisoarea a IlI-a.
Din intenția de a sluji la însuflețirea activităților colaboratorilor
Monografiei Maramureșului, pe când se afla la Sighet a scos în evidență
valoarea, bogăția și varietatea folclorului maramureșan, care în accepția
lui, era un izvor inepuizabil de producțiuni folclorice. Cunoscând
colecțiile publicate până în acea vreme, cele ale lui Al. Țiplea, Tit Bud,
Tache Papahagi ajunge la concluzia că genul cel mai fertil este lirica, în
stare să întreacă prin bogăție și varietate “alte regiuni românești”. Uneori
prea entuziast atunci când subliniază valoarea folclorului din Maramureș
mai și exagerează. Plăsmuirile anonime din această regiune ar fi în
opinia lui “fără seamăn” și sunt datorate “unei înzestrări superioare a
locuitorilor de acolo în raport cu alte regiuni și cu alte neamuri” și sunt
datorate “unei înzestrări superioare a locuitorilor de acolo în raport cu
alte regiuni și cu alte neamuri”.40
Convins de bogăția, varietatea și valoarea folclorului
maramureșean lansează repetate îndemnuri și apeluri la culegerea
plăsmuirilor anonime pe care o considera “o sarcină și o datorie de
conștiință a intelectualilor”.41 O astfel de sarcină revenea învățătorilor. în
“îndemnul” la broșura lui Petre Lenghel Izanu “Obiceiuri de Crăciun și
colinde din Maramureș”, Sighet 1938, consemna: “de aceea încrestez
38 B.P. Hasdeu, op. cit., p. 110.
39Gh. Dăncuș, op. cit., p. 27.
40 Plaiuri Năsăudene,nr. 17-19, iulie, 1943.
41 Graiul Maramureșului, 31,27 februarie, 1936.
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aceste rânduri, mai mult pentru a atrage încă o dată atenția colegilor lui
Petre Lenghel Izanu, domnilor învățători de prin alte sate”42. Problema o
punea acut și lansa repetat. “In mai multe rânduri când m-am ocupat cu
chestiuni de folclor, fie în dări de seamă, fie cu ocazia publicării unor
texte m-am adresat intelectualilor și îndeosebi învățătorilor, accentuând
însemnătatea și necesitatea culegerii producțiilor spirituale ale poporului
mi menirea și datoria ce o au aceștia de a face astfel de culegeri”43.
Pentru a fi mi convingător se slujește de exemplul lui Petre
Lenghel Izanu, cel mai activ dascăl pe linia culegerii folclorului. “Dacă
s-ar afla mulți oameni de aceștia, cu tragere de inimă, în scurt timp am
putea avea culegeri din fiecare sat maramureșan”. Preconiza ca
materialul adunat din întregul Maramureș să slujească nu numai
întocmirii Monografiei Maramureșului, cu și a monografiilor sătești.44
Dascălul de la Ieud, a fost el însuși un pasionat culegător de
producții folclorice de pe teren, din gura țăranilor. Pentru a stimula
munca colaboratorilor Monografiei Maramureșului a întreprins el însuși
culegeri în sate de pe Valea Izei.45 Din satul Cătina din județul Cluj, în
timpul cercetărilor monografice, a cules un material destul de bogat, care
s-a păstrat, dar care din păcate a rămas până astăzi nevalorificat.
Materialul adunat de către el și ceilalți colaboratori care urma să
slujească la alcătuirea mult doritei Monografii a Maramureșului, bogat
cantitativ, a fost clasificat pe genuri și specii, legat în vreo 10 dosare
masive și dat în grija unui tipograf evreu conștiincios și cumsecade. Din
păcate în timpul războiului s-a pierdut acest tezaur, care inițial a fost
ascuns într-un pod de casă la Săpânța de către Grigore Holdiș.
După război, în 1946 Gheorghe Dăncuș și colaboratorii săi
pornesc o nouă inițiativă pentru înființarea unei noi arhive a “Graiului”,
care prin plecarea lui GH. Dăncuș a rămas în stadiul de proiect.46
Atașamentul pentru folclorul maramureșan nu l-a părăsit pe acest
pasionat dascăl și cu mare dragoste pentru cultura populară nici după
plecarea lui la Cluj. O declarație emisă de Societatea de Științe Filologice
ne amintește de efectuarea de către Gh. Dăncuș a unei deplasări cu durata
unei luni (1-31 august 1952), în care se amintește intenția lui de a efectua
cercetări asupra folclorului “țărănesc” din raioanele Sighet și Vișeu. Un

42 Petre Lenghel Izanu, Obiceiuri și colinde din Maramureș, Sighet, 1938, p. 5.
43 Ibidem.
44 Ibidem.
45 Graiul Maramureșului, 131, 27 februarie, 1936 și 8 noiembrie, 1936
40 Gheorghe Dăncuș, Precuvântare la Din viața satului transilvănean, Cluj, Ed.
ziarului Tribuna Ardealului, 1942, p. X-XI
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proces verbal cuprinde o cercetare efectuată în 1952 de către Gheorghe
Dăncuș însoțit de Ioan R. Nicola tot în Maramureș, pe cheltuială proprie. 7
Pasiunea pentru cercetarea și culegerea directă pe teren a
folclorului a fost constantă la Gh. Dăncuș. în 1951 este cooptat de către
echipa de cercetări complexe efectuate în satul Cătina, județul Cluj, din
care au făcut parte folcloriști, etnografi, istorici, lingviști din Cluj.4® Așa
cum reiese din documentele de la Cătina ale acelei cercetări complexe
Gheorghe Dăncuș făcea parte din colectivul de monografii etnografice și
folclorice a Societății de științe istorice - Filiala Cluj, secția de folclor.
Cercetările de la Cătina s-au efectuat în urma unui plan amănunțit,
elaborată de către Nicolae Dunăre, responsabilul colectivului. La
cercetare au participat 17 persoane, deci o echipă numeroasă și s-a
cercetat în perioada 12-30 octombrie 1951. Lui Gh. Dăncuș i s-a
încredințat secțiunea “Obiceiuri la populația românească”.47
49
48
Cercetările de teren i-au facilitat lui Gh. Dăncuș descoperirea
unor documente de mare valoare asupra culturii populare. Alături de
scrisorile în versuri ale lui Ion Notice Herenta, adunate în caietul său
intitulat “Dorul înstreinatului”, de scrisorile în versuri ale lui Dumitru
Brândău din Ieud, cea mai importantă descoperire a sa a fost
Manuscrisul de la Glod, pe care îl considera “document de mare preț
asupra vechimii tradiției spirituale din Țara Maramureșului”.
în succintele comentarii asupra documentului atribuia
paternitatea lui Dumitru Țicală din Dragomirești, bazându-se pe
însemnarea de la pagina 84 a manuscrisului. “S-au scris această cărtice
de Țicală Dumitra din Dragomirești învățând la diac la Roșea Ion din
Glod”. Gh. Dăncuș nu a observat însă că se află în fața unei copii. în
comentariile sale asupra documentului înregistrăm și unele greșeli,
precum anul 1841 în loc de 1843, care de fapt este anul copierii nu al
elaborării documentului. Cade în eroare și când afirmă că acest
document este întâia dovadă asupra interesului pentru folclor în acest
colț de țară.50 O proiectată lucrare, în care își propuseseră și publicarea
acestui document, în care să dezbată pe larg chestiuni legate de
manuscris a rămas în stadiul de proiect.51

47 Biblioteca Academiei Cluj, Fond Societatea de științe istorice șifilologice, Filiala Cluj.
48 Ion Vlăduțiu, Etnografia românească, București, Ed. Științifică și Enciclopedică,
1973, p. 111.
49 Arhiva Societății de științe istorice și filologice, op. cit.,
50 Gh. Dăncuș, Din activitatea mea folcloristică, op. cit.
51 Pamfil Bilțiu, Versuri populare intr-un manuscris din secolul alXIX-lea, păstrat în
arhiva prof. Gh. Dăncuș, Revista de etnografie și folclor, 23, nr. 1, 1978, p. 100.
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După mutarea la Cluj interesul pentru folclor și l-a exercitat și în
cadrul Societății de științe istorice și filologice, societate în care s-a
dovedit foarte activ și cu inițiative lăudabile. în calitate de secretar al
Secției de folclor a reușit să atragă în cadrul acesteia personalități
marcante și cu experiență în acest domeniu al cercetării culturii populare.
Dintre acestea amintim pe Nicolae Dunăre, Teodor Onișor, Tiberiu
Morariu, Boris Zderciuc, Traian Gherman.
Comunicările pe care le-a ținut în cadrul acestei societăți ne
dezvăluie un cercetător activ, chiar dacă unele poartă pecetea orientării
politico-ideologice a vremii. “Aspecte ale luptei de clasă și culegerile de
folclor ale lui Ion Pop Reteganul”(1957). Acestei personalități i-a
consacrat un loc mai amplu în investigațiile sale după documentări
efectuate la București și la Reteag, dovadă comunicările “Necesitatea
reconsiderării operei folclorice și etnografice ale lui Ion Pop Reteganul
(1952), “Pentru valorificarea folcloristului Ion Pop Reteganul”. Tematica
comunicărilor sale a fost variată, prin unele abordând subiecte de mare
interes documentar. “O variantă necunoscută a Mioriței culeasă în
Maramureș la sfârșitul secolului al XIX-lea”, “Un document folcloric
despre felul în care trăiesc muncitorii din America”, “Folclor și
folcloriști din Maramureș”, “Dezvoltarea folcloristicii în R.P.R.”
(1957). în ședințele de lucru ale Societății Gh. Dăncuș a fost un
animator, dovadă multiplele lui luări de cuvânt, prin care adesea făcea
propuneri și intervenea cu sugestii interesante și importante, așa cum ne
certifică registrele de procese verbale.52
53
Folclorul ca sursă de inspirație pentru literatura cultă a fost o
problemă de mare interes pentru Gh. Dăncuș. Avea ferma convingere că
scriitorii transilvăneni “indiferent de orientare s-au convins fiecare la
rândul său că marele tezaur este baza cea mai trainică asupra unei
literaturi sănătoase”54. în opinia lui opera unor clasici ardeleni Ion
Slavici și Coșbuc este influențată de basm, de unde și suflul ei eroic și
fabulos. Era de părere că această influență s-a extins și asupra altor
scriitori ai epocii, iar valorificarea acestei specii a folclorului “a
imprimat prozei din Transilvania anumite caracteristici distincte
aplecarea către acțiunea de amploare sau energia ei vulcanică”.55 Evident
nu putem contesta temeinicia acestor considerații.

52 Arhiva Societății de științe istorice și filologice, op. cit.
53 Ibidem.
54 Gh. Dăncuș, Precuvântare la Din viața satului transilvănean, op. cit., p. X-XI.
55 Op. cit., p. XII-XIII.
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într-un loc se întreabă nedumerit de ce a trebuit să treacă “un
timp până când acest izvor fermecat, această literatură să devină
îndreptar principal al literaturii culte din Transilvania”.56 Doina, în
opinia lui, a constituit o sursă de inspirație, îmbrățișată de clasicii
literaturii a căror operă își trage seva din literatura populară. “Poeții
culți, proeminenții marelui geniu colectiv al românismului, au cântat și
ei cântecul doinei, au doinit și ei dorul secular al românului. Cine nu sa înfiorat citind Doina lui Eminescu, Doina lui George Coșbuc, Doina
lui Șt. O. Iosif?758
Interesul lui Gh. Dăncuș pentru cultura populară ne este argumentat
și prin promptitudinea cu care recenza, abordând spațiile uneori ample, în
presă unor lucrări de folclor apărute. Dintre titlurile numeroase pe care le-a
recenzat putem aminti. “Flori ales din lirica populară” de Tache Papahagi,
“Anuarul Arhivei de folclor publicat de Ion Mușlea, volumul III, “Doine,
balade și obiceiuri de nuntă” de Eugen Nicoară și I. Ștefaniu”, “Povestiri
năsăudene” culese de Titus Poenaru etc.
Strădaniile depuse de către dascălul de la Ieud pe linia, valorificării
și studierii culturii populare au mers în acord cu noile orientări ale
folcloristicii noastre de la începutul veacului al XX-lea. Strânsa legătură
între folclor și limba, între folclor și etnografie, ponderea acordată
obiceiurilor, accentul pus pe însemnătatea folclorului de document istoric și
mai ales psihologic, grija manifestată față de autentic și tendința către
finalizarea culegerilor în chipul unor lucrări cu caracter monografic sunt
elemente ale unei concepții noi în mișcarea folcloristică maramureșeană
dintre cele două războaie mondiale și ele nu pot fi despărțite de influența ce
a avut-o în epocă acțiunea dintre 1920 - 1925 a lui Tache Papahagi,
prelungită prin contribuțiile sale ulterioare”.59
ACTIVITATEA ETNOGRAFICĂ A LUI Gheorghe Dăncuș și-a
desfașurat-o, în cea mai mare parte în domeniul muzeografiei
etnografice. încă de la venirea sa la Muzeul Etnografic al Transilvaniei
din Cluj, în calitate de director, trece la înfăptuirea unor obiective, având
drept țintă perfecționarea și organizarea instituției pe care o conducea. O
primă inițiativă importantă a sa a fost centralizarea colecțiilor într-o
singură unitate, în stare să ofere o imagine unitară asupra culturii
populare materiale din Transilvania.60
56 Ibidem.
57 Gheorghe Dăncuș, Literatura populară, op. cit., p. 9.
58 Tribuna Ardealului, 872, 1 octombrie și 243, din 2 iulie, 1941.
59 Dumitru Pop, op. cit., p. 117.
60 Gheorghe Dăncuș, Muzeul Etnografic al Transilvaniei, în Revista muzeelor, I, 1964,
nr. 3, p. 243.
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O altă inițiativă, pe care a căutat să o înfăptuiască cât mai grabnic, a
fost completarea patrimoniului muzeal. Principiile care au stat la baza unui
astfel de obiectiv a fost remedierea lipsurilor documentare din colecțiile
vechi și crearea unor fonduri noi reprezentative pentru ansamblul
fenomenelor de cultură materială?' Au început astfel să fie reprezentate, în
colecțiile muzeului, localități ori zone necercetate în trecut.61
62
Dascălul de la Ieud a întronat o atmosferă laborioasă, în rândul
colectivului muzeului, materializate în acțiuni susținute, care au cuprins
peste trei sute de localități, prin care s-au completat colecțiile cu peste
douăzeci și trei de mii de obiecte și documente auxiliare, din cele mai
diverse domenii ale culturii populare materiale, accentul punându-se pe
meșteșuguri, obiecte casnice, de îmbrăcăminte etc.63
în privința achiziționării de obiecte, Gh. Dăncuș a inițiat și
condus el însuși numeroase acțiuni de teren, dovedindu-se un priceput și
pasionat pentru acest gen de activitate. Ne slujesc drept argumente
deplasările sale în sate din Maramureș, dar și în așezări din zona
Năsăudului și Regiunea Munților Apuseni.64
Sub conducerea lui Gheorghe Dăncuș acțiunile de teren, în
scopul achiziționării de patrimoniu etnografic s-au extins pe un spațiu
vast, cuprinzând și localități din Crișana, Banat, Hunedoara, Brașov și
părțile Mureșului, reușindu-se să fie cuprinse astfel în colecții punctele
nodale ale Transilvaniei.65
începând din 1954, Gh. Dăncuș a inițiat acțiuni noi de sporire a
patrimoniului etnografic existent, de diversificarea lui, prin
achiziționarea de obiecte etnografice aparținând naționalităților
conlocuitoare. El însuși a efectuat deplasări în sate ucrainiene din
Maramureș, precum Ruscova, Repedea, Poienile de sub Munte, adunând
obiecte valoroase. A făcut deplasări și adunat obiecte și la romii din
Făgăraș. Obiectele achiziționate reprezentau ustensile casnice sau din
categoria celor legate de practicarea unor meserii etc.66
Pe teren muzeograful Gh. Dăncuș s-a dovedit totdeauna bine
orientat, căutând să împărtășească colegilor mai tineri din experiența sa.
“Personal am învățat mult, în deplasările mele de teren, de la Gheorghe
Dăncuș, care era un camarad bun, deschis și sincer, calculat. împărtășea
61 Gheorghe Dăncuș, Sarcinile Muzeului Etnografic al Transilvaniei In etapa actuală,
în Anuarul Muzeului Etnografica! Transilvaniei pe anii 1959-1961, Cluj, 1963, p. 9.
62 Gheorghe Dăncuș, Muzeul Etnografic al Transilvaniei, op. cit., p. 243.
Karol Kós, Gheorghe Dăncuș, necrolog, manuscris.
64 Viorica Pascu, Muzeul Etnografic al Transilvaniei, Studii, XV, nr. 2, 1952, p. 442.
65 Ibidem.
66 Gheorghe Dăncuș, Muzeul Etnografic al Transilvaniei, op. cit., p. 243.
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cu dragoste tot ce știa, ne-a spus Viorica Pascu, fostă muzeograf și
directoare a instituției.
O preocupare constantă a constituit pentru Gh. Dăncuș asigurarea
unor condiții pentru păstrarea patrimoniului muzeal. In acest scop s-a
îngrijit de amenajarea și înzestrarea cu cele necesare a unui atelier de
restaurare și a unui laborator de conservare, care au fost utilate cu cele
necesare. Foarte importantă a fost grija sa pentru amenajarea
corespunzătoare a depozitelor cu mobilier adecvat: dulapuri pentru
piesele textile, rafturi pentru ceramică, stative pentru furci, bâte etc.67*
69
Ritmul intens al achizițiilor, pe care a știut să-l imprime când s-a
aflat la conducerea muzeului, apoi centralizarea colecțiilor existente la
Cluj, într-o singură instituție au dus la îmbogățirea considerabilă a
patrimoniului muzeal, ceea ce a creat premisele trecerii la valorificarea
lui. In accepția sa, un muzeu etnografic de o asemenea importanță nu
putea rămâne un adevărat depozit de materiale, de colecții inaccesibile
celor doritori să le studieze sau cunoască. O astfel de concepție s-a
materializat în accentul pus pe sistematizarea colecțiilor “pe categorii
funcționale”, iar “în cadrul acestora pe zone etnografice”, facându-se
astfel accesibile pentru studiu sau valorificarea lor sub formă de
expoziții tematice.9
Merite revin lui Gh. Dăncuș și pe linia transformării instituției
într-un focar de cultură, ancorat din plin în viața spirituală a orașului
Cluj și a regiunii. Pentru realizarea acestui deziderat a reușit să atragă
colaboratori din afara muzeului. Primele inițiative de acest gen le-a
înfăptuit în 1950, când a înființat în cadrul Societății de științe
istorice și filologice, secția folclor cercul “Prietenii muzeului
etnografic din Cluj”, menit să sprijine instituția în organizarea și
desfășurarea a diferite acțiuni culturale.70
Cu siguranță cel mai mare obiectiv pe care Gheorghe Dăncuș,
împreună cu colectivul său l-a realizat, a fost EXPOZIȚIA DE BAZĂ,
care s-a amenajat imediat după restaurarea actualului sediu al muzeului.
A fost un obiectiv îndrăzneț, la care în calitate de director Gh. Dăncuș șia dus partea sa de contribuție. A fost conducătorul cu tact, care a știut
analiza și cântări bine fiecare soluție și propunere din colectiv, ferindu-se
de hotărâri pripite.71
07 Viorica Pascu, op. cit., p. 441.
sS Gheorghe Dăncuș, Muzeul Etnografic al Transilvaniei, op. cit., p. 243-244.
69 Ibidem.
70 Arhiva Societății de Științe Istorice .... op. cit.
Expoziția de bază a Muzeului Etnografic ai Transilvaniei, Anuarul Muzeului
Etnografic al Transilvaniei pe anii 1959-1961, Cluj, 1963, p. 304.
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Realizarea expoziției de bază s-a făcut cu prețui depășirii a nu
puține greutăți. Spațiul nu era corespunzător și funcțional, iar lipsa
mobilierului adecvat a constituit un mare neajuns. Dincolo de aceste
greutăți, colectivul, condus de către Gh. Dăncuș, s-a străduit să imprime
expoziției un caracter cât mai unitar, în care s-a mizat pe o cât mai bună
adaptare la spațiu a materialului auxiliar.72
între dificultățile ce se cereau a fi depășite s-a aflat și
reprezentarea în expoziție a domeniilor ce alcătuiesc cultura materială.
Gh. Dăncuș a fost preocupat de o reprezentare cât mai bună a ocupațiilor
tradiționale. în cadrul sectoarelor piesele au fost ordonate, conform
evoluției lor istorice. Albinăritul spre exemplu avea ca primă piesă
“butucul cu fagure”, adus din pădure pe lângă casă și care, arată Gh.
Dăncuș a fost stup.73
La deschiderea ei, expoziția de bază era alcătuită din următoarele
sectoare: culesul din natură, vânătoarea, pescuitul, creșterea animalelor,
agricultura, prelucrarea produselor agricole alimentare, prelucrarea
fibrelor textile, prelucrarea lemnului, prelucrarea pieilor, spălarea aurului
din prundișuri și mineritul țărănesc din Munții Apuseni, fierăritul,
comunicații-transport, obiecte în legătură cu alimentația, așezări, portul
popular și aspecte din cultura populară nouă.74
Rodul unei gândiri colective, caracterul complex și unitar al
expoziției a generat satisfacerea dezideratului primordial al organizatorilor
acela de a fi o sinteză asupra culturii populare materiale din Transilvania,
în măsură să popularizeze în rândul publicului larg valorile materiale și
spirituale de neasemuit interes, create de-a lungul timpului de către
ingeniozitatea creatoare a stăpânilor spațiului transilvănean.75
Expoziției I-a revenit marele merit de a fi prezentat pentru prima
dată o categorie de meșteșuguri, care încetaseră de a se mai practica. Un
merit în plus al expoziției a fost felul în care a știut să reprezinte
deopotrivă latura materială a culturii populare și, legat indestructibil de
ea, cea spirituală.76 A fost o idee pentru care Gh. Dăncuș a vegheat
constant, la organizarea expoziției.
Expoziția de bază a Muzeului Etnografic al Transilvaniei a fost o
mare realizare din acel timp a etnografiei din Transilvania, în accepția
lui Gh. Dăncuș. Ea a însemnat materializarea unei experiențe științifice
72 Op. cit., p.
7j Ibidem.
™ Op. cit., p.
75 Op. cit., p.
76 Op. cit., p.
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în detrimentul unor încercări modeste de până atunci. Expoziția de bază
s-a bucurat de la început de mare interes, fiind unanim apreciată, atât de
către publicul larg, cât și de către specialiști nu numai din țară, ci și de
peste hotare. Ea a servit ca model pentru alte multe muzee din țară.
Așa cum însuși a mărturisit Gh. Dăncuș, anumite carențe nu au
putut fi eliminate la organizarea acestei prime expoziții de bază. Intre
acestea amintește expunerea estetică a obiectelor. întrezărea soluționarea
acesteia și ca remediu preconiza colaborarea cu artiști plastici, care să
elaboreze soluții adecvate. Bine orientat și intenționat și tinzând mereu
către mai bine, Gh. Dăncuș a reținut în sarcina de viitor a colectivului
posibile remedii, care să îmbunătățească calitatea expoziției.77
Ulterior, urmașii lui au realizat ceea ce preconizase dar nu a mai
putut realiza. Expoziția de bază a fost refăcută radical și schimbată.
Inventarul ei a fost completat, structura ei de asemenea. Specialiștii
muzeului, în colaborare cu arhitecți au remediat ceea ce preconiza la
deschiderea primei expoziții directorul de atunci, expunerea estetică a
obiectelor. Dar trebuie s’ă subliniem că o parte din concepțiile și
experiența primei expoziții au slujit și la înfăptuirea celei următoare. Mai
recent structura expoziției, după restaurarea clădirii s-a schimbat radical,
după experiența bogată investită de colectiv și mai cu seamă de Simona
Munteanu, secondată de Ioan Toșa. Noua expoziție va fi o realizare de
un și mai mare prestigiu față de cele anterioare și care valorifică bunuri
patrimoniale noi și de mare valoare.
In accepția lui Gh. Dăncuș, așa cum am mai amintit, muzeul era
conceput ca o instituție, cu multiple rosturi cultural-educative. în el vedea
un factor care putea întregi “fizionomia culturală a orașului.78 Aceasta
implica eforturi, pe linia unei cât mai susținute valorificări a patrimoniului
său etnografic. încă în perioada restaurării clădirii Gh. Dăncuș devenise
inițiatorul unei lungi serii de expoziții tematice, precum “Valorificarea
tradițiilor artistice populare în arta decorativă”, “Arta populară din Țara
Moților și Valea Calatei”, “Portul populai- din țara noastră”, “Arta populară
din Transilvania”. Sunt expoziții care au fost deschise în sălile muzeelor
raionale, ale caselor raionale de cultură și chiar în incinta unor cămine
culturale. Astfel de expoziții au facilitat popularizarea patrimoniului muzeal
în rândul publicului larg, contribuind la educarea acestuia pentru valorile
etnografice ale Transilvaniei. Pentru realizarea acestui scop specialiștii

77 ’Z. ‘ Í

wiaem.
n Gh. Dăncuș, Sarcinile Muzeului etnografic ..., op. cit., p. 9.
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muzeului au efectuat ieșiri în public, cu conferințe, comunicări și referate pe
7Q
teme etnografice.
Valorificarea tradiției populare prin unități artizanale a stat și ea
în atenția lui Gh. Dăncuș." în acest scop a inițiat consfătuiri cu creatori
din unități specializate, cu artiștii decorativi și cu cadrele didactice din
învățământul, artistic. în opinia sa, colecțiile muzeului constituiau “surse
9
9 fif)
inepuizabile pentru toți creatorii de artă”.
Gheorghe Dăncuș a înscris merite și pe linia revitalizării secției
în aer liber, acțiune pe care el însuși a inițiat-o. Era convins că această
secție neglijată în trecut trebuie să accepte un profil complex, o ținută
științifică riguroasă pentru a putea răspunde scopurilor pentru care a fost
creată. Și pe linia dezvoltării acestei secții Gh. Dăncuș și-a adus o parte
de contribuție, deplasându-se pe teren și efectuând achiziții. Prin aportul
lui secția a fost înzestrată cu gospodăria din Berbești-Maramureș.79
8182
80
Merite însemnate îi revin și pentru modul cum a știut să insufle
colegilor pasiunea pentru adâncirea teoretică ale diferitelor aspecte legate de
cultura populară materială. Sub conducerea lui s-au tipărit mai multe
volume din Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei, publicație care
și-a adus o contribuție de seamă la cunoașterea și studierea tezaurului nostru
de cultură populară, materială și spirituală deopotrivă. încă de la primul
său număr, publicația ne ilustrează tendința de lărgire a sferei de
cercetare materială, prin abordarea unor aspecte neglijate până atunci,
precum agricultura, prelucrarea pietrei, exploatarea bogățiilor subsolului
etc. Gh. Dăncuș și-a adus aportul său personal la atragerea unor
colaboratori dintre cei mai prestigioși la această publicație pentru a-i
asigura încă de la început o ținută științifică corespunzătoare. Dintre
aceștia amintim pe Teodor Onișor, Atanasie Popa, Dumitru Pop,
Romulus Vuia, I.I. Russu etc.
în domeniul cercetării etnografice Gh. Dăncuș a realizat puțin
față de cât și-ar fi dorit. Prea absolvit de ședințe, de acțiuni culturale și
științifice, de problemele administrative ale muzeului nu i-a mai rămas
timp fizic pentru cercetarea așa cum ne spunea și Karol Kós. Desigur
cele două articole ample “Sarcinile Muzeului Etnografic al Transilvaniei
în etapa actuală” și “Expoziția de bază a Muzeului Etnografic al
Transilvaniei”, publicate în Anuarul Muzeului Etnografic al
79 Op. cit., p. 9.
80 Ibidem.
81 Vasiloschi Elena, Gheorghe Dăncuș, necrolog, Anuarul Muzeului Etnografic al
Transilvaniei, pe anii 1965-1967, Cluj, 1969, p. 349-353.
82 Boris Zderciuc, Gheorghe Dăncuș, necrolog, Revista muzeelor, V, nr. 32, 1968, p. 190.
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Transilvaniei pe anii 1959-1961 au o importanță aparte pentru istoricul
acestei instituții.
Intre alte contribuții la studierea patrimoniului etnografic putem
aminti “Structura gospodăriei țărănești maramureșene”, prezentată inițial
la simpozionul “Organizarea muzeului în aer liber”, care a avut loc la
București, în 1966. în această lucrare, care ne argumentează o dată în
plus atașamentul pentru cultura populară maramureșeană, descoperim
cea mai amănunțită descriere a gospodăriei țărănești din Maramureș în
întreaga ei complexitate. Ca unități componente ale acestei gospodăriei:
1. casa ca element fundamental, 2. stupii, 3. cămara pentru alimente, 4.
colejna, 5. fântâna cu roată. Autorul trece apoi în revistă construcțiile
anexă: 1. șura pentru îmblătit, la care sunt anexate grajdurile pentru vite,
2. cotețele pentru porci și păsări, 3. un șopru pe patru sau șase stâlpi
pentru păstrat nutrețul pentru vite.83
în economia lucrării, un spațiu mai restrâns este rezervat
inventarului din “grădinița”, unde se află amplasate fântâna cu roată,
pomii decorativi, straturile de zarzavat. Ceva mai pe larg este descris
inventarul “grădinei”, ea fiind locul rezervat pomilor fructiferi, culturilor
de legume, cartofi, atenționând că pe o parte a ei sunt amplasate
construcțiile: 1. al doilea șopron pentru păstrat nutreț, 2. coșul de
porumb, 3. closetul.84
în ultima parte a lucrării dezbate implicațiile și riscurile
restructurării unei gospodării, punând accentul pe întrebarea, care se
ridică la deplasarea ei în muzeu. Era de părere că elementele constitutive
ale unei gospodării țărănești trebuie să fie dintr-un singur loc sau nu ?
respectiv trebuie să aparțină unui singur gospodar ? Astfel de întrebări
sunt lăsate de către etnograf în suspensie.
Concluziile, bazate pe cercetările sale de teren și pe experiența sa
îl fac să afirme că nu există gospodărie țărănească la care elementele
constitutive să fie făcute de o singură generație, ci cel puțin pe parcursul
a trei generații (bunicii, părinții, copiii). De aceea, conchide etnograful,
“datarea elementelor constitutive se extinde pe perioada a trei generații,
aceasta generând la construcții variații de construcție și dispunere.
Finalul lucrării este rezervat necesității unei cât mai bune respectări
a autenticității elementelor tradiționale ale gospodăriilor țărănești de către
muzeele etnografice, pentru ca ele să poată reprezenta clar și convingător
particularitățile zonei respective, indiferent care ar fi aceasta.85
Simpozion Muzeu] Etnografic în aer liber. Principii și metode, București, 1966, p. 192.
84 Od. cit., p. 193.
85 rf. ?
iniaem.
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Manuscrisele păstrate în arhiva sa ne certifică intențiile
etnografului de a realiza și alte lucrări tematice, dar care au rămas unele
în faza de proiect. Un astfel de proiect a fost “Smolencile”, rămas în faza
de încheiere a adunării materialului. A fost un proiect la care etnograful
ținea în mod expres să-l realizeze, așa cum ne-a spus și Karol Kos, și îl
pasiona în mod aparte. Drept argument, ne slujește materialul bogat pe
care a reușit să-l adune și care este foarte interesant. Materialul păstrat în
arhiva sa ne argumentează că urmărea să cerceteze nu numai smolencile,
prin care înțelegea doar gatiile și cămășile ciobănești și alte piese ale
îmbrăcăminții ciobanului,■opincile, dopul, convins că aceste piese din
portul ciobanilor prezintă deosebiri față de alte tipuri de port popular.
în scopul adunării de material Gheorghe Dăncuș a întreprins
anchete de teren, pe baza unui chestionar, la ciobani din 12 sate
maramureșene de pe văile Tisei, Maréi și Cosăului. Ieud, Săpânța,
Oncești, Văleni, Vadul Iezei, Călinești, Săliștea de Sus, Berbești,
Budești, Sârbi, Ferești, Breb. Materialul este adunat de la 16 ciobani de
vârste diferite, toți cu un îndelungat stadiu în păstorit. Chestionarul a
cuprins întrebări referitoare la materialul din care sunt confecționate
piesele din echipamentul ciobănesc, la tehnica de tratare, la scopul
pentru care aceste piese sunt supuse unui tratament special. O parte
dintre întrebări se referă la omamentica echipamentului ciobănesc, care
i-au facilitat obținerea de date prețioase pentru relevarea rosturilor
magice ale pieselor de echipament ciobănesc.
Un material interesant a reușit să adune etnograful și la
întrebările legate de “dopul ciobănesc”, la tratarea căruia descoperea un
proces complicat, prin folosirea rășinii de brad, în combinație cu ceara
de albine și sânge de miel. Date interesante obține și la întrebările legate
de opincile ciobănești de “oargă” sau “piele dubită” (presată), având ca
anexă potcoava cu patru dinți de protecție împotriva alunecărilor.
La aceste date se adaugă un foarte bogat și valoros material
iconografic, ilustrând faze și procedee ale confecționării acestor piese ale
echipamentului ciobănesc. Materialul se găsește la Muzeul
Maramureșului la Mihai Dăncuș, nepotul etnografului și grație valorii
sale ar trebui materializat în chipul unei lucrări așa cum ar fi dorit să o
înfăptuiască Gh. Dăncuș.
In cadrul secției de folclor a Societății de științe istorice și
filologice Gh. Dăncuș s-a dovedit preocupat nu numai de folclor ci și de
probleme de etnografie. Dintre inițiativele materializate în acest domeniu
amintim organizarea de muzee etnografice în Regiunea Cluj. A susținut
comunicări și a organizat și participat la mese rotunde, simpozioane pe
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teme etnografice precum “Folclorul ca text explicativ în expozițiile
etnografice", "Tematica expozițiilor de etnografie", “Rolul muzeelor
etnografice din R.P.R. (1950)”. A depus strădanii în cadrul acestei
societăți pentru valorificarea artei populare prin unități artizanale.86
Chiar dacă în planul finalizării cercetărilor de teren prin lucrări și
studii nu a realizat prea mult Gheorghe Dăncuș ocupă un loc însemnat în
muzeistica românească și în folcloristica Maramureșului. Sub conducerea
sa, muzeul a devenit ceea ce preconizase “un important centru de
documentare științifică, o instituție de cercetări etnografice și de artă
populară apreciat atât în țară cât și peste hotare”87.
Considerăm că sub conducerea sa muzeul a parcurs o etapă foarte
importantă de modernizare și dezvoltare, care a constituit începutul
afirmării sale și consacrării ca instituție științifică de cercetare și
conservare a patrimoniului etnografic transilvănean.
Odată cu venirea lui la conducere, instituția a parcurs o nouă
etapă în diversificarea activității, odată cu abordarea a noi și noi domenii
ale etnografiei, neglijate până atunci. Să mai adăugăm îmbogățirea
spectaculoasă a colecțiilor cu un număr impresionant de obiecte de mare
valoare, de mare varietate și adunate de pe o arie întinsă a Transilvaniei
și din locuri, care până atunci nu au fost reprezentate. Iată de ce numele
lui este astăzi pe nedrept uitat.

86 Biblioteca Academiei Cluj, Fond Arhiva Societății de științe istorice și filologice, op. cit.
8' Gheorghe Dăncuș, Muzeul Etnografic al Transilvaniei, op. cit., p. 244.
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GHEORGHE DĂNCUȘ’S FOLKLORISTIC AND
ETHNOGRAPHICAL ACTIVITY
Abstract

On this research, we have tried to investigate Gheorghe Dăncuș’s
activity, using a large documentation, on the field of the study we
approached his folkloristic activity, both the one that is connected to the
gathering and investigation on the ground and that of the theorist,
pointing out his conceptions. We alsó noticed his interest in folkloric old
documents, which he discovered during his life. Analyzing his folkloric
conceptions, we also underlined the influences, which were exerted on
them. In the second part we examined his ethnographical activity, from
the period when he was the head researcher (director) of the
Transylvanian Ethnographical Museum of Cluj, such as the
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unity, the completions of the collections in new ethnographical
documents from the region explored before that time.

We stressed upon his major objective, which were the fundamental
exhibitions of the museum. We also studied his activity of
popularization and capitalization of the ethnographical patrimony
through exhibitions, symposia etc. We also emphasized his contribution
to resumption and revitalization of the open-air section of the Museum
from the Hoia Hill. In the last part we analyzed the entitled “Smoencile”,
but which, unfortunately, he hadn’t time enough to draw it up.
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Drumețind prin munți cu un grup de colegi și prieteni. Primul din stânga Carol Kos,
ultimul Gheorghe Dăncuș

Gheorghe Dăncuș cu soția sa Anuța
și fiica Călina (1964)
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Ceremonialul funebru al iui Gh. Dăncuș care a avut loc în curtea muzeului la 10 noiembrie
1967, ia care au participat o serie de personalități ale științei și culturii noastre. Rândul l de
la stânga la dreapta: Ștefan Pascu,- Francisc Păcurariu, Constantin Daicoviciu
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MEMORIE ISTORICĂ ȘI CREAȚIE POETICĂ ORALĂ
- UNIREA PRINCIPATELOR ÎN CREAȚIA NOASTRĂ POPULARĂ -

Prof. Univ. Dr. Dumitru Pop
Nu s-a dat încă o explicație faptului că o seamă de evenimente
politice de mare însemnătate națională n-au inspirat întotdeauna muza
populară, astfel că ele au rămas în afara formelor artistice de exprimare
folclorică, n-au dat așadar naștere unor piese literare sau literarmuzicale. Lucrul acesta ne apare cu atât mai surprinzător cu cât
asemenea evenimente nu numai că au entuziasmat la timpul lor masele
populare, dar au fost în bună măsură însăși creația acestora.
în sensul celor arătate se pune, între altele, și problema reflectării
în folclorul românesc a istoricului eveniment al Unirii Principatelor. Este
îndeobște cunoscută înflăcărarea ce a cuprins masele acum 146 ani, când
visul de odinioară al lui Mihai Viteazul începea să devină realitate. Nu
ne-a rămas însă nici un cântec istoric popular care să dea glas acestei
înflăcărări, un cântec izvorât în focul evenimentelor. S-a spus de către
unii cercetători1 că evenimentele politice propriu-zise interesează într-o
mai redusă măsură colectivitățile rurale, preocupate îndeosebi de viața
lor concretă, de toate zilele. Pentru ce, oare, în acest caz n-a fost
înregistrat în planul poeziei populare evenimentul social al
împroprietăririi țăranilor, despre care, de asemenea știm cât entuziasm a
stârnit în epocă. Evenimentul acesta a fost evocat frecvent în poezia și în
legendele populare mai ales, dar aproape de fiecare dată în relația directă
cu figura domnitorului Al. I. Cuza.
Este greu, firește, de dat un răspuns argumentat și convingător
acestei întrebări, care privește unul din cele mai interesante aspecte ale
procesului popular de creație artistică. încercând totuși o explicație, dar
simplificând mult lucrurile, se impune să remarcăm o anume trăsătură
caracteristică a cântecului popular istoric, trăsătură care a mai fost
amintită în trecut2: preferința lui pentru eroi. Cântându-și eroii, masele
populare au cantat implicit și faptele, evenimentele pc care le-au
săvârșit: renunțând la detalii, au reținut semnificația lor esențială, ideile
și aspirațiile pe care eroii le ilustrau. Avem de-a face cu un proces de
schematizare, propriu prin excelență literaturii populare și care a fost

1 Nicolae Iorga, Istoria literaturii românești, III, București, 1925, p. 163
2 Ibidem.
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sesizat de altfel încă demult de către Nicolae Iorga3. Neagoe Basarab s-a
înscris astfel în tradiția noastră folclorică drept un simbol al
domnitorului ctitor de tip feudal: Ștefan cel Mare ilustrează și el același
tip, numai că în cazul său fiecare ctitorie ce i se datorează nu este altceva
decât un semn al biruinței purtate asupra cotropitorilor din afară;
simbolul acesta, confirmat și de izvoarele scrise, se regăsește și în
binecunoscutul atribut de “atlet al lui Hristos”, ce i l-a conferit
voievodului moldovean lumea occidentală. Din Vlad Țepeș și din Matei
Corvin, poporul a făcut tipuri ale domnitorului “drept”, asemănător celui
întâlnit în povestirile orale și în legende, iar din Constantin
Brâncoveanu, tipul domnitorului martir, păstrător al “legii” neamului4.
în galeria domnitorilor români care au beneficiat de consacrarea
maselor se înscrie și Al. Ioan Cuza, reprezentând anume tipul, mai
complex, al domnitorului făuritor de țară, “drept” și “bun”, cel ce a dat
pământ țăranilor. Cântându-1 pe Al. I. Cuza, poporul nostru a cântat
indirect întreaga epocă ce se leagă de numele lui, inclusiv marile reforme
sociale și Unirea Principatelor. Așa cum spun legendele populare,
“Cuza-Vodă a unit țărișoarele noastre, pe Valahia cu Țara
Moldovenească, de a făcut țara noastră strașnic de mare și puternică”.
Dintre faptele sale, aceleași legende atestă aportul său la restabilirea
demnității naționale, prin refuzul de-a se supune unor obligații
umilitoare față de Poarta Otomană, secularizarea averilor mănăstirești și
desființarea privilegiilor boierești, împroprietărirea țăranilor, “surparea
pătulelor împărătești”5 etc.
Prezentă mai ales în domeniul legendei populare, figura lui Cuza
se întâlnește și în cuprinsul unor cântece, tot atât de semnificative.
Versuri ca cele ce urmează, plăsmuite chiar în vremea lui, sunt
documente grăitoare despre prețuirea ce i-au acordat-o masele populare
3 Masele au reținut “faptele mari ce s-au întâmplat și eroii ce le-au săvârșit, făcând din toate
luptele, din toate suferințele, o singură amintire și din toți eroii anume tipuri ce au fost
câteva figuri reprezentative” (ibid.). Vezi și P. Caraman, Contribuție la cronologizarea și
geneza baladei la români, în “Anuarul Arhivei de Folclor”, I, 1932, p. 31
4 Nu știm în ce măsură balada despre Constantin Brâncoveanu este autentică prin
origine, dar larga ei circulație în provinciile românești subliniază pe deplin acest înțeles
pe care i l-a conferit domnitorului muntean însuși poporul de jos. Ideea păstrării legii
strămoșești împotriva tuturor tentativelor altor neamuri de a-i atrage pe români la
“legea” lor constituie și subiectul baladei láncul Mare, un veritabil elogiu al sta tomiciei în legea moștenită.
5 Pe lângă numeroasele legende despre Alex. Ioan Cuza, între care unele publicate în
“Graiul nostru de I. A. Candrea, Ov. Densusianu și Th. D. Sperantia (I, 1906-1907); a
se vedea și De la Dragoș la Cuza Vodă. Legende populare românești. București,
Editura pentru literatură, 1966
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acestui domnitor ce ilustrează unul din cele mai strălucite capitole ale
istoriei noastre:
Cuza-al nostru să domnească
Peste țara românească,
încă cincizeci ierni și-o vară,
Căci avem acum o țară67
.
Recunoașterea aceasta nu poate fi înțeleasă în afara altei
recunoașteri, consemnate de asemenea în versuri:
Foaia verde mărgărit,
Cobori, Doamne, pe pământ,
Și vezi Cuza ce-a făcut:
Că ne-a dat pământ la toți,
Să nu mai fim slugi la hoți,
Domnul Cuza să trăiască,
Și de bir să ne slăbească .
Amintirea domnitorului a străbătut deceniile, amalgamându-se
uneori cu cântecele inspirate de răscoalele țărănești de la 1907:
Domnul Cuza, om cu cap,
Pe noi ne-a delimitat,
Din păduri ne-a adunat
Și-n linii ne-a așezat
Și cu pământ ne-a-nzestrat,
Cum domnu sfânt 1-a-nvățat,
De casă, șapte pogoane,
Vezi-1 și auzi-1, Doamne,
Ușurează-i mormânțelu,
Pomenește-i suflețelu!8
Cum vedem, accentul cade aproape în toate cazurile pe aspectele
sociale ale domniei lui Al. I. Cuza, evenimentul de la 1859 e amintit mai
rar. Totuși, dacă folclorul a înregistrat în acest mod specific evenimentul
istoric al Unirii Principatelor, spre deosebire de Războiul de Independență
sau de Revoluția de la 1789 și cea de la 1848 din Transilvania ș.a., unde
faptele sunt relatate mai amplu și mai amănunțit, conservând încă ceva din
iureșul înfruntărilor, folclorul a avut o contribuție reală la pregătirea
momentului. Ca și prin limbă, prin cântecele și poveștile, prin obiceiurile
și credințele lor, atât de asemănătoare de la un ținut la altul, românii de
6 G. A. Lăzăreanu în “Izvorașul”, XXI (1940, nr. 1, p. 20-22)
7 Istoria literaturii române, I, București, Editura Academiei, 1964, p.l
8 Al. I. Amzulescu, Răscoala țăranilor din 1907 oglindită în cântecul popular, în
“Revista de folclor”, II, 1957, nr. 1-2, p. 135
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pretutindeni ajungeau la aceeași concluzie a unității lor, a apartenenței lor
la aceeași familie etnică.
Contactele neîntrerupte ale poporului nostru de-a lungul
veacurilor, dincolo de nedreptele frontiere ce-1 despărțeau, au contribuit,
evident, la accentuarea nu numai a conștiinței unității lor, ci și la
accentuarea unității creației lui folclorice; aceasta, la rândul ei, și-a adus
aportul la dezvoltarea conștiinței naționale. întemeiată într-un prim
stadiu pe comunitatea de limbă și cultură, era firesc să evolueze cu
timpul spre stadiul superior, al comunității de destin. Lucrul acesta avea
să se producă mai târziu sub influența cărturarilor. Argumentul folcloric
se va dovedi deosebit de rodnic, completând în mod fericit pe cel istoric
și lingvistic. Unirea noastră politică, a cărei primă etapă s-a înfăptuit în
urmă cu 145 de ani, a fost pregătită intens și în cele mai variate domenii
ale vieții noastre naționale, inclusiv în cea a lumii satelor românești.
Se știe că geneza curentului folcloristic ce se cristalizează la noi
către mijlocul veacului al XIX-lea și care a adus după sine o adevărată
renaștere în viața noastră cultural-artistică, își are punctul de plecare în
transformările înregistrate de societatea românească din această epocă.
Două sunt mai ales ideile mari ce ilustrează ideologia înaintată a vremii:
ideea de libertate națională și cea de dreptate și libertate socială.
Dacă apariția mișcării de prețuire a culturii populare nu poate fi
explicată și înțeleasă în afara acestor idei, care aveau darul să orienteze
atenția cărturarilor spre lumea celor năpăstuiți de secole, este tot atât de
adevărat că, în evoluția lor spre împlinire, ideile acestea au beneficiat,
într-o măsură cu mult mai mare decât se crede în general, de aportul pe
care i l-a adus în susținerea lor patrimoniul spiritual al mulțimilor.
Având rădăcini adânci în sufletul poporului român, conștiința
unității lingvistice și culturale, care anticipă conștiința națională, se dezvoltă
impetuos în prima jumătate a secolului al XIX-lea9. Stadiul superior la care
ajunge acum - acela al unității de destin - ce avea să se concretizeze, în
1859, în actul Unirii Principatelor, poate fi urmărit la tot pasul și în cultura
vremii, în care duhul național pulsează puternic. Ne vom mulțumi să

9 în privința aceasta, un rol important au jucat în epocă cuvintele rostite de Mihail
Kogălniceanu în Cuvânt pentru deschiderea cursului de istorie națională în Academia
Mihăileană, rostit în 24 noiembrie 1843. Departe de a fi părtinitorul unui sentiment de
ură către celelalte părți ale neamului meu, eu privesc ca patria mea toată acea întindere
de loc unde se vorbește românește și ca istorie națională, istoria Moldaviei întregi,
înainte de sfâșierea ei, în Valahia și a fraților din Transilvania. Această istorie este
obiectul cursului meu” (Mihail Kogălniceanu, Opere, Tom I, Scrieri istorice, p. 648).
Textul a fost publicat și în “Propășirea”, la 14 XI 1843
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relevăm în cele ce urmează contribuția folclorului în conturarea câtorva
aspecte ale ei prin care a slujit efectiv idealul unirii naționale.
Se știe că înfăptuirea idealului național era condiționat de cel
social. “Slobozenia dinlăuntru și cea dinafară - spunea Alecu Russo sunt surori, una fără alta nu pot trăi” *°. Și în planul culturii, duhul național
se împletea organic cu cel social. Și pentru unul, și pentru altul
patrimoniul popular a devenit una dintre sursele de căpetenie. Ilustrativă
prin excelență pentru amintita orientare ne apare noua concepție asupra
istoriei și istoriografiei naționale, așa cum se dezvăluie ea la Nicolae
Bălcescu și Mihail Kogălnjceanu. “Până acum - observa acesta din urmă
- toți acei ce s-au îndeletnicit cu istoria națională n-au avut în privire decât
biografia oamenilor mari, nepomenind nimica de popor, izvorul tuturor
mișcărilor și isprăvilor și fără care stăpânitorii n-ar fi fost nimica”10
11.
Pentru Alecu Russo, ca și pentru Kogălniceanu, Alecsandri
ș.a., datinile, poveștile, muzica și poezia populară alcătuiesc “arhivele
popoarelor”, cu ajutorul lor putându-se reconstitui “trecutul
întunecat”12, pentru care lipsesc documentele scrise. Noile studii de
istorie, care au jucat un rol atât de însemnat în realizarea actului de la
24 ianuarie 1859, datorează mult surselor folclorice descoperite și
puse în valoare în acea epocă.
Este bine cunoscută, de asemenea, contribuția ce a avut-o în
mișcarea politică și socială premergătoare Unirii Principatelor literatura
vremii. Dar și literatura aceasta a crescut adesea din trunchiul viguros al
folclorului. încă în 1837, Mihail Kogălniceanu afirma deschis că între
baladele și cântecele populare există “unele de care cei mai buni poeți nar avea motiv să se rușineze”13, pentru ca după trei ani, în cuvântul
introductiv la “Dacia literară”, să formuleze un întreg program de
renaștere literară pe baze naționale și folclorice. Acestui postulat i-a dat
glas, între atâtea altele dintre creațiile sale, Vasile Alecsandri în Hora
Unirii, pe care a și cuprins-o mai târziu în colecția sa de poezii populare.
Ideea “geniului național” care, în concepția timpului era chemată să
afirme dreptul popoarelor la o viață liberă și independentă și să justifice
aspirațiile lor de unire, a fost identificată și la noi ca pretutindeni în Europa, cu
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nealterate și pot fi descoperite așadar în creațiile spirituale ale plugarilor și
păstorilor, ale acelora care, după expresia lui Cezar Bolliac, alcătuiesc “matca
10
11
12
13

Cântarea României
Prefață la Letopisețele Moldovei, 1845-1852
Opere, I, Scrieri istorice, București, 1946, p. 550
Limba și literatura română, apărută în limba germană sub titlul Romanische Literatur
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nației”14. Din asemenea creații s-a inspirat, mai ales, și Jules Michelet când, în
preajma Unirii Principatelor, a scris caldele pagini despre psihologia poporului
român, pagini care n-au rămas fără influență asupra opiniei publice europene15.
Caracterul național și popular al culturii și literaturii noastre de la
mijlocul veacului trecut și rolul mobilizator ce l-a avut în toate
evenimentele politice și sociale ce au avut loc nu pot fi înțelese în afara
contactului ei nemijlocit cu creația folclorică, creație care i-a transmis nu
numai forța ei expresivă, ci și vigurosul mesaj patriotic și social. Din
aceasta a împrumutat, de exemplu, Vasile Alecsandri elementele
înfricoșătorului blestem adresat celor ce “în zadar cearcă ei să ridice /Un
zid pe Milcov despărțitor:

Fie-vă viața neagră, amară,
Copii să n-aveți de sărutat,
Să n-aveți nume, să n-aveți țară,
Aici să n-aveți loc de-ngropat16
Un rol cu totul remarcabil în susținerea ideii de unire națională 1au avut culegerile de folclor efectuate în epocă. Identitatea de simțire și
de expresie pe care o descopereau cărturarii în poeziile populare de pe
întinsul Moldovei, Munteniei și Transilvaniei constituia pentru ei nu
numai o dovadă grăitoare a unității sufletești a creatorilor și interpreților
lor, ci și un temeinic argument în sprijinul acțiunilor întreprinse pe plan
politic. în acest mod trebuie apreciată și colaborarea culegătorilor.
Grigore Alexandrescu îi trimite astfel lui Alecsandri cântece populare
din Oltenia, Ion Popescu din Transilvania, iar Bălcescu îi promitea și el
că va culege și-i va trimite cântece din Țara Românească, spre a avea
astfel o “colecție completă”. Apariția în “România literară” din 1855 a
unor culegeri din Transilvania, Muntenia și Moldova depășește
semnificația pur folcloristică, având o semnificație politică; e vorba de o
simbolică demonstrare a unității noastre etnice.
Bardul de la Mircești, despre care se știe că a fost totodată cel
mai de seamă culegător al poeziei noastre populare din acel timp, a
utilizat pe scară largă creația folclorică în înflăcărată luptă politică
închinată Unirii Principatelor. Traducerea colecției sale de poezii
populare în câteva limbi europene de mare circulație (franceza, germana,
engleza, italiana), între 1855-1857 și difuzarea ei în lumea occidentală,
prin intermediul legațiilor străine, relațiilor personale etc. aveau menirea
■4 Poezia poporală
Itinerar, în Despre literatură, ESPLA, 1954
■6 Légendes áémocratiques du Nord, Paris, 1854
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să atragă atenția asupra poporului nostru în aceste momente de răscruce
și să determine un curent de opinie favorabil năzuințelor Iui de libertate
și unire. S-a discutat mult în jurul intervențiilor pe care Vasile
Alecsandri le-a operat în textul unora dintre poeziile populare culese și
publicate de el.
Dacă din punctul de vedere științific procedeul acesta a fost de
natură să știrbească autenticitatea materialului, intenția patriotică a autorului
este dintre cele mai lăudabile în atmosfera vremii: cântecele și baladele
publicate de el trebuiau să sublinieze cât mai bine și să convingă pe cititori
despre vechimea și romanitatea noastră, despre lupta eroică pe care am
purtat-o în trecutul nostru și despre virtuțile intrinseci ale neamului; ele erau
chemate să stimuleze sentimentul de mândrie și demnitate națională, să
ațâțe elanul în lupta dusă de compatrioți, iar străinilor trebuiau să le
dovedească justețea aspirațiilor acestora.
Crearea cântecului despre Mihai Viteazul, voievodul care a
întrupat mai întâi visul de unire al tuturor românilor, cântec a cărui
obârșie o mistifică însă, și includerea lui între poeziile sale populare1718
este în măsură să sugereze opinia lui Alecsandri cu privire la rosturile
folclorului în viața națională a epocii. Pus pe seama poporului,
cântecul lui Mihai Viteazul apărea drept elogiu al maselor adus celui
ce devenise simbol al unirii noastre naționale.
Tot atât de limpede ni se dezvăluie și intenția Dorei d’Istria în
lungul ei articol La nationalite roumaine d’aprés ses chants populaires,
a cărui concluzie e că ideile de dreptate și libertate ce animă occidentul
trebuie să triumfe și în patria sa de obârșie.
Ceea ce se impune să subliniem în încheierea acestor sumare
considerații e că producția noastră folclorică a înregistrat ea însăși
evenimentul Unirii Principatelor, prin lauda adusă eroului istoric,
devenit simbol al epocii, domnitorul Cuza, după ce l-a pregătit vreme
îndelungată prin contribuția ei la dezvoltarea conștiinței naționale. Mai
târziu, în lupta politică pentru înfăptuirea practică a Unirii, folclorul a
constituit o sursă de inspirație dintre cele mai bogate și mai rodnice .
17 Moldova în 1857
18 Poezii populare ale românilor, București, 1866. în legătură cu “istoria” acestei balade
amintim că, scriindu-i lui Nicolae Bălcescu, poetul Vasile Alecsandri precizează că “îndată
ce voi sosi la Moldova, voi căuta balada lui Mihai Viteazul și ți-oi trimite-o întreagă sau în
parte, precum mi-o pica la mână. De nu cumva voi descoperi-o, ți-oi fabrica eu una care teo minuna, și tu îi trece-o de baladă populară” (apud. Ov. Densusianu, Literatura română
modernă, ed. a IV-a, p. 370). Cât privește atmosfera politică ce domina în epocă, amintim o
scrisoare a lui N. Bălcescu către Ion Ghica, în care își exprimă credința că nu peste mult se
va realiza Unirea Principatelor și apoi a tuturor românilor (ibid., p. 351)
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HISTORY MEMORY AND POETIC ORAL CREATION
Abstract

Although many political significant events in the life of a nation
brought an enthusiasm at their time, the főik masses, which were
often even their creation, remained out of the artistic patterns of
folklóré expression; they did nőt give birth of somé literary or musicliterary papers. In this respect, there is alsó involved the reflection in
the Románián folklóré of the historical event of the Unión of the two
principalities (Valachia and Moldávia), in 1859, when Michael the
Brave’s dream began to become a reality.
We do nőt have any historic főik song arisen from the events and which
to awake the főik enthusiasm 146 years ago. According to somé
researchers, the political events are interested in a small way for the rural
collectivities. The Unión of the two Románián principalities, with all the
changes and reforms made in the peasants’ life was reflected in a great
way in their traditions, almost all the time in a direct relationship with
the voivode’s figure Al. I. Cuza, with the many and various reforms he
did, the stress being put on the social aspects of the peasants, of which
somé, first of all their appropriation through secularization of the
monastery goods and the breaking up of the noble privileges.

Present especially in the field of főik legend, Al. I. Cuza’s figure is met
in somé songs that appeared probably later bút significant, too.
The Unión of the Románián principalities represents the result of a long
process of making of the național conscience of our people. It
represented a first important step, which had a decisive role in preparing
the Great Unión from lsí of December 1918. The literary creation of the
Románián poets of that time, inspired often by the poetica! creations of
folklóré essence, appeared especially after the Unión form 1859, was
considered the essential element in forming the național conscience,
necessary to achieve somé Romanians’ old aspirations, realized on the
days that marked the end of the second World War.

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

POLITICA MATRIMONIALĂ ÎN LUMEA SATULUI
ROMÂNESC REFLECTATĂ ÎN FOLCLOR
Dana Șerdan-Orga
Lumea satului românesc a fost și rămâne una ce reverberează mai
greu la impulsurile noului, ale modemului. Este o lume ce rămâne fidelă
tradiției. Chiar dacă nu mai excelează prin conservatorism, ea tinde, în
efortul de a-și păstra valorile să-și rememoreze și să-și transmită trecutul
generațiilor ce-i urmează.
Căutate de cercetători, etnografi, lingviști, istorici etc.,
elementele vieții materiale și spirituale tradiționale, în efortul
reconstrucției cotidianului în lumea rurală atât ia nivelul întregii
comunități, cât și la cel al familiei și individului se regăsesc sub diverse
forme și în diferite izvoare.
Cunoscută drept "lumea care tace", satul, familia, individul
/țăranul,1 poate fi însuflețită la toate palierele sale de agregare și
manifestare prin apelul la mai multe feluri de surse. Astfel, în primul
rând pot fi abordate elementele de cultură care intră în lumea satului:
literatură religioasă - în special cea omiletică, apoi bucvariile,
catehismele și manualele destinate învățământului elementar, calendarele
și cărțile populare, de "învățătură" sau de "înțelepciune"; la acestea se
adaugă intervențiile oficialităților laice sau ecleziastice în mediul
comunității tradiționale, reglementările care vizează în mod expres
lumea satului. O altă categorie de surse o reprezintă izvoarele istorice,
variate, mai ales cu caracter narativ (relatări, memorii, corespondență
etc.), care fixează fie observațiile detașate ale unor contemporani, fie
propria lor experiență de viață (amintirile, însemnările intelectualilor de
origine rurală). în al treilea rând, putem cunoaște destul de nuanțat ceea
ce iese din lumea satului, mai cu seamă prin eșantioanele de folclor
databile, înregistrate și fixate în scris; această modalitate de analiză este
poate cea mai sigură, deoarece ne pune într-un contact aproape direct cu

1 Vezi în acest sens: Emmanuel Le Roy Ladurie, Le territoire de l'historien, Paris,
Gallimard, 1977 (cap. Religios, culture et folklóré dans la civilisation rurale); Carol
Ginzburg, Brânza și viermii. Universul unui morar din secolul al XVI-lea, București,
1997 (p.7-22)
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o mărturie țărănească autentică, mult mai puțin filtrată de ecranul
distorsionant al citadinului care o consemnează.'
Ne vom opri, prin urmare asupra acestui din urmă izvor și vom
căuta să surprindem câteva aspecte legate de viața satului, a familiei și
implicit a individului. Mai mult, interesul nostru se va cantona în spațiul
geografic-administrativ al județului Sălaj.
Viața personală a individului, intimitatea sa, relațiile cu ceilalți,
dragostea, familia etc. s-au supus unor reglementări venite dinspre
biserică dar și dinspre tradiție, satul constituindu-și propriile norme
morale și propriile instrumente de supraveghere și coercițiune a
respectării acestora.
Cercetarea și analiza ciclului vieții familiale, a vieții individului în
raport cu dragostea sau căsătoria, a raporturilor individ-familie, familiecomunitate, individ-comunitate din perspectiva licit versus ilicit se poate
aborda din cel puțin două perspective: una emică - înțelegerile și
explicațiile indivizilor, ce vin din interiorul lor sau al familiei, și o
perspectivă etică - convențiile elaborate/acceptate din perspectivă morală.
Folclorul permite abordarea acestor intimități din ambele
perspective. Creația folclorică relativă la dragoste, căsătorie, raporturi de
familie etc. este produsul modului de înțelegere a indivizilor unei
comunități și a explicațiilor pe care aceștia le dau celor petrecute în
interiorul colectivității în legătură cu aceste aspecte, iar pe de altă parte
este rezultatul modului în care comunitatea evidențiază sau taxează
respectarea ori nerespectarea normelor morale.
Este foarte greu să definești cât mai complex și mai succint,
totodată, familia, în așa fel încât să fie incluse relațiile dintre membrii
familiei, atribuțiile, îndatoririle, obligațiile indivizilor unul față de
celălalt, rolul, funcțiile în cadrul societății, mentalitatea, iubirea,
nașterea, moartea etc. Apariția familiei este explicată prin nevoia de
legitimare a amorului, fixându-1 într-un cadru legal și opunându-i frânele
legii, ale moravurilor și ale religiilor.2
3 Familia trebuia să reducă, în
primul rând, competiția sexuală dintre membrii unui grup, competiție ce
macină energiile acestuia, facându-1 astfel vulnerabil față de amenințările
din afară.4 Familia există după încheierea căsătoriei. La rândul ei,
căsătoria era considerată un act fundamental, sacru, divin, irepetabil, o
2 Sorin Mitu, imagini populare ale feminității în surse ardelene de la începutul
secolului XIX, în voi. Familie și Societate. Studii de istoria Transilvaniei (coord.V.
Orga, I. Costea), Ed.Clusium, Ciuj-Napoca, p.31,
J Marcelle Tinayre, Istoria iubirii, 1992, p.7.
* Petre Iluț, Sociologia familiei, 1993, p.99.
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taină, asemeni nașterii și morții. Căsătoriei i s-a atribuit o atare valoare
tocmai pentru a apăra viața familială de capriciile umane, de influențe
religioase păgâne, pentru ca familia să-și poată îndeplini rolurile sale
economice, sociale, culturale. Demitizarea, în timp, a căsătoriei, prin
acceptarea divorțului sau a separărilor, nu a știrbit cu nimic valoarea sa
ca act major în viața umană, alături de naștere și moarte/
Biserica s-a implicat mai cu seamă în reglementarea căsătoriei, a
condițiilor de încheiere sau desfacere a acesteia și mai puțin în ceea ce
privește viața de familie, care era rezumată la câteva principii de bază,
legate de înfierarea păcatului, a adulterului, a divorțului, toate însă
raportate la jurământul sacru al căsătoriei. Complementar, am putea
spune, statul, prin interesul față de membrii săi, s-a arătat mai implicat în
reglementarea relațiilor dintre soți, dintre părinți și copiii, a problemelor
de tutelă, moștenire, de întreținere a copiilor și a soțiilor etc.56
Comunitățile rurale și-au creat propriul sistem de valori morale
raportat la aceste aspecte ale vieții personale, propriile reguli, creând
mecanismele coercitive ale respectării lor. Chiar și biserica trebuia să
țină seamă de acestea. Așa de pildă, un preot argumenta forurilor
superioare necesitatea acordării dispensei pentru căsătoria unor tineri,
care în urma unor relații erotice practicate pe ascuns anterior au avut ca
rezultat "îngreunarea" miresei, dar și prin faptul că deja "tinerii s-au
mutat unul cu altul și e sămânță de scandal între săteni".7 Aceasta era o
dovadă a faptului că în lumea țărănească un astfel de gest - a trăi
necununat - stârnea oprobii și chiar măsuri vehemente.
Pătrunzând în intimitatea vieții țăranului, ne oprim pentru început
asupra modului de înțelegere a fidelității pre-maritale. Așa cum este firesc,
fiecare dintre partenerii unei relații dorește ca cel iubit să-i aparțină:
"Spune bade, ba te j oară,
Mai ai altă lelișoară?
Că de ai alta mai dragă,
Io mă culc în pat beteagă
Și tri zâle nu mă scol
Și mă las în drum să mo

Căsătoria era o condiție a licitului, a moralității și însemna nu
numai finalitatea unei iubiri, ci și un contract între două părți care implica
5 Sorina Paula Bolovan, Familia în satul românesc din Transilvania. A doua jumătate a
secolului al XIX-lea și începutul secolului XX, Cluj-Napoca, 1999, p. 151-152.
6 Ibidem, p.152.
7 După Sorina Paula Bolovan, op.cit., p. 155.
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deopotrivă și aspecte materiale (zestre, proprietăți etc.). Până în secolul al
XIX-lea în încheierea căsătoriei prima acest din urma aspect.8 în lumea
rurală a secolelor trecute, nu puține erau cazurile în care decizia actului
căsătoriei între parteneri aparținea familiilor lor, trecându-se peste
sentimentele ce aceștia le-ar fi avut. în aceste situații avea prioritate averea
unuia sau altuia dintre parteneri sau alte interese ale celor două familii.
Iată ce consemna un document semnat de preotul unui sat în a doua
jumătate a secolului al XIX-lea: "numiții din tinerețea lor a fost avut cuget
de a se căsători, însă numai părinții lor i-au despărțit și au pășit fieștecare
cu altă pârtie". Cei doi, rămași văduvi, după ani buni, se vor căsători,
cerând pentru aceasta dispensă de la autoritățile bisericești.9
Căsătoria împotriva propriei voințe putea naște drame, în special
în cazul fetelor. Nu poate fi neglijat faptul că în multe dintre cazurile de
acest fel, fete foarte tinere (13-15 ani) sunt căsătorite de părinții lor cu
bărbați mai în vârstă, dar cu potențial material. Măsura era, cel mai
adesea, determinată de situația economică precară a familiei fetei (mulți
copii, venituri mici, pământ puțin etc.). Căsătoria însemna o ușurare a
situației și chiar asigurarea unui sprijin părinților acesteia.10 Așa a fost
cazul Măriei Lazăr din Șomcuta Mare, pe care părinții săi au forțat-o să se
căsătorească la vârsta de 13 ani, cu un "individ bătrân", cu care nu a putut
trăi decât șase săptămâni, fiindcă era bețiv, "prădalnic" și vagabond.
Lipsindu-i afecțiunea față de acest om, Maria nu i-a putut suporta
atitudinile vicioase a stat separată de el, trăind însă în concubinaj.11
Pentru a nu fi nevoite să treacă prin astfel de situații, unele dintre
fete încercau să protesteze, cel puțin la nivel declarativ:

"După urât de mi-i da
Io, mamă, m-oi spânzura
De creanga mălinului,
în mijlocu' târgului,
Să se mire tăt târgu'
Că ce face urâtu'."12

Existența conflictelor între dorințele indivizilor și pretențiile
familiei sau ale comunității sunt în afară de orice îndoială, ele generând
stări tensionate în noile familii astfel întemeiate, impunând în unele
8 Vezi Toader Nicoară, Transilvania la începuturile timpurilor moderne (1680-1800).
Societate rurală și mentalități colective, Editura Dacia, Cluj-Napoca, 2001, p. 148-170.
9 După Sorina Paula Bolovan, op.cit., p. 163.
10 Sorina Paula Bolovan, op.cii., p.l 53.
11 După Sorina Paula Bolovan, op.cit., p.l60.
■2 Du-te, dor, și vino, dor, Zalău, 1972, p.147 (Lung Ana din Bulgari)
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cazuri desfacerea căsătoriei, dar și soluții extreme ca cea invocată ca
amenințare mai sus.
Altele își rugau părinții să nu fie "date" celor care ie cereau de
soții, și pentru care ele nu aveau nici un sentiment, dovadă și dorința
mărturisită din finalul versurilor de mai jos:

"Dă-mă, maică după drag,
Nu lăcomi la iosag.
Că iosagu-i trecător,
Cu urâtu-s până mor,
losagu șede-n poiată,
Urâtu șede pe vatră
Și tăt uscă pă obiele,
Usca-s-ar și el cu ele."13
"Dă-mă, mamă, după drag
Nu lăcomi la iosag.
Că iosagu-i trecător
Cu urâtu-s până mor.
losagu' să pustiește
Da' urâtu' tăt trăiește.
Poate fi un tău de lapte
Dacă ziua e tăt noapte"14
"Tăul de lapte" este reprezentarea bunăstării ("râuriri de lapte și
miere"), în vreme ce "ziua e tăt noapte" este codificarea vieții grele
lângă cine nu iubești.
Căsătoria cu cel nedorit, nesortit era una respinsă aprioric, iar
căsnicia - dacă avea loc - devenea insuportabilă, mai grea decât o boală,
de care te mai poți vindeca.15

"Maică, măculița mea,
După urât nu mă da.
Că urâtu' li-i vedea
Și-i plânge de mila mea.
Cât îi fi, cât îi trăi

La urât nu mă sili.
Decât cu urâtu-n casă
Mai bine cu boală-n oasă.
Din boală maica mă scoate
De la urât nu mă poate"

u L. Ghergariu, Folclor literar din Sălaj, Zalău, 1973, p.85 (Săbădișiu Florica din Bocșa)
14 Du-te dor..., p.154 (Vișchi Marița din Dobrocina).
15 Dute dor..., p.140 (Rus Reghina din Gâlgău).
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Comparația între boală și căsnicia cu cel nedorit este una plină de
semnificații. Vindecarea de boală este posibilă în vreme ce pentru a
scăpa de "urât" nu există "leac”, comparație ce exprimă reticența
comunității față de divorț. Odată căsătorit, cuplul nu mai putea da înapoi.
Divorțul era o rușine pentru familiile celor doi parteneri, dar mai cu
seamă pentru ei înșiși, comunitatea sancționând gestul, chiar și atunci
când căsătoria s-a realizat fără asentimentul cel puțin unuia dintre
parteneri. In plus, divorțul presupunea numeroase formalități, taxe mari,
dar mai ales transferarea vieții private spre cunoștința publică
(intimitățile cuplului, frustrările, neîmplinirile, amănunte picante și
frivole etc.). Ca urmare, nu de puține ori, un cuplu îndura o soartă
nefericită până la moarte din cauza "gurii satului", chiar dacă erau
cunoscute tuturor certurile, scandalurile, bătăile, bețiile; toate acestea
comunitatea le tolera, dar părea de neacceptat "rușinea divorțului".16
într-o comunitate conservatoare, cum este cea rurală, femeii îi era
foarte greu, îi trebuia mult curaj să se desprindă de condiția sa și să-și
înfrunte bărbatul, familia, comunitatea. Un exemplu ilustrativ îl reprezintă
cel al Anei Bădilă din Avrig, care la numai câteva luni după nuntă a dorit să
se despartă, căci fusese constrânsă la căsătoria cu un om pe care din
copilărie nu l-a putut suferi. Ea "a fost sfătuită de preoți, care i-au explicat
sfințenia căsătoriei, dar degeaba; când nu au ajuns sfaturile, a fost dojenită
și chiar pusă în fiare și sub arest, dar nimic n-a putut-o abate de la gândul ei,
«Mai bine moartă, decât vie cu el»". In cele din urmă divorțul a fost
pronunțat, cu posibilitatea recăsătoririi pentru amândoi partenerii.17
In cazurile de violență domestică, soțiile au trecut peste rușinea
satului, considerând-o mai ușoară decât bătaia bărbatului, și au cerut divorțul.
Fetele își căutau apărarea la mame, fapt ce ne îndeamnă la
aprecierea că tații, în calitate de cap al familiei erau cei care hotărau.
"Maică, urâtu mă cere,
Nu mă da. fără plăcere,
Măicuță, urâtu vine,
încuie ușa pă mine
Și-o încuie și-o apasă
Și-i spune că nu-s acasă;
O! o-ncuie, o' o lasă,
Că urâtu-i după masă,

Nici a plânge nu mă lasă;
Urâtu șede-n ungheț,
Nici a plânge nu cutez;
Du-te, du-te, măi urâte,
La omu cu fete multe,
Nu vini la măicuța,
Ca n-are numa una,
După urât nu o-a da."!8

■6 Sorina Paula Bolovan, op.cit., p. 168.
l7 După Sorina Paula Bolovan, op.cit., p. 172.
•’ L. Ghergariu, qp.cri.,p.60-61 (Grama Maria din Bobota)
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Faptul că "urâtul" este îndemnat să plece la cel cu fete multe
susține ideea că, de regulă, în comunitățile rurale bărbații "trecuți",
rămași necăsătoriți sau văduvii de vârstă înaintată își găsesc soții doar
între fetele din familii cu mulți copii, de regulă sărace.

"Du-te du-te, măi urâte,
La casa cu fete multe,
Nu veni tu la maica
Că are numa’ una
După urât nu o-a da.
Nu o-a da după urât
Și de-avea casă de zâd;
O-a da după care-i place,
N-o-avea casă, și-a face."19
Implicarea părinților în încheierea căsătoriilor este una foarte clară
și nu lasă loc dubiilor. în societățile arhaice, părinții erau cei care puteau
stabili ce este bine pentru copiii lor, aceasta și datorită faptului că vârsta la
căsătorie cel mai adesea cobora mult sub 20 de ani. Am discutat mai sus
despre soarta fetelor, dar și băieții o împărtășeau, cei drept mai rar. Dacă
fetelor le era acceptată într-un fel dependența față de hotărârea părinților,
fiind evidentă starea de inferioritate în care era creditată partea feminină în
raport cu tatăl sau soțul, feciorii erau taxați mai aspru de către comunitate
pentru opțiunile lor spre căsătorii din interes, chiar și la presiunea
părinților. Imaginea fetei alese de părinți este adesea dizgrațioasă:

"Lăcomi tata la sută
Și-mi luă și mie-o slută;
Bate-o Doamne-n cap să moară,
Să mă-nsor a doua oară
Să-mi iau o fată săracă,
Numa ca să-mi fie dragă.
Că fata de gădăgoi,
îi putregai și gunoi,
Că alta-i țetă, alta-i coasă,

Alta-i duce pânza-n casă,
Șirele de pângă brău
Is pă tri cofe de grău,
Șirele de păstă țâță
îs pă trizăci de groșiță
Și cele de păstă cot
îs făcute pânat-on zlot,
Pumnășeii pângă mână
Pă tri cofe de farină." (Cehei)20

A

In versurile de mai sus apare și dorința de a rămâne văduv,
pentru a se putea recăsători cu cineva pe plac. Această soluție reflectă în
primul rând atitudinea față de divorț, explicabilă nu doar prin pierderea
averii sau statutului dobândit prin căsătorie, ci și reticența comunității
19 Du-te dor..., p. 155 (Vișchi Marița din Dobrocina)
20 L. Ghergariu, op.cit.,p.^>5 (Pop Vemoica din Călacea).
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față de acest tip de act. Pe de altă parte, recăsătorirea din statut de văduv
primea dispensă din partea autorităților ecleziastice mult mai facil.
Așa cum am arătat mai sus, nici feciorii nu erau scutiți de
căsătoriile din interes. Și în cazul lor părinții erau cei care vizau
dobândirea de avere. Căsătoria acestora cu fete înzestrate cu avere nu se
datorează cel mai adesea sărăciei sau statutului inferior, ci mai degrabă
evitării realizării unor alianțe matrimoniale considerate sub nivelul
statutului avut de familia băiatului. Dovadă că în stare să facă nuntă cu
cea pe care și-o dorea, așa cum se obișnuiește în lumea satului, feciorul
se căsătorește în cele din urmă pentru moșie, boi și vaci, renunțând, nu
fără părere de rău, la iubire și plăcere:
"Bani de nuntă-am avut eu,
N-am vrut mândră să te ieu,
Numa' nu m-o lăsat mama.
Io-am umblat să-mi placă mie,
La mama-i trebe moșie.
Io-am umblat să ne fim dragi,

Mami-i trebe boi și vaci.
Ardă-i focu' în tăt locu',
La mulți le mâncă norocu',
Ardă-o focu' de avere,
91
La mulți le mâncă plăcere."

Cel care lăcomește la avere și își sacrifică iubirea arătată vreunei
fete mai sărace, căsătorindu-se cu fiica mai puțin frumoasă a vreunei
familii bogate, este taxat atât de cea părăsită, cât și de anturaj:

"Ți-i lua una urâtă / Și ț-a păre lume strâmtă"21
22

O asemenea căsătorie poate aduce și păreri de rău celui care s-a
căsătorit din interes. El își oferă exemplul tinerilor din jurul său, pentru
ca aceștia să nu-i împărtășească soarta:
"Frunză verde mărăcine,
Ascultați, feciori, Ia mine,
Să vă-nvăț a trăi bine!
Când îți mere să pețiți
Nu la zestre lăcomiți.
Și io înc-am lăcomii
La doi boi șî la o vacă
M-am țâpat de viu în apă,
Pântru bani șî pântru loc,
M-am țâpat de viu în foc."23

21 Du-te dor..., p.105 (Bârjac Arghir din Ortelec).
22 L. Ghergariu, op.cit., p. 32. (Negrean Miron din Buciumi)
23 L. Ghergariu. o/zc/7.,p.87 (Pop Dimitrie din Drighiu)
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"Pântu plug cu șasă boi
Adusăi hâda la noi;
Pântu tri-patru ogoară
Adusăi spaimă la cioară;
Pântu lada cu argint,
Adusu-mi-am mult urât.
Boii i-am mânat la munte
Și-o vinit cu coame rupte,
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Argintu-i-ncuiet în ladă,
Hâda șede tăt pă vatră.
- Fugi tu, hâdă, di pă vatră!
- Ba io nu, că-s cununată
Și de capul tău legată.
Că popa m-o cununat,
Și tata zestre mi-o dat;
Tu să nu mă fi luat."24

Este ilustrativ răspunsul pe care îl dă fata bogată și urâtă,
conștientă că atuul ei este zestrea primită de la părinți, iar căsătoria sa a
fost una din interes. Soțul este șantajabil social, prin căsătoria în fața
preotului, reprezentantul lui Dumnezeu, și economic prin zestrea primită
de la tatăl soției, ca monedă de schimb pentru că "ia luat" fata.
Propunerile de căsătorie puteau veni și dinspre părinții unei fete,
în încercarea de a o mărita, oferindu-i astfel soluția integrării în
comunitate cu drepturi egale, evitându-se statutul de "fată bătrână". în
aceste condiții, pentru a-i ușura accesul la căsătorie, părinții ofereau o
zestre substanțială, menită să atragă posibilii gineri. în acest caz între
părți poate avea loc o adevărată negociere, în condițiile în care feciorul
este dornic de căpătuială.25 Existau, firesc, și feciori care preferau o
alegere cu inima, refuzând ofertele tentante ale unor posibili socri cu
potență economică:

"Pânt-un pic de loc de șură
Nu ieu fată știrbă-n gură;
Pânt-on pic de loc de casă
Nu ieu fata ce rămasă,
De mi-i da arginți o mie,
Nu ți-oi fi ginere ție,
Că îs om de omenie."26

"Pă ulița strântore
Este o fată cam așe.
Mamă-sa la noi vinea
Să mă duc să-i ieu fata,
Că-mi dă boii din poiată
Și holda care-i mai lată.
24 L. Ghergariu, op.cit., p.88 (Chiș Patrițiu din Giurtelecu Șimleului)
23 Vezi negocierea dintre tatăl Anei și Ion a Glanetașului din romanul Ion al lui Liviu
Rebreanu.
26 L. Ghergariu, op.cit., p.88 (Oros Simion din Cehei)
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Boii să-i mănânce câinii,
Holda să o umple spinii.
Holda-ar fi și boii-mi plac,
Dar cu hâda ce mă fac?
Boii i-oi țâpa să pască
Și pă hâdă s-o trăznească.
Nu-mi trebe nici boi nici vacă,
Numa' mândruța să-mi placă. "xy
E greu de estimat procentul căsătoriilor în care decizia a aparținut
familiei cel puțin unuia dintre soți și la fel de dificil este surprinderea
momentului în care acest procent începe să se reducă, transferarea
punctului forte de pe căsătoriile din interes spre cele din dragoste. Este
cert însă că au existat de-a lungul timpului și căsătorii în care partenerii
unei relații au decis propria soartă. Au fost feciori care respingeau
căsătoria din interes, evitând să devină șantajabili, preferând contractarea
uneia din dragoste, cu o fată săracă dar învățată să muncească. în plus,
într-o gospodărie de oameni înstăriți munca se făcea adeseori cu ajutorul
"slugilor", cu clacă sau cu mână de lucru plătită, iar fetele erau scutite de
eforturile muncii câmpului sau a muncilor grele din gospodărie, ceea ce
le făcea să nu fie obișnuite cu responsabilitățile și sarcinile unei
gospodării după căsătorie. Fetele provenite din familii mai modeste, se
considerau că erau învățate cu lucru și "cruțala", dădeau dovadă de
hărnicie, fiind apreciate ca mult mai vrednice să țină o casă.

"De-aș trăi cât piatra-n vie,
N-aș lua-o cu moșie,
Să-mi poruncească ie mie,
Ci-aș lua-o mai săracă,
Ce i-oi spune, ie să facă.
Că fata de om bogat
Te tăt mustră și te sacă,
Că nu-i iei cisme de capră;
Bate-o, doamne, și-o trăznește,
Nici de oaie nu plătește,
Că de-o pui la lucru greu,
își leagă capu-n chindeu
Și zice c-o doare rău.

Da fetii de om sărac
îi iei niște opincuță,
Pă care ie și le cruță
9R
Și umblă mai mult desculță.

"Bădița cel de demult
Mă tot roagă să nu-1 uit.
Eu i-am scris adevărat
Că eu uit ce-i de uitat.
Mie nu-mi trebe moșie,
Ci fecior să-mi placă mie
Cu moșia n-am ce face
Când fecioru nu îmi place."27
29
28

27 Du-te dor..., p.339 (Buga Maria din Bulgari)
28 L. Ghergariu, op. cit., p.89 (Chiș Patrițiu din Giurtelecu Șimleului)
29 Du-te dor...., p.97 (Ardelean Maria din Ortelec)
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Implicarea părinților în orientarea matrimonială este taxată de
comunitate prin gura părții părăsite. Atunci când o fată nu este dorită de
părinții feciorului reproșul ei lovește în acesta, iar răzbunarea ei vine sub
forma demonstrației ulterioare că a fost o femeie vrednică pe care să o
regrete. în plus dragostea neîmplinită este recompensată prin căsătoria în
vecinătate, cu prieten/vecin al celui în cauză, ceea ce va împiedica
aștemerea uitării, vindecarea rănii din iubire etc.; este căsătoria făcută în
ciudă, din ambiție. în cazul ruperii unei idile, reorientarea maritală se
arată spre adevăratul vinovat, nu întotdeauna mărturisit:
"Spune-i, bade, la mă-ta
Să mănânce să-i tinească,
Că nu i-oi fi noră-n casă,
Nici ție, bade, nevastă.
Să-i tinească de lășcuță,
Că mai mult nu ți-s drăguță,
Să-i tinească de tomagi

Că mai mult nu ne-om fi dragi,
Că și eu m-oi mărita
Mai în sus de casa ta,
Și-așa bine m-oi purta,
De ți-oi rupe inima
Ție și la maică-ta."30

La toate aceste situații ce jalonează politica matrimonială a unei
comunități li se răspunde printr-o imagine idilică în care doar dragostea
primează indiferent de statutul social sau potențialul economic al
familiilor, o imagine în care dragostea este cea mai de preț avuție:
"Foaie verde foi de fagi
Hai, bade, să ne-avem dragi,
C-amândoi suntem săraci,
Și-om trăi cu buză moi,
Ca și cei cu șase boi,
Și-om trăi cu buză dulci,
Ca șî cei cu șase junei."31
Existau și cazuri în care tinerii s-au căsătorit din dragoste fără să
țină seama de dorințele și interesele părinților:

"Pentru ochi ca două mure,
Leși-ți casa, meri în lume,
Pentru mândra care-ți place,
Nici părinții n-au ce-ți face."

Unii dintre cei care trecuseră prin experiența unei căsătorii
impuse de părinți, aflați la maturitate își mai oferă o șansă, fie că este
j0 Du-te dor..., p. 107 (Taloș Carolina din Ortelec), 132 (Mureșan Zaharia din Bulgari)
31 L. Ghergariu, op.cit., p.81 (Balj Flórian din Bobota)
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una licită (din statut de văduvi sau divorțați) sau ilicită prin comiterea
adulterului.
"Nu-s pe cer atâtea stele
Ca de mine vorbe rele.
Nu-s pe cer stele mărunte
Ca de mine vorbe multe.
Hai, bade, să ne iubim
Buruiana s-o plivim.
Că la dragostea dintâi
Eram amândoi copii,
Că la dragostea de mult
Eram tineri, n-am știut."32

Un alt aspect al căsătoriei, care ridică probleme, îl reprezintă
statutul de noră în casă. Chiar dacă la baza căsătoriei a stat dragostea,
acest fapt nu este o condiție obligatorie ca socrii să-și accepte bucuroși
nora. Este proverbial raportul soacră-noră, poate și datorită faptului că
mamele de feciori sunt mai rezervate și mai pretențioase față cu nurorile.

"- Haide mândră, să prânzim
Ș-apoi să ne mai vorbim.
- Ba, io, bade, nu prânzăsc
Trăbă să mă jeluiesc,
Că mă-ta-i muiere re,
Și nu poci trăi cu ie."33
Căsătoria pentru fete însemna pierderea unei poziții privilegiate,
noul statut fiind unul mai dificil:
"Când eram la mama fată
Nu știam ce-i supărată,
Mâneam pâine de săcară
Și-o mâneam zburând pe-afară.
Da' de când m-am măritat
Mâne pâine de grâu curat
Și-o mănânc plângând sub gard.”34
"De-ar fi ceru de hârtie
Și luna cănțălărie
12 Du-te dor. ., p.l 10 (Buhoi Florica din Drighiu)
33 L. Ghergariu, op.cit., p.36 (Caba Ioan din Ortelec)
j4 Du-te dor...., p.74 (Taloș Carolina din Ortelec)
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Și soarele să tăt scrie
Și tăt nu mi-ar scrie mie
Binele meu din fetie.
Că binele din fetie
Nu-i popă să-l poată scrie,
Da pă cel din nevestie
Și-on purcar îl poate scrie
Cu coltul toporului
Pă dunga cuptorului."
Această situație, modificarea de statut social, comportamentul
partenerului ales de părinți determină părerea de rău după anii de fată,
mai cu seamă când încheierea căsătoriei și-a găsit resorturi economice și
nu sentimentale. Prin urmare bunăstarea dobândită nu atenuează părerea
de rău, regretul:
"Când eram la maică-me,
Eram pui de rândune,
Și dragă cui mă vede;
De când îs la maica lui,
Nici-s dragă nimănui.
Să mă vad la maica fată,
Da-mia-aș boii din poiată,
Mi-aș lăsa poiata goală,
Să mă văd fată fecioară."35
36

Cu toate că aveau loc căsătorii între părți din sate diferite,
comunitățile nu le vedeau cu ochi buni, mai cu seamă că cele care
trebuiau să plece erau fetele. O fată aflată într-o asemenea situație era
compătimită de cei în mijlocul cărora crescuse. Nici o mamă și nici o
fiică nu-și dorea un asemenea angajament marital. Chiar și dacă era dusă
noră în satul vecin, tot printre străini se chema că a plecat. O astfel de
situație făcea subiectul unei sorți vitrege, demnă de a fi deplânsă:
"Spusu-ți-am, măicuță, ție
Să tii
zile Xnentru mine
>
Să mă dai în sat la tine.
Ținuși zile, nu ținuși
Și departe mă dăduși.
35 L. Ghergariu, op.cit., p.83 (Oros Simion din Cehei)
36 L. Ghergariu, op.cit., p.67 (Vaida Ana din Nadiș); A. Mocanu, Pe cel deal cu
dururile, p. 171 (Bonța Maria din Aluniș)
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Și-ai ținut zile-nvrâstate
Și m-ai dat maică departe,
Să viu cu desagii-n spate,
Cu desagii tot oftând
Și cu ochii lăcrămând.
Că de asta te-ai temut
C-oi veni după-mprumut
Și nu ți l-oi da mai mult.
N-ai știut că eu știu coace
Și-napoi ți l-oi întoarce."3738
Aflată într-o astfel de situație, de fi noră între străini, simțindu-se
părăsită sau supusă unui tratament vitreg, celei în cauză nu îi rămâne
decât fie "să fugă din cununie" fie să amenințe cu gesturi extreme:
"Trecui dealu' cu spinii
în țară cu străinii,
Trecui dealu' cu spini verzi
Măicuță, să nu mă vezi.
Nu mă da, maică, departe
Să vin cu desagii-n spate,
Cu desagi îmbăierați
Și cu ochii-nlăcrimați.
Dă-ma, maică-n sat cu tine
Să mă vezi cât mi-i de bine,
Să mă vezi batăr la lună
Și atunci cu voie bună.
Să mă vezi lalună-odată
Nici atunce supărată.
Nu mă da, maică-n tărie
C-oi fugi din cununie,
Nu mă da, maică, hiaba
C-oi fugi și l-oi lăsa.
Dă-mă după care-mi place

De n-are casă, și-a face,
Și de-avea casă de zâd,
Nu mă da după urât.
După urât de mi-i da
Eu, maică, m-oi spânzura
De creanga pelinului
La marginea drumului.
Cine-a trece să se mire
Ce năcaz a fost în mine,
Ce năcaz și ce amar
Și ce dragoste-n zadar.
Ia, maică, urâtu' vinei
încuie ușile bine
Și le-ncuie și le-apasă
Și-i spune că nu-s acasă.
De-or veni dragostile
Deschide-le ușile, •2Q
Spune-le că-s aice."

Viața petrecută între străini se dovedește a fi în măsură să o
afecteze sub toate aspectele:
"Așa-s, maică, de străină
Ca și firul de neghină,
37 Du-te dor...., p.84 (Martin Nicolae din Zimbor)
38 Du-te dor..., p.10-161 (Gurzău Lotica din Nadișul Român)
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Când îl smulgi din rădăcină.
Nici aceea nu-i străină
Că-s două-ntr-o rădăcină.
Și-așa-s, maică-ntre străini
Ca și iarba între spini.
Spinű' crește și se-ndeasă,
Iarba la pământ se lasă.
Suflă vântu' și-o clătește,
De toți spinii o lovește
Până ce se veștejește.
De mă dai, mamă, vecină
Aveai floare în grădină,
De mă dai pe
lângă casă^9
x
Aveai rujă în fereastră."

Aflată între străini, fata încearcă să-i trimită veste mamei despre
suferința ei, pricinuită și de comportamentul soțului:

"Ardă-1 focu' măritat,
Rău bărbat mi-am căpătat.
Străinii cină la masă,
Eu mănânc cojiță arsă
Suspinând pe su' fereastră.
Da' de lacrimi nu bag samă,
Că le șterg cu ias' năframă.
Da' mi-i milă de obraz
C-o fost mândru și cinaș

Și rămâne fript și ars.
Pângă casa maichii trece
Părăuaș cu apă rece;
Iese mama să se spele,
Da' sunt lacrimi de-ale mele.
- Ai zis, dragă, că ți-i bine.
- Am zis, maică, că mi-i bine
Ca să mai vi pe la mine."*40

Suferința despărțirii prin plecarea ca noră în alt sat poate fi
împărtășită și de mamă. Aceasta este însă văzută ca o pedeapsă pentru că
și-a lăsat fata sa între străini, la mare depărtare. Aceasta din urmă,
supărată, nu exclude posibilitatea să nu-i fie la căpătâi atunci când
moare, cu toată dragostea ce-i poartă, căci distanța între ele e prea mare:

Brândușă di pă poiană,
Milă mi-i de a mea mamă,
Milă mi-i și nu prea tare
Că m-o făcut de vânzare.
De vânzare la badé
Să mă duc de pe-aicé
j9 Du-te dor..., p.217 (Irimieș Florica din Bulgari)
40 Du-te dor..., p.241 (Lung Anica din Bulgari)
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Să merg cu picioarele
Cât cuprinde soarele,
Să merg cu-a mele picioare
Cât cuprinde mândrul soare.
Că ești, maică, blăstămată
Ca să mori de dor de fată.
Și te-oi pune-n copârșeu
C-ai murit de doru' meu.
Io atuncea oi veni,
Cu desagii-mbăierați
Și cu ochii-nlăcrimați.41

Uneori căsătoria într-un anumit sat era evitată din cauza
perspectivei sumbre ce o oferea, căci existau astfel de localități cu slabă
potentă economică sau în care cei mai mulți dintre localnici aveau
îndeletniciri considerate inferioare sau nedemne. Așa de pildă era satul
Tihău, care nu permitea practicarea pe scară largă a agriculturii, datorită
dealurilor prea abrupte, dar mai ales datorită solului argilos, ceea ce îi
determinaseră pe oamenii de aici să-și câștige traiul din producerea și
comercializarea obiectelor de uz gospodăresc din ceramică:
"Cine-și dă fata-n Tihău
Bătută-i de Dumnezău
Că on an și jumătate
O poartă cu oale-n spate."42

Exista nu doar o concurență între fetele din sat în privința
căsătoriei ci și una între surori. Tradiția instituise ca ordinea căsătoriilor
să fie cea dată de vârstă și prin urmare era o rușine ca una dintre surorile
mai mici să se căsătorească mai repede ori, puteau apărea probleme când
acestea trebuiau să-și aștepte rândul până când sora mai mare reușea săși găsească soț. Prin urmare, trecerea pe care o putea avea vreuna dintre
surorile mai mici, nu era bine văzută de celelalte:

"Pe la noi prin prunișori
Cărăruie de feciori.
Unul mere, unul vine
Și toți mă cotă pe mine.
Sora mare-a auzit

Și la maica m-o pârât.
Măcuița de ciudă mare
Mă și-ncuie-ntr-o cămară.
Pe cămară-a pus lăcată
Să nu văd soarele-odată."43

41 Du-te dor..., p.213 (Oros Emilia din Șeredei)
42 L. Ghergariu, op.cit., p. 15.
43 Du-te dor..., p.149 (Ardelean Viorica din Șeredei)

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

Politica matrimonială în lumea satului românesc reflectată în folclor

81

Cuplul putea să aibă diferite probleme de pe urma modului în
care se realizase căsătoria, prin voința părinților și mai puțin din
dragostea partenerilor. Unele dintre acestea nu veneau doar din lipsa
sentimentelor, ci și din anumite slăbiciuni lumești, așa cum era lenea sau
înclinația spre băutură. Dacă memoria colectivă a păstrat imaginea
femeii leneșe, întregită în unele cazuri de dorința traiului bun, bărbatul
este prezentat cu înclinație spre băutură, care adesea alterează
prosperitatea gospodăriei, dar prilejuiește și motive de violență.
Motivul femeii leneșe este destul de des prezent în poeziile și
cântecele populare:

"Am o mândră ca și-o cruce,
Și la lucru n-o pot duce!
Dimineața roua-i mare
Și să udă pă picioare,
Păstă zâ soarele-i cald,
Să pălește pă obraz.
Când îi cole la ujină
O mușcă țânțari de mână,
Sara când se răcorește,
Zice că să ostenește"44

Uneori lenea este însoțită de înclinația spre alcool a femeii. Acest
motiv i-a îndemnat pe soți la violență domestică sau la divorț. Că
asemenea femei erau supuse oprobiului public este lucru cert;
comunitatea a satirizat un astfel de comportament prin versuri sau
strigări (chiar publice, "peste sat" etc.), în vreme ce unii soți au divorțat
din astfel de motiv. Documentele din arhivele bisericești atestă din
belșug asemenea cazuri. De exemplu, Ioan Buta își reclamase soția că
este bețivă, prădătoare și curvă, cerând divorțul.45

"Bărbate, sufletul meu,
îs beteagă și mi-i rău,
Fugi iute la fagădău,
Adă-on liter de palincă
Și doi fonii de carne friptă,
Din cele de-oi gusta,
Poate că m-oi vindeca"46
44 L. Ghergariu, op.cit., p.86 (Bobotan Ana din Cristelec); Dute dor..., p.305 (Caba
Maria din Ortelec)
45 Vezi cazul pe larg la Sorina Paula Bolovan, op.cit., p.172.
46 L. Ghergariu, op. cit.,p.86 (Pop Dimitrie din Drighiu)
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"Mânce-te-amaru furcă,
Dragă ți-i hodina lungă.
Io mă duc în crâșmă-a be,
Furca vine-n urma me,
Io m-ascund după hurdău,
Fusu vine-n drumu meu;
Io m-ascund după părete,
Cânele de fus mă vede.""'
"Și-a me muiere-i muiere,
Da la crâșmă nu pe mere,
Ci-și aduce câte-o fele.
Dacă trece, iară mere.
Și-a me nevastă-i nevastă,
Pune pânza când să pune
Și o gata mâncând prune,
Pântru-a me mândră muiere
Șohan acasă n-aș mere,
Da mi-i milă de iosag,
4R
Că rămâne neadăpat."

Lenea și indiferența nevestei atrăgea cu ușurință și manifestările
violente ale soțului nemulțumit:

"-Tu, muiere, și-a mea dra
Cânepa-i coaptă, nu șagă
Și tu șezi în pat beteagă.
Tu muiere, tu muiere,
Las-o dracului ședere
Că cânepa noastră peire.
- Ei, taci și tu, măi bărbate,
Și-ascultă de-a ta muiere
Că omu1 de lucru piere.
C-am ieșit până la poartă
Și-am căzut ca și o moartă
C-am văzut cânepa coaptă.
Cânepa-i o boală grea,
Vai de cine pică-n ea.
Măi bărbate, bărbățele,
Ascultă de-a ta muiere.*

Și din ăia șase boi
Vinde patru, lasă doi
Și-mi cumpără-on fagădău
Doar oi mai trăi și eu.
Că paharu’ și iaga
Iți ia boala cu mâna.
- Asta știu că îți priește,
Da’ te-oi bate cătănește.
- Stai, bărbate, nu mă bate,
Că de-aci de m-oi scula
De lucru m-oi apuca.
Dar din ce vreau să m-apucu
Luni și marți nu pot să lucru.
Miercurea îi dintre iele
Și vine cu multe rele.
Joi, urât mi se arată,

47 L. Ghergariu, op.cit.,p.91 (Știrbu Ioan din Buciuimi)
48 L. Ghergariu, op.cit., p.91 (Póp Maria din Zalnoc)
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Vinerea o țâi legată...
Când îi sâmbătă sara
Ea la popă alerga
Și frumos îl întreba:
- Părinte, sfinția ta
Sărbătoare-i mâine-ori ba?
- Sărbătoare, dragă fiică
Și nu să lucră nimică.
Numai să bea și să măncă.
- Vai, bărbate, vai de mine
Multe rele-ți faci cu mine.
Că eu nu sunt blăstămată
Și cu nica-s vinovată."49
După cum a fost reținută imaginea femeii leneșe, la fel de des
întâlnim în mesajul folcloric pe cea a bărbatului bețiv. Comunitatea
condamnă asemenea apucături, mai cu seamă când familia și gospodăria
are de suferit de pe urma acestei patimi.
"Frunză verde iarbă grasă,
M-o cotat moartea p-acasă
Și-s la crâșmă după masă
C-o iagă de vin pă masă.
Mă rog, moarte, mă mai lasă
C-am o casă de copii
Și-o mie de datorii
Făcute tăt pân bețâi"50

Căsătoria impusă de părinți și absența sentimentelor dintre
parteneri, înclinațiile spre anumite slăbiciuni lumești băutura sau lenea,
apariția violenței, nemulțumirile și frustrările unei vieți plină de
privațiuni etc., sunt tot atâtea motive ce îndemna în lumea satului la
adulter. Cu toate că își manifesta intransigența vis-â-vis de acest fapt,
comunitatea lua act de existența lui în fiecare sat, fie el și la scară mică.
"Când eram și io fecior
Nu-mi venea de mândra dor,
Da de când m-am însurat,
Tăt umblu noaptea pân sat,

Pă vreme re și lună
până dau de gură bună. "51

49 Du-te dor..., p.353-354 (Ceaca Lucreția din Ceaca)
50 L. Ghergariu, op.cit.,p.86 (Bobotan Ana din Cristelec)
51 L. Ghergariu, op.cit.,pA6 (Oros Simion din Cehei)
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"- Pasăre di pă hintău,
N-ai văzut drăguțu'meu?
- Dacă și de l-am văzut,
Numa' nu l-am cunoscut.
- Da pututu-l-ai cunoaște
Că-i cu cisme vecsălite,
Pe el cu cămeșe albă,
La gât cu cravată neagră,
Numai gura lui mi-i dragă,
In clop are-o pană verde,
Rău mă tem că mi l-oi pierde,
Că l-am mai pierdut o dată
Și l-am găsit la o fată."52

Nu doar bărbați însurați își caută refugiu în iubiri pentru alte
femei, ci și unele soții practică adulterul:
"Pierdui calea, vai de mine...
Că a fost întunecosDrumul tare lunecos.
Nimerii la altă casă,
Cu o nevastă frumoasă.
De gândesc sau nu gândesc
Tăt la ea mă nimeresc,
Tăt Ia dragostea dintâie,
Mândra care-mi place mie.
Și-o găsii tot mânioasă
Că io stat bărbatu' acasă,
însă io o-am învățat
Cum să-i vină lui de hac.
tă-1 mâie în țara turcească
-aducă sare domnească.
Și să-i dea struguri din vie
Ca bărbatu să nu-i vie.
- Ducă-se în baiul său
Că mie nu-mi pare rău.

Num' o țâră mi-e cam jele
C-o știut vorbele mele,
Păcatele cele grele
Că l-am celuit cu ele.
Și o țâră mi-e cam greu
C-o știut năravul meu."53
"Foaie verde de negară.
Nu știi mândră, tu de-asară.
C-am vrut să vin Ia tine iară,
D-a fost vreme-ntunecoasă,
Nimerii la altă casă,
La o hâdă spărioasă,
Când o mân la vaci, să mulgă,
Vacile o ieu la fugă;
Când o mân ca să le-ntoame,
Vacile o ieu în corne.
Bate, doamne, mutele,
La mulți scurtă zâlele!"54

52 Du-te dor...' p. 111. (Vaida Emilia din Nadișul Român)
53 Du-te dor..., p.348 (Dârjan Traian din Valea Ciurenilor)
54 L. Ghergariu, op.cit., p.87 (Pop Dimitrie din Drighiu).
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Chiar și în perioada în care întâietate aveau considerentele de
ordin material la contractarea unei căsătorii și voia aparținea în primul
rând familiei, existența dragostei, a sentimentului de iubire nu poate fi
negată. O dovedesc obiceiurile, ritualurile magice de atragere a
feciorului, de recâștigare a celui pierdut etc., atestate din vechime. Nu
poate fi exclusă nici căsătoria liber consimțită între tineri, la care părinții
își dau doar acordul și binecuvântarea.55 Treptat, modernizarea și
liberalizarea societății în ansamblu a determinat schimbări și în
obiceiurile și mentalitatea țăranului român. Folclorul a păstrat urmele
acestei modificări, devenind o sursă de reconstituire a vieții cotidiene, a
obiceiurilor consumate în viața satului, a familiei și a individului.
Este clar că în cazul familiilor întemeiate cu scopul satisfacerii
unor interese personale și materiale, coeziunea și armonia familiei durau
atâta timp cât întrebările rămâneau nerostite și alternativele neobservate.
Strategiile matrimoniale în mediul rural cunosc o deplasare a
rațiunilor ce stau la baza lor de la interesul unirii patrimoniului a două
familii pentru a le putea permite să supraviețuiască, spre căsătoria din
dragoste, de la primatul interesului material și a prestigiului social către
manifestarea sentimentelor. Această mutație reflectă schimbările, lente
dar reale, survenite în mentalitatea populară la sfârșitul secolului al XIXlea și începutul celui următor. Atât biserica, cât și intervenția statului au
permis o jalonare a acestor-transformări.56

53 ToaderNicoară, op.cit., p.168.
56
J
*
Vezi pe larga în lucrările citate ale profesorului T. Nicoară și cercetătoarei Sorina
Paula Bolovan.
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MATRIMONIAL POLITICS IN ROMÁNIÁN VILLAGE
SOCIETY REFLECTED IN FOLKLÓRÉ
Abstract
The paper is proposed to notice, by folklóré, the way in which the
matrimonial politics appeared in the Románián viliágé at the end of the
19th century and the beginning of the next one.
An analysis of the political discourse points out us the practice of
marriage made by interest, at parents’ decision but also the marriage by
Iove in the fîrst ones’ detriment, and especially the way that the rural
community perceives and sanctions them through satire or songs “of
Iove and sorrow”. Also, there are presented to us the results of the
marriages by interest, more often as a failure in which the regret of the
one who made his choice or who was determined for this kind of
marriage has appeared.

The folklóré material resulted from Salaj villages, from various
collections.
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ETNOGRAFICUL ÎN LITERATURĂ
Mihaela Mureșan
într-o lucrare informată, de rigoare științifică, Vasile Tudor Crețu
opunea schemei propuse de către Julién Greimas - sacru, ludic și estetic^
- o alta mai convingătoare, vizând funcția simbolului în cele trei culturi,
după cum urmează: cultura arhaică, definită prin unicitatea realului,
sfera ontologică, o funcție operativă și una ordonatoare; cultura
folclorică, definită prin esențializarea realului, sfera gnoseologică, o
funcție interpretativă și una ordonatoare și cultura modernă, definită
prin realitate poetică, o sferă gnoseologică și o funcție aluzivă1
2.
Dacă simbolul deține, în general, trăsăturile enunțate în schema
propusă mai sus, elementul etnografic - veritabilă constantă a celor trei
faze culturale - cunoaște mutații specifice, cea mai importantă dintre ele
fiind, fără îndoială, aceea a schimbării rolului său de la cel funcțional, în
cultura arhaică, la cel ornamental, în cultura modernă. Folclorul, ca și
cultură de tranziție, conjugă cele două atribute ale etnograficului apăsând
însă, în chip firesc, pe aspectul funcțional al acestuia.
Numim, în mod curent, element etnografic toate aspectele
particulare ale unei culturi capabile să-i dezvolte echilibrul în care intră
cu lumea, cu universul, ca urmare a unui mod propriu de înțelegere și a
unui tip specific de sensibilitate. Cu alte cuvinte, înțelegem prin
etnografie zone foarte largi de viață tradițională, de la vestimentație până
la diferite aspecte ale vieții spirituale (de exemplu: modul în care
oamenii își reprezintă moartea, sensul pe care îl dau vieții etc.).3
în cultura arhaică și în cea folclorică, etnograficul exprimă, în
chip axiomatic, ordinea rituală a vieții. în cultura modernă, în schimb, el
se preface adeseori în pitoresc, devine adică un strat superficial al
imaginarului, chiar dacă mai păstrează încă urmele viziunii tradiționale,
cosmocentrice. în toate cazurile însă etnograficul rămâne solidar cu
opera respectivă pe care o datează, o particularizează și o spațiază.
Marile perioade din istoria culturală a omenirii sunt reprezentate, de la
greci și până la civilizațiile extrem-orientale, de elementul etnografic în
înțelesul de mai sus.
1 Greimas, Julién - Despre dens. Eseuri semiotice, Editura Minerva, București, 1975, p. 94.
2 Cretu, Vasile Tudor - Ethosul folcloric - sistem deschis, Editura Facla, Timișoara,
1980,’p. 34-35.
J Apud - Studiile lui Marcel Mauss în Manuel d’éthnographie, Édition Payot, Paris, 1967.
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în ceea ce privește literatura acestui veac, etnograficul are o
prezență și o consistență incomparabilă în spațiul românesc, în raport cu
literaturile europene. Aceasta datorită faptului că aceste literaturi sunt
solidare cu un trecut resimțit încă ca fiind apropiat și gândindu-ne că, de
la considerarea lui ca disciplină științifică, nu s-a scurs decât un veac.
Simțindu-se aproape de natură și un trecutul său istoric, artistul
carpato-dunărean le asimilează și le transcrie în propria operă. Iată ce se
întâmplă în literatura română din ultimele decenii ale veacului al XIXlea și prima jumătate a secolului XX. Este adevărat că sămănătorismul a
contribuit la artificializarea etnograficului, transformându-1 în pitoresc
însă, în majoritatea cazurilor, el și-a păstrat rolul funcțional (bunăoară la
G. Coșbuc, M. Eminescu sau L. Rebreanu).
Un asemenea element etnografic fundamental este nunta,
considerată, după cum bine se știe, ca rit de pasaj, respectiv, o trecere de
la o vârstă la alta, la un nou statut, prin constituirea unui cuplu. Pentru
Amold von Gennep “toate ceremoniile au un scop esențial, ele nu se fac
întâmplător, episodic, pentru a-i proteja pe cei doi eroi principali și pe
familiile lor de pericolele ce i-ar amenința din partea forțelor
supranaturale, printr-o serie de rituri și prescripții magice, ci tind, înainte
de toate, la apropierea celulelor familiale care sunt, totodată, și celule
sociale deoarece ele sunt în legătură, prin situația lor, prin vecinătăți,
prin anturaj, cu întregul grup social”.4
Un asemenea eveniment atrage, cum era și firesc, atenția
scriitorului nostru însă cu accente specifice. Dacă Ia Eminescu, de pildă
în Călin, file din poveste, întâlnim o semnificație predominant simbolică
a nunții (prin subsumarea planului real de către cel fantastic), în cazul Iui
Coșbuc din Nunta Zamfirei, în ciuda culorii presămănătoriste, realismul
funciar al țăranului absoarbe elementul de basm. Mihail Sadoveanu, în
schimb, în Baltagul, insistă pe respectarea ordinii rituale a vieții: nunta,
la care asistă, în trecere, Vitoria Lipan, în călătoria sa inițiatică, are
tocmai semnificația acestui echilibru ce face pereche cu o cutumă
juridică populară, așa numita “lege” pe care trebuie să o îndeplinească
protagonistul. Nunta la Sadoveanu cuprinde, ca și înmormântarea de
altfel, o suită de forme ceremoniale, specifice culturii arhaice, ori lucrul
acesta este perfect viabil în cazul unei literaturi cum este a noastră,
legată organic de formele tradiționale de viață. Astfel, Liviu Rebreanu,
în Discursul de recepție la Academia Română, observa caracterizându-și
într-un fel întreaga operă: “România actuală, cu Dacia de odinioară, sunt

4 Van Gennep, Amold - Les rites de passage, Paris, 1909.

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

Etnograficul în literatură

89

congruente, nu numai în privința configurației geografice dar și a
configurației etnografice românești”.5
într-adevăr, dacă în cazul lui Sadoveanu funcționalitatea
etnograficului (forme de viață ale colectivităților montane, îndeletnicirile
lor specifice, păstoritul etc.) trimite la vârsta arhaică, pentru Rebreanu,
etnograficul continuă să dețină un rol funcțional însă preponderent
social. Astfel, același eveniment social, nunta, declanșează și întreține
tensiunea, provoacă apoi dezechilibrul și hibrisul, ca să se ajungă apoi la
echilibru doar prin tragic. Protagoniștii romanului Ion, cele două cupluri
(Ion și Florica, Ana și George Bulbuc), devin interșanj abili provocând
hibrisul: Ion - Ana și George - Florica.
De altfel, nunta țărănească e urmărită, în toate etapele sale, și ea se
consumă în paralel cu nunta Laurei, unde obiceiurile sunt altele, de unde
deducem că, în modul de tratare al acestui element etnografic, scriitorul
oferă desenul celor două lumi care cooperează dar nu se confundă, începând
cu vestimentația și terminând cu limbajul. Un alt exemplu de paralelism
etnografic este hora de la începutul lui Ion și balul intelectualității rurale,
fiecare dintre acestea arătându-și habitudinile și stratificările caracteristice
unei anumite clase sociale.
Dincolo de asemenea paralelisme și interferențe, etnograficul
marchează și opoziții semnificative. Astfel, intruziunea orașului în
paginile romanului Ion aduce cu sine agresiunea altui limbaj decât acela
în care vorbesc sătenii din Prislop.
în general însă, la Rebreanu, atât în Ion cât și în Răscoala,
etnograficul, cu caracterul său funcțional, nu se rezumă la nuntă. într-o
meritorie cercetare, Liviu Angelescu, delimita un număr mare de
elemente etnografice integrate în proza rebreniană. Dar acestea se
regăsesc de asemenea, în bună măsură, și la Slavici sau la Agârbiceanu
și, de altfel, mai peste tot în literatura Transilvaniei.
Rebreanu consemnează un mare număr de detalii referitoare la
normele juridice cutumiare (mai ales cu privire la moștenire și la regimul
dotei), dar și amănunte legate de onomastică, vestimentație ceremonială
sau uzuală. El înregistrează vechi metode de vindecare a bolnavilor,
îmbinate cu practici magice. Integrează, în desfășurarea epică a
evenimentelor rurale, nu numai nunta ci și moartea, cu ritualurile ei
specifice de înmormântare (Ana, Dumitru Moarcăș, Ion), descrie, în
pagini antologice, marea experiență a nașterii și înregistrează reacția

5 Rebreanu, Liviu - Laudă țăranului român în Amalgam, Editura Dacia, Cluj, 1976, p. 184.
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umană în fața misterului vieții. Surprinde apoi nu numai caracterul ludic
al horei duminicale ci și rostul inițiatic, matrimonial, al acesteia.6
Prin toate aceste elemente restituite sensibilității modeme,
Rebreanu depășește caracterul decorativ și, în consecință, exterior al
etnograficului. De altfel, o asemenea perspectivă nu este singulară, în
cazul lui Rebreanu, ci e specifică, cu precădere, literaturii ardelene, acest
“rezervoriu de seriozitate” cum o numește Gheorghe Bariț, pentru că ea
se constituie ca o adevărată arhivă de elemente etnografice, atât sub
aspectul culturii materiale cât și al mentalităților timpurilor respective.
Dintr-o perspectivă globală, putem conchide că, în literatura
modernă, etnograficul își păstrează cele două funcționalități de bază. Pe
de o parte, scriitorul semnalează structura și ierarhia socială a lumii, pe
care o surprinde în opera sa, iar, pe de altă parte, el își exprimă
dezideratul de a păstra, pe mai departe, ordinea rituală în existența
individului și a colectivității.

ÉTHNOGRAPHIQUE DANS LA LITTÉRATURE
Résumé

L’élément éthnographique est une constante pour les trois catégories
de culture proposée par T.V. Crețu (archalque, folklorique et culte). Si, dans
la culture archaîque il avait un röle fonctionnel, dans la culture modeme son
röle est plutöt décoratif, ornamental. Le folklóré, comme culture de transition,
conjugue les deux attributs de l’éthnographique.
L’élément éthnographique comprend des zones larges de la vie
traditionnelle, en présentant des aspects de la culture matérielle et
spirituelle. L’éthnographique particularise une certaine époque et
exprime l’ordre rituel de la vie.
Dans la littérature roumaine du XX-éme siécle, l’éthnographique
a une présence consistante. Des rituels majeurs, l’enterrement ou les
noces, ont, parfois, une fonctionnalité bien déterminée.
La littérature transylvaine est, pár conséquent, une vraie archive
des éléments éthnographiques, autant en ce qui concerne la culture
matérielle que celle spirituelle. Les écrivains roumains modemes ont
piáidé pour la sauvegarde de l’ordre rituel, autant dans l’existence de
l’individu que dans la collectivité toute entiére.
6 Apud - Angelescu, Silviu - Roman și etnografie în Liviu Rebreanu după un veac,
Editura Dacia. Cluj, 1975, p. 177-190.
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O IPOSTAZĂ NOTABILĂ ÎN ISTORIA FOLCLORISTICII
SĂLĂJENE: PROFESORUL - CULEGĂTORUL DE FOLCLOR
Camelia Burghele

Urmând calea deschisă de Leontin Ghergariu1 - intelectual de
marcă, profund interesat de varietatea folclorului sălăjean - cea a
culegerii sistematice de folclor și a interpretării sale din perspective
multiple2, o serie de profesori și folcloriști clujeni sau sibieni s-au arătat
tot mai interesați de piese de folclor sălăjean, de obiceiuri sau credințe
din acest areal geografic și cultural. îi evocă, emoționant și emoționat,
Ilie Moise, într-un articol recent, referitor la o campanie de culegere de
folclor în Sălaj (1968)3.
Profesorul Ilie Moise vorbește despre o investigație interdisciplinară de factură etnologică demarată în timpul studenției domniei
sale, sub îndrumarea a doi profesori de la Catedra de Folclor a Facultății
de Filologie din Cluj Napoca, în a căror sferă de interes intrase notarea
folclorul sălăjean cu mult timp înainte: Dumitru Pop, pe atunci și decan
al facultății clujene și “unul dintre cei mai avizați cunoscători ai spațiului
cultural sălăjean și - de departe - cel mai rafinat cercetător al culturii și
civilizației tradiționale din acest colț de Românie”4 și Ion Șeuleanu, un
alt cercetător atent al arealului sălăjean, etnologul și folcloristul care,
acolo, în acea cercetare sălăjeană, “a așezat cele dintâi pietre la temelia
unor viitoare cariere științifice în domeniul cercetării și valorificării
culturii tradiționale”5. Zona cercetată - satele din comuna Românași este descrisă ca o zonă de o arhaicitate aparte, păstrătoare de vechi
tradiții: “în acea toamnă a lui 1968 la Românași, dar și în Pustă,
Chichișa, Poarta Sălajului și Ciumăma am găsit o lume tradițională
1 Leontin Ghergariu a fost membru în colectivul etnografic al Secției de Etnografie și
Folclor a Filialei Cluj a Academiei, membru în Consiliul Științific al Muzeului de
Etnografie al Transilvaniei, membru în comisia de achiziții, deci o personalitate
marcantă printre intelectualii ardeleni care au activat și în direcția valorificării
folclorului și etnografiei (Doru E. Goron - Figuri de intelectuali sălăjeni. Leontin
Ghergariu (1897 - 1980), ActaMusei Porolissensis, nr. V /1981, p. 737 - 743
2 Leontin Ghergariu - Folcloriști din Sălaj, Acta Musei Porolissensis, nr.2 / 1978,
Zalău, p. 393
J Ilie Moise - O culegere de folclor sălăjean mai puțin cunoscută, Acta Musei
Porolissensis, nr. XXIV / 2002
4 Ilie Moise - op. cit., p. 687
5 Ilie Moise - op cit., p. 688 - 689
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așezată, în care indivizii comunicau, încă, prin coduri și semne numai de
ei știute
Am fost fascinați de improvizațiile și noblețea interpretării
muzicii tradiționale, dar și de forța și adevărul textelor din această zonă.
La Românași, atunci, cânta tot satul...”6.
Cercetarea nu a fost publicată sub formă de culegere de texte, ci a
fost valorificată parțial și sporadic, prin diverse lucrări științifice ale
participanților la investigație. După mărturiile profesorului Moise,
“materialul înregistrat se află parțial în Arhiva de Folclor a Academiei
Române, iar cea mai mare parte în Arhiva Facultății de Litere din Cluj
Napoca”7. Redăm și noi, pentru frumusețea textului, două colinde din
Ciumărna, citate în articol și culese chiar de tânărul student Ilie Moise:
Mă luai, luai

Fată de maior

Mă luai, luai,
Joi dă dimineață,
Cu săcerea-n brâu.
M-aplecai, plecai, ■
Holduța s-o tai
Mândrăfloare-aflai.
Dă colb o suflai
Și-n sân o țâpai.
Floarea o trâmbdițatu
Nimeni n-o aude,
Numa Ion din munte
Cu uăile multe.
Aude trâmbița
Ba nu-i trâmbița,
Că-i drăguța ta.
Dă uăile-ncoace
Și te du la ie.
Măi câne cu față
Nu mă strânje-n brață,
Maica aștepta
Să-i găt holduța8.

Mă luai, luai
Pă pkicior dă munte,
Trii păcurărei,
Unu ca altu
Nainte ieși
Fată de maior.
Cu brâu dă dâaur.
Din iei să-și aleagă
Cel mai mititel
Că-i mai frumușel.
Până-l aleje,
Gre leje-iface,
Pă iei să-l omoare.
- Nu mă omorâți,
Că io voi da turmuța me.
Dă mi-ți omorî,
Voi mi-ți îngropa
In strunga de uăi,
Și-n ale dă mnăi.
Fluieru cel drag
Mi-ți pune dă steag.
Bota me ce luci,
Mi-ți pune dă cruci9.

6 Ilie Moise - op. cit., p. 688
7 ibidem
8 Ilie Moise - op. cit., p. 689 - 690
9 Ilie Moise - op. cit., p. 690
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Este un lucru știut (am avut, de altfel, ocazia de a observa
personal acest lucru, cu prilejul studiului în arhivele clujene, și în cea a
Academiei Române, filiala din Cluj, și în cea a Catedrei de Folclor de la
actuala Facultate de Litere, cu ocazia documentării pentru diferite studii)
că arhivele clujene dețin’ informații prețioase referitoare la folclorul
sălăjean. Ani de-a rândul profesorii clujeni - și ne facem aici o datorie de
onoare în a-i aminti, dovedindu-le și pe această cale întreaga noastră
gratitudine - Dumitru Pop, Ion Șeuleanu, Nicolae Bot, Virgil Florea, Ion
Cuceu și Maria Cuceu au coordonat sau au participat la campanii de
culegere de folclor în satele Sălajului, apreciind zonele conservative,
recunoscând arhaicitatea zonei în ansamblu sau încercând delimitări
etnografice cât mai clare între zonele de interferență. Așa cum spuneam,
cele mai multe dintre informațiile astfel adunate în redutabilele campanii
de teren se găsesc, clasificate, în cele două arhive de folclor de la Cluj,
dar unele dintre ele au văzut lumina tiparului ca articole separate sau ca
volume - culegeri. Amintim, de exemplu: Poezii populare din Sălaj
(1962), culese și publicate de Dumitru Pop în volumul colectiv Folclor
din Transilvania sau Consecințele migrației asupra vieții folclorice din
Gârbou, Sălaj (în volumul Aspecte și tendințe ale fenomenelor
demografice și factorii care le influențează, București, 1975), dar și
textele folclorice sălăjene publicate, alături de altele, din zone
învecinate, în volumele și articolele semnate de Ion și Maria Cuceu.
Anul 2001 aduce o nouă culegere de texte folclorice, “folclor
poetic” de data aceasta: Augustin Mocanu - Pe cel deal cu dorurile.
Folclor poetic din județele Maramureș și Sălaj, la Zalău, în Editura
Caiete Silvane. Volumul prezintă un dublu interes pentru cercetarea
folclorică a Sălajului: dincolo de faptul că este o culegere importantă, de
ample dimensiuni, cartea se înscrie în eforturile - intense și extrem de
riscante, de altfel - de definire a zonelor etnografice, știut fiind faptul că
Sălajul este o placă turnantă a multor zone și subzone etnografice, din
care zona Codru este una dintre cele mai importante și, de aceea,
exercită presiuni puternice asupra zonelor învecinate.
După argumentele - pertinente, de altfel, concluzie a unor opinii
avizate pe care autorul le-a consultat bibliografic - cum că prelungiri ale
zonei Codru acoperă mai multe sate din județul Sălaj, autorul își
definește astfel întreprinderea culturală de recuperare: “cartea noastră
cuprinde creații poetice adunate din zona Codrului, din localități
aparținătoare județului Maramureș, din câteva sate codrenești ce țin de
județul Satu Mare și din localitățile așezate în prelungirea acestei zone
pe Someș, în amonte de Sălsig, până la Aluniș, și pe râul Sălaj, în
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amonte de Oarța de Jos până la satul Bulgari. După cum se vede, am
depășit hotarele celor trei județe. Am facut-o pentru că în zona de
contact a acestora există același grai local și aceleași tipuri de creații
poetice orale. Așa stând lucrurile, credem că așezarea într-o singură carte
a creației populare de la răscrucea județelor Maramureș, Satu Mare și
Sălaj este un fapt interesant și profitabil din punctul de vedere științific,
acceptabil și demn de luat în seamă”10.
Textele sunt culese, după mărturisirea autorului, între anii 1966 1970 și însumează mai bine de o mie de piese, dintre care un număr
considerabil sunt preluate de la subiecți din sate sălăjene. Materialul vast
este organizat sistematic, punctat prin studii teoretice, finalizat printr-o
impresionantă listă de informatori și printr-o hartă a zonei etnografice
cercetate. Cartea optează pentru o ordine inversă față de cea apelată de
culegerile anterioare: poezie de ritual, poezia obiceiurilor, balade și, în
final, “ca o încununare”, cum mărturisește chiar autorul11, piese lirice:
I. Descântece: Descântece de leac, Descântece de dragoste și
Descântece de gospodărie
II. Poezia obiceiurilor tradiționale:
Poezia obiceiurilor calendaristice - Colinde, Alte creații de colindat,
Mulțămite, urări, Plugușoare, Din poezia muncii;
Poezia evenimentelor vieții (din poezia nunții) - Orații de nuntă,
Cântece de nuntă, Strigături la nuntă
III. Epica - Balade
IV Lirica - Cântece despre cântec, Cântece de înstrăinare și
singurătate, Cântece de jale și noroc, Cântece de cătănie și război,
Cântece de dragoste, Cântece satirice, Cântece de lume și petrecere,
Strigături la joc
Redăm din vasta culegere două colinde, din secțiunea care nouă
ni s-a părut cea mai realizată, din punctul de vedere al apartenenței
satelor la Sălaj, prima din Bulgari, a doua din Noțig:

Colo jos, colo mai jos
Colo jos, colo mai jos,
Colo-n râtul cel frumos,
Ce turmă de uăi s-o-ntors.
Da la turmă cine-și dumblă?
Dumblă-și, dumblă, sfântul soare
iv Augustin Mocanu - Pe cel deal cu dorurile. Folclor poetic din județele Maramureș
și Sălaj, Zalău, 2001, p. 7 - 8
:1 Augustin Mocanu - op. cit., p. 10
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Cu soru-sa ce mai mare.
Soru-sa din grai grăi:
- Dă, frătiuț, mai tare-n uăi,
Că vin nori de ploaie grei!
- Ba, zo, aceia nu-s nori grei,
Că îs pețitorii tăi.
Vin la mine
Cerpătine.
Și cer car cu patru boi,
Io le-am făgăduit doi.
Iei cer turma jumătate,
Io le-o dau a triia parte.1213
14
Mai redăm încă una din variantele răspânditului text Mă luai, luai:

Mă luai, luai
Joi dă dimineață,
Cu rochia creață,
Cu scerea-n brău,
La holda de grău.
Mă plecai, plecai,
La holdă să tai,
Și jos ce aflai?
0 ruje dă rai.
De jos o luai,
De colb o suflai,
în sân o țâpai.
Nime nu m-aude,

Numa Ion dân munte,
Cu oile multe.
M-o cuprins, cuprins,
Junghi fără durere,
Moarte fără vrere.
Apile sunt late,
Satile-s departe,
Popii n-or vini,
Și moartea-i aci.
- Cine ți-a fi leacu?
- Popa și cu diacu,
Și Ion, săracux2>

în fine, vom aminti încă trei volume mai recente, interesate de
aspecte specifice ale folclorului local sau de segmente ale acestuia. Ne
gândim, în primul rând, la volumul semnat de profesorul Gheorghe
Șișeșteanu - Forme tradiționale de viață țărănească (O cercetare etnosociologjcă a zonei Sălajului)1*, preocupările domniei sale nu doar în
culegerea folclorului, ci și în integrarea la nivel superior, multicultural și
pluridisciplinar, fiind deja cunoscute. Bun cunoscător al terenului, autorul
volumului depășește, așadar, simpla culegere, interpretând faptele și
relaționând textul folcloric cu nivelul mentalității colective și cu formele de
12 Augustin Mocanu - op. cit., p. 81
13 Augustin Mocanu - op. cit., p. 84
14 Cartea a apărut Ia Zalău, în anul 1999
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reprezentare ale imaginarului folcloric, dar și cu viața cotidiană a satului
sălăjean. Rețin atenția, din perspectivă folclorică, mai ales capitolele
referitoare la colindat - Obiceiul colindatului. Câteva considerații
lingvistice și sociologice; Colindele. Motive arhaice în colindele din nordvestul Transilvaniei; “Corinda păcurariului” în județul Sălaj - și cele care
abordează descântecul tradițional: Descântece din Sălaj.
Un alt volum centrat pe folclorul zonei, cu extensii către
obiceiurile generate de sărbători calendaristice sau momente importante
din ciclul vieții este semnat de Traian Vedinaș: Sistemul culturii
țărănești (Cluj, 2000). Pentru articularea și demonstrarea caracterului
sistemic al culturii populare, autorul folosește informații din mai multe
zone folclorice transilvane, inclusiv din Sălaj. Nouă ne-a atras, însă,
atenția, în mod special, capitolul intitulat Sistemul culturii țărănești la
Lazuri, satul sălăjean natal al autorului, care aduce informații prețioase
despre folclorul zonei: colindele, danțul la șură, obiceiurile de nuntă sau
cele ocazionate de muncile agricole.
Chiar dacă nu este centrat pe folclor, obligația morală ne face să
cităm aici remarcabilul volum al muzeografului Ioan Augustin Goia - Zona
etnografică Meseș, București, 1982. Până în prezent, volumul cercetătorului
sălăjean (o bună parte a carierei și-a desfașurat-o la muzeul din Zalău) a
rămas cel mai complet material etnografic referitor la județul Sălaj. Alături
de numeroase și extrem de bine documentate articole publicate de-a lungul
vremii în Acta Musei Porolissensis, volumul jalonează cultura tradițională
din această zonă, reliefând, cu multă acuratețe, elementele de singularitate
ale portului popular, meșteșugurilor, artei populare. Amintim, din aceleași
rațiuni deontologice, și contribuții esențiale în ceea ce privește etnografia
zonei ale reputatului cercetător Ioan Godea, cel căruia îi datorăm completele
și complexele monografii ale unor biserici de lemn din Sălaj, ale
muzeografului clujean Ioan Toșa, pentru contribuții speciale referitoare la
arhitectura populară dar și la diverse obiceiuri din zonă și ale profesorului
Gábriel Vasiliu, unul dintre cei mai activi corespondenți ai Actei Musei
Porolissensis, revista muzeului Județean de Istorie și Artă din Zalău,
cercetător al toponimiei din multe dintre satele sălăjene.
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A NOTABLE HYPOSTASIS IN THE HISTORY
OF SALAJ FOLKLORISTIC: THE PROFESSORTHE COLLECTOR OF FOLKLÓRÉ
Abstract
This study is part of a larger work, referring to the folklóré researches
made in somé villages of Salaj county and its purpose is to underline that
there have always been concems in this direction. Most of those who
show interest in the folklóré of Salaj, derive from high school and
university education field, and this resulted in a truly professional
approach of the folk material.
It is known that the Cluj records hold valuable data regarding the
folklóré of Salaj. For many years the teachers have managed and
involved in folklóré coilecting campaigns througnout Salaj, valuing the
conservating areas, recognizing the oldness of the overall area or trying
to make as clear as possible the ethnographic determinations in the
interference areas. Most of the information collected this way in the
redoubtable field campaigns can be found, classified, in the two records
of folklóré in Cluj, but some of them were printed as separate articles or
as a volume - corpuses.

The study reminds and discusses the most valuable folklóré contributions
conceming the Salaj area and it reproduces the structures of these works
(sustained by quotes), for proving the mastership of achievement.
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RITMUL SINCOPAT-ASIMETRIC ÎN MUZICA
ȘI DANSUL TRADIȚIONAL ROMÂNESC
Dr. Zamfir Dejeu

Deoarece la începuturile cercetărilor folclorice nu existau aparate
de filmat sincron, (nemaivorbind de camere video de performanță), care
să reproducă în același timp atât muzica cât și mișcarea, s-au omis cred,
în mod inconștient în domeniul muzical-coregrafic unele probleme de
ordin ritmic. Mai mult, nu a existat o colaborare din punct de vedere
profesional între etnomuzicologi și etnocoreologi.
Astfel, fiecare înregistra materialele folclorice pe bandă sau pe
peliculă în mod individual. Doar singurul etnocoreolog, Andrei Bucșan,
cel care a făcut cercetări serioase mai ales în sudul Transilvaniei,
sesizează aici din punct de vedere stilistic ritmul pe care noi îl numim
astăzi ritm sincopat-asimetric, fără însă ca el să-l concretizeze. Andrei
Bucșan afirmă în lucrarea sa Ritmul sincopat în dansul popular românesc
că, '"alungirea unui timp slab pe diverse valori structural-cinetice, fapt
care se petrece adesea chiar de două, trei ori consecutiv în același timp
(la dohmiac), îi conferă acestuia o deosebită expresivitate artistică”.
Despre ce alungire este vorba?
Vizionând filmele unde sunetul și imaginea sunt sincron și
studiind în mod sincretic ritmul muzicii și pașilor de dans la unele
dansuri tradiționale din Transilvania cum sunt Românește de preumblat,
Românește în ponturi și învârtită șchioapă din centrul și sudul
Transilvaniei, am constatat că față de celulele și motivele binare,
sincopate și asimetrice întâlnite aici există și altele de caracter hibrid.
Mai întâi, instrumentiștii realizează anumite formule sincopate în
cadrul ritmului asimetric. La nivelul melodiei cele mai multe astfel de
formule se găsesc la începutul și mai ales la sfârșitul frazelor muzicale și
mai rar în interiorul lor. Desigur ele s-au născut sub efectul dansului și
probabil la origine au fost în ritm sincopat.
La fel se întâmplă la nivelul acompaniamentului când contrașul
sub influența dansului realizează anumite formule sincopate ce se suprapun
peste ritmul inițial asimetric. Este vorba aici de o suprafață de contact între
ritmul asimetric și sincopat. Iată deci că ritmul sincopat îl găsim și în
dansurile din Câmpia Transilvaniei, acest lucru fiind cu atât mai important
cu cât se cunoaște că ritmul sincopat este un ritm specific românesc sau cel
puțin carpatic după cum susține etnocoreologul Andrei Bucșan. Dar, să fie
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oare adevărat că ritmul asimetric a luat naștere din ritmul sincopat după
cum susține și etnocoreologul Constantin Costea? Credem că da, în parte,
și acest fenomen a avut loc prin lărgirea tempoului, formulele intermediare
fiind cele sincopat-hemiolice de forma:

9
8
9
8

Purtată - Frata, Cluj;

J>J J J.

Românește-bătrânește, Bunești, Cluj;

10
T

Purtată cu două fete - Cerghid, Mureș;

10
16

Mureșana - Poșaga, Alba;

10
Î6

j

jtIjjjj.

Romană - Orăștie, Hunedoara;
învârtită rară - Fildu de Mijloc, Sălaj;
învârtită șchioapă - Roșia de Secaș, Alba;

10
16

Purtată cu fete - Fărău,Alba;

învârtită rară - Valea Drăganului, Cluj;
Hora nevestelor - Roșia de Secaș, Alba.
Noi considerăm acest fapt o involuție a motivelor ritmice în ritm
sincopat, spre motive asimetrice, sub efectul rubatoului interior, a unui
tempo mai rar decât cel inițial.
Cele mai frecvente formule sincopat-asimetrice sunt însă la
nivelul ritmului pașilor de dans, de dimensiunea unor motive. Le-am
numit motive sincopat-hemiolice (hemiolă = punctul din dreapta unei
valori) și sunt rezultate tot din motive sincopate de dans prin alungirea
hemiolică. Ele pot fi:
- de caracter amfihrahic.

- de caracter dohmiac.

Românește-bătrânește din Bunești, CJ;
Purtată cu două fete din Cerghid, MȘ;
Hora nevestelor din Roșia de Secaș și
Purtată cu fete din Fărău, AB
Romană din Orăștie, HD;
învârtită rară din Fildu de Mijloc, SJ;

învârtită șchioapă din Roșia de Secaș, AB
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După cum se observă, în ultimul motiv este prezent și auftactul
sincopat.
A
In general motivele oscilează ca dimensiune între o celulă și
jumătate (1 și 1/2) și trei celule.
Fără pretenția de a fi studiat această contaminare a ritmului
sincopat cu cel asimetric în toate dansurile tradiționale din România
totuși exemplele menționate aici ne confirmă ritmul sincopat-asimetric
iar măsurile ce stau la baza Iui sunt: 10/16, 7/16, 9/8, 10/8, 11/8.
Exemple de partituri muzical coregrafice (frg.):
Mureșană din Poșaga, AB
învârtită din Orăștioara de Jos, HD

SINCOPAT-ASIMETRIC RHYTHM IN ROMÁNIÁN
TRADIȚIONAL MUSIC AND DANCE
Abstract

Watching the movies where the sound and image are synchronic and
studying syncretically the rhythm of the music and the dancing steps to
some tradițional dances in Transylvania, such as Românește de preumblat,
Românește în ponturi and Invîrtita șchioapă in center and south of
Transylvania, we found that compared to the binary, syncopated and
asymmetric cells and pattems met here there are other of a hybrid character.

First, the instrumentalists play certam syncopated formulas in the iramé of
the asymmetric rhythm. At the level of melody most of these formulas are
found at the beginning and especially at the end of the musical phrases and
seldom in their inside/content. Of course they were bom under dance effect
and they were probably at their origin in a syncopated rhythm.

The same is happening at the level of accompaniment when the contraș
under the influence of dance plays certain syncopated formulas that
superpose on the inițial asymmetric rhythm. It is here about a contact
surface between the asymmetric and syncopated rhythms. We called this

syncopated-asymmetric rhythm.
We consider this fact to be an involution of the rhythm pattems in
syncopated rhythm towards asymmetric pattems, under the effect of the
interior rubato, of a tempo more rare than the inițial one.
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MUREȘANA
2

A.F.C.Video: 7/h
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Filmat:
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CONSIDERAȚII PRIVIND PĂSTORITUL
ÎN ȚARA MOȚILOR (SECOLELE XVII-XXI)
Dr. Pădureanu Dominuț

1. Considerații fizico-geografice
Cu o suprafață de cca. 20.000 km 2, având forma unei insule
muntoase aproape rotunde, Munții Apuseni constituie una dintre cele
mai originale regiuni geografice și istorice ale pământului românesc.
Marea complexitate litologică și structurală, conservarea suprafețelor
de modelare policiclică, favorabile ascensiune crângurilor moțești până la o
limită altitudinală superioară celorlalte compartimente carpatice, accentuata
fragmentare interioară, extensiunea și personalitatea reliefului carstic,
multitudinea depresiunilor și extensia unora dintre acestea, un adevărat brâu
protector, cu importante aglomerări de așezări umane, bogăția soiului și, mai
ales, subsolului, care a făcut ca faima acestora să depășească granițele interne
încă din antichitate, frumusețea inegalabilă și caracterul unitar al întregii
regiuni ș.a., iată principalele caracteristici ale acestor munți legendari.
Dintre depresiunile intracarpatice transilvănene se detașează cea a
Țării Moților, care constituie una dintre cele mai vechi și mai interesante
entități geografice și umane ale României.
Relieful acestei zone, ce ține de cursul superior al Arieșului, este
prin excelență muntos, cu spinări frumoase și rotunjite, lăsând mai mult
impresia unui ținut de dealuri înalte decât de munți, aspect remarcat atât
de către specialiștii români cât și de cei străini.
Romulus Vuia arăta că “Munții Apuseni, poartă pe spinările lor
late, la diferite înălțimi, o serie de plaiuri netede și întinse, acoperite nu
numai cu pășuni excelente, dar și cu pământ potrivit pentru agricultură
până la înălțimi ce trec peste 1000 de metri''}
George Vâlsan, la rândul său, aprecia că “Nici un ținut din munții
noștri nu are înfățișări atât de variate ca Munții Apuseni”, după care
continua arătând că atunci “când le-ai urcat pe culmea deschisă, te afli
ca pe o câmpie întinsă. Iți ies înainte soarele și vântul, care învălurează

1 Romulus Vuia, Satul românesc din Transilvania și Banat. Studiu antropogeografic și
etnografic,1945,m:ldem,Studiideetnogrqfleșifolclor. Voi. I, București, 1975,p.l69
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mătasea ierburilor. Pășunea e bogată, dar viața grea și oamenii foarte
săraci, însă voinici, cinstiți și lipiți de pământurile lor’’.2
Aproape peste tot rămâi surprins de relieful liniștit al înălțimilor,
care prezintă o suprafață aproximativ uniformă, denumită de savantul
francez Emmanuel de Martonne "'platforma Arieșului" sau "platforma
Țării Moților" (900-1000 m altitudine).
Tn bazinul Arieșului, datorită caracterelor hipsometrice, apar toate
etajele și subetajele de vegetație ale Munților Apuseni.
Vegetația este etajată pe verticală, prezentând o succesiune de sus
în jos: goluri subalpine, păduri de molid, păduri de fag, păduri în
amestec; pajiștile alpine ocupă un areal mai restrâns, întâlnindu-se în
Munții Bihor (masivul Biharia - 1597 m) și partea centrală a Muntelui
Mare (la peste 1600 m altitudine), golurile alpine întâlnindu-se la peste
1600 m altitudine, nedepășind însă 1849 m; vegetația subalpină se
întâlnește insular pe Curcubăta (Mare - 1849 m; Mică - 1769 m) și
Muntele Mare (1826 m), limita ei inferioară coborând până la 1550 m,
caracterizându-se prin asociații de tufărișuri (jneapăn, ienupăr pitic, anin
de munte, smârdar ș.a.) în alternanță cu pajiștile (graminee - părușcă,
iarba vântului, firuța ș.a. și dicotiledonate).
Acest cadru prezintă la nivelul detaliului modificări datorate
condițiilor locale de subsol, climă și topografie, aceasta constituind potrivit lui Marcian Bleahu și Sever Bordea -, o caracteristică a
Munților Apuseni în ansamblu.
O altă caracteristică o reprezintă varietatea și bogăția
componentelor florei, aici întâlnindu-se elemente nordice, sudic
mediteraneene, sudic balcanice, central europene și orientale.
Peisajul tipic, emblematic pentru Munții Bihor și masivele
adiacente, este cel al faimoaselor fânețe3 ale nu mai puțin faimoasei Țări
a Moților care, în lunile iunie-iulie, îmbată simțurile și copleșesc
privirile; acestea se întind în bazinul superior al Arieșului, urcând în
2 George Vâlsan, Opere alese, București, 1971, p.641 .Regretatul academician Ștefan
Pascu, a făcut sublinierea că aici, în această vatră istorică, din vremuri imemoriale au
trăit oamenii pământului, legați organic de acest pământ, pe care l-au udat cu lacrimi și
sânge: ”S-au contopit moții cu munții într-o asemenea măsură încât nimeni și nimic nu
i-a putu despărți: nici opresiunea, nici nedreptățile și nici răutățile”. Ștefan Pascu,
Avram Iancu. Viața șifaptele unui erou și martir, București, 1972, p. 11.
3 Din sutele de plante ce îmbracă covorul vegetal al zonei, amintim: margarete, piciorul
cocoșului, gălbenele de pădure, clopoței, pătlăgina, sunătoarea, coada șoricelului,
rotunjoara, panseluța, ciuboțica cucului, omagul, barba caprei, buruienița albă,
ventrilița, degetăruțul, amica, iarba cerii, chimionul porcului, spânzul, ghizdeiul,
vulturica, păpădia, brândușa (toamna) ș.a.
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altitudine până pe la 1200 m, pătrunzând pe văile largi, adânc în munte
(fânețele de la Casa de Piatră, Poiana Florilor, valea Galbenei, Câmpul
de pe Valea Iadului, platforma Ocoale și Ursoaia ș.a.).
Etajul rășinoaselor se întâlnește între 1200-1600 m. Limita dintre
pădurile de fag și brad este (cel puțin teoretic, practica demonstrând o
mare diversitate de situații) pe Ia 1300 m. Etajul molidului ajunge pe la
1250-1300 m. Sub etajul molidului se află etajul pădurilor de foioase (cu
mai multe subetaje - din care cel al fagului și chiar rășinoaselor apare
între 1300 și 900 m).
Clima zonei - care influențează hotărâtor calendarul lucrărilor
agricole, repartizarea terenurilor, pășunatul ș.a. - este tipic montană,
temperat continental-moderată, caracteristică etajului climatic al
munților mijlocii. Trăsăturile sale generale sunt efectul cadrului
geografic în care se află situată Țara Moților - în „inima” Apusenilor.
în perioada noiembrie-aprilie în Țara Moților păstoritul și
agricultura nu pot fi practicate din cauza frigului. Primăvara își face
simțită prezența cu întârziere, întârzierea crescând odată cu altitudinea,
în timp ce toamna este mai lungă. Explicația acestui fapt constă în aceea
că procesul de răcire, respectiv de încălzire, începe de jos în sus, așa
încât ele se produc progresiv, funcție de altitudine.
în privința temperaturii - ca să cităm cazul Muntelui Găina, fapt
valabil și pentru arealul montan înconjurător - pe culme temperatura
medie anuală ajunge la 2-4 °C (- 4-5°C în ianuarie și peste + 12-18°C în
iulie), valorile oscilând: se micșorează la altitudinile mai mari, pentru a
crește în zonele depresionare (la Câmpeni ajunge la 7, 5°C).
Nebulozitatea pe culmi atinge o medie anuală de 6-6, 5 zecimi de
cer acoperit, anual (în medie) înregistrându-se 40 de zile cu cer senin și
peste 160 de zile cu cer acoperit.Ca urmare, durata de strălucire a
soarelui atinge cca.1800 ore/an (față de 2400-2500 ore/an pe litoral).
Vânturile dominante sunt cele de V, N-V și S-V, având viteze
medii de 3, 5 m/sec.
Precipitațiile medii anuale se ridică la 1400 mm/an în vest și nordvest, pe culmile înalte ale Bihorului și Muntelui Mare, respectiv
cca.1100 mm/an în vetrele depresiunilor; în zona montană înaltă se
înregistrează o medie anuală de peste 150 de zile cu precipitații;
maximul pluviometric se înregistrează în lunile mai, iunie și iulie, cele
mai mici cantități de precipitații căzând în februarie și martie; numărul
mediu al zilelor cu zăpadă trece de 120, sus în munți zăpada căzând timp
de 50-60 de zile anual (între decembrie-aprilie stratul de zăpadă stabil
este continuu; durata stratului de zăpadă variază în funcție de grosimea
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stratului, expoziția versanților, temperatura aerului, direcția și viteza vântului
ș.a.); grosimea medie a stratului de zăpadă ajunge la 25-40 cm (maxim 1-1,2
m în zona peste Valea Bistrei, Dealul Capșei, Tomușești ș.a.).
Precipitațiile nu cad uniform, ele variind atât în timpul anului, cât
și de la un an la altul.
2. Mediul geografic și ocupațiile moților

Bogățiile solului și subsolului, condițiile topogeografice și
climatice specifice ș.a., au constituit factorii esențiali care au marcat
hotărâtor ocupațiile locuitorilor din Țara Moților, aurul și lemnul făcând
ca în această zonă, unitară sub raport geografic, să apară două subzone
economice distincte: subzona mineritului aurifer (cu centrul la Abrud) și
subzona prelucrării lemnului (cu centrul la Câmpeni - adevărată
“capitală” a Țării Moților).
Plastic dar deopotrivă realist, această realitate zonală a fost
reliefată (1860) de mitropolitul (moț) Alexandru Sterca-Șuluțiu (17941867):”Muntenii aceștia, români zic, din timpurile cele mai vechi, trăiau
o parte cu băitul [mineritul - Țara Abrudului], iar o alta cu vânatul,
pădurăritul și cu ținerea vitelor [Țara Moților]”.4
Cea de-a
doua zonă, agricol-forestieră, a fost mult timp
complementară celei dintâi, constituind pentru aceasta o bogată sursă de
material lemnos (necesar extragerii și prelucrării minereurilor auroargintifere ș.a.), precum și un important rezervor de forță de muncă.
Aurul, pădurile, solul și pajiștile sale naturale, au fost și au rămas,
secole la rând, factorii fundamentali, care au marcat nu numai paleta
ocupațională a locuitorilor Țării Moților, ci însăși viața și destinul
economic, social, cultural, istoric și politic al acestora și, nu în ultimul
rând, ecosistemul zonal.
O trăsătură a ocupațiilor moților a constituit-o caracterul lor mixt.
Moții, pentru a putea trăi, au trebuit să lupte cu sărăcia solului, cu
vitregia vremurilor și a oamenilor (străinilor), existența lor fiind organic
legată de cumularea mai multor ocupații, de utilizarea la maximum a
ceea ce natura le-a pus la dispoziție.
La întrebarea “de ce?” au trebuit moții să practice mai multe
ocupații și care au fost acestea, sau dat mai multe răspunsuri, pertinența
acestora păstrându-se până în zilele noastre.
4 Alexandru Sterca-Șuluțiu, Istoria Horii și a poporului românesc din Munții Apuseni
ai Ardealului, in: *** Izvoarele răscoalei lui Horea. Sub redacția Acad. Ștefan Pascu.
Seria B. Izvoare narative.Vol.il. 1786-1860, București, 1983, p.407.
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Teofil Frâncu și George Candrea, au subliniat că “Plugăritul și

păstoritul în aceste ținuturi din cauza sterilității pământului și din lipsa
locurilor de pășunat nu produce încât locuitorii să poată trăi”.5
Silvestru Moldovan, arăta că “Natura locului a avisat pe Moț și la
alte ocupațiuni /citează: economia de vite, lemnăritul ș.a.J decât
plugăritul, care nu produce atâta ca să-și poată îndestula traiul. A
trebuit deci să-și afle alte izvoare de câștig, care să înlocuiască slaba
dărnicie a pământului său”.6
Simion Balint din Roșia Montană, la mijlocul secolului al XIXlea, scria că “noi[moții] economia ne-o ținem prin ținerea vitelor și
cultivarea muntoaselor locuri. Aceasta din urmă este nedespărțită de
cea dintâi; amândouă poftesc lemnăritul neânconjurat [neaparat]”.7
Lucia Apolzan, o foarte bună cunoscătoare a realităților zonei și a
moților, arăta la rândul său că “Toți acești factori (altitudinea, relieful,
terenul sărac și pietros, popularea bogată a zonei ș.a. - n.n.) “impun un
anumit fel de viață economică, cu totul specific, în care, după cum am
văzut, lemnăritul și creșterea vitelor nu sunt excluse. Mai mult chiar, ele
nu sunt în măsură să asigure existența fără contribuția atât de prețioasă
a agriculturii" 89
Un alt bun cunoscător al realităților zonei, Dávid Prodan, sublinia
faptul că “Omul de aici trebuie să lupte cu posibilitățile date, cu
zgârcenia firii sau cu măruntaiele pământului. Ocupațiile lui sunt
agricultura cu complementul ei firesc creșterea vitelor și apoi mineritul.
Dar în condițiile de aici el obișnuit trebuie să cumuleze mai multe
ocupații ca să-și asigure existența. El mai e lemnar, tăietor de scânduri,
șindrilar, ciubărar, cărbunar, cărăuș, lucrător cu ziua sau lucrător
sezonier la câmpie, plutaș, peregrin cu produsele sau cu meseriile lui
prin țară (...) ”.
încheiem aceste considerații, apelând la concluziile formulate de
Lucia Apolzan:”(...) nu este vorba de o singură ocupație principală și
de altele secundare, ci toate împreună formează un singur mănunchi de
activități economice din care nici una nu este principală, dar nici una nu
poate lipsi. Lemnării, creșterea vitelor și agricultura, toate se împletesc

5 Teofil Frâncu, George Candrea, Românii din Munții Apuseni (Moții). București,
1888, p.62.
6 Moldovan Silvestru, Zarandul și Munții Apuseni ai Transilvaniei, Sibiu, 1898, p. 132-133.
7 Apud Ștefan Pascu, op.cit., p. 196.
8 Lucia Apolzan, Observații asupra ocupațiilor agricole în Munții Apuseni, în:
APVLVM (Alba lulia), II (1943-1945), 1946, p.296.
9 Dávid Prodan, Răscoala lui Horea. Voi. I, București, 1979, p.87.
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din nevoie, nu din nepricepere, pentru că numai astfel se poate asigura o
existență minimă”.10
Fără teama de a greși, afirmăm că moții - asemenea strămoșilor lor
geto-daci - au fost “politehnici”, în sensul grec al cuvântului, prin
numeroasele meserii practicate cu măiestrie.
Cu toate că aurul și lemnul (pădurile) le-au marcat viața și
ocupațiile, binomul ocupațional fundamental a rămas, secole după
secole, agricultura și creșterea animalelor.

Aflate în relații de complementaritate și directă condiționare și
având, pe cele două subzone economice, epoci și etape istorice,
coeficienți variabili de pondere economică și intensitate, în funcție de
cadrul natural, climatul economic, social, juridic și politic ș.a.,
agricultura și păstoritul au fost permanențe definitorii în cadrul
ocupațiilor locale tradiționale.
“Specializarea” unor sate moțești, îndeosebi în evul mediu și epoca
modernă, pe anumite meșteșuguri, nu a dus la dispariția celor două
ocupații de bază, dar a redus ponderea uneia sau a alteia în funcție de
evoluția în timp a acestor meșteșuguri, de nevoile cotidiene, contextul
economic, social și politic, accentuând complementaritatea și caracterul
mixt al ocupațiilor din zonă.
în aria geografică cuprinsă între Câmpeni (cu împrejurimile
sale), izvoarele Râului Mic (zona muntelui Găina și Biharia) și
izvoarele Râului Mare, economia locală a avut un caracter
predominant agricol-forestier11.
Necesitatea asigurării unui minim de produse agricole (legume,
plante textile și puține cereale) - completate cu produsele agricole
(“bucatele”, "farina” ș.a.) aduse de la “țară” (zonele joase, de câmpie, cu
locuri mănoase și o bună agricultură), în urma comercializării produselor
din lemn sau practicării ambulante a unor dintre meseriile legate de
aceste produse și materia lor primă, au făcut - în condițiile în care solul
era sărac, puțin și slab productiv - ca moții să exploateze cu îndârjire
orice petic de pământ cât de cât fertil, fapt ce a contribuit în timp la
extensia teritorială și creșterea numerică și altitudinală a gospodăriilor și
crângurilor moțești.
Vechimea și continuitatea agriculturii în Țara Moților sunt
elocvent demonstrate de existența ogoarelor sub formă de terase
10 Lucia Apolzan , op. cit., p.311.
11 Vezi: Dr. I. L. Ciomac, Îndeletniciri și aspecte din viața locuitorilor din Munții
Apuseni, în: OBSERVATORUL SOCIAL-ECONOMIC (Cluj), Anul VI, Nr.2, aprilieiunie 1936, p.159-184.
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succesive, cu răzoare înalte și foarte vechi12, care se întâlnesc până Ia
1200-1300 m altitudine, utilizarea unei vechi forme de plug (aratru), a
plugului cu cormana schimbătoare, cultivarea până în prima jumătate a
secolului XX a alacului13, prezența gropilor (“dacice”) pentru cartofi
(“picioci”) și a cuptoarelor familiale pentru coacerea pâinii,
preponderența terminologiei latine legate de aceste domenii ș.a.
Agricultura Țării Moților s-a dezvoltat în strânsă interdependență cu
creșterea animalelor, liantul “cheie” dintre ele constituindu-1 îngrășămintele
naturale (gunoiul, bălegarul de grajd), care făcea ca atât vegetația naturală cât
și semănăturile gunoite sa crească și să rodească mai bine, solul să capete o
fertilitate sporită. în felul acesta, ca să-i cităm pe Teofîl Frâncu și George
Candrea, vitele au contribuit (și) “Ztz producerea pâinii”.14
Necesitatea ca omul și animalele să fie cât mai aproape și cât
mai mult timp în apropierea sau chiar în mijlocul pășunilor, fânețelor
și ogoarelor, explică altitudinea foarte înaltă a crângurilor, a
adăposturilor pastorale dar, inevitabil, și împuținarea pășunilor. Acest
fapt a dus la creșterea interdependenței dintre cele două ocupații
principale, dar a redus posibilitățile unui păstorit extensiv, de tipul
celui practicat în alte zone carpatice românești.
Perioada de „înflorire” a acestui binom ocupațional a durat până la
apariția meșteșugurilor specializate (prin intermediul cărora s-au valorificat
superior materiile prime locale), respectiv a căilor de acces modeme
(drumurilor și căilor ferate)15, precum și o perioadă de timp după aceea.
Valorificarea resurselor solului, în contextul în care bărbații erau
angrenați cea mai mare parte a anului la tăierea, transportarea, prelucrarea
12 Deși foarte vechi, ele apar atestate documentar pentru zona Apusenilor abia la 1408.
Vezi: Chelcea Ion, Cramba: structură și funcție. Contribuție la cunoașterea culturii
noastre agrare, în: APVLVM (Alba Iulia), X, 1972 , p.829.
13 Vezi: Borza Alexandru, Alacul la români (Triticum Monoccocum), în: BULETINUL
GRĂDINII BOTANICE CLUJ, Cluj, Nr.1-2, 1945, p.93-119.
14 Teofil Frâncu, George Candrea, op.cit., p.25.
15 Până în 1865 pe valea Arieșului nu au existat drumuri; DN 75 a fost dat în exploatare
în 1865; D.J.762 Câmpeni-Avram lancu a devenit șosea” națională” în 1924, complet
asfaltată în 1971; șoseaua Câmpeni-pasul Vârtop, "națională” tot din 1924, a fost legată
cu șoseaua Arieșeni-Băița, construită între 1953-1957, șoseaua Câmpeni-Băița fiind
asfaltată complet în 1971; șoseaua Zlatna-Abrud, construită după 1838, a fost terminată
de asfaltat în 1971; D.J.762 Avram lancu-Bulzeștii de Sus, pietruit, început în 1933,
construcția lui peste Dealul Crișului a durat 10 ani; linia ferată îngustă Turda-CâmpeniAbrud (95 km), aflată pe partea stângă a ”Râului de aur”, a fost dată în exploatare în
1912.Acest fapt a scutit populația locală de influențe străine majore, dar i-a și frânat
dezvoltarea economică firească. “Cetatea” Apusenilor (Țării Moților) rămâne o zonă
etalon în plan etnic, o zonă emblematică pentru luptele sociale și naționale purtate de
românii din Transilvania.
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și valorificarea (zonală și extrazonală) a lemnului, a făcut ca în timp
păstoritul să reprezinte - cel puțin pentru moții din zona cursului superior
al Râului Mic și Mare - una dintre principalele surse de trai.
3. Păstoritul sedentar-local - ocupație de bază la locuitorii din
Țara Moților

La români păstoritul16 are vechi tradiții, el fiind favorizat de
varietatea reliefului, climă, densitatea rețelei hidrografice, întinderea
mare a fanețelor și pășunilor, bogăția și varietatea floristică a covorului
vegetal ș.a. Acești factori, favorizanți, au făcut ca secole la rând Carpații
românești să fie munții cu cel mai intens păstorit din Europa.
In Munții Apuseni, în Țara Moților, pe lângă unele trăsături
generale, valabile la scară națională, păstoritul zonal (local) a avut și o
serie de particularități imprimate atât de condițiile topogeografice și
climatice locale, cât și de cele economice, sociale, juridice, religioase,
naționale și politice din Transilvania.
Gospodăriile moțești s-au orientat de timpuriu spre o creștere mixtă de
animale - în majoritatea gospodăriilor moțești prevalând strictul necesar !-, la
baza acestei orientări stând o serie de cerințe practice: nevoia de produse
alimentare (lapte și derivatele sale, came), nevoile vestimentare și ale industriei
casnice (lână, piei, blănuri)17, asigurarea animalelor de tracțiune pentru nevoile
curente (agricultură, cărăușie, lemnării), asigurarea îngrășămintelor naturale
(pentru gunoirea terenurilor arabile, pășunilor, fanețelor) ș.a.
Dintre cele patru tipuri etnologice de viață pastorală tradițională
recunoscute de specialiști18
16 în viziunea autorului „păstorit” și „creșterea vitelor” sunt sinonime. Etnologia
folosește cu predilecție primul termen, în timp ce geografia, zootehnia ș.a., îl utilizează
predilect pe cel de-al doilea.
17 Vezi: Lucia Apolzan, Portul și industria casnică textilă în Munții Apuseni, București,
1944; Focșa Marcela, Cojocăritul din Abrud și Bucium, în: STUDII ȘI CERCETĂRI
DE ISTORIA ARTEI, București, Anul IV, Nr.3-4, 1957, p.283-286.
18Vezi: Romulus Vuia, Tipurile de păstorit la români (sec. XlX-începutul sec.XX).
București, 1964; Nicolae Dunăre, Păstoritul de pendulare dublă pe teritoriul României, în:
ANUARUL MUZEULUI ETNOGRAFIC AL TRANSILVANIEI (în continuare:
A.M.E.T.), 1965-1967.IV.Cluj, 1969, p.ll5-138;I.Donat, La vie pastorale chez Ies
roumains etsesproblémes, în: DACOROMANIA.I, 1973, p.78-103; C.Bucur, Invarianță și
variabilitate în păstoritul tradițional, în: A.M.E.T., Cluj, 1978, p, 125-146; I.I.Russu,
Etnogeneza românilor. Fondul autohton traco-dacic și componenta latino-romanică,
București, 1981, p.215 (opiniile lui Traian Herseni, Romulus Vuia ș.a.); Nicolae Dunăre,
Civilizație tradițională românească în curbura Carpatică Nordică, București, 1984,
p.88;Vasile Latiș, Păstoritul în Munții Maramureșului (Spațiu și timp), 1993; ș.a.
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- păstoritul sedentar, local, pendulator și transhumant -, moții “naupracticat niciodatăpăstoritul transhumant” J9
Păstoritul în Țara Moților a fost, în general vorbind, un
păstorit sedentar-local (agricol, familial) pentru cea mai mare parte
a populației, caracterizat prin numărul redus al animalelor, lipsa
tovărășiilor, lipsa transhumanței, deplasarea sezonieră sat-muntesat funcție de nevoile agricole.

curat păstorit românesc”.2
Un număr restrâns de moți, de regulă dintre cei cu o situație
materială mai bună, au practicat (și) păstoritul pendulator-montan,
munții (muntele) pe care se păstorea fie că aparțineau comunelor, fie că
erau închiriați de la diverși proprietari, în ambele situații păstoritul
caracterizându-se printr-o pendulare arhaică - vara la munte, iarna în
comună (crâng).
Este evident faptul că atâta timp cât numărul crângurilor și al
locuitorilor satelor moțești a fost mai mic, nevoile păstoritului local erau
pe deplin satisfăcute la nivelul vetrei așezărilor și a muntelui aparținător.
Pe măsură ce populația a crescut, crescând atât numărul cât și altitudinea
noilor crânguri (1300-1400 m), numărul și suprafața ogoarelor s-a extins
corespunzător, a crescut totodată numărul de animale din gospodării, în
contextul micșorării concomitente a suprafețelor destinate pășunilor și
fânețelor, ceea ce i-a obligat pe moți să crească cota alpină la care își
pășunau animalele vara, respectiv să închirieze pășuni și fânețe în zonele
adiacente, imediat apropiate vetrei lor de locuire statornică.
Lipsind un pășunat extensiv - asemeni celui din Carpații Orientali
și Meridionali -, în Țara Moților, unde pășunile au fost întotdeauna
puține și mereu în scădere ca suprafață, iar nutrețurile pentru hrana
animalelor pe timp de iarnă au fost, pentru cele mai multe gospodării,
greu de procurat, moții au crescut animale puține (în primul rând vaci, oi
și cai), ca atare aici au lipsit “tovărășiile” (fiecare familie își păzea vitele
singură), au lipsit turmele și ciobanii, păstoritul rămânând tot timpul o
ocupație sedentară.
în legătură cu rolul și locui păstoritului în viața moților, au existat
și alte opinii, nelipsind exagerările.19

19 Chelcea Ion, op.cit., p.822.Vezi și: Dragomir S., Belu S., Păstoritul la românii din
Munții Apuseni în Evul Mediu, în: A.M.E.T., 1965-1967.IV.Cluj, 1969, p.95-114.
2(1 Ion Donat, Păstoritul românesc și problemele sale, în: STUDII, 2, 1966, p.296.
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Emmanuel de Martonne a fost de părere că la moți “viața
pastorală este principalul [lor] mijloc de trai”2122
*
Creșterea animalelor, în opinia lui Gheorghe Hristodol a fost
“ramura principală de ocupație a locuitorilor din zona Munților
Apuseni”.2
In privința exagerărilor pe această temă, cap de listă rămâne
romancierul maghiar Jókai Mór. în anul 1859, în revista sa “Üstökös”
(“Cometa”), el publica articolul “A geinai leanyvásár” (“Târgul de fete
de la Găina”) - fiind cel care a impus sintagma maghiară “târg de
fete”(cu înțeles mercantil!) în Ungaria și țările europene ale vremii în
care scria că “locuitorii munților [sunt] toți păstori”.
în acest context se impun câteva sublinieri privind opiniile
publicisticii și etnografiei oficiale maghiare privind relația dintre păstoritul
zonal și celebra nedeie (sărbătoare anuală) de pe muntele Găina.
Epigoni ai lui Sulzer, Roesler ș.a., slujind războiul împotriva
continuității românilor din Transilvania, etnografii Imre Szabó și Josef
Ernyei - bazându-se pe concluziile istoricului Réthy!-,
afirmau cu seninătate că „târgul de fete [sintagma lui Jókai Mór!] de la
Găina indică o origine balcanică. El a existat odată în adevărata
accepție a cuvântului și femeile române erau acolo obiect de vânzare
cumpărare” (sic!).
Pornind de la toponimul „La joc”, cei doi „roeslerieni” scriau că
târgul reprezintă un vechi obicei al ciobanilor de a se aduna din când în
când, obicei adus din vechea lor patrie [Balcani].24
Această teză neștiințifică privind patria (originea) sud-dunăreană a
românilor”, a cărei paternitate o deține Róbert Roesler, a devenit o
obsesie nestinsă a istoriografiei și etnografiei maghiare.

Apud Andrei Bogdan, Aspecte social-economice din Munții Apuseni oglindite în
lucrările lui Emm. de Martonne, în: STUDIA UNIVERSITATIS BABEȘ-BOLYAI (în
continuare: S.U.B.B.), Series Geographia, Fasciculus 1, 1974, Cluj, p.76.
22 Gheorghe Hristodol, Despre problema agrară în satele dispersate din Munții
Apuseni (1918-1940), în: ANUARUL INSTITUTULUI DE ISTORIE ȘI
ARHEOLOGIE (în continuare: A.I.I.A.), Cluj, XIV, 1971, p.23. Romulus Vuia (Satul
românesc din Transilvania...op. cit., p.164) scria că “Ocupațiaprincipală a locuitorilor
din zona satelor cu case izolate este creșterea vitelor cu cultura extensivă a fânețelor,
acestea din urmă ocupând întinderi considerabile
Jókai Mór, Fața neagră. Voi. I, 1937 (traducere de Ionel Pop-Mineuanu), p.158 (vezi
și p. 157 și 159).
24 Apud Ion Mușlea, Târgurile de la Găina și Călineasa în însemnările călătorilor,
savanților și literalilor, în (Voi.): Idem, Cercetări etnografice și de folclor. Voi. II,
București, 1972, p.376.
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„Mentorai” lui Imre Szabó și Josef Emyei - Réthy (colaborator
al revistei lui Jókai Mór, „Vasárnapi Újság”!...). este cel care căutând
să combată continuitatea românilor din Transilvania, a emis în 1897 o
nouă teorie despre originea românilor. Potrivit acesteia, românii sunt
descendenții unui popor de păstori din munții Apenini (este curioasă
„maniera” și mai ales rapiditatea cu care acest autor a renunțat la
punctele de vedere emise anterior, dezicându-se de ele într-un „stil” pe
care îl vom regăsi la mulți dintre „specialiștii” maghiari care au abordat
aceste chestiuni; în anul 1859, Réthy susținuse că românii s-au format ca
popor în Iilyria!...).El a (mai) susținut că românii au trecut din Apenini
în Peninsula Balcanică unde, în secolul al X-lea s-a format limba română
, iar de aici, în secolul al XIII-lea, a trecut la nordul Dunării...
Alexandru Philippide - ca să cităm doar una dintre opiniile legate
de citata teorie - a apreciat-o drept „cea mai lipsită de orice simt istoric
părere care s-a emis vreodată asupra originii românilor ’'.2S
în ciuda caracterului său fantezist și tendențios, ea a fost reluată în
1899 de A.de Bartha, la Paris, iar în 1907 de Imre Szabó și Josef Emyei,
în limba maghiară și germană.
Nomadizându-i pe români (moți) ca mod de trai și obiceiuri,
balcanizându-i ca arie de obârșie, Imre Szabó și Josef Emyei fac dovada
unui procedeu incriminat de lumea științifică de bună credință,
înverșunându-se să discrediteze și să infirme realitățile istoricoetnografîce românești, să acrediteze apetență migratorie unor sedentari,
să atribuie sedentaritate unor migratori autentici.
în ceea ce privește calendarul pastoral local, el era dominat de
ciclul sat-munte-sat, totul grefat pe realitățile locale.
Pășunatul animalelor era liber „pe toată lumea”, pe întregul hotar
al așezărilor (vetrele comunelor), spațiul pastoral confundându-se în
acest caz cu hotarele comunelor (crângurilor) de la începutul primăverii
până spre sfârșitul acesteia; în a doua parte a lunii mai, datorită nevoii de
a se proteja pășunile, fânețele și ogoarele, ”lumea se oprește” .De la 1
iunie "tăi omu își ține vita pe pământul lui, ori [o] dwcefguie, suie] la
munte”26, la peste 1300-1400 m altitudine, la distanța de 3-10 km, uneori
chiar și mai departe (cca.o zi de mers). Cei mai săraci rămâneau cu vitele
acasă, păzindu-le toată vara pe pășunea composesorală27 a crângului
25 Apud Nicolae Stoicescu, Continuitatea românilor. Privire istoriografică. Istoricul
problemei, dovezile continuității. București, 1980, p.53.
26 Lucia Apolzan, Observații., op. cit., p.294.
27 Composesiune - proprietate în indiviziune, care aparține la mai mulți proprietari,
devălmășie, obște. Composesor - coproprietar, devălmaș, copărtaș. Vezi: Gh.Bulgăr, Gh.
Constantinescu-Dobridor, Dicționar de arhaisme și regionalisme. I, București, 2002, p.109.
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pentru care plăteau taxe (seara vitele erau aduse acasă, dimineața erau
duse din nou la pășunat).
în cazurile în care numărul de vite era mai mare și pășunarea
acestora se făcea în zona alpină înaltă, plecările la munte se făceau și în
cursul lunii iunie, fapt confirmat de conscripția urbarială a satului Bistra,
din anul 1820, prilej cu care localnicii declarau recenzorilor că vitele “Ze
ținem până la mijlocul lunii iunie, tot pe fânețele noastre, fiindcă în
munte până atunci iarbă nu se face. Atunci mânându-le la munte acesta
numai pe jumătate e bun de pășune" .28
De ziua Crucii (înălțarea Sfintei Cruci - 14 septembrie) animalele
erau coborâte de la munte acasă, fiind pășunate pe proprietăți până la Sf.
Dumitru (26 octombrie) când, după strângerea completă a recoltelor „se
slobozea lumea", pășunatul redevenind liber în întregul hotar al așezării.
Fie sus pe munte fie jos, în vatra comunei (crângului), animalele
erau păzite de copii, fete și femei bătrâne, femeile jucând și în această
privință rolul principal, dând păstoritului o caracteristică aparte (ele și nu
bărbații, întrucât în Țara Moților n-a existat sistemul turmelor, care
implica păstori bărbați).

4. Adăposturi (pastorale) temporare montane construite de moți

Sporul demografic zonal - Țara Moților fiind veacuri la rând un
adevărat rezervor demografic pentru întreaga Transilvanie !- a impus
încă din Evul Mediu nevoia de noi suprafețe de pământ, un număr sporit
de animale, locuințe, adăposturi și alte anexe gospodărești. Familiile
cresc numeric și ca număr de membrii (natalitatea în zonă a fost printre
cele mai mari din Transilvania!) de la o generație la alta, pământurile se
divizează repetat (în condițiile unor producții și productivități reduse),
devin tot mai puține, nevoile agriculturii montane și ale pășunatului
animalelor (una dintre „bogățiile” de bază ale locuitorilor zonelor
montane înalte) obligându-i pe moți să-i îndrepte atenția și privirile spre
munte, de la o generație la alta, tot mai sus. Umanizarea muntelui
(schimbarea peisajului geografic conform nevoilor moților)s-a făcut de
jos în sus, explicând într-un fel și zicala locală “pită din piatră saca"\ în
plus, până la 1918, urcarea în altitudine a gospodăriilor, ”roirea”
acestora, izolarea acestora pe plaiuri și tăpșanele zonei, constituia o
protecție naturală sigură și eficientă împotriva fiscului străin, dărilor
împovărătoare și abuzurilor de tot felul.
28Ștefan Meteș, Viața agrară a românilor din Ardeal și Ungaria. Documente
contemporane. Voi. I, București, 1921, p.21.
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Factorii social-economici sunt cei care explică cel mai bine toate
demersurile moților.
Ca urmare, cauzele apariției adăposturilor pastorale, nu sunt greu
de întrevăzut, dacă avem în vedere condițiile locale specifice și
ocupațiile tradiționale ale locuitorilor zonei. Mai întâi trebuie avut în
vedere faptul că pentru iemarea animalelor ierbivore, principala
“problemă’5 pentru moți a fost asigurarea fânețelor, recoltarea, pregătirea
și depozitarea pentru iarnă a fânului - trăsătură ce definește doar
populațiile sedentare ceea ce a dus la apariția unui nivel secundar de
locuire, cu caracter temporar (sezonier), în zona de fânețe.
Apoi, distanța unor ogoare față de gospodăria matcă și lipsa sau
existența unor căi de acces anevoioase - care îngreunau transportul
gunoiului, respectiv aducerea fânului, cerealelor, cartofilor ș.a. jos,
acasă -, au contribuit la apariția acestor adăposturi temporare, cu
caracter agropastoral, care, în timp, au devenit importante anexe ale
gospodăriei de bază.
Spre ele a roit29 în principal populația tânără, contribuind la
popularea înălțimilor montane30.
Adăposturile temporare au îndeplinit de-a lungul timpului - până la
apariția meșteșugurilor specializate (văsăritul, dogăritul, dulgheritul ș.a.)
- importante funcții economice: în timp, au devenit așezări permanente
pentru o parte din tineret; au permis valorificarea superioară, pastoralagricolă, a sărăcăcioaselor terenuri agricole montane; au permis
fertilizarea acestora cu îngrășăminte naturale; au permis îmblătitui
puținelor și greu obținutelor cereale necesare oamenilor și animalelor; au
înlesnit pășunatul animalelor, creșterea mixtă a acestora ; au suplinit
lipsa mijloacelor și a căilor de transport; ș.a.
Prima categorie (primul tip) de adăposturi temporare, situate în
apropierea vetrelor de locuire permanentă, l-au constituit mutăturile,
adevărate anexe economice ale gospodăriei de bază.
„Sensul real al termenului - arăta Valeriu Butură - era acela de
mutare a păstorilor și animalelor pentru pășunat și iernat. El a avut
întotdeauna aceste funcțiuni limitate și nu au servit niciodată ca
adăposturi pentru întreaga familie”31
i9 Vezi: Savu Al., Un tip specific de așezări din Munții Apuseni: „roirilepastorale”,
în: STUDJA GEOEGGM.GEOGRAPHIA, 1981,29, P .70-75
30 Poetul Statius (Silvae, 1.1, 7) vorbea de „casa așezată pe înălțimi a dacului”.
Apusenii au fost cei mai populați munți ai României, unele așezări (Petreasa,
Tomnatic) depășind cota de 1500 m.l
j!Valeriu Butură, Adăposturile pastorale din Țara Moților, în: A.M.E.T. pe anii 19621964, Cluj, 1966, p.351.
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Zona de amplasare, la poale de munți, era una intermediară, între
pășunatul ia munte vara și iernatul animalelor acasă.
La amplasarea lor - ca și a celorlalte adăposturi temporare - s-au
avut în vedere: existența fânețelor, prezența unor terenuri apte pentru
cultivat (secară, orz, cartofi, chiar grâu), prezența unei surse de apă
potabilă, expoziția față de soare și vânt, căile de acces de la (spre) vatra
gospodăriei, numărul de animale care urmau a fi mutate aici ș.a.
Construite din bârne de lemn (brad, fag) strâns îmbinate, înălțate
pe temelii de piatră, mutăturile erau acoperite cu șindrile de lemn (mai
rar și cu paie). Tipul vechi, cu plan hexagonal, avea două încăperi,
adăpostirea animalelor și a produselor (cereale, legume) ocupând un loc
de bază în economia construcției.
Mutătura, ca și construcție arhitectonică, a suferit în timp unele
modificări, renunțându-se la încăperea destinată cerealelor, menținânduse poiata pentru animale, căreia i-a fost atașată colna pentru oi și
depozitarea furajelor.
Scopurile (multiple) acestor adăposturi, au vizat valorificarea
maximă a sărăcăcioaselor terenuri montane, fertilizarea acestora (scopul
principal), pășunatul timp de câteva săptămâni pe an a animalelor și
consumarea nutrețului obținut pe loc și, nu în ultimul rând, "roirea”,
extensia demografică a așezării moțești în altitudine, acest proces vizând
îndeosebi populația tânără .
Dintre tipurile de sate cunoscute (adunate, îngrămădite/compacte,
răsfirate și risipite), Țării Moților i-a fost specific satul de tip răsfirat
(viliágé dispersé, Einzelhöfe), aici întâlnindu-se nu numai aria
geografică clasică a așezărilor de tip risipit din Apuseni, ci din tot
cuprinsul României/3
Aici se întâlnesc așezările permanente cele mai înalte din întregul
sistem carpatic (crângul Tomnatic, aparținător comunei Bistra, urcă până
la 1560 m sub coastele Balomiresei, a cărei înălțime atinge 1633 ml).
Reprezentând tipul arhaic inițial de așezări (vorbind de Munții
Apuseni Romulus Vuia îi aprecia drept „unul dintre nucleele arhaice

j2 Vezi: Lucia Apolzan, Sate-crănguri din Munții Apuseni. Observații asupra așezării
lor sociale, în: SOCIOLOGIE ROMÂNEASCĂ. An V, Nr.1-6,1943, p. 149-159.
" Vezi: Valeriu Sutură, Etnografia poporului român. Cultura materială, Cluj-Napoca,
1978, p.56 și 63-64țEmm.de Martonne, Résultats scientifîques des excursion geogr.de
L’Inst. de Géogr.de l’Université de Cluț en 1921, în: LUCRĂRILE INSTITUTULUI
DE GEOGRAFIE AL UNIVERSITĂȚII DIN' CLUJ, 1922.Vol.I, p.63-64, 85, 112 și
114; Romulus Vuia, Satul românesc...op. cit., p79-80. (Pentru exemplificare
menționăm faptul că localitatea Arieșeni se întinde pe 60 km2).
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ale poporului nostru"). el constituie totodată o dovadă elocventă
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autontoniei, seaentaritații și continuității romanești.
în cadrul acestora „crângul” a fost elementul cheie. "Crângurile
sunt grupuri de câteva gospodării, răzlețe unele de altele pe culmile
munților. Ele constituie specificul peisajului de înălțime în acești munți
.Ici câteva gospodării apropiate, acolo altele și așa până la marginea
zării. Sunt grupate - scria’Lucia Apolzan - deoarece crângurile provin
de la un „ vătraș ” bătrân care a întemeiat prima gospodărie curățind
locul de pietre sau tăind pădurea. Apoi urmașii aceluia și-au făcut
„căși” prin prejur, astfel că un crâng cuprindea de fapt numai
descendența unei singure familii: "tăt un neam a fost aici. O fost mai
mulți frați și s-o împărțit [pământul -- n.n.J. Aicea nu-s străinătăți
[străini], numai tăt de-ai noștri”.i5
La moți, pentru întreg, în sens administrativ, era cunoscută
comuna, subdiviziunea fiind crângul.
"Noțiunea de „sat" - arăta autoarea citată - nici nu există. Pentru
întreg se folosește termenul de „comună”, ceea ce înseamnă grupare
administrativă, iar partea este „crângul” nu „satul”.36Aici nu vorbim
de gospodării izolate, ci de crânguri izolate, risipite pe înălțimi.
Generate de cauze economice (lipsa de teren agropastoral în
vechea vatră, nevoia apropierii de pășuni și păduri), lipsa căilor de
comunicație (era greu să se coboare nutrețurile la vale, consumarea
acestora pe loc scutindu-i pe moți să mai urce gunoiul necesar micilor
loturi agricole și fânețelor pe dealuri sau munte), demografice (creșterea
demografică ca urmare a unei natalități zonale crescute, întemeierea de
noi familii), social-politice (retragerea la munte îi salva pe moți de
corvezi fizice, obligații fiscale ș.a.), "crângurile” reprezintă ultimul și cel
mai înalt nivel de populare a înălțimilor.

j4 Ibidem, p.42 și 238. Vezi și: N. Stoicescu, I. Hurdubețiu, Continuitatea daco
românilor în istoriografia română și străină, București, 1 984, p.200; R. Vuia, La
viliágé roumain de Transylvanie et du Banat, 1937, p.25.
j5 Lucia Apolzan, op. cit., p. 154.
Ibidem, p.I3.
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Nr.
crt.

COMUNA

1
2

Albac
Arieșeni
Avram Iancu
Bistra
Câmpeni
Gárda de Sus
Horea
Poiana Vadului
Scărișoara
Sohodol
Vadul Moților
Vidra

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Minimă

600
775
660
525
545
700
695
700
660
555
575
575

Altitudinea (m)
la centru
maximă
620
825
700
540
550
725
735
740
695
590
590
640

Crângul
cel mai înalt

1250
1250
1360

Dealul Lămășoaia
Pătrăihițești
Bădăi

1560

Tomnatec37*
Peste Valea Bistrei

1350
1350

1560
1250
1340
1000
1150
1200

Ocoale

Petreasa
Costești
Prelucă șiRunc
Luminești;Joldișești
Poieni

Nota particulară a satelor din Țara Moților - după cum a sublinia

Lucia Apolzan încă din 1943, observația păstrându-și întreaga
valabilitate și astăzi - este dată de „prezentarea lor sub formă de
grupuri răzlețe numite crânguri (crînguri), care se ramifică pe culmi,
coboară pe pantele domoale, se împrăștie de-a lungul văilor, uneori fără
să știi când încetează un sat și când începe altul”.3S
„Prin configurația, geografică și prin structura așezării de tip
risipit, crângurile ar putea da impresia că locuitorii trăiesc într-o
oarecare izolare. In realitate un crâng nu este izolat de celelalte deși de
multe ori este despărțit de cel vecin printr-o pantă, vale sau pădure;
locuitorii lui nu duc o viață izolată de-a celorlalți. Nevoile care îi fac să
se întâlnească sunt în primul rând de ordin economic. Locuitorii
crângurilor apropiate se ajută reciproc la muncile câmpului, se
întâlnesc în vale la moară și la pășunile din munte cu vitele, sau în
diferite lucrări la pădure. Alte necesități sunt de natură spirituală.
Nevoia de a comunica între ei se manifestă și prin șezători („clăci’j,
jocuri, cântece din tulnic și fluier, a căror melodii reduc distanțele și
apropie oamenii”39
Țara Moților la scară redusă, Apusenii, în general vorbind,
reprezintă aria geografică cu habitatul risipit cel mai extins la scara
României.

Ț Doar 1% din suprafața Munților Apuseni trece de altitudinea de i 500 m.
jS Ibidem, p.156.
Lucia Apolzan, Carpații-tezaur de istorie Perenitatea așezărilor risipite pe înălțimi,
București, 1987, p.222.
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Mutăturile „au avut un rol important în formarea așa numitelor
sate-crânguri (...) deoarece, în timp, multe dintre ele au devenit vetre de
așezari permanente pentru o parte din tineret .
în locul mutăturii, moții și-au ridicat măietori , înjghebându-și
mici gospodării, formate din casă, șură și pu[o]ieți.40
41
„Prin înmulțirea populației și fărâmițarea proprietății, oamenii au
fost siliți să găsească noi terenuri pentru așezări. Acestea nu se puteau
găsi decât la munte unde prin tăierea de păduri se obținea la început o
poiană, în care se stabilea o familie, mai întâi temporar, sub formă de ”
măietoare ”, iar mai târziu, după un timp oarecare devenea o locuință
permanentă. Astfel măietorile care sunt la început simple poieni create
prin defrișarea pădurilor după un timp oarecare devin crânguri cu
populație stabilă, rămânând să se găsească alte locuri pentru
măietori ”.(...) măietoarea a fost totdeauna leagănul crângurilor”42
Termenul local mai vechi (sinonim) pentru „măietori”, a fost cel de
mistori, ei apărând consemnat documentar în prima jumătate a secolului
al XVIII-lea. Astfel, într-un act de danie din Vidra de Sus (din 1924 -Avram Iancu), datat 29 mai 1746, judele Goia Vasile și jurații, ” le-au
dat (lui „Giude Gavrilă și frate-său Ispas”, ”că-s foarte săraci de loc”)
puținei loc din Obârșia Vidri de unde le-au fost mistorile lor și a
părinților lor(...) ”.43
Pe măsură ce numărul crângurilor a crescut, odată cu aceasta
crescând și altitudinea amplasării lor, înălțimile montane (1300-1400 m)
devenind tot mai populate, numărul mutăturilor a scăzut, pășunea s-a
împuținat, pășunatul devenind din ce în ce mai dificil.
Ilustrativ pentru acest proces este cazul comunei Avram Iancu
unde, în anul 1966, se mai găseau încă 35 de mutături, dispuse
numerico-geografic astfel: în Față-2, Stăuini-6, Godeanu-7, Prislop-3,
La Pietri-5, Dealul Boului-4, Certege-8.44
O formă combinată a șurii și poieții, care reliefează cu mare
claritate binomul ocupațional zonal (agricultură-păstorit), o constituie

40 Valeriu Butură, Sisteme de cultură în Munții Apuseni, în: APVLVM (Alba Iulia),
VIII, 1970, p.511.
41 E. Petrovici, Folclor de la moții din Scărișoara, în: ANUARUL ARHIVEI DE
FOLCLOR (București).V. București, 1939, p.113.
42 Lucia Apolzan, op. cit., p.10.
43 A. Răduțiu, Acte țărănești de danie din Vidra de Sus (1723-1752), în: A.I.I.A.(Cluj),
XXIII, 1980, p.435.
44 V.Butură, Adăposturile...op.cit., p.356.
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șura poligonală (hexagonală)45care, în ultimă instanță, nu este altceva
decât o sinteză arhitectonică locală a șurii pentru îmblătitul cerealelor cu
poiata pentru animale, altfel spus un monument arhitectonic care
demonstrează că la construirea lui a primat practicul, nu esteticul.
Prin forma lor geometrică ele asigurau două deziderate esențiale un spațiu mai încăpător pentru depozitarea cerealelor, cartofilor ș.a, iar
pe de altă parte asigurau spațiul necesar desfășurării în interiorul lor al
unor munci de bază (îmblătitul ș.a.).
Ea a reprezentat răspunsul cultural pe care moții, reprezentanți ai
unei civilizații rurale arhaice, l-au dat, cu măiestrie arhitectonică, unor
nevoi complexe, pastoral-agricole, impuse de viață, de nevoia umanizării
naturii locale.
Construită din lemn de brad, fag ș.a., ea avea un plan hexagonal
asimetric, asemănător cu cel al vechilor biserici din lemn.46 Grajdul,
care se afla în dosul șurii, era dreptunghiular. Șura, situată în față,
avea un plan hexagonal asimetric, deoarece colțurile erau secționate
de doi pereți oblici, care-1 strângeau pe cel din față, unde se găsea și
ușa simplă, de acces.
Această variantă se întâlnea nu numai ca anexă gospodărească, ci
și ca adăpost temporar agricol-pastoral în cuprinsul hotarului. Spre
obârșia văii Arieșului dar și în Țara Abrudului (Buciumănime), șurile cu
grajd erau acoperite cu șindrile.47 Acoperișul era foarte înalt,
monumental, de două ori și jumătate în raport cu pereții șurii, de tipul
”în două ape”, pentru a permite scurgerea ușoară a ploilor și uscarea
rapidă a acestuia.
Șura poligonală cuprindea trei despărțituri cu funcții distincte: cea
din față, șura propriu-zisă, era adăpostul pentru om, unelte și mijloace de
transport; a doua despărțitură constituia grajdul, adăpostul pentru
animale; ultima despărțitură, a treia, apare în planul vertical al
construcției și este formată din podul șurii - depozit pentru nutrețul de

45 Tipul tradițional vechi, care a durat vreme de câteva secole (cf.N. Dunăre), a fost șura
poligonală, numită în Munții Apuseni “șură de îmblătit”, “cu gurgui” , “cu șăuitură”
(în 1969 în Avram Iancu mai exista încă una acoperită cu paie!) sau „ cu prelungitură”.
Vezi: Valeriu Butură, op. cit., p.348.
46 Vezi: Nicolae Dunăre, Arta populară din Munții Apuseni, București, 1981, p.23.
Vezi și: V. Vătășianu, Contribuții la studiul tipologiei bisericilor din lemn din țările
române, în: ANUARUL INSTITUTULUI DE ISTORIE (în continuare: A.I.I.).Cluj,
III.1960, p.28-29, 32.
47 V. Butură, Etnografia...op.cit., p.l 16 (tot aici prezintă aria de răspândire a acesteia)
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iarnă, în special pentru otavă (al doilea fân,A Orecoltat toamna, mai gingaș
și mai valoros din punct de vedere nutritiv).
Tipul arhitectonic menționat, vechi, este aproape dispărut, el fiind
înlocuit în timp - ca urmare a decăderii treptate a agriculturii montane cu o construcție mai simplă, la care acoperișul de paie a fost înlocuit
definitiv cu cel din șindrile, forma poligonală fiind înlocuită cu cea
dreptunghiulară (patrulateră), care oferea mai multă căldură și făcea mai
ușoara hrănirea animalelor.
în Țara Moților, declinul șurii poligonale a fost strâns legat de
decăderea agriculturii montane, dezvoltarea meșteșugurilor specializate,
dezvoltarea căilor de comunicație și a mijloacelor de transport, de
posibilitatea de a procura mai ușor, de la „țară” (zonele de câmpie)
cerealele necesare gospodăriei moțești.
Din lista adăposturilor (pastorale) temporare din Țara Moților nu
poate lipsi cramba.
Prima descriere a acesteia datează din anul 1888, având ca autori
pe Teofil Frâncu și George Candrea: “Lângă staul e o colibă de
scânduri ca și un cort așezată pe două tălpi ca de sanie și mișcătoare ca
și staulul (n.n.) în care se culcă păcurarul noaptea. Această colibă
(mișcătoare-n.n.) se numește crambă”48
49
Neglijată mult timp de către literatura de specialitate, ea a fost
readusă în atenția celor interesați de către Ion Chelcea. în urma
cercetărilor (1929) în crângul „Vidra Deasupra Pietrii” - azi Poieni,
aparținător comunei Vidra -, el a publicat un studiu pe această temă.5051
în crambă - nota el - „stă omul pentru tot timpul cât oile sunt
supravegheate de aproape, atât ziua pe vreme rea, cât și noaptea,
primăvara, vara și toamna(...) ”5’
Cramba (coliba portativă) era așezată, în general, în partea de jos a
staulului, pentru a permite o mai ușoară și atentă supraveghere a oilor de
pericolul lupilor.
Posibilitatea de a fi mutată dintr-un loc în altul, relația agriculturăpăstorit, respectiv subsumarea acestuia din urmă fertilizării
sărăcăciosului sol local, l-au determinat pe Ion Chelcea să aprecieze că
această “tehnică” ar putea fi foarte veche (milenară), cu atât mai mult cu
48 N.Dunăre, Șura poligonală în Munții Apuseni, în: „APVLVM’ȚAlba lulia ), XII,
1974 b, p.501 (studiul între p.497-526).Vezi și: Idem, Structuri și componente
arhitectonice tradiționale în Munții Apuseni, în (Voi.):*** Țara Moților. Studii, articole
și comunicări. IV. Clusium, 1992, p. 158-165.
49 Teofil Frâncu, George Candrea, op. cit., p.25.
50 Chelcea Ion, op.cit., p.817-833.
51 Ibidem, p.817-818.
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cât această construcție arhaică „nu se întâlnește pe tot cuprinsul locuit de
români, dar a rămas aici (în Țara Moților-n.n.) ca un fenomen izolat, ca
S9
un veritabil document istoric-etnografic ”.
Un alt tip de adăposturi (pastorale) temporare, colibile pentru
vărat , au apărut pe culmile înalte, în poienile întinse sau la marginea
golurilor de munte din subzona alpină (Biharia, Găina, Divaia ș.a.), pe
terenuri destinate exclusiv pășunatului de vară.
între cauzele apariției lor în zona înaltă alpină amintim înmulțirea
crângurilor și a mutăturilor, care au îngreunat treptat pășunatul
animalelor, forțându-i pe moți să treacă la pășunatul etajului alpin.
„Moții - nota Traian Mager - le numesc „colibi” (latin) și nu
folosesc niciodată (slavul) „stână”(...) ”.52
54
53
Colibele erau construcții stabile cu o singură încăpere și puteau fi
individuale (de familie) sau colective (pentru mai multe familii); pe
lângă ele erau așezate șurile și grajdul, acestea sub același acoperiș.
La o colibă comună se adunau se adunau 5-6 familii (15-20 de
persoane); chiar dacă locuiau împreună, fiecare familie își avea propria
„poiată” și își mulgea animalele separat, ceea ce confirmă, odată-n plus,
specificitatea păstoritului local - pe familii, subsumat fertilizării solului.
Atât în colibele comune cât și în cele individuale, "inventarul” era
modest: paturi din scânduri, așezate lângă pereți și acoperite cu cetină
sau frunză de fag uscată, o masă improvizată din scânduri, puține haine
personale, "văsăraia” necesară pentru mâncatul zilnic, vatra (uneori în
exteriorul colibei), pe care se făcea mâncare și se fierbea laptele pentru a
putea fi transformat în caș și brânză.
Vorbind de viața la colibe, moții spuneau că „acasă-i și acolo ”.
într-un valoros studiu dedicat adăposturilor pastorale din Țara
Moților, Valeriu Butură citează numai pentru comuna Avram Iancu 81
de colibe pentru vărat, repartizate pe pășuni astfel55: Muncel-7, Trițohe-

52 Ion Chelcea. Țara Moților vatră de viață românească, în: TRANSILVANIA (Sibiu),
5, 1972, p.62.
53 Vezi: V.Butură, op.cit., p.358 și 514.
54 Traian Mager, Aspecte din Munții Apuseni. Târgul de fete de la Găina. Ghețarul de
la Scărișoara, Arad, 1925, .p.22 (n.l).
Menționăm faptul că termenul „colibă” este un termen vechi, pe care-1 găsim
menționat chiar de Herodot, apoi de Tucidide,
Theocrit .Solia trimisă în anul 448, de împăratul Theodosius al II-lea la curtea lui Atilla
din care făcea parte și Priscus Panites - sofist și istoric, originar din Tracia - a fost
găzduită o dată într-un sat, în colibele (kalüboi) locuitorilor.
5 V.Butură, op. cit., p.358.
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Dâmburi-

5. Pășunatul în sat și la munte

Pășunatul vitelor, atât la munte cât și jos în vatra comunei
(crângului), era supravegheat individual, de către „prunci” (băieți și
fetițe), fete, femei tinere sau de către femei bătrâne, așa numitele
„muntărițe”, bărbații fiind ocupați cea mai mare parte a anului cu
procurarea, prelucrarea și comercializarea produselor din lemn, precum
și cu alte activități.
în ceea ce-i privește pe „prunci” - adevărata „bogăție” a moților
dintotdeauna ! -, ei erau educați de mici pentru muncă, fiind de la vârste
fragede co-participanți la pășunarea animalelor, transportul vaselor cu
apă sau cu lapte, la întorsul, strânsul sau căratul pologului, a fânului și a
otavei, precum și la alte activități, simțind de timpuriu greutățile vieții,
dar învățați și cum să le facă față.
în privința femeilor, multe dintre ele mame, trebuie subliniat faptul
că prezența acestora la colibe însemna, concomitent, lipsa lor din
gospodăria de bază, această absență având și unele implicații negative
(lipsa grijii față de aceasta ș.a.).
Săptămâni și luni de zile, toate rosturile și greutățile casei și ale
familiei cădeau pe umerii moațelor, care erau obligate de situație să le
descurce pe toate - creșterea și educarea „pruncilor”, îngrijirea bătrânilor
și a celor neputincioși, asigurarea hranei și a îmbrăcămintei membrilor
familiei, efectuarea muncilor cerute de bunul mers al gospodăriei, grija
pentru animalele aflate în gospodărie, uneori chiar și greaua muncă a
cositului, strângerii și depozitării furajelor rezultate ș.a.
„La munte” nu urcau cu animalele toate familiile de moți. “Cez mai
săraci - scria cercetătoarea Lucia Apolzan - rămân ci vitele acasă,
păzindu-le toată vara pe proprietatea composesorală, pentru care
plătesc după numărul vitelor și cota parte la care au dreptul. In acest
caz aduceau vitele în fiecare seară acasă, iar dimineața le duc din nou
»z
/in
ZAA.Z-.7X Z-7-J-.Z, V» ZX..*ZA Z-. ZA», zi .. ZA.^ . 7z. .4
pc pciștiricci
composesora^a
wz/îpuVicci
.
Pășunatul „la munte” dura, în principiu, între „Rusalii” (18 iunie)
și „înălțarea Sfintei Cruci” (14 septembrie), când vitele erau coborâte
acasă, fiecare urmând a le pășuna pe terenurile proprii.
Pentru a ușura hrana animalelor, moții creau în păduri poieni
artificiale, în care iarba creștea în voie. Pentru aceasta ei cojeau circular,*
55 Lucia Apolzan, Observații...op. cit., p. 294.
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pe o anumită porțiune, copacii vizați - sau tăiau un inel de coajă
împrejurul copacilor - care se uscau „în picioare”5758
, dând naștere unei
”săcături” sau „secături” <seca (<lat. secö, are, secui, sectum - a tăia +
suf.ă-tura);se mai numesc și „runcuri”( < lat. runcus), însemnând loc
defrișat ;sau „curături” < cura [t] - < lat.curare + suf.-tură - operațiunea
de tăiere a copacilor și curățirea terenului în vederea folosirii lui), runcul
fiind deci un „loc curat”(lipsit de pădure, din care sau scos inclusiv
rădăcinile copacilor). Termenii citați sunt sinonimi, se referă la aceeași
realitate, diferind doar mijloacele și căile de atingere a obiectivului
urmărit (dobândirea de noi terenuri arabile și pentru pășunat, de noi zone
pentru recoltarea fânului și pentru facerea frunzarelor ș.a.)59. în acest caz
sunt certe două realități: dăinuirea seculară a acestor „tehnici” rurale,
respectiv continuitatea unor termeni încă din perioada în care, în Dacia,
se vorbea latina „vulgară”(populară).De aici au plecat și o serie de
toponime ale Țării Moților: Poieni, Poiana Bistra, Poiana Sohodol,
Poiana Bucium, Secătura (azi Vadul Moților), Runc, Arsura, Jariștea
(ultimele două denotând „curățarea” de pădure cu ajutorul focului),
Curătura, Uricitură60ș.a.
Toamna, în preajma zile de Sf. Mare Mucenic Dimitrie (26
octombrie), după ce se cosea otava (al doilea fân, mai fin și mai bogat
nutritiv) și se recoltau ogoarele, “se sloboade lumed'\ pășunatul
redevenind liber pe întregul hotar al comunei (crângului).
Unii autori au făcut diverse asocieri între coborârea de la munte și
nedeia (sărbătoarea) de pe muntele Găina.
Vasile Dumbravă, după ce pe Găina a stat de vorbă cu preoți
locali, moți bătrâni ș.a., scria (1894) că nedeia de pe acest munte
("datul” cum o numea el) avea loc la „spargerea munților” ”^..) pe la
Sân Petru, s-a mântuit, adică s-a trecut pășunatul (...).Oamenii
coboară de la munți la casele lor și-și văd de puțintică economie ce o au
pe la sate. Datul este deci o sărbătoare de despărțire, o convenire ce are
loc într-un munte drept punct hotarnic între mai multe sate ”.61
Ion Gugiuman scria (1936) că “De data târgului de pe Găina se
leagă însă un moment important din viața pastorală a regiunii. După 757 Locul respectiv era numit de moți târșitură (< târși + suf.-tură).
58Documente din a doua jumătate a sec. XIV, referitoare la Transilvania, pomenesc de
„terrae extirpatae” (pământuri defrișate).
59 Vezi și: Alexandru Sterca-Șuluțiu, op.cit., p.407.
60 Acestui termen Teofil Frâncu și George Candrea (Rotacismul la Moți și Istrieni,
București, 1886, p.64) îi dau următoarea explicație:" locul într-adins curățat de
pădure”
61 Dumbravă Vasile, Datul de la Călineasa, în: FAMILIA (Oradea), 30, 1894, p.349.
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8 săptămâni de ședere la munte, în ziua târgului de pe Găina coboară
vitele de pe pășunile montane. Mai târziu, în jurul Sf. Mării [Adormirea
Maicii Domnului sau Sf.Maria Mare] (15 august) urcă iar la munte,
dacă vremea a permis ca iarba să crească din nou, și după 3-4
săptămâni coboară la sfârșit definitiv, la vale”.62
O opinie apropiată a formulat (1945) Ion Blăgăilă: '‘până ce crește
fânul din apropierea satelor”, locuitorii din Vidra, Vidra de Sus,
Tomnatic, Grohot, Bulzești „și celelalte din jur”, pășunau oile pe
muntele Găina. După câteva săptămâni de pășunat la munte, când se
cosea fânul la vale, "păstorii urmau să se despartă. De aceea - susține
autorul - se adunau pe muntele Găina (...) ca să serbeze cu joc și
petrecere coborârea de pe munte în vale ”. 3
Dacă luăm în calcul importanța problemei pregătirii nutrețurilor
pentru iernat, respectiv nevoia regenerării pășunilor alpine, atunci
afirmațiile de mai sus sunt credibile.
Importanța deosebită a fânului pentru perioada anotimpului rece,
dincolo de faptul că a fost o preocupare majoră, constantă, a moților, a
fost totodată și un leit motiv al multora dintre plângerile pe care aceștia
le-au înaintat autorităților.
Locuitorii din Câmpeni declarau recenzorilor (4 mai 1820) că
„Fânul din fânațe puțin mai binișor, mai mult rău, puțin mai aproape,
mai mult pe departe și pe an numai odată se po[a]t[e] cosi” 64
Locuitorii din Vidra declarau (1820) că toamna „Otavă pentru
sălbăticia locului niciodată nu putem face ”.65
Locuitorii din Vidra de Sus (azi Avram Iancu - AB), cu prilejul
aceleiași conscripții urbariale, declarau (31 iunie 1820) că "Loc de cosit
puțin este, departe și în rele locuri și acelea încă rară iarbă fac, pentru
sălbăticia locului și spălarea apei sunt lăsate afară[necosite] " 66

62 Ion Gugiuman, Târgul de fete de la Călineasa (Munții Apuseni), în: BULETINUL
SOCIETĂȚII REGALE ROMÂNE DE GEOGRAFIE (în continuare: B.S.R.R.G.),
București, Tom LV, 1936, p.274-275.
63 Blăgăilă Ion, Târgul de fete de pe Muntele Găina, Arad, 1945, p. 11.
64 Ștefan Meteș, op. cit., p.46.
65 Ibidem, p. 187.
66 Ibidem, O „curățătură” - consemnată într-un act de danie din Vidra de Sus (2
decembrie 1739)- făcută de moțul Bădău Simion „din pădurea satului mai de mult”,
mai precis în locul numit „Doliia Boului”, avea drept unul dintre „haturi” locul „cel cu
iarba rea”. Acest loc - semnificând o iarbă rară, puțină și de slabă calitate, ocolită până
și de animale - a devenit crângul omonim (toponimul Iarba Rea), astăzi aparținător
comunei Avram Iancu (AB).Vezi; A. Răduțiu, op. cit., p.434.
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Locuitorii din Bucium declarau și ei (1745) că „De pe puține râturi
și locuri de coase, care în tot anul odată le agonisim, căpătăm bun fân și
unde și unde facem și otavă 6768
în comune (crânguri) trebuiau să revină de oriunde s-ar fi aflat,
/O
mai întâi bărbații , întrucât cositul era o muncă foarte grea, bărbătească,
care cerea un efort intens, continuu, într-un interval de timp relativ
scurt.„Vârful”(sezonul propice) acestor munci grele și obositoare era în
preajma sărbătorii (nedeii) de pe muntele Găina.
La manevrarea „pologului” (ierbii cosite, lăsate la uscat la soare)
luau parte toți membrii unei familii, de la copii la bătrâni, și numai după
ce fânul era strâns și uscat în „porșori” (inițial, o primă uscare și
zvântare) și clăditul în clăi69 (cuprinzând mai mulți porșori) și clădituri
(cuprinzând mai multe clăi) - sau depozitatul fânului uscat în podurile
grajdurilor, șurilor sau poieților - treaba era gata și bărbații putea să-și
vadă de alte treburi
Pe la Sf. Gheorghe - scria (1928) ziarul „Glasul Moților”(Abrud), moții „pleacă pe primul drum în Ardeal sau în Banat și se întorc pe la
Sf Petru pentru a-și strânge fânul. Al doilea drum îl fac după târgul
Găinii, ducând ciubere 70
Așadar, abia după ce se așezau treburile casei și se rezolvau cele
mai grele probleme gospodărești curente, o mare parte dintre bărbați și
„ficiori” plecau „la țară” (iulie-august) pentru săptămâni sau luni de zile,
fie cu „vase”, fie „holoangări”(reparau ciubere, putini ș.a.);dintre
membrii familiilor rămași acasă, o parte plecau cu vitele la munte, o
parte rămâneau în gospodărie, greul căzând pentru încă o bună bucată de
timp pe umerii moațelor.

6. Factori care au influențat negativ pășunatul din Țara Moților
Evoluția în timp a păstoritului din Țara Moților a fost influențată
negativ de o serie de factori; specificul muntos, cu pământ prea puțin fertil
și insuficiente pășuni; clima rece, de multe ori foarte neprietenoasă;
67 Ibidem, p.37.
68 Sociologul Florea B.Florescu, într-un studiu dedicat nedeii de pe Găina, nota faptul
ca a fost martor ocular când, la 18 iulie 1937, cu prilejul sărbătorii de pe munte, au fost
prezenți și 104 cosași, veniți aici pentru a fi angajați. Vezi: Florea B. Florescu, Târgul
de fete de pe muntele Găina, în: SOCIOLOGIE ROMÂNEASCĂ (București), Anul II,
Nr.9-10, septembrie-octombrie 1937, p.423.
69 Claia apare menționată documentar încă de la 1234.Vezi: Nicolae Stoicescu, Cum
măsurau strămoșii. Metrologia medievală pe teritoriul României, București, 1971, p.297.
70 GLASUL MOȚILOR (Abrud), Anul I, Nr.25, din 20 mai 1928, p.1-2.
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izolarea economică a zonei (cu efecte negative în ceea ce privește
ameliorarea raselor de animale, bolile ce făceau ravagii printre ele din
lipsa medicilor veterinari, imposibilitatea sau greutatea desfacerii
surplusului de animale sau produselor de origine animală și pe alte piețe
decât cea locală); sărăcia locurilor și a oamenilor (moții deveniseră un
„simbol” al sărăciei românilor) ; insuficiența pășunilor vara și a
nutrețurilor iama; orientarea oficială a zonei predilect spre mineritul auroargintifer; creșterea numărului locuitorilor, a mutăturilor și crângurilor
risipite (având ca efect popularea în altitudine a zonei - 1500-1600 m,
ultima, cea mai înaltă dar și cea mai redusă71
7273
, reducerea suprafețelor
•
7^
9
pentru pășunat și îngreunarea acestuia) ; fărâmițarea repetată a
proprietății individuale; migrarea unei părți a populației (îndeosebi a
tineretului) spre zonele adiacente, spre centrele industriale (miniere dar și
neminiere) sau spre zonele joase, de câmpie; reducerea sau restrângerea
considerabilă a unor ocupații locale tradiționale care foloseau materii
prime de natură animală; creșterea numărului și amplorii târgurilor locale
(ce facilitau procurarea mai lesnicioasă în locul produselor din lână și
piele, a produselor de fabrică și chiar agroalimentare); construirea șoselei
și a căii ferate înguste (Turda-Câmpeni-Abrud), introducerea mijloacelor
modeme de transport; intensificarea schimburilor economice cu zonele
cerealiere de la câmpie (ceea ce a avut ca efect renunțarea la cultivarea
unor loturi cu cereale, pierzându-se astfel paiele, atât de necesare în
creșterea animalelor); creșterea cererii de animale mari în detrimentul
celor mici; renunțarea treptată la unele obiceiuri și practici tradiționale
legate de păstoritul local; ș.a.
Tot la acest capitol, al factorilor care au influențat negativ
păstoritul local din Țara Moților, am adăuga împrejurările vitrege,
măsurile oficiale luate de cercurile conducătoare transilvane ale vremii
(sec.XVII-1918) pentru impulsionarea mineritului de pe domeniul
Zlatnei (munci nesfârșite pentru construirea de cuptoare pentru topit
71 Concretizată, între altele, în expresia "sărac ca un moț"; versurile „A plecat moțul la
țară.... ”;sau „Munții noștri aur poartă / Noi cerșim din poartă-n poartă"; ș.a. Vezi și:
*** Din suferințele de sânge ale moților, în: GAZETA TRANSILVANIEI, LXXXVII
(1924), Nr.106, din 31august, p.5 („Popor necăjit ca moții, nu mai este credem, pe
lume")', Emm. de Mártoné scria că „ Ținutul, celebru prin bogățiile sale minerale, este
tot așa de vestit prin sărăcia locuitorilor ”(Apud Andrei Bogdan, op.cit.,
p.75);Constantin Karadja, Un saxon despre mizeria moților, pe la începutul veacului
trecut. 1805, în: REVISTA ISTORICĂ, (București), XXI, 1935, p.64-66;ș.a.
72 Nu întâmplător „GAZETA TRANSILVANIEI”(Brașov, Anul LVI, Nr.130, din
15/27 iunie 1893, p.I) scria că „muntele este patria Moțului".
73 Pajiștile alpine sunt prezente doar în masivul Biharia (și aici doar pe arii reduse) și
partea centrală a Muntelui Mare (cca. 1600 m altitudine).
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minereul, tăiatul din păduri și căratul la topitorii a materialului lemnos
necesar, arderea cărbunilor, transportul minereului de Ia mine la topitorii
ș.a.), măsuri care, concomitent, au însemnat restricții impuse moților în
ceea ce privește folosirea liberă a pădurilor și, implicit, a pășunatului
animalelor în arealul acestora. Regimul juridic al pădurilor, din ce în ce
mai dur, mai restrictiv, a influențat major, în sens negativ, pășunatul.
La 1650-1651, din partea muntoasă a domeniilor Alba Iulia s-au
organizat domeniile Zlatnei - în forma în care au existat până la 184874 : domeniul de sus (Câmpeni, Certege, Bistra, Sohodol, Râu Mare și
Vidra), de mijloc (Abrud Sat, Bucium, Cărpiniș, Mușca și După Piatră)
și de jos (Zlatna, Pătrângeni, Galați, Feneș și Presaca). întrucât
administrația se afla cantonată la Zlatna, ele apar consemnate
documentar drept „domeniul Zlatnei”.
Și până la ocuparea Transilvaniei de către habsburgi (1691), dar
îndeosebi după aceea, concentrarea atenției oficialităților asupra
exploatării intensive a zăcămintelor auro-argintifere a dus la înrăutățirea
continuă a situației moților (anul de cumpănă fiind 177075). Acest proces
- urmărit deliberat și cu perseverență de noii ocupanți - va cunoaște
două etape (strâns legate între ele): o primă etapă, marcată de îngrădirea
treptată a drepturilor și privilegiilor de care se bucuraseră moții până
atunci, în ceea de-a doua etapă aceste drepturi, sau ceea ce mai rezistase
dintreA ele, fiind
pur și simplu anulate!
♦
In viziunea autorităților moții trebuiau să consume cât mai puțin și
să aducă profituri cât mai mari.
Moții au trebuit să lupte concomitent împotriva exploatării sociale
și naționale, a catolicismului, a multor altor adversități.
După 1715, locuitorii Țării Moților încep să fie considerați iobagi
ai statului, vechile lor îndatoriri față de principii Transilvaniei au fost
transformate în dări față de fisc, întregul teritoriu al Munților Apuseni implicit Țara Moților -, cu casele, grădinile, terenurile agricole, pășunile
și pădurile, au fost declarate domeniu al statului, urmărindu-se

74 între 1858-1860, habsburgii organizează 6 districte, împărțite în cercuri. Până la
1875, satele de moți au făcut parte din districtul Alba, cercul Zlatna; în 1875 au trecut
la comitatul Turda-Arieș , din 1918 județul cu același nume (5 plase, inclusiv plasa
Câmpeni); în 1886 (Legea nr. XXI) s-au fixat noile limite ale comitatelor (între care și
c. Alba de Jos), care se vor menține până după Marea Unire; prin Decretul IV, cu
nr.581/7 februarie 1919 s-au fixat denumirile românești ale circumscripțiilor
administrative, comitatul Alba de Jos devenind județul Alba Inferioară.; după
reorganizarea administrativă din 1968, satele Țării Moților fac parte din județul Alba.
75 Vezi și: D. Prodan, Supplex L'ibellus Valachorum, București, 1984, p.248.
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exploatarea intensivă a bogățiilor miniere ale zonei, totul având ca efect
imediat agravarea accentuată a situației moților.
Această decizie a pecetluit soarta moților, ei fiind aduși într-o
situație similară cu cea a iobagilor de pe latifundiile nobilimii.
Singura deosebire a moților față de restul iobagilor, așa cum
remarca Lucian Blaga, consta în aceea că „moții mai păstrau încă
amintirea unor stări mai bune, ceea ce favoriza spiritul de revoltă ”.7677
Persecuțiile și șicanările românilor (moților) - numele de român
fiind acum sinonim cu cel de iobag - vor fi multe și complexe, unele
atingând absurdul: li s-a interzis să dețină arme, să aibă cai, să poarte
cizme, pantaloni de stofa și cămăși de pânză fină; printr-o lege li s-a
interzis chiar purtarea pălăriilor a căror valoarea trecea de un florin...
între 1715-1785, iobăgia în zonă va fi marcată decisiv atât de
condițiile topoclimatice, de specificul economiei locale, cât și de
creșterea de 4 ori a sarcinilor iobăgești. Abia prin patenta împăratului
Iosif al II-lea, din 22 august 1785, servitutea, dependența personală
(șerbia a fost introdusă în Transilvania prin legiuirile din 1514) a fost
desființată, raporturile feudale persistând. După marea răscoală de la
1784-1785, autoritățile s-au văzut puse în situația de a da înapoi.
începând cu anul 1746 toate obligațiile în natură ale iobagilor, au
început a fi răscumpărate în bani, de acum taxele cresc mereu și, odată
cu ele, și abuzurile autorităților locale.
Regulamentul silvic al domeniilor Zlatna, din 1748, a lăsat în
proprietatea iobagilor curaturile78 făcute până atunci, interzicând însă să
se facă altele noi sau să fie lărgite cele vechi. în ciuda restricțiilor, a
eforturilor Inspectoratului silvic de a aplica regulamentul, obștile sătești
au continuat să autorizeze defrișările din pământul comun.7980
Prin reglementarea din anul 1775 regimul
QA obligațiilor iobăgești s-a
schimbat radical, totul fiind convertit în bani .
76 Blaga Lucian, Gândirea românească din Transilvania în secolul al XVIII-lea,
București, 1966, p.71(vezi și p.70).Vezi și: Alexandru Sterca-Șuluțiu, op. cit., p.363.
77 ,Jn Transilvania Român și iobag înseamnă una și aceeași - spunea baronul Kémény,
cornițele Albei Inferioare
sclav supus arbitrariului și aruncat în pzdbere". Apud
Fruma I., Horia, procesul și martiriul, Sibiu, 1947, p.13.
78 Curătură (reg.) - 1.Curățire, curățitură.2. Loc curat (fără rădăcini, cioturi, mărăcini etc),
bun pentru pășunat. Vezi: Gh. Bulgăr, Gh.Constantinescu-Dobridor, op. cit., p. 133.
79 Vezi: A. Răduțiu, op. cit., p.429. în 1785-786 Iosif al II-lea, în baza concluziilor unei
anchete făcute în zonă, a luat o serie de măsuri între care și pe aceea de a permite
locuitorilor din Domeniul de Sus „să facă defrișări în locurile inapte pentru producția
de lemne”. Vezi: Tóth I.Zoltán, Mișcările țărănești din Munții Apuseni până la 1848,
București, 1955 , p.162.
80 Vezi și: Alexandru Sterca-Șuluțiu, op. cit., p.365.
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începând cu 1849 în provinciile austriece a fost instaurat un regim
absolutist reacționar. Transilvania devine o provincie dependentă direct
de Viena, condusă de un-guvernator militar, concesiile date în timpul
revoluției au fost rapid anulate, liderii românilor au fost arestați sau
condamnați, s-a introdus o cenzură drastică, presa românească a fost
suspendată, limba germană a fost declarată limbă oficială, religia
catolică a devenit predominantă, aparatul de constrângere fiind întărit.
Centralizarea și germanizarea au fost principalele instrumente folosite
pentru menținerea unității imperiului.
Situația moților este plastic descrisă de Avram Iancu în memoriul
pe care acesta l-a trimis împăratului la scurt timp după înăbușirea
revoluției: ”Până la mijlocul veacului al XVIII-lea, moții au fost stăpâni
adevărați ai pământului locuit de ei, dar treptat, prin putere, au fost
transformați în adevărați iobagi domnești, au fost despoiați de toate
drepturile ce le-au avut veacuri de-a rândul”.81
Iată în continuare ce spun documentele istorico-juridice legat de
pășunatul în zonă.
Dacă la 1562 pădurile erau accesibile pentru pășunat, în 1565,
printr-un rescript al împăratului Maximilian, pășunatul a fost oprit în
pădurile din regiunile montane.
Până la 1662 regimul pădurilor a suferit doar modificări minore.
Regulamentul silvic al domeniului Zlatna din 174882 - interzicea
noi curături (defrișările au fost interzise încă din 1741, contravenienții
urmând să plătească o amendă substanțială, respectiv 40 de florini!) și
extinderea celor existente -, restricțiile privitoare la păduri introduse la
31 ianuarie 1775, 31 decembrie 1775, 28 ianuarie 1776, 18 aprilie 1778,
legea din 1791 (art.57), legea nr.34 din 1812, restricțiile din 1 noiembrie
și 31 decembrie 1849, toamna lui 1851 (interzicea orice exploatare a
pădurilor din Apuseni), expropierea pădurilor în folosul exclusiv al
fiscului, după 1848, de către Curtea de la Viena, reglementările patentei
din 21 iunie 1854, legea LIII/1871, legea din 1879, Codul silvic din
1881, codul silvic din 1910 ș.a., prin severele și restrictivele lor
prevederi au îngreunat foarte mult pășunatul animalelor și producerea de
nutrețuri pentru anotimpul rece.

81 Academician Ștefan Pascu, Revoluția populară de sub conducerea lui Horea,
București, 1984, p. 189.
82 Promulgat la 30 mai 1781, el marca începutul legislației silvice modeme în
Transilvania. în ciuda restricțiilor, extinderii pădurilor oprite, a eforturilor
inspectoratului silvic să aplice regulamentul, obștile satelor moțești au continuat să
autorizeze defrișările din pământul comun.
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Din documentele istorice rezultă că după 1770 situația s-a agravat
continuu, sporind restricțiile privind folosirea pădurilor, defrișărilor,
pășunatului animalelor ș.a.
Autorul primei monografii a răscoalei de la 1784, moțul
Alexandru Sterca-Șuluțiu, consemna: ..după revoluțiunea Horii, pe
rând i-au despoiat pe munteni și de acelea drepturi, și benefițiuri, care
le-au fost mai păstrate până aici’’.83
în 1785-1786, pe baza anchetei efectuate de către comisarul Mihail
Brukenthal (fratele guvernatorului Transilvaniei), împăratul Iosif al IIlea hotăra, între altele, ca „pășunatul vitelor, în tot domeniul de sus al
Zlatnei, va fi liber pe viitor, precum a fost și mai înainte. Pentru
pășunatul caprelor, care sunt vacile celor săraci (n.n.) oficiul silvic va
trebui să desemneze locuri anumite în acele păduri care n-ar fi de nici
un folos domeniului” 84
Pășunatul munților - scria (moțul) Rubin Patiția - a rămas liber
până pe la 1836-1846, după care a fost iarăși interzis.
Completând informația, iată ce scria (1860) Alexandru Sterca
Șuluțiu: “Zz s-au făcut și aceea nelegiuită iniurie (ofensă, nedreptate,
injurie - n.n.), cât s-au oprit de la pășunarea și folosirea acelor munți,
care au fost până atunci proprietatea lor și în care de-a pururi și-au
păscut până la 1836 dobitoacele sale ”.85
O grea lovitură au primit moții în perioada 1849-1851, când au
pierdut unul dintre vechile lor drepturi, pentru ei, categoric, cel mai
important, dreptul de liberă folosire a pădurilor. A urmat o nouă
avalanșă de restricții: dispoziția comisiei montano-ministeriale din 1
noiembrie 1849; dispoziția Oficiului domanial din Zlatna, din 31
decembrie 1849; introducerea și creșterea treptată a „licențelor” (taxelor)
de pădurărit, între 1849-1852 ș.a.
Patenta din 21 iunie 1854 a înrăutățit și mai mult lucrurile prin
îngustarea și mai tare a posibilităților de folosire a pășunilor și pădurilor,
ea stând la baza transformării proprietății feudale în proprietate de tip
capitalist. Prin ea s-a făcut emanciparea țăranilor din starea de iobăgie
(„numele de iobag să fie înlăturat cu totul ”); s-a desființat dependența
personală, nu însă și raporturile feudalei” Legea domnilor” cum au
numit-o țăranii nu a rezolvat gravele probleme ale acestora.
Efectele acestora măsuri s-au resimțit îndeosebi în Munții Apuseni
(Țara Moților), zona rămânând în continuare un adevărat cazan în clocot.
8’ Alexandru Sterca-Șuluțiu, op. cit., p.408.
84 Tóth l.Zoltán, op. cit., p. 161 -i62.
85 Alexandru Sterca-Șuluțiu, op. cit., p.418.
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Tăierile iară autorizație din pădurile erariale erau considerate
„prevaricațiuni”. întrucât pădurile zonei erau în mare parte amestecate
cu pășuni, fanețe, ogoare, case și adăposturi temporare, toate împreună și
fiecare în parte au avut de suferit de pe urma acestor măsuri.
Descriind „drepturile” de care se bucuraseră moții în general, cei
din Bistra în special, Alexandru Sterca Șuluțiu scria că aceștia: "Au avut
în munți locuri mari, multe și largi de a-și pășuna vitele, și a face fân în
unele locuri. Comunitatea Bistrei le-a ținut fără apărare și cea mai mică
contrazicere, până după anul 1836-1846”. 6
Instaurarea dualismului austro-ungar (1867) a agravat situația
moților, aceștia - în special după așa zisa „lege a naționalităților” din
1868 - nemaiavând dreptul la lemn de foc și de noi construcții, nu mai
puteau folosi pășunile ș.a. ''Moții - scria Slavici - nici că se pot gândi
să-și câștige hrana prin munca pământului și prin prăsirea de vite ” 86
87
Primul război mondial (1914-1918) a agravat mult și continuu
situația moților, oprimării sociale adăugându-i-se în formă agravantă
oprimarea națională, exacerbată după intrarea (1916) României în
război. Lipseau oamenii (datorită mobilizării și încorporării foitei de
muncă masculine, greul a căzut pe umerii femeilor, bătrânilor și copiilor)
au apărut rechizițiile apăsătoare, lipseau animalele de tracțiune (fuseseră
rechiziționate în masă) uneltele de muncă, îngrășămintele ș.a.
începând cu anul 1914 (în baza legilor cu privire la „măsurile
excepționale”, "prestațiile de război”- votate încă din 1912!) s-a introdus
un regim special, militarizat, întreaga producție fiind subordonată
purtării războiului. Sub pavăza acestui regim, începând cu 1915
autoritățile au trecut la rechiziții de cereale, animale, furaje, lână ș.a.
care au fost relativ benevole. Aceste rechiziții au devenit extrem de
împovărătoare odată cu anul 1916 (când au devenit obligatorii), ca
urmare a legislației în domeniu adoptate de Parlamentul de la Budapesta.
Potrivit legislației anului 1916, producătorului nu trebuia să i se lase
decât strictul necesar până la 15 august 1917 (400 gr. persoană/zi).
La sfârșitul lui 1916 și începutul anului 1917 în zonă și-a făcut
simțită prezența foametea88.
Autoritățile dualiste au dat dovadă de lipsă de realism, impunând
populației zonei obligații foarte mari la prețuri derizorii.
86 Ibidem, p.364.
87 Ion Slavici, Moții și maghiarii, în: TRIBUNA, An X, Nr.141, din 9 iunie 1893, p.l.
88 Foamete în zonă a mai fost în 1785 (moții s-au hrănit cu „pită” făcută din muguri de
copaci măcinați, amestecați cu puțină „fărină”), 1814-1816 (când au apărut
instrucțiunile guvernamentale privind folosirea în alimentația umană a ghindei, a
rădăcinii de plantă numită pita tătărască ș.a.), 1847, 1929-1933, 1940-1944.
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Pentru primăvara anului 1918 cota de cereale impusă plasei
Câmpeni a fost de 350 chintale; o dispoziție din 31 ianuarie 1918
impunea rechiziționarea tuturor porcilor de peste 80 de kg., la scurt timp,
o nouă dispoziție impunând scăderea greutății lor cu 40 kg.
La 30 ianuarie 1918, comisarul gubemial trimetea subprefecturii
Turda o circulară în care cerea imperativ ca ..rechizițiile să se facă cu o
severitate ce nu trebuie să cunoască nici o cruțare, întrucât numai astfel
' 89
județul va putea preda necondiționat cota impusă
La 3 august 1918 comitatul Turda-Arieș a fost impus la 2569
vite de tăiere (1051 erau restanțe), respectiv 1094 vagoane de grâu și
secară, din care 55 de vagoane de cereale reveneau plasei Câmpeni, o
zonă neceralieră, în condițiile în care recolta din 1918 a fost sub
nivelul celei din 1917 !89
90
în timpul primului război mondial efecte negative deosebite asupra
numărului de animale din județul Turda-Arieș, care cuprindea și Țara
Moților, l-au avut rechizițiile. Ca urmare a rechizițiilor din 1915 ți 1916
(un număr foarte mare), numărul animalelor a scăzut drastic: vite comute
- 64.472 în 1916, față de 72.051 în 1911; cai - 4659 față de 8434; porci
- 24.087 față de 30.090;oi și capre - 125.729 față de 198.955.91
Ordonanța guvernului ungar, nr.3296/1918, prin restricțiile impuse
în folosirea pădurilor, a lovit și în pășunatul în interiorul acestora (ea a
rămas în vigoare până în anul 1923 Când Codul silvic român din anul
1910 a devenit aplicabil la.scara teritorială a întregii țări).

7. Plângeri și revolte locale generate de politica autorităților
privind pășunatul montan
Dezvoltarea mineritului pe domeniul Zlatnei a avut ca o consecință
imediată agravarea generală a situației moților, marcând accelerarea
restricțiilor vizând pădurile și pășunatul în zonă.
în anul 1748 se introduce regulamentul pădurilor de pe domeniul
fiscal al Zlatnei. El a lăsat în proprietatea iobagilor curăturile făcute până
atunci, dar a interzis cu desăvârșire să se mai facă altele în viitor sau să

89 Liviu Botezau, Constantin Enea, Situația țărănimii din fostul județ Turda și lupta ei
pentru eliberare socială și națională între anii 1914-1918, în: APVLVM (Alba Iulia),
VII/II, 1969, p.214.
90 Liviu Botezan, Adrian Stoica, Situația țărănimii din comitatul Turda-Arieș și lupta ei
pentru eliberare socială și națională în perioada 1850-1918, în: POTAISSA (Turda).
Studii și comunicări, 1978, p.227 ș.u.
91 Liviu Botezan, Constantin Enea , op.cit., p.213.
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se lărgească cele deja existente. I-au urmat noi restricții la 31 ianuarie și
31 decembrie 1775, 28 ianuarie 1776, 18 aprilie 1778.
Cam de pe la 1770, situația devine pentru moți vizibil mai grea:
împărăteasa Maria Tereza a dat ordinul de ridicare a unei noi topitorii
auro-argintifere la Zlatna; se ridică topitoriile de la Baia de Arieș; se
deschid mine noi; ș.a. Cresc restricțiile în paralel cu creșterea obligațiilor
la care au fost supuși moții.
Nevoile miniere în creștere impuneau protejarea pădurilor.
Defrișările sunt oprite, sancțiunile sporesc vizibil, toate acestea într-o
perioadă în care are loc o creștere demografică evidentă, concomitent cu
creșterea nevoii de noi locuri de așezare. Cresc restricțiile vizând
pădurile, cresc taxele pentru lemnul de construcție, pentru lemnul
necesar comercializării sau practicării meseriilor tradiționale moțești.
Pășunea cunoaște restrângeri, e grevată de taxe din ce în ce mai mari,
comunele moțești se văd forțate din ce în ce mai tare să ia pășuni în
arendă de la diverși proprietari, într-o perioadă în care numărul
animalelor era în creștere.
Situația gravă în care ajunseseră moții în ceea ce privea pădurile,
respectiv pășunatul animalelor, a creat în zonă o stare socială explozivă,
concretizată în plângeri către autoritățile locale și centrale, planuri de
redresare a situației, revolte și ciocniri sângeroase.
Moții au înaintat autorităților (Provizorat, Oficiul Minier Superior,
Tezaurariat, Comitat, Guvern, Curtea imperială) plângeri peste plângeri,
numărul și gravitatea tonului lor sporind simțitor înaintea anilor de
cumpănă 1784-1785, 1848-1849. Satele s-au plâns fie individual, fie
colectiv (patenta din 22 aprilie 1781 oferea iobagilor posibilitatea de a
ajunge cu plângerile până la împărat).
Nenumărate delegații ale moților ajung la Zlatna, Sibiu și Viena.
„Lupta petițională e obsedantă, nu e deloc lipsită de curaj, nici în
termeni, nici în limbajul ei. Ține sub presiune autoritățile, în continuă
corespondență, în nesfârșite investigații, zeci de ani în șir. Plângerile
țărănești concretizează în detalii greutățile, anomaliile, calamitățile,
ridică neobosit vălul de pe gravitatea situației nou create. (...) ”.92
în anul 1776, locuitorii din Râu Mic, se plângeau Oficiului minier
superior. în petiție, între „gravaminele” reclamate era consemnată și

92 Dávid Prodan, Răscoala lui Horea...op. cit., p,120.Nu trebuie scăpat din vedere faptul
că patenta din 22 aprilie 1781 lăsa iobagilor dreptul de plângere în fața tuturor
autorităților, până la sala tronului.
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„oprirea pășunatului în păduri”, defrișările și tăiatul de lemne care
pentru ei avea un caracter vital.9394
în același an, locuitorii din Râu Mare se plângeau de noile
opreliști, de restricția privind pășunatul în pădurile urbariale pentru
capre, vitele mari și mici. Ei cereau îngăduința de a pășuna caprele în
păduri sau măcar în cele mai puțin folositoare fiscului.
La 9 noiembrie 1776, cele patru sate ale domeniului de sus se
plâng de opreliștile la pășunat Tezaurariatului. Ei precizau că din cauza
noilor restricții sunt siliți să-și vândă caprele în pierdere, prețul acestora
scăzând la jumătate, ba chiar o treime. în răspunsul său din 21 februarie
1777, Tezaurariatul preciza că oprirea pășunatului a fost decisă de către
Camera aulică și că la această hotărâre nu se putea renunța.
La 20 martie 1777, moții din Râu Mic, Bistra și Câmpeni se
plângeau Tezaurariatului (Sibiu) că „Din lipsă de pășune, Bistra și
Câmpeni au luat muntele Haller cu 270 de florini, Rău Mic cumpără
pășune de la contele Bănffy și Hollaki cu 290 florini”
.__________ î
j
x
r„tt
o
„..i i
„m.
111 Ccicica manuala inipaiaiuiui îuan ai 11-ica 111 anui 1 / / 7, uc uauv
t„

Horia și Cloșca, în numele comunelor Râu Mare, Râu Mic, Bistra
menționau că ”Mai marii lor i-au lipsit deodată de toate libertățile și
drepturile lor'', prima dintre plângerile formulate era că „Li s-au luat
pășunile din păduri (...) ”95
în plângerea în 9 puncte, din octombrie 1780, adresată
împăratului și împărătesei, moții de pe cele două Râuri s-au plâns că
„sunt încărcați cu dări și robote peste măsură. Au fost despoiați de
pășunile din păduri (...) ”.9697
în 1785 moții de pe domeniul de sus al Zlatnei se plâng
împăratului că n-au boi și cai (pentru onorarea obligațiilor la care erau
impuși - transportul de băuturi, lemne la monetărie și la Alba Iulia,
cărăușii pentru armată ș.a,) din lipsă de furaje, pentru păscutul oilor în
07
alte părți fiind nevoiți să plătească taxe.

93 Ibidem, p.127 (la aceea dată o zi de coasă era plătită cu 21 de creițari;o zi de strâns
fân cu 12 creitariY
94 Ibidem,, pl30.
95 Tóth I.Zoltán, op.cit., p. 130.
96 D.Prodan, op.cit., p.140. Vezi și: Costin Feneșan, Petiții și plângeri ale supușilor de
pe domeniul Zlatnei în deceniile premergătoare răscoalei lui Horea (1770-1780), în
(Voi.):*** ȚARA MOȚILOR. Studii. Articole și comunicări, Alba Iulia, 1977, p.3343;Bozac Ileana, Arhiva lui Horea, în: REVISTA ARHIVELOR (București), IV, nr.2,
1961, p. 151-178 (conține 11 jalbe ale moților).
97 Academician Ștefan Pascu, op. cit., p.391.

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

Pădureanu Dominuț

158

„Locuitorii din Bistra - se nota într-un raport dinl4 iunie 1848 s-au plâns că pășunea comunală a fost declarată pădure a fiscului și că
sătenii n-au pășune pentru vitele lor. (...) au declarat că întreg hotarul
Bistrei cu pădurile, pășunile, apele
și pietrele sale, și cu tot ce-i
QO
aparține, e al lor, al locuitorilor ”.
în privința Vidrei, același raport consemna faptul că moții „își
pășunează vitele în pădurile fiscului, chiar și în porțiunile replantate
.
• >i 99
ori oprite .
Pe bună dreptate, într-un memoriu din 1852 (?) se sublinia că:
''Precum suntem de vechi (...) cu locuința în ținuturile muntoaseapusene ale Transilvaniei, pe atâta sunt de vechi drepturile noastre la
toate ce a voit Dumnezeu a așeza și a produce prin acele ținuturi pentru
foloasele și mântuirea noastră, a locuitorilor dentrânsele. Numai
secolele 18 și 19 dederă a ne delătura, iar anii 1848, 1850 și 1851 ne
stoarseră den mâini și cel mai de pe urmă drept al nostru care noi
locuitorii ziselor ținuturi devenind supuși perirei de foame sau
necesitatei de a migra și a ne părăsi locurile și locuințele avute de la
străbunii străbunilor noștri ”.98
100
99
După desființarea iobăgiei (în urma revoluției de la 1848) pădurile
din Munții Apuseni, odinioară în proprietatea comunelor, au rămas în
proprietatea erariului. Pășunile, aflate aproape în totalitate în fostele
domenii erariale, acum nu mai sunt arendate moților, aceștia fiind privați
și de calitatea de arendaș, avută mai înainte. Prin urmare, era firesc ca
situația socială din zonă să se radicalizeze, cererile moților să fie mai
dese și mai insistente, răbufnirile nefiind decât rezultatul direct al
nerezolvării îndreptățitelor doleanțe ale acestora.
Nu trebuie scăpat din vedere nici faptul că niciunde în Transilvania
nu au existat iobagi atât de conștienți, cunoscători ai drepturilor lor și
luptători acerbi pentru ele, ca aici în Țara Moților.
într-o cerere din 7 septembrie 1852, adresată comisarului gubemial
Dimitrie Moldovan, moții din Vidra de Sus cereau, între altele, accesul
la păduri (implicit la pășunatul în ele), subliniind că acestea ”sunt hrana
vieții noastre ”.101

într-o altă cere (colectivă), din 25 iulie 1863 - depusă pe masa
prezidiului Dietei de la Sibiu, la doar câteva zile de la deschiderea
98 *** Din istoria Transilvaniei. II. Ediția a IT-a, București, 1963, p.66.
99S. Dragomir, Studii și documente privitoare la revoluția românilor din Transilvania
în anii 1848-1849. Vol.II, Sibiu, 1944, p.13-15.
100 Elena Stepan, Pompiliu Teodor, Avram Iancu in lumina unor noi izvoare istorice,
în: S.U.B.B.(Cluj), Series História, Fasciculus 2, An XVII, 1972, p.52.
101 S. Retegan, Răzvrătirea moților din 1852, în: Almanah ,,TRIBUNA”(Cluj), 1977, p. 177.
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acesteia, moții din cele 11 comune aparținătoare cercului Câmpeni,
după ce-i rugau pe „părințiipatriei aflători la Sibiu" să nu-i uite și să
le îngăduie libera folosire a pădurilor (și pășunilor din arealul
acestora), încheiau cu precizarea că pentru moți "pădurea e pâinea
cea de toate zilele"

Constatând o stare de fapt, moțul Rubin Patiția concluziona în
legătură cu demersurile moților: "Precum înainte de 1848 așa și după
revoluțiune jalbele drepte și cererile românilor nu căpătau ascultare și
nici pădurile și nici pășunatele muntenii nu le mai căpătară, ci din
contră se mai și prescurtară în folosința de până aici"}03
Lista „plângerilor”, petițiilor, demersurilor pe această linie, este nu
doar lungă ci și seculară.
întrucât, de regulă, aceste demersuri nu au dus la rezolvarea
favorabilă a cererilor moților, dimpotrivă, situația s-a deteriorat și mai
tare în timp, aceștia au răbufnit nu o dată în forme violente.
în anul 1778, locuitorii din Bucium, în majoritate mineri, după
exemplul locuitorilor din Mogoș, au refuzat să de dijma din miei și au
pus pe fugă pe slujbașii autorităților.102
104105
103
Marea răscoala condusă de Horea, Cloșca și Crișan (1784-1785) a
numărat între cauzele sale și pe cele legate de restricțiile și abuzurile
autorităților privind regimul pădurilor și a pășunatului în interiorul acestora.
Dupăl784 - la fel ca și mai apoi, după 1848 - centru mișcărilor
țărănești din Transilvania va rămâne tot zona Apusenilor, respectiv
Țara Moților.
Semnificativă pentru subiectul în discuție rămâne marea
răzvrătire a moților din Scărișoara din anul 1863 (precedată de cele
din 1841-1847 și 1852).
Principalele cauze care au contribuit la izbucnirea acesteia au fost
legate de regimul juridic al pădurilor (după 1848 Curtea de la Viena a
hotărât exproprierea pădurilor în folosul exclusiv al fiscului!)și
pășunilor, regim care a îngreunat mult viața și așa grea a moților, și
care i-a obligat pe aceștia să intre cu forța în pădurile și pe pășunile
“domnești”.1 5
102 Idem, Frământări țărănești din Munții Apuseni în anii guvernării liberale, în:
ACTA MVSEI NAPOCENS1S (în continuare: A.M.N.), Cluj, XII, 1975, p.332;
Nicolae Josan, Contribuții la cunoașterea vieții și activității memorandistului Rubin
Patiția (1841-1918), îmAPVLVM (Alba lulia), MCMLXXII, p.519.
103 Ibidem.
104 Constantin Corbu, Rolul țărănimii în istoria României (sec.XIX), București, 1982, p.93.
105 între 1860-1872 numai în arealul Abrudului au fost semnalate aproape 7500 de
cazuri de intrare cu forța în pădurile și pășunile erariale (n.n.)
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Autoritățile
au
trimis
o
comisie
de
cercetare
a
„prevaricațiunilor” (a tăierilor fără autorizație din pădurile erariale) ,
care la 3 iunie 1863 ajungea la Scărișoara, unde avea de cercetat un
număr de 886 de „cazuri”.106
Răzvrătirea scărișorenilor a izbucnit în aceeași zi, aceștia refuzând
lucrările comisiei, opunându-se cu îndârjire lucrărilor ei, demonstrând
practic că și după 1848 spiritul de luptă al moților a continuat să se
manifeste cu tărie, în forme specifice, care au ținut cont atât de cauze cât
și de condițiile specifice ale momentului.
După cinci luni (iunie-octombrie 1863), răzvrătirea a fost înfrântă
ca urmare a intervenției armatei, soldându-se cu 12 arestări și un proces
la Tabla regească din Târgu Mureș.
în 1864 răbufnește din nou, moții din Scărișoara refuzând să
plătească cei peste 3000 de florini, care reprezentau cheltuielile impuse
de execuția militară adusă pe capul lor cu un an înainte.107
„Prin dârzenie, durata, ecoul și momentul politic în care a început,
ridicarea din 1863 a Scărișoarei poate fi comparată cu mișcările
moților din anii 1841-1847 și cu frământările din vara anului 1852”.108
în același an, locuitorii din Roșia Montană au intrat cu forța pe
pășunile și pădurile marilor proprietari.109
Perioada 1892-1896 reconfirmă nemulțumirile moților care, în
ciuda represiunilor la care erau supuși, s-au revoltat din nou.
La Albac, moții au ocupat pășunile erariale afirmând că de acum
încolo le aparțin doar lor, pentru că au fost ale lor din moși-strămoși.110
La scurt timp, moții din Scărișoara se răzvrătesc din nou (1893) ei nefiind singurii care fac acest lucru - , cauza imediată a acestei noi
convulsii sociale fiind lipsirea moților de dreptul de pășunat pe fostul
izlaz comunal, luat de stat.111
De secole, moții din comunele Scărișoara și Gárda și-au pășunat
vitele vara pe pășunile muntelui Mărșoaia, cu toate că peste acel munte
se înstăpânise , prin manevre oculte, contele Bânffy.
106 Pe domeniul fiscal al Abrudului, defrișările de păduri dintre 1859-1868 au alarmat
autoritățile: 1860-147 cazuri, 1861-284 cazuri, 1862-334 cazuri, 1863-715 cazuri,
1864-1209 cazuri, 1868-1348 cazuri. Vezi: *** Din istoria Transilvaniei...op. cit.,
p. 150 ; Iosif Kovács, Desființarea relațiilorfeudale în Transilvania, Cluj, 1973, p.93.
107 Vezi: S.Retegan, Frământări sociale ...op. cit., p.337 ș.u.
108 Idem, Dieta românească a Transilvaniei (1863-1864), Cluj-Napoca, 1979, p.218.
109 ***
jstorja Țranxt[vaniei. Voi.11, București, 1960, p.151.
110 Vezi și: *** Diplomația europeană și mișcarea memorandistă (1892-1896),
București, 1995, p.241.
111 Vezi: I., Tribuna și tribuniștii, București, 1896, p.60 și 80.
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Iată ce scria ziarul „Graiul Moților” legat de acest aspect: "aceste
păduri (folosite și pentru pășunatul animalelor localnicilor - n.n.) fiind
proprietatea comunelor de moți până la 1886, când contele Bănffy a intentat
proces contra moților - proces care a durat 36 de ani, iar lafinele procesului,
deși dreptul era al nostru, prin forță ni s-au luat pădurile și pășunatul din
munți de către călăii moților - Bănffy, Tischler, Grödel și Urmanczi”.112
Anterior anului 1893, în câteva veri la rând, gomicii (pădurarii) și
slugile lui Bânffy, au dat năvală asupra moților aflați cu vitele la vărat,
au confiscat vitele pe care le-au dus la reședința contelui de la Huedin,
tară a le mai restitui vreodată.
Revoltați, mai mulți moți din Scărișoara (cca.200) s-au dus cu
vitele pe munte și în vara anului 1893, hotărâți ca de această dată să-și
pere vitele cu orice preț.
în noaptea de 21/22 iunie 1893, pădurarul din Gilău (Nemeș),
însoțit de aspirantul de pădurar din Câmpeni (Földes Tamaș) și alți 14
vigili silvanali (având în frunte o brută - Buzgár Gligor Pralea), surprind
pe scărișoreni cu vitele la păscut pe Mărșoaia.
La fel ca și în anii precedenți aceștia, drept pedeapsă, au confiscat
moților câțiva cai, încercând să plece cu ei spre Huedin.
Moții aflați în cele cinci colibe de pe Mărșoaia s-au alarmat,
întrebându-i pe intruși în baza cărui drept au tăbărât peste ei și le-au
confiscat din animale, întrucât pășunile și pădurile le aparțin.
Răspunsul acestora a constat în înjurături grosolane, ocări și grave
amenințări.
Văzând că nu sunt șanse ca acest conflict să fie aplanat prin dialog,
pentru a-și proteja animalele vizate a fi confiscate, deci pierdute, moții sau așezat în fața acestora pentru a nu mai putea fi luate și duse.
La această opunere, fără alte vorbe și din primul moment, vigilii
silvanali au recurs la armele de foc din dotare. Primul a tras Földes
Tamaș, care a împușcat un tânăr moț113; în urma celor peste 50 de focuri
de armă trase, a mai murit un moț, alți 5 fiind răniți114115
.
Cele întâmplate au fost catalogate de ziarul "Tribuna” drept
„Măcelul de la Scărișoara"?15
Pe 22-23 iunie 1893, la fața locului s-a deplasat o comisie
judecătorească însoțită de jandarmii din Câmpeni. în loc să fie pedepsiți
112 „GRAIUL MOȚILOR”, Anul II, Nr.7 din 19 februarie 1933, p.L
113 Vezi:*** “Sărmanii moți”, în: GAZETA TRANSILVANIEI (Brașov), Anul LVI,
Nr. 130,15/27 iunie 1893, p.l.
114 Vezi: Romulus Felea, Bijuterii spirituale din Țara Moților, Abrud, 1999, p.59-71.
115 Vezi: „TRIBUNA”, Nr.181, din 15/27 iunie 1893, p.522; Idem, din 18/30 iunie
1893,p.533.
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vinovății, în cele din urmă vinovați au fost găsiți moții: aceștia au fost
amendați; 36 dintre ei au fost arestați și împrocesuați la Alba Iulia; dintre
ei 18 au fost condamnați la pedepse între 3-12 luni (în temnița de la
Seghedin, din cauza bătăilor și a foamei, au mai murit doi...).
în apărarea acestui „popor de bandiți ' - cum îi numea pe moți
ziarul unguresc „Magyar Hírlap” din 27 iunie 1893 - au sărit ziarele
românești „Tribuna”, "Unirea”, scriitorul și ziaristul Ion Slavici ș.a.
Justificând răzvrătirea moților, facându-se ecoul aspirațiilor acestora,
Slavici scria cel mai răsunător protest, în care sublinia că ”Moții au păstrat
până în ziua de astăzi tradițiunea că pământul Munților Apuseni este al lor,
că al lor sunt toate pășunile, toate pădurile, bogățiile de aur și de argint și sau răsculat în două rânduri ca să li se facă dreptate (...). Și acela care știe ce
și cum sunt moții e pe deplin încredințat că nici nu se vor domoli moții câtă
vreme nu li se vafăcut dreptate deplină ”.116
Un an mai târziu (1894) se revoltă moții din Neagra, cauza revoltei
lor constituind-o tot „problema” pășunilor pentru animale. în vara
aceluiași an, o comisie sprijinită de 12 jandarmi s-a deplasat în comună
pentru a fixa hotarele pădurii comunale și a opri totodată pășunatul.”7
Revoltați, moții n-au permis comisiei să pună „bogle” (însemne
de hotar) în jurul pădurii, situație în care comisia și jandarmii au
părăsit localitatea.
în noaptea de 21/22 iunie 1894, jandarmii au reapărut în comună
unde, în lipsa majorității bărbaților care erau plecați cu treburi, aceștia șiau făcut de cap, terorizând pur și simplu femeile, bătrânii și copii aflați
în casele lor. Cu acest prilej 12 moți au fost arestați, duși și închiși în
temnița de la Câmpeni.
Și de această dată autoritățile și-au impus punctul de vedere
folosind forța armată.
Problema folosirii pășunilor și pădurilor, cea a dărilor excesive la
care erau impuși, au constituit principalele cauze ale revoltei izbucnite în
toamna anului 1902 în comuna Vadul Moților (Săcătura).118119
în noiembrie 1918, moții din Scărișoara, Albac și comunele din jur,
au ocupat pășunile și pădurile episcopiei din Oradea și ale particularilor,
facându-și singuri dreptate.”9

116 Vezi: Idem, Anul III, Nr.141, din 27/9 iulie 1893, p.561.
"g7 Vezi: „FOAIA POPORULUI”, Anul II, Nr.24, din 21 iunie/8 iulie 1894, p.l.
118 Liviu Botezan, Adrian Stoica, op.cil., p.221.
119 *** {jnjrea Transilvaniei cu Románia. 1 decembrie 1918. Ediția a Il-a, București,
1972, p.561.
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Reforma agrară din 1921, care în Țara Moților120 s-a întins
nepermis de mult, nu atât din cauze obiective, cât mai ale subiective
(jocurile de interese) n-a rezolvat chestiunea pășunilor pentru moți.
Criza economică din anii 1929-1933 , specula locală din perioada
1932-1934121, cât și cel de-al doilea război mondial au accentuat
procesul de sărăcire a moților122, pășunatul vitelor rămânând în
continuare o „problemă”.
„Lanțul” de mișcări, revolte, ciocniri ș.a., provocate de „problema"
pășunatul ui și a pădurilor din Țara Moților a fost continuu, noi oprindune prioritar asupra câtorva exemple în care a prevalat sau a avut o mare
pondere chestiunea pășunatului, respectiv regimul juridic al pășunilor.

8. Inițiative, propuneri, soluții și programe vizând soluționarea
pășunatului în Țara Moților
în anii 1784-1785, împăratul Iosif al II-lea123124
, pe baza concluziilor
care i-au fost înaintate de către comisarul Mihail Brukenthal, a dispus o
serie de 13 măsuri care priveau viitorul iobagilor, între care și pe aceea
privind pășunatul vitelor în tot domeniul de sus al Zaltnei, care, ”va fi
liber pe viitor, precum a fost și mai înainte”. Pentru pășunatul caprelor
oficiul silvic avea sarcină să desemneze locuri speciale, care nu
prezentau interes economic deosebit. Moților de pe domeniul de sus, o
zonă săracă în pământ roditor, împăratul Ie permitea defrișările „în
locurile inapte pentru producția de lemne [pentru mineritul auroargintifer] 24
La mijlocul secolului al XIX-lea, ca de altfel și până atunci, în
Transilvania atitudinea cea mai hotărâtă în apărarea drepturilor asupra

i20Vezi: Costică Ciurtin, Acțiuni ale moților din județul Cluj pentru înfăptuirea
reformei agrare din 1921, în: A.M.N., XXI1-XXIII, 1985-1986, p.671-677.
121 Vezi articolele: „Ajutorarea moților. Situația moților continuă să fie
mizerabilă” (GLASUL MOȚILOR, Cluj, An III, Nr.l 1, 27 mai 1934, p.3; ”Specula
în Țara Moților trebuie să înceteze” (GRAIUL MOȚILOR, Anul I, Nr.l5, 13
noiembrie 1932, p.2); ș.a. Pentru nivelul prețurilor în 1932, vezi: GRAIUL
MOȚILOR, Anul l, Nr.3, 21 august 1932, p.4.
122 Rus Traian, Noi date privind situația moților în perioada interbelică, în: APVLVM,
Alba lulia, XVIII, 1980, p.543-554.
123 Fiul împărătesei Maria Tereza (1740-1780) coregent (mitregent) între 1765-1780 și
împărat între 1780-1790; adept al „absolutismului luminat” (Josephinischer Geist), a
făcut numeroase reforme (secularizarea averilor mănăstirești, desființarea iobăgiei,
edictul de toleranță ș.a.).
124 Tóth I.Zoltán, op.cit., p.162.
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pădurilor și pășunilor obștești au probat-o locuitorii Apusenilor, în frunte
cu emblematicii moți.
Privitor la pădurile și pășunile Țării Moților, în scrisoarea-raport
adresată lui Simion Bămuțiu, în vara anului 1848, cu privire la situația
din zona Apusenilor, "Craiul Munților” sublinia cu fermitate
necesitatea „ (...) să cunoască fieștecine că-s a noastre, că avem drept
firesc, drept pozitiv și drept istoric, că-s a noastre ”.125
Legea din 1848 nu a menționat problema dreptului de folosință a
pășunilor.
în condițiile în care dispuneau de puține terenuri arabile, când
pădurile și pășunile erau obiective de interes vital, profitând de
degringolada în care afla administrația habsburgică după „șocul” 18481849, între 1850-1852 locuitorii Țării Moților au dat dovadă de curaj și
pragmatism, însușindu-și diverse bucăți de teren pe care și-au ridicat
case ori alte anexe gospodărești.
Ordonanța nr.52/10 ianuarie 1850 dată de guvernatorul
Transilvaniei (L. Wohlgemuth), avea prevăzut în cuprinsul său, între
altele, și dreptul de pășunat și lemnării.
Patentele din anii 1853 și 1854 - prin care s-a urmărit (și)
rezolvarea problemelor cu care se confruntau locuitorii Apusenilor - nu
a rezolvat problema arzătoare a pășunilor și pădurilor, zona rămânând, în
continuare, un vulcan în clocot.
Pentru această perioadă (1850-1852) merită a fi subliniată lupta și
demersurile lui Avram Iancu - având ca punct forte anul 1852126127
-,
pentru câștigarea drepturilor moților asupra pădurilor și pășunilor.
Calitatea sa de lider incontestabil al moților, asupra cărora avea o
influență hotărâtoare, împotrivirea față de măsurătorile cadastrale din pădurile
fiscului (1852), intransigența în problema pădurilor, implicit pășunilor din
cadrul acestora, convingerea sa, făcută publică, că prin plângeri umilitoare
problemele nu vor fi rezolvate ș.a., sau numărat între motivele imediate care au
făcut ca autoritățile să-1 aresteze (17 august 1852, acum pentru a doua oară).
Prin intermediul unui memoriu, Avram Iancu a cerut autorităților
timpului repunerea moților în drepturi printr-un act de grație din partea
împăratului.128
125 Liviu Botezan, Adrian Stoica, op.cit., p.219.
126 Vezi: Simion Retegan, Răzvrătirea moților din 1852.Rolul lui Avram Iancu, în:
A.I.I.A. (Cluj), XV, 1972, p.239-262;G.Bogdan-Duică, Pădurile moților și Avram
Iancu, în: SOCIETATEA DE MÂINE.I, 1924, Nr. 19-20, p.384-387.
127 în privința acestora era ferm:,, (...) pădurile sunt ale noastre’’. Apud Enea Hodoș,
Din corespondența lui Simion Bămuțiu și a contemporanilor săi, Sibiu, 1944, p.20.
128 Simion Retegan, op. cit., p.244.
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Al doilea memoriu, în aceeași cauză, datat 8 martie 1852129, zis al
lui Simion Balint, în realitate redactat de Alexandru Sterca Șuluțiu, în
numele Abrudului, Roșiei, Cornei, Buciumului și altor comune din zonă,
afirma în termeni categorici drepturile comunelor asupra pădurilor și
pășunilor. 130131
în el se cerea Guberniului menținerea moților în drepturile
pe care le-au avut până la 1848 în legătură cu pășunatul în munți și
folosirea liberă a pădurilor., precum și rezolvarea litigiilor dintre moți și
fisc privind pășunile și pădurile.
La 19 septembrie 1852 era înaintat autorităților raportul lui
A
•
♦••131
Dimitrie Moldovan. După ce arăta situația grea în care trăiau moțu ,
importanța pădurilor și pășunilor pentru aceștia, el consemna
necesitatea unui compromis (comunele să fie recunoscute în calitate de
copropietar cu fiscul asupra lor, foloasele urmând a fi împărțite 50%50%).El își încheia raportul cu cinci propuneri (moderate, care
satisfăceau doar parțial speranțele moților) - cărora Guberniul nu s-a
grăbit să le dea răspuns - prima dintre acestea vizând „problema”
pădurilor și pășunilor: "Comunele să fie apărate în dreptul lor de
folosire a pădurii și a pășunii 132
Pe 26 octombrie și 2 noiembrie va trimite noi rapoarte. Tot din
zonă, el va mai expedia un lung raport, final, în care insista asupra
necesității înfăptuirii practice a celor cinci propuneri inițiale.
La 3 octombrie 1863, spre sfârșitul sesiunii din acel an a Dietei
românești a Transilvaniei (1863-1864), deputatul Ioan Rațiu (viitorul
președinte al P.N.R.) - cunoscut apărător al celor năpăstuiți, în procesele
erariale -, sprijinit și de alți deputați, a prezentat Dietei trei proiecte de lege.
Al doilea dintre acestea viza adoptarea unei modalități cât mai
echitabile de împărțire a pășunilor care înainte de 1848 fuseseră folosite
în comun de către stăpâni și iobagi.133
Al treilea proiect, strâns legat de cel anterior, viza principiul de
împărțire a zonelor muntoase a pădurilor între țărani și domni. Având în
vedere situațiile speciale din zona Țării Moților, Ioan Rațiu propunea ca

129 \ 7
Í, «Tn A MOH VA XT£ A ” A — X 7TTI Xt„ 1
___ ~ 1 O'l'l ~ 1 C
VC£1.
£ £X7V1X>3££j V /U1W1A , ZA11 V 111, Hl, 1 , ULII i lUllUíUlC 1 O / / , |J.
J.

130 Vezi: Ibidem.
131 Simion Balint, într-o scrisoare din 9 decembrie 1852 către Al. P .Ilarian, remarca cu
durere că în zonă” situația românilor era mai tristă după 1848 decât înainte”. Vezi:
Iosif Pervain, Ion Chindriș, Corespondența lui Alexandru Papiu Ilarian. Voi. II.
Editura Dacia, Cluj, 1972, p.l0-12.în același sens, vezi și: Alexandru Sterca-Șuluțiu,
op.cit., p.428-429.
132 Simion Retegan, op. cit., p.256.
13j Idem, Dieta...op. cit., p.219-220.
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la împărțirea pădurilor să se țină cont de venitul real pe care părțile l-au
avut înainte de 1848 din folosirea acestora.134
Din păcate nici de această dată speranțele moților nu și-au găsit
împlinirea.
în apărarea necăjiților moți, a locuitorilor din Apuseni în general,
sau ridicat voci chiar în Parlamentul de la Budapesta, semnificative din
acest punct de vedere fiind luările de poziții (6 decembrie 1906 și 9 mai
1911) ale lui Ștefan Cicio Pop.135
La 6 decembrie 1906, luând cuvântul pe marginea raportului
prezentat de ministrul agriculturii, descriind situația grea a moților, a
arătat că „(...) păduri nu au nicăieri (...), acești locuitori n-au pășunat
de fel, cei mai mulți n-au nici loc de pășune(n.n.), n-au nici vite
(...) l36De la tribuna parlamentului budapestan, el cerea „să se ridice în
Câmpeni o școală industrială pentru prelucrarea lemnului, să dea
poporațiunii pădurile în arendă și nu străinilor (...) ștergerea tuturor
pedepselor puse în sarcina oamenilor, pășune suficientă și o tratare mai
omenoasă din partea organelor guvernului 137
în anul 1913, ca urmare a demersurilor anterioare, a mișcărilor
sociale din Țara Moților, era dată o lege privind restabilirea „pășunilor
comune”, pe baza asocierii proprietarilor de pășuni.138
în ceea ce privește perioada 1918-1944, aceasta este caracterizată
de o multitudine de programe, proiecte, propuneri, demersuri, articole de
presă, vizite oficiale în zonă, anchete sociologice ș.a., toate vizând
îmbunătățirea din temelii a situației moților, rezolvarea „problemei”
pădurilor și pășunilor în favoarea acestora.
în unele dintre aceste cazuri, se poate vorbi de oameni de suflet, de
bună credință, înțelegere, spirit realist și luciditate, propuneri juste,
pertinente, dar, din păcate, și de realizări puține și minore.
în majoritatea cazurilor însă, se poate sesiza politicianismul,
exploatarea în propriul interes politic a situației, demagogie, lipsa de
134 Ibidem, p.219 ș.u.
k>5 Căsătorit cu moața Eugenia Macavei din Bucium Șasa, petrecând numeroase
vacanțe la socrii, cutreierând munții și cunoscându-i pe moți și problemele cu care
aceștia se confruntau, s-a atașat de ei și de necazurile lor, căutând, pe cât i-a stat în
putință, să îndrepte stările de lucruri nedrepte.
136 Gh. Ciul, Deputatul Ștefan C. Pop, un luptător pentru revendicări sociale și politice in
favoarea maselor de muncitori și țărani, în: APVLVM (Alba lulia), VIII, 1971, p.434.
Ij7 Teodor V. Păcățian, Cartea de aur sau luptele politico-naționale ale românilor de
sub Coroana ungară. Voi. VIII, Sibiu, 1915, p.413.
Ij8 Vezi: *** Relații agrare și mișcări țărănești în România. 1908-1921, București,
1967, p.l80.
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realism a unor propuneri și a autorilor acestora, astfel că după mai bine
de două decenii „problema moților” a rămas tot nerezolvată!
La 12 decembrie 1918, președintele Consiliului Dirigent, înștiința
pe dr. Laurențiu Pop (fruntaș al Partidului Național, că având în vedere
„ starea economică de tot grea în care se găsesc locuitorii Munților
Apuseni”, însemnătatea istorică a acestui ținut, ”serviciile neprețuite pe
care le-au adus în decursul vremurilor neamului românesc”, Consiliul
Dirigent (2 decembrie 1918-începutul lui aprilie 1920) a hotărât
înființarea unui Oficiu public pentru această zonă a României unite acesta fiind primul demers oficial de după 1 decembrie 1918, ce a vizat
înlăturarea moștenirii regimului dualist, îmbunătățirea situației
locuitorilor Țării Moților. '
între atributele acestui „oficiu ai munților” intra și îngrijirea
creșterii în mod sistematic a vitelor, rezolvarea problemei pădurilor și a
pășunilor prin constituirea de păduri și pășuni comunale ș.a.139
Acest oficiu bugetar, care a funcționat timp de un an de zile, și-a
avut sediul la Abrud, în fruntea lui fiind numiți inimoșii dr. Pop
Laurențiu (comisar guvernamental) și dr. Candin Dávid (subcomisar).
La 14 martie 1919, cei doi înaintau Consiliului Dirigent un amplu
memoriu140 în care propuneau - între altele - înființarea unui județ al
Munților Apuseni, cu reședința la Abrud, precum și înființarea unui
Comisariat permanent al Munților Apuseni, cu sediul în aceeași localitate.
La 8 octombrie 1919, dovedind solicitudine față de situația moților,
Consiliul Dirigent a votat „Ordonanța pentru organizarea
Comisariatului guvernai al Munților Apuseni”(12 articole) - cu sediul la
Abrud - care urma „ a se îngriji de alimentarea precum și organizarea
economică și industrială a acestui ținut ”.141
în toamna anului 1919, consilierul agricol al Munților Apuseni,
prof. D. Comșa, într-un raport înaintat forurilor ierarhice, nota
următoarele: "ramul agricol aproape singur care predomină în Munții
Apuseni (...) este și va rămâne economia vitelor”. El făcea constatarea
139 Gh. Iancu, op. cit., p.558.Vezi și: Gh. Hristodol, Proiecte și demersuri privind
redresarea economică, socială și culturală a moților (1919-1929), în: A.I.I.A. (ClujNapoca), XVIII, 1975, p.264-265;*** Consiliul Dirigent și problema Munților
Apuseni, în: SOCIETATEA DE MÂINE (Cluj), Anul IV, Nr.41, 42, 43 din 16, 23 și 30
octombrie 1927, p.489-490.
140 Publicat de: Dr. Ion L. Ciomac, Valeriu Popa-Necșa, Munții Apuseni. Cercetări
asupra stărilor economice din Munții Apuseni, București, 1936, p.301-305;”GLASUL
MOȚILOR” (Abrud), Anul I, Nr.5, 1 ianuarie 1928, p.3.
■4' Gh. Iancu, Activitatea Consiliului Dirigent privind reglementarea comerțului și
aprovizionarea populației (1918-1920), în: A.M.N. (Cluj), XV, 1978, p.558.
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că pășunile întinse lipsesc în zonă, "în schimb pe coastele mândru
înierbate și pe alocurea stâncoase și repezi, apar (oameni) cu vite
păscând în grupe de câte 2-5 142
Bunele intenții ale Consiliului Dirigent, de a-i ajuta pe moți143144
, de a
145
crea un organism special pentru ei, cu largi atribuții și competențe, au
rămas în stadiul acesta, întrucât la scurt timp după desființarea, la
începutul lunii aprilie 1920 a Consiliului Dirigent și căderea guvernului
Vaida, guvernul Averescu a desființat și Comisariatul citat.Nu s-a dat
nici o explicație plauzibilă pentru această măsură, ceea ce i-a nemulțumit
pe moți, frământările acestora atrăgând atenția opiniei publice.
Nemulțumiți de această măsură au fost și unii intelectuali
transilvăneni.
Dr. Amos Frâncu, unul dintre aceștia, înființa „Frăția de Cruce a
moților” (Cluj), care timp de 14 ani (1919-1933) a făcut tot ce a fost
posibil pentru a îmbunătăți soarta moților, pentru a atrage noi aderenți de
*
145
partea cauzei acestora.
Reforma agrară din anul 1921, a cărui implementare în Țara
Moților a durat câțiva ani buni, a fost marcată de opintiri, de frământări,
pentru ca în final „problema moților” să rămână tot nerezolvată146147
.
Moții nu așteptau pământ arabil, întrucât în zonă nu au existat
proprietari de moșii întinse, ei așteptau însă ca în urma reformei agrare
să obțină pășuni comunale și individuale, păduri apte a fi transformate în
pășuni și loturi pentru semănat. Ei așteptau „o nouă distribuire a
pădurilor și pășunilor, acțiune ce putea contribui la îmbunătățirea
,.,,„,.4,.: l„
SOurtct
ivir” . 147
în anul 1929 tabloul împroprietăririlor în Țara Moților era
următorul148:
142 Marcel Știrban, Situația social-economică a țărănimii din Transilvania între anii
1918-1921, Cluj Napoca, 1977, p.ll;Idem, Aspecte ale situației social-economice a
țărănimii din Transilvania între anii 1918-1921, în: MARISIA (Târgu Mureș), VIII,
1978, p.415.
143 Vezi și: Ioan Micu, Consiliul Dirigent și problema Munților Apuseni, în:
SOCIETATEA DE MÂINE (Cluj), Anul IV, Nr,42, 42, 43 din 16, 23 și 30 octombrie
1927, p.489-490.
144 Vezi: Valeriu Moldovan, Memoriu în chestia Munților Apuseni, în: SOCIETATEA
DE MÂINE (Cluj), Anul VI, Nr.8, I mai 1929, p. 132.
145 Vezi: Traian Mager, op.cit., p.91.Vezi și: Gh.Hristodol, op.cit., p.269;Idem,
Intelectuali ardeleni în sprijinul cauzei moților (1918-1928), în (voi.):*** Sub semnul
lui Clio. Omagiu Acad. Prof. Ștefan Pascu, Cluj, 1974, p.l79-185.
146 Vezi: Gh.Hristodol, Despre problema agrară...op.cit., p.240.
147 Ibidem, p.239.
148 Petru Suciu, Țara Moților, regiunea industriei lemnului, Cluj, 1929, p.l8.
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Nr.
crt.
I
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

COMUNA
Câmpeni
Bistra
Certege
Săcătura
Neagra
Albac
Arada
Scărișoara
Arieșeni
Avram Iancu
Vidra
Ponorel
Sohodol

TOTAL

PĂDURI
(iugăre)
843
2068
502
293
2266
799
5829
1057
1368
-

15025
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PĂȘUNI
(iugăre)
2252
296
620
3880
16010
1461
1525
2130

28174

Ziarul „Glasul Moților” (Abrud), în articolul „Din durerile
moților”, conchidea că: „ "Reforma agrară din anul 1921(...) aplicată în
anii următori n-a rezolvat decât în mică parte situația (...) ”..14
Prin ordinul nr.l779/1 aprilie 1922, al Ministerului Agriculturii și
Domeniilor, s-a decis admiterea pășunatului în păduri mai mari de 10
ani, la prețurile per vita stabilite în cursul anului 1921;în caz de
contravenție, despăgubirile erau conform Regulamentului din anul
1922;amenzile pronunțate dar neîncasate, urmau să se anuleze, urmând a
fi plătită doar despăgubirea*150.
în iama anului 1923, când în linii generale refacerea economică se
încheiase - teoretic inclusiv în Țara Moților, adevărat „cuib de vulturi”-,
în ședința Adunării Deputaților, istoricul și parlamentarul Nicolae Iorga
(care vizitase Țara Moților în anul 1898 și o va mai vizita în 1938) lua
apărarea moților, interpelând (18 decembrie) pe șeful guvernului Ion
I.C.Brătianu, cerându-i să facă dreptate moților prin constituirea de
păduri și pășuni comunale, acestea reprezentând cele mai importante
mijloace de existență ale acestora. 151152
Ca un prim rezultat al acestui
demers - lucrurile fiind descrise de moțul Ion Rusu Abrudeanu - moții
au fost scutiti nrintr-un decret reeal de amenzile orivind pădurile si
’
152
~
x
pășunatul acestora.
’49 GLASUL MOȚILOR (Huedin), Nr.3, 1926, p.l(Extras din articolul „Din
durerile moților”).
150 ÎNFRĂȚIREA, Anul II, Nr.496, din 20 aprilie 1922, p.3.
151 „MONITORUL OFICIAL”, București, Nr.22, 18 octombrie 1923, p.344.
152 Ion Rusu Abrudeanu, Moții. Calvarul unui popor eroic dar nedreptățit, București,
1928, p.132.
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La 12 februarie 1924, mai mulți senatori și deputați reprezentând în
Parlament pe locuitorii din Apuseni - Ștefan Pop-senator de Turda, dr.
loan Boeru - deputat de Turda, Ion Rusu Abrudeanu-deputat de Abrud,
J. Murășanu - senator de Câmpeni, dr. Remus Pașca-deputat de
Câmpeni, dr. I. Mateiu - deputat de Luduș și dr. Augustin Pordeadeputat de Gilău - au înaintat lui Alexandru Constantinescu, ministrul
domeniilor și agriculturii, o cerere153 în care , în afara solicitării de a se
constitui o comisie de specialiști, se cerea: îmbunătățirea pășunilor;
statul să dea sămânța necesară, însămânțarea să se facă după un plan
sistematic, moții urmând să asigure forța de muncă; pășunile să fie
protejate, pășunatul alpin să înceapă cel mai devreme la 15 mai; după
topitul zăpezii autoritățile silvice să ia măsuri pentru spartul
mușuroaielor ș.a.154Realiști, cei șapte semnatari ai cererii concluzionau:
“Soluționarea fericită a problemei moților - chestiune de demnitate și
cinste națională - atârnă de măsurile care se vor lua în chestia
pășunatelor alpine și a exploatării pădurilor din acest ținut” .155
Pe cerere, ministrul Alexandru Constantinescu a pus următoarea
rezoluție: "Se instituie o comisiune pentru a aviza și forma un plan
general de condițiunile economice ale întregului ținut numit „ Țara
Moților", în care să se poată organiza și dezvolta exploatarea și
prelucrarea lemnului, precum și folosința pășunatului alpin”.156
Același ministru stabilea și membrii comisiei, cu următoarele
precizări: se va procura sămânță de ierburi alpine; pășunatul alpin va
începe după 15 mai; pădurile nu se vor mai scoate la licitație.157
La 1 mai 1924, în sala de festivități a Prefecturii din Cluj, a avut loc
ședința „Comisiunii pentru găsirea mijloacelor de îmbunătățire a traiului
locuitorilor din Țara Moților (Munții Apuseni)”, președinte al Comisiei
fiind desemnat moțul Ion Rusu Abrudeanu (1870-1934; originar din
Abrud), iar „procurator al moților” Amos Frâncu. La ședință, destinată a
studia situația economică a moților și a stabili soluțiile de îndreptare a
acesteia, au luat parte consilieri, deputați, precum și delegați reprezentând
unele comune moțești (Sohodol, Albac ș.a.).
In programul (în 6 puncte) întocmit și adoptat cu acest prilej intitulat “Acțiunea momentană”- s-a prevăzut: procurarea de sămânță de
ierburi alpine; începerea pășunatului alpin după 15 mai, reglementarea
IÎJ Textul ei, în: Ibidem, p.503-504.
154 Ibidem, p.504.
155 Costică Ciurtin, op. cit., p.673.Vezi și: Ion Rusu Abrudeanu, op. cit., p.503.
156 Ion Rusu Abrudeanu, op. cit., p.503-504.
157 Ibidem, p.5O5.
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exploatării pădurilor comunale, urbariale și a pășunatului alpin (punctele
3-4).158 S-a încheiat un proces verbal159, apoi s-a trimis o telegramă
ministrului de resort. Cu aceasta, activitatea comisiei s-a încheiat.
în același an profesorul universitar Ioan Lupaș publica articolul
intitulat „Situația moților”160, în care a pledat pentru reînființarea
Comisariatului Munților Apuseni, desființat în 1920 fără "nici un motiv
rațional". între altele, în viziunea sa, Comisariatul avea și menirea de a
cerceta modul în care se înfaptuia reforma agrară, înlăturarea
nedreptăților făcute cu ocazia exproprierilor în vederea creării de pășuni
și păduri comunale.161,, (...) datoria statului român - declara el - este
acum (...) îmbunătățirea sistematică și radicală a situației Moților, care
au îndeplinit la granița de Apus a țării o misiune națională și patriotică
din cele mai importante ”.162
Tot în anul 1924, G.Bogdan Duică, lua apărarea moților prin
intermediul articolului „Restaurarea moților”.163164
Cele mai radicale propuneri în favoarea moților, făcute în anul
1924 - când întreaga țară sărbătorea împlinirea a 100 de ani de la
nașterea lui Avram Iancu - l-au avut ca autor pe Vasile Goldiș: „Să se
treacă peste toate îngrădirile, peste toate drepturile reale ori imaginare
a moților și să se facă dreptate. De ar trebui să schimbăm pentru ei
constituția, s-o facem. Să facem o lege specială pentru expropriere și
împroprietărire, în Țara Moților. întreg pământul locuit de moți, cu
toate bogățiile lui, cu aurul lui, cu pădurile lui, cu pășunile lui, trebuie
să fie proprietatea de veci a moților, fără nici o răscumpărare din
partea lor”)64
Tot în cursul anului 1924, memoriul înaintat de către Amos
Frâncu este însușit de o comisie special constituită care a făcut apoi
propuneri pe care le-a înaintat guvernului prezidat de Ion I.C.Brătinu.
în anul următor, 1925, o delegație a moților din Câmpeni și o alta
din Huedin, au mers la București, la rege, pentru a-i prezenta necazurile
și doleanțele lor. Nu au putut intra la rege, iar reprezentanții palatului
158 Gh. Hristodol, Proiecte și demersuri...op. cit., p.278.
159 Ion Rusu Abrudeanu, op.cit., p.505-512.
160 Ioan Lupaș, Situația moților, în: "SOCIETATEA DE MÂINE” (Cluj), 1(1924),
Nr.l5-16(31 iulie), p.321-322.
161 Ibidem, p.321.
162 Ibidem.
I6j G.Bogdan-Duică, Restaurarea moților, în: SOCIETATEA DE MÂINE (Cluj), Anul
I, Nr.3 (27 aprilie) 1924, p.59-6Q.
164 Gheorghe Șora, Moții - un manuscris inedit al lui Vasile Goldiș, în: VATRA, Anul
II, Nr.17 (20 august), 1972, p.14
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care le-au primit cererile, le-au expediat spre rezolvare Ministerului
Agriculturii, care cunoștea deja situația grea din zonă.
Cum au mers, așa s-au întors, moții nerezolvând nimic prin acest
demers.165
în anul 1925, fapt notabil, a fost adoptată „Legea privitoare la
amnistierea delictelor silvice săvârșite de locuitorii din Țara Moților” (în
intervalul 2 noiembrie 1918-31 august 1924).166
Articolele de presă din anul 1926, prin care publicului larg i s-a
adus la cunoștință situația grea a moților, converg spre o concluzie de
fond: „ moții nu doresc mila nimănui, ci doar condiții corespunzătoare
pentru a munci și crea”.167
în anul 1926, Aurel Pop din Câmpeni publica în ziarul „Arieșul”
articolul „în Țara Moților”, în care releva situația grea a moților: „viața,
traiul sunt grele"; “nu înlesniri momentane, favoruri personale, ci
măsuri generale care să atingă direct interesele generale vor salva și
păstra acest neam viguros și tare ”.168
Câteva luni mai târziu, același autor publica articolul „Prin Țara
Moților”, din care cităm: “ținutul Munților Apuseni, se trăiește o viață
trudnică pe ceriul cărei vieți arareori strălucește steaua bucuriei și
fericirii".169
La campania de sprijinire a moților s-a alăturat și cunoscutul
publicist maghiar Aradi Victor.170
Articolele apărute în presa timpului, denotă cu claritate faptul că
moții nu căutau și nu cereau mila nimănui, ei doreau însă cu ardoare
condiții corespunzătoare pentru a putea munci și trăi omenește.
în anul 1926, la cererile formulate de dr. Emil Dandea (din
Bucium), guvernul Averescu (proaspăt venit la putere) s-a decis să facă
ceva în „problema moților”, însărcinându-1 pe acesta “să studieze și să
facă guvernului propuneri concrete pentru ajutorarea moților
Acest moț s-a achitat temeinic de sarcina primită, întocmind un
documentat memoriu (publicat de „Societatea de mâine”).171 Dintre
165 Gh.Hristodol, op. cit., p.273.
166 Decretul nr.931/10 martie 1925, publicat în “MONITORUL OFICIAL” nr.56/11
martie 1925.
167 SOCIETATEA DE MÂINE (Cluj), Anul II, Nr.23, 1925, p.426.
168 ARIEȘUL (Turda), Anul I, Nr.4, 25 aprilie 1926, p.2.
169 Idem, Anul I, Nr.2, 11 aprilie 1926, p.2.
170Vezi: Erdély Victor, [Aradi Victor], A mócok földje (Pământul moților), în: ”A
JÖVŐ TÁRSADALMA, 1926, Anul II, Nr. 1, octombrie, p. 1-10.
171 Vezi și: Dr. Emil Dandea, Chestiunea Moților, Cluj, 1926 („Biblioteca socială și
economică”, Nr.9).
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propunerile sale atrag atenția următoarele: urgentarea lucrărilor de
expropriere și împroprietărire, în scopul constituirii de păduri și pășuni
comunale; impulsionarea dezvoltării șeptelului de animale; soluții
172
privind pășunile ș.a.
„Guvernul Averescu - nota dr. Valeriu Moldovan - nu a reagat
deloc față de aceste propuneri și bietul Domn Comisar Dandea a rămas
suspendat între cer și pământ ”.172
173174
„Mișcarea social economică” - în care, în 1926, s-au grupat o
serie de intelectuali din Câmpeni, Abrud și alte localități din Apuseni și-a propus „să găsească soluțiile cele mai adecvate de renaștere a
moților ”.inAu fost făcute propuneri concrete, pertinente, dar guvernul
nu le-a dat curs.
Din inițiativa lui Ion I.C.Brătianu175176
, șeful guvernului (a doua
guvernare liberală), miniștri Gh. Cipăianu, Al. Lapedatu și Gh.
Tatarescu, au fost însărcinați „să studieze împreună întreg complexul
chestiunilor interesând pe moți, apoi să vină în fata Consiliului de
......
.
.
i76
Miniștri cu propuneri concrete .
Pe la mijlocul lunii septembrie 1927, această "comisiune de trei
miniștri” a prezentat o serie de propuneri177178
pentru rezolvarea
„problemei moților”. Guvernul s-a angajat solemn că va examina cu
toată atenția doleanțele moților, că le va rezolva ,potrivit dreptății și
legalității, cu toată iubirea
Dintre aceste propuneri, reține atenția cea privind necesitatea „ să
se cerceteze erorile săvârșite cu prilejul constituirii pădurilor și
1 7R
pășunilor comunale
Ion I.C.Brătianu a aprobat propunerile „celor 3”, însărcinând cu
traducerea lor în viață pe autorii lor. La 27 septembrie 1927, delegaților
comunelor moțești, reuniți la Abrud, li s-au adus Ia cunoștință toate
aceste lucruri.
172Traian Rus, Aspecte privind situația economico-socială a Țării Moților (1918-1940),
în: REVISTA DE ISTORIE (București), 6, Tomul 39, iunie 1986, p.584.
173 Dr. Valeriu Moldovan, în preajma unui Congres al moților, în: SOCIETATEA DE
MÂINE (Cluj), Anul IV, Nr.41, 42, 43 din 16, 23 și 30 octombrie 1927, p.132.
174 or\/^trrr a Tr a t-\t^ x a Â kktt?
a
ttt
tn cn i
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1
1 Drt
lVLZA.lt NL3
CA1IU1 111, 1\1174V, p. / fJ.
i75 Vezi: Ion I. C. Brătianu, Din Țara Moților. Amintiri, București, 1924.Pentru Ion
I.C. Brătianu și legăturile sale cu Țara Moților, vezi: Pădureanu Dominuț, Aspecte
inedite din viața și activitatea lui Ion I.C.Brătianu.Vizitele sale în Țara Moților, în:
BULETIN ȘTIINȚIFIC.Academia Navală “Mircea cel Bătrân ”- Constanța, Anul IV,
iulie-decembrie 2001, Nr.3-4, p. 181-183.
176 Valeriu Moldovan, Memoriu în chestia Munților Apuseni...op.cit., p.162
177 Vezi: Ion Rusu Abrudeanu, op. cit., p.524-530.
178 Ibidem, p.524.
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Autoritățile locale au propus și ele guvernului elaborarea unui plan
economic general care să cuprindă „tot ce este în legătură cu viața
moțului". Printre aspectele sugerate guvernului, sau numărat: măsuri
privind încurajarea creșterii vitelor; înființarea unor cooperative în
vederea valorificării laptelui local; ș.a.
în sprijinul moților, cu dorința de a se rezolva cât mai repede și cât
mai bine problemele acestora, a intervenit pe lângă primul ministru și
episcopul Clujului, Nicolae Ivan.
în articolul „Ceasul hotărâtor”(pentru rezolvarea „problemei
moților”), el facea public „glasul de durere al unui arhiereu, care nu
mai poate tăcea văzând mizeria în care se zbate “această parte a
locuitorilor Munților Apuseni.119„Ne întrebăm atunci - scria episcopul , cum se poate ca munții care ascund în sânul lor bogății de aur și
argint, din care se înfruptă atâtea societăți capitaliste străine, să nu dea
și să nu poată da locuitorilor băștinași un codru de pâine? Cum se
poate, ca din aceiași munți, la suprafață cu păduri seculare, cu brădet,
fag și stejar, și cu pășuni cât vezi cu ochii, să nu ajungă și acestor
oameni sărmani cel puțin atâta cât să facă ciubere, să aibă cercuri de
alun în condiții mai favorabile și să poată pășuna dacă nu o vacă, cel
puțin 2-3 oi care să le dea și hrană și îmbrăcăminte ”.
El venea nu numai cu întrebări, ci și cu propuneri practice:
“Ajutoarele momentane în distribuirea de porumb și grâu sunt bine
venite, alină de azi pe mâine foamea și lipsa, dar nu sunt și nu pot fi
izvor de câștig. Românului îi trebuie păduri și pășune, iar minerului
scule și explozibile ieftine și atunci își află el însuși socoteala rațională
de existență”.
„Problema moților'- scria ziarul „Glasul Moților” (Abrud)- „nu
este numai o chestiune cu caracter local, ea azi (1927-n.n.) înfățișează
mai mult, este o problemă națională, pentru a cărei soluționare se
impun grabnice măsuri”.1^
în articolul „Abrudul”, prof. Gheorghe N. Alexandrescu
concretiza: "pentru ridicarea Moților la nivelul de viață ce-l merită este
necesar un complex de îmbunătățiri care să privească toate laturile
vieții acestor moți”.179
182
181
180

179 Ep. Nicolae Ivan, Ceasul hotărâtor (pentru soluționarea problemei moților), în:
SOCIETATEA DE MÂINE (Cluj), Anul IV, Nr.39-40,2 și 9 octombrie 1927, p.455-456.
180 Ibidem
181 GLASUL MOȚILOR (Abrud), Anul I, Nr.2, 11 decembrie 1927, p.l.
182 Gheorghe N.Alexandrescu, Abrudul, în: GLASUL MOȚILOR (Abrud), An I, Nr.l,
1 decembre 1927, p.3.
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în toamna anului 1927, au fost inițiate mai multe manifestări
publice în sprijinul moților.
Ion Clopoțel lansa, prin intermediul revistei clujene „Societatea de
mâine”- în octombrie 1927 aceasta dedica un număr special problemelor
cu care se confruntau locuitorii din Munții Apuseni - , un călduros apel
pentru adunările de la Arad (2 octombrie) și Cluj (9 octombrie 1927), cu
participarea centrelor Abrud, Câmpeni, Aiud, Turda și Huedin, în
ambele cazuri la singurul punct al ordinii de zi fiind trecută ”Problema
• 183
populațiunii din Munții Apuseni”.
Pentru ziua de 2 octombrie 1927 - ne informează ziarul „Arieșul”
- intelectualii din Munții Apuseni au convocat la Câmpeni un congres
„al tuturor moților (...) în care să se dezbată problema moților (...) sub
toate aspectele ei ”.1 4
Interesant prin propunerile cuprinse, rămâne articolul „în preajma
unui Congres al moților”, din care, inexplicabil, lipsesc cele referitoare
*
1 RS
la pășunile și fânațele locale.
Anul 1927 a fost, totodată, și anul în care demagogia și ineficiența
guvernanților în rezolvarea „problemei moților” a fost biciuită de presa
„moțească” fără rezerve sau menajamente.
„Problema moților - scria ziarul „Arieșul” - a fost atât de mult
discutată de 9 ani încoace, încât cu greu se mai poate spune ceva.
Politicienii au folosit această problemă ca pe un fel de trambulină. E
vremea să înceteze acest jonglerism de vorbe. Vorbăria de până acum a
discreditat chiar și pe cei bine intenționați. Nu mai crede nimeni în
promisiunile domnilor. Si aceasta e foarte dureros. Bieții moți s-au ales
pana acum aproape numai cu vorbe frumoase .
Același ziar, în articolul „Problema Munților Apuseni”, nota că
„Promisiuni s-au făcut cu duiumul. Mai ales unele au venit de la locuri
foarte înalte. Acestea nu puteau să fie decât foarte sincere și bine
intenționate. Sincere, izvorâte din cele mai curate intențiuni vor fi fost
multe din promisiunile făcute. Cu toate acestea le-au lipsit două lucruri:
cunoașterea temeinică a situației și voința hotărâtă, dârză de a le*
183 SOCIETATEA DE MÂINE (Cluj), Anul IV, Nr.33-34, din 21 și 28 august 1927,
p.41 [(..Problema Munților Apuseni”).Vezi și: Idem, Nr.42, 42, 43 din 16, 23 și 30
octombrie 1927, p.471 -472 (Ion Clopoțel, Probleme sociale ale Munților Apuseni”).
184 ARIEȘUL (Turda), Anul II, Nr.40, din 2 octombrie 1927, p.l (articolul „Iarăși
problema Moților”).Vezi și: Hoisescu N., Problema populației din Munții Apuseni din
punctul de vedere al căilor de comunicație, în: SOCIETATEA DE MÂINE, Cluj, Anul
IV, Nr.41,42 și 43 din 16, 23 și 30 octombrie 1927, p.477-479.
185 Dr. Valeriu Moldovan, în preajma unui congres...op. cit., p.472-473.
186 ARIEȘUL (Turda), Anul II, Nr.40, din 2 octombrie 1927, p.l.
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înfăptui. Aceasta e, de altfel o mare meteahnă a politicienilor noștri.
Sunt tari în făgăduire, dar slabi la înfăptuire”.187
Nu întâmplător dr. Valeriu Moldovan (deputat de Turda)
conchidea că moții” nu mai cred în promisiunile nimănui”!188
Anul 1928 ieșea în relief, în ceea ce privea „problema moților”,
prin tonul, amărăciunea dar și realismul presei zonale.
Ziarul „Arieșul” -.în articolul „Să ajutăm pe Moți”- afirma:
”Moții sufere. Moții se prăpădesc. N-au bucate. N-au bani. N-au de
lucru. (...).Să li se dea Moților bucate, bani și de lucru ".189
Ziarul „Glasul Moților” - prin intermediul articolului lui I. Micu
„încheierea unui bilanț de muncă pentru soarta Moților”- propunea (și)
reanalizarea situației comisiei agrare (instituită pentru realizarea practică
a reformei agrare în zonă) în vederea înlăturării lipsurilor în ceea ce
privește (și) pășunile și pădurile.190Același ziar, cu un alt prilej
concluziona că „deși suntem în al 10-lea an de unificare sufletească,
starea bieților Moți cu nimic nu s-a îmbunătățit”.191
„Problema moților de ani de zile, este cel mai trist subiect al articolelor
de ziare, interpelărilor în Parlament, studiilor în reviste, protestelor în
congrese și întruniri”192193
, dar așa cum sublinia „Societatea de mâine”: "în
orice domeniu de activitate vom căuta rezultatele mult trâmbițatei ridicări
1QT
economice a Munților Apuseni[ele] nu se văd nicăieri”.
în același an, 1928, dr. Emil Dandea (Bucium)194 publica în ziarul
„Glasul Moților”(Abrud) articolul „Pășunatul și creșterea vitelor în Munții
Apuseni”, prin intermediul căruia a propus câteva măsuri consistente:
desființarea taxelor de pășunat; statul să dea moților animale de rasă la prețuri
cât mai ieftine; premierea crescătorilor fruntași; înființarea unei fabrici de unt și
brânză; înființarea unei direcții zootehnice, a unui consilierat agricol și a unei
Camere agricole a Munților Apuseni.195
187 Idem,, Anul II, Nr.34, din 21 august 1927, p.I.
188 Dr. Valeriu Moldovan, op. cit. p.472.
189 ARIEȘUL (Turda), Anul III, Nr.47, din 8 noiembrie 1928, p.I.
190 GLASUL MOȚILOR (Abrud), Anul I, Nr.l 1, din 12 februarie 1928, p.I.
191 Idem, Anul I, Nr.5, 1 ianuarie 1928, p.3.
1921.N.Palade, Cheia rezolvării problemelor din Țara Moților (Problema culturală), în:
SOCIETATEA DE MÂINE (Cluj), Anul V, Nr.5, 15 martie 1928, p.104.
193 SOCIETATEA DE MÂINE (Cluj), Anul V, Nr.2-3, 1928, p.25.
194 Vezi și: Gheorghe Hristodol, Intelectuali ardeleni în sprijinul cauzei moților (19181928), op. cit., p.I79-185.
195 GLASUL MOȚILOR (Abrud), Anul I, Nr.l2, 19 februarie 1928, p.I (partea a 11-a a
apărut în același ziar, o săptămână mai târziu). Pășunile din zonă au constituit și
subiectul articolului „O conferință pentru pășunile din Țara Moților”, publicat în
același ziar - Anul VI, Nr.1-2, 2 februarie 1937, p.4.
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Anul 1929 a fost dominat de memoriul vicepreședintelui Senatului,

prof. Valeriu Moldovan, înaintat Președinției Consiliului de Miniștri.
Dintre propunerile cuprinse în acest memoriu (intitulat „Memoriu în
chestia Munților Apuseni”), amintim: reînființarea Comisariatului
Munților Apuseni; înființarea unui cerc de studiu care să adune probe și
să dea soluții în problema moților; să fie organizat un Congres al Țării
Moților; dezvoltarea „industriilor” deja existente.196 între posibilele
„industrii "viabile în zonă, el enumera pe„nce/en care au prelucrat
produsele agricole și zootehnice: laptele, lâna, poamele;
apoi ale produselor silvice: fabrici de hârtie, jucării, chibrituri, butoaie,
lăzi de ambalaj etc”.I97ln încheierea memoriului, vicepreședintele
Senatului remarca că „ ar trebui studiate, verificate și înfăptuite
(...) pentru ca să putem zice că și chestiunea aceasta a Munților Apuseni
a trecut din faza vorbelor în aceea a faptelor” .I98
în anul 1930, în baza „Legii pentru administrarea pădurilor”, se
înființa „Casa autonomă a pădurilor statului’ȚC.A.P.S.), desființându-se
„Casa Pădurilor”, creată în baza Codului silvic din 1910.Tot în anul
1930, la 26 aprilie 1930, a fost dată „Legea pentru plantarea drumurilor
publice, a pășunilor precum și a hotarelor lor precum și a locurilor
publice”199, ale cărei efecte generale au fost benefice, inclusiv pentru
pășunatul animalelor.
Propunerile din anul 1931, de care vorbește dr.I.Popa, nu fac
referiri la pășuni sau fânețe.200
Ziarul „Arieșul” revine (și) în anul 1931 asupra „problemei
moților”, în editorialul „Problema moților” .încă de la început,
editorialul făcea precizarea că „ Poate nici când n-au stat Moții așa de
rău ca acum. Rău le merge la cei din regiunea lemnului. Tot așa de rău
le merge și la cei din regiunea minieră a aurului”. Apoi, în concluzie,
se arătau următoarele: ”De 13 ani încoace toate guvernele n-au făcut
altceva decât că au delegat comisii peste comisii. Au încercat să
soluționeze problema prin comisii. De aceea a rămas problema

196 Valeriu Moldovan, Memoriu...op. cit., p.l34;partea a Il-a, în: Ibidetn, Anul VI,
Nr.9-10, din 15 mai și 1 iunie 1929, p.161-163.
197 Ibidem, p.162.
198 SOCIETATEA DE MÂINE (Cluj), Anul VI, Nr.8, 1 mai 1929, p.134.
199 Vezi: Constantin C. Giurescu, Istoria pădurii românești. Din cele mai vechi timpuri
până astăzi. Ediția a doua, revăzută și adăugită, București, 1976, p. 135-136 și 145.
200 Dr. Ioan Popa, Industria casnică a lemnului în Munții Apuseni, în:
OBSERVATORUL SOCIAL-ECONOMIC (Cluj), Anul I, Nr.2, 3, 4, aprilie-decembrie
1931, p.263.
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Moților nedezle^ată până în ziua de azi”, de aceea „nu s-a fâcut
aproape nimic”.'01
In cursul anului 1933 ziarul „Graiul Moților” și-a continuat
ofensiva în favoarea moților, publicând o suită de articole în acest scop:
„Lipsurile Moților” și „Dați Moților de lucru” (4 septembrie); ”Dreptate
Moților” (22 octombrie); "Răvaș din Țara Moților” și „Ați fost vreodată
la Abrud?”; ”Deputații și moții” (13 noiembrie); "Studențimea și Moții”
(27 noiembrie); "Vizitele ministeriale în Munții Apuseni” (4 decembrie);
"Chestiunile agrare și silvice (18 decembrie) ș.a.20
în urma adunărilor moților din cursul anului 1932 (și 1933), au fost
înaintate guvernului o serie de propuneri judicioase (care să „cuprindă
tot ce este în legătură cu viața moțului”}, între care: acordarea de credite
ieftine pentru îmbunătățirea raselor de animale locale; încurajarea
creșterii vitelor (și) prin înființarea unor cooperative pentru valorificarea
laptelui și a animalelor, crearea de condiții pentru valorificarea
produselor lemnoase și a animalelor ș.a.201
203
22
în anul 1932, la 4 și 11 februarie, senatorul Ion Rusu Abrudeanu
cerea în Senat îmbunătățirea situației moților. Plecând de la faptul că
„mulți din ei n-au nici cu ce să-și ducă traiul de toate zilele'”, el a venit
cu propuneri concrete, adaptate momentului. Deși a beneficiat de foarte
puțină înțelegere, prin stăruință și relații personale, a reușit scăderea
tarifului de vânzare a lemnelor din păduri, amnistierea tuturor delictelor
silvice în care erau implicați moții, scăderea impozitului agricol ș.a.204
La 8 ianuarie 1933, ziarul „Graiul Moților” (Cluj) deschidea
suita de articole menite să sensibilizeze autoritățile și opinia publică
față de gravele probleme cu care se confruntau moții, publicând
editorialul „Robi și astăzi”.205 Pe 15 ianuarie 1933 același ziar
intervenea în favoarea moților, demascând demagogia guvernanților în
articolul „Promisiuni”.206 .

201 AR1EȘUL (Turda), Anul VI, Nr.49, 6 decembrie 1931, p.l.
2O2GRA1UL MOȚILOR (Cluj), Anul I, Nr.5, 4 septembrie 1932, p.2; Idem, Nr.12, 22
octombrie 1932, p.l; Idem, Nr.13, 29 octombrie 1932, p.2; Idem, Nr.15, 13 noiembrie
1932, p.l; Idem, Nr.17, 27 noiembrie 1932, p.3; Idem, Nr.18, 4 decembrie 1932,
p.2;ldem, Nr.20, 18 decembrie 1932, p.3.
03 Rus Traian, Noi date...op. cit., p.545-546 și 586.
204 Romulus Felea, Ion Rusu Abrudeanu, în (voi.): ȚARA MOȚILOR. Studii. Articole
și comunicări. Alba Iulia, 1977, p. 167.
205 GRAIUL MOȚILOR (Cluj), Anul II, Nr.l, 8 ianuarie 1933, p.l.
206 GRAIUL MOȚILOR (Cluj), Anul II, Nr.2, 15 ianuarie 1933, p.3.
Anuarul a fost scanat de Biblioteca Centrală Universitară "Lucian Blaga" Cluj-Napoca

Considerații privind păstoritul în Țara Moților (secolele XVll-XXl)

179

„Graiul Moților” din Cluj, la 12 martie 1933 anunța pentru viitor
proiectul de înființare a unei „Ligi a Moților”, care urma a fi condusă de
personalități grupate în jurului ziarului.207208
209
în aprilie 1933 debuta și inițiativa Centrului Studențesc „Moții”
de a se înființa un fond de ajutorare și propagandă în favoarea moților.
Anul 1933 debutează cu cererile formulate în favoarea moților (29
martie) de către Amos Frâncu. în răspunsul dat, șeful guvernului a
arătat că „Odată ieșiți din vâltoarea alegerilor, miniștri vor căuta
măsuri reale pentru a scoate din sărăcie pe iubiții locuitori ai Munților
Apuseni cărora le datorăm atâta ”l2W
Din inițiativa lui AI. Lapedatu, guvernul a organizat la Cluj, în ziua
de 13 aprilie 1933, o consfătuire la care au luat parte prefecții a 6 județe din
Apuseni cărora, după ce au fost puși în temă cu planurile guvernului
referitoare la moți, li s-au solicitat să vină cu propuneri concrete.
Ei au făcut propunerile pe care le-au apreciat ca necesare, acestea
făcând obiectul discuțiilor purtate în adunările din 2-4 mai 1933 de la
Câmpeni și Huedin, la care au luat parte primul ministru, 8 dintre
miniștrii cabinetului său și reprezentanții moților. Pe baza lor, guvernul a
stabilit înființarea unei comisii care să studieze problema constituirii de
păduri și pășuni comunale ș.a.
întrucât hotărârile luate la întâlnirile de la Câmpeni și Huedin n-au
fost validate printr-un Jurnal al Consiliului de Miniștri sau decizii
ministeriale, ele n-au căpătat putere de lege și au rămas, ca multe altele
de până atunci, fără nici un rezultat practic.
Ca urmare a acestui fapt, ziarul „Graiul Moților” publica o
„Scrisoare deschisă domnului prim ministru”, din care cităm: "în loc de
realizări, guvernul condus de d-voastră le-a făcut moților angajamente
nerealizabile. In loc de dreptate le-ați dat moților promisiuni. Ați crezut
că menținerea Comisariatului Moților din Cluj poate soluționa
problema unei regiuni care în afară de cinste, eroism și sărăcie nu mai
are altceva nimic. Ați uitat d-le prim ministru, că hărțuitul Comisariat al
Moților nu poate soluționa problema care a preocupat atât de mult

207GRAIUL MOȚILOR (Cluj), Anul II, Nr.10, 12 martie 1933, p.l.Vezi și: Idem,
Nr.12, 31 martie 1933, p.l (“Liga Moților”)-jâem, Nr.15, 28 mai 1933, p.l (“îndrumări
pentru ‘‘Liga Moților”).
208 GRAIUL MOȚILOR (Cluj), Anul II, Nr. 13, 30 aprilie 1933, p.l (art. ”O inițiativă și
un program”- semnat de secretarul general al Centrului Studențesc, Bodea N. Avram).
209 Traian Rus, Aspecte...op.cit., p.585.
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(...).Nu o poate soluționa pentru că, în afară de muncă și suflet,
conducătorilor acestui Comisariat le mai trebuie și bani’’.210
După demersuri stăruitoare, Jurnalul Consiliului de Miniștri
nr.837/19 iulie 1933 a constituit (și) actul de (re)naștere a
„Comisariatului Munților Apuseni”.211212
Atașat Președinției Consiliului de
Miniștri el avea misiunea de a rezolva „problema moților”.In baza
amintitului Jurnal, a fost numit un delegat guvernamental care să
cerceteze Munții Apuseni din punct de vedere economic, administrativ,
cultural și sanitar, în final acestuia revenindu-i obligația de a propune
măsuri concrete Președinției Consiliului de Miniștri.
Ca delegat special - Comisar al moților - a fost numit dr.Ioan
Pop, subsecretar de stat la interne.
Competent, harnic și stăruitor, ajutat îndeaproape de reprezentanți
locali ai moților, el a desfășurat anchete serioase în 20 de plăși din 6
județe (Alba, Hunedoara, Arad, Bihor, Cluj și Turda), respectiv 590 de
localități (ce totalizau 516.315 locuitori).în încheierea acestui demers,
pentru a-și clarifica și mai bine concluziile, el a convocat consfătuiri ale
moților la Câmpeni, Roșia Montană, Abrud ș.a.
La 14 septembrie 1933, el își înainta raportul Consiliului de
Miniștri. Raportul - un adevărat plan de muncă pe 5 ani - cuprindea 13
propuneri, între care și unele care priveau păstoritul din Țara Moților:
„1.trecerea fără întârziere la Uniunea Camerelor agricole a
tuturor cauzelor pendente de fostul Comitet Agrar în ce privește
pădurile, pășunatele și golurile de munte din această regiune;
2. ordonarea măsurărilor și defalcam tuturor terenurilor date prin
reforma agrară ca: arătoare, fânețe, păduri, pășuni și goluri de munte;
3. defrișarea de către stat sau Casa Pădurilor (CAPS) a terenurilor
destinate pentru pășune sau cum este cazul în regiunea Câmpeni,
căderea de acord cu populația de a primi anual parchete pentru
exploatare, pe lângă un preț potrivit, întrucât CAPS nu ar putea
întreprinde însuși exploatarea; (...);

Dr. Ioan Pop cerea Consiliului de Miniștri instituirea "unui organ
stabil și cu o durată fixă, care să analizeze și să rezolve concret,
doleanțele economice, sociale și culturale ale moților’’.
210Ibidem, p.588.Vezi și: GRAIUL MOȚILOR (Cluj), Anul II, Nr.15, 28 mai 1933, p.l

(„Problema Moților”).
211 TraianRus, op.cit., p.586.
212 DETUNATA (ZIatna), Anul II, Nr.5, 28 februarie 1944, p. 13.
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Din nefericire, cu toate că guvernul a acceptat programul înaintat
de dr.Ioan Pop, nu s-a putut realiza practic nimic, guvernul Alexandru
Vaida-Voievod căzând de la putere...
în acest context amintim și faptul că prin Jurnalul Consiliului de
Miniștri nr.842 bis/19 iulie 1933, guvernul a acordat moților unele
înlesniri;creditul de 20.0.00.000 lei alocat a vizat, între altele, și
otȚ
regenerarea rasei de vite locale.
în luna mai 1934 avea loc o nouă vizită ministerială în Țara
Moților, dar promisiunile guvernului Tătărescu „în mică măsură au
prins viață
4
Și în cursul anului 1934, greul luptei pentru apărarea intereselor
moților, pentru redresarea situației acestora, a fost dus de ziarele lor,
respectiv „Graiul Moților” și, îndeosebi, ”Glasul Moților”.213
215
214
în iulie 1934 „Glasul Moților” publica articolul „îmbunătățirea
rasei animalelor în Munții Apuseni”, o caldă pledoarie pentru
îmbunătățirea radicală a situației în acest domeniu216.
Anul 1935 a debutat cu articolul „Guvernul să nu promită, dar să
facă”, publicat de ziarul „Glasul Moților”.217
în Adunarea Deputaților, în interpelarea unuia dintre deputați, se
cereau măsuri radicale pentru a revigora economic zona Munților
Apuseni, precizându-se faptul că "poporul moților este atacat în însăși
existența lui naturală prin boli, otrăvit de minciunile demagogice și
flămânzit de lipsă de trai și ocazie de lucru ”.218
Tot în apărarea moților va sări, cu însuflețire și talent, scriitorul
Geo Bogza care în anul 1935 a început publicarea în revista „Vremea” a
unei lungi și impresionante serii de reportaje care în 1939 vor apărea în
volumul „”Țări de piatră, de foc și de pământ”, volum reeditat în 1946
sub titlul „Țara de piatră”. Reportajele sale nu reprezintă doar o piatră de
hotar în istoria reportajului românesc ci, totodată, un strigăt de alarmă
privitor la situația moților.
213 Ibidem, p.587.
214 Idem, Noi date...op.cit., p.552.
215 Vezi în acest sens; GRAIUL MOȚILOR (Cluj), Anul III, Nr.8, I mai 1934, p.4
(„Când se va face dreptate moților")-, GLASUL MOȚILOR (Abrud), Anul III, Nr. 10,
20 mai 1934, p. 1 („Problema Moților. Ce a făcut, ce face guvernul și pentru ce
luptăm?”)-, Idem, Nr.15, 24 iunie 1934, p.l și 3 („Pentru înlesnirea traiului moților’’);
Idem, Nr.19, 22 iulie 1934, p.l („Datoria Țării față de Moți”)-, Idem, Nr.23, 19 august
1934, p.2 („Din necazurile moților”).
216 GLASUL MOȚILOR (Abrud), Anul III, Nr.19,22 iulie 1934, p.l.
217 Idem, Anul IV, Nr.4, 3 martie 1935, p.l.
218 Rus Traian, Noi date...op. cit., p.546.
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în anul 1936 „problema moților” a fost studiată de dr. I.L.Ciomac
care, după o analiză pertinentă a situației locale, după o critică dură la
adresa demagogiei guvernanților vremii, venea cu „Propuneri și măsuri
pentru îmbunătățirea stărilor economice din Munții Apuseni”.219*
Moții - arăta el - „nu cerșesc milă și nici nu vor să trăiască la
umbra unor ocrotitori, care le-ar lua soarele și apa. Ei cer numai
drepturi legale de dezvoltare și o îndrumare cinstită spre a progresa
omenește în mediul în care s-au născut. Râvnesc spre mai bine, au drept
la aceasta, li se cuvine poate mai mult ca altora (...) ”.
Legat de inconsecvența programelor și măsurilor privitoare la moți,
el era foarte critic: ”Ceea ce se plănuiește nu se execută, ori se face cu
timiditate, răzleț, pe apucate sau după interese (personale sau altele)
așa că micile înfăptuiri se destramă și se distrug, apoi se reiau iarăși de
alți bine intenționați, cu un cuvânt, până astăzi [1936], nu s-a înfăptuit
aproape nimic serios și nici într-un domeniu”226'.Realist, el
conchidea:”(...) felul cum s-a înțeles până astăzi ajutorarea Munților
Apuseni este greșit; locuitorii aceștia nu vor milă și nici continuarea
practicilor nenorocite de până acum, ca rezultat al supralicitărilor de
tot felul și din care „politicul” și-a jacut arma cea mai principală”.221*
Darea de seamă asupra modului în care au fost duse la îndeplinire
măsurile stabilite la Câmpeni și Huedin în 2-4 mai 1934, a fost înaintată
la 23 martie 1938 primului ministru Miron Cristea .
între altele, înaltul prelat, care a fost de acord „ a se da moților o
specială atenție spre a li se ușura traiul și a asigura o dezvoltare mai
normală (...)”, nu a mai .fost de acord cu existența unui „comisariat
special”, care să fie „ un organ de mijlocire între guvern și moți” .Astfel
soarta „Comisariatului Munților Apuseni” a fost pecetluită, el încetânduși activitatea iară ca viața materială a moților să se fi îmbunătățit pe
măsura promisiunilor oficiale, a nevoilor și speranțelor acestora.
La 28 mai 1936, la Cluj, Comisariatul Munților Apuseni a
organizat o consfătuire223*
, prilej cu care participanții au cerut guvernului
suma de 34.910.000 lei, bani necesari pentru punerea în aplicare a
măsurilor stabilite în 2-4 mai 1934 la Câmpeni și Huedin. Răspunsul
guvernului a fost tăcere totală.

219 Dr. I. L. Ciomac, op. cit., p.177-184.
230 Ibidem, p. 176.
331 Ibidem, p. 177.
233 Rus Traian, op.cit., p.552.
223 Vezi și articolul “O conferință pentru pășunile din Țara Moților", în: GLASUL
MOȚILOR (Abrud), An VI, Nr.1-2, 2 februarie 1937, p.4.
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Tot în anul 1938, primul ministru Armând Călinescu l-a desemnat
pe Ion Clopoțel inspector general administrativ să facă o nouă anchetă,
un studiu sociologic privind situația locuitorilor din Munții Apuseni.224225
El a întocmit un amplu studiu, intitulat „Problema salvării moților
din mizeria trecutului” , menit a duce la „salvarea moților din mizeria
trecutului vitreg’' prin „punerea în valoare a bogățiilor naturale a
regiunii și a energiei populației ”226227
.Și soluțiile și propunerile sale au
229
228
rămas doar pe hârtie, moții continuând să trăiască „în mizerie și lipsă de
mijloace de trai ”.
între 1934-1938 se remarcă eforturile și propunerile în favoarea
moților, făcute de dr. Eugen Dunea (comisar al moților) și Virgil
Șortan (secretar general al Comisariatului).
în acest interval de timp s-a dus o luptă hotărâtă împotriva votării
unor legi urmărite de interese și cercuri particulare. "Memoriile depuse
de delegații Moților nu s-au bucurat aproape de nici o atenție. Totuși
acțiunea susținută de Comisariat a determinat ținerea unor conferințe
ministeriale în munți, rezolvăndu-se lucrări curente
Un an mai târziu(1939), Justin Sava conchidea, referitor la situația
228
din Țara Moților, că ”o stare mai deplorabilă nu se poate închipui”.
în anul 1941 „chestiunea moților" - „călcâiul lui Achile" al
♦
.
«
790 *
României - reintra în actualitate.
Ion Clopoțel - autorul acestei formulări, cel care aflat în fruntea
publicației „Societatea de mâine’ȚCluj), a impulsionat ca în paginile
acesteia problemele moților să fie larg dezbătute! - (re)publica studiul
intitulat „Problema salvării moților din mizeria trecutului” (reactualizat
de el încă din noiembrie 1939), semnat de factorii de decizie din
Transilvania, cu credința că guvernul „ va distinge dreptatea cauzei și va
acorda posibilitatea ieșirii din milenara privațiune”.230Acest demers

224 Vezi și: Vlaicu Bârna, Aspecte din Țara Moților, în: SOCIETATEA DE MÂINE,
Cluj, Anul XV, Nr.3, 1938, p.93-99.
225Vezi: SOCIETATEA DE MÂINE (Cluj), Anul XV, Nr.2, 1938, p.43-45 (art.: ”Z)w
nou printre moți’’); Nr.4, 1938, p.l 27;
Idem, Anul XVI, Nr.2,, 1939, p.58.
226 Vezi și: Dr. D.Stanca, Un memoriu în chestiunea Moților, în: SOCIETATEA DE
MÂINE (Cluj), Anul V, Nr.22-24, 1 și 15 decembrie 1928, p.417-419.
227 DETUNATA (Zlatna), An II, Nr.5, 28 februarie 1944, p.13.
228Justin Sava, Problema salvării Moților din mizeria trecutului, în: SOCIETATEA DE
MÂINE (Cluj), An XVI, Nr.2, aprilie-mai-iunie 1939, p.51.
229 I. Clopoțel, Chestiunea moților - „Călcâiul lui Achille al României", în:
SOCIETATEA DE MÂINE (Cluj), An XVIII, Nr.I, 1941, p.5.
230 Ibidem.
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încorpora și „Statutul Comisariatului General al satelor răzlețe din
Munții Transilvaniei”. Și acest demers a rămas fără ecou.
Amintim în acest context faptul că în anul 1944 Ioan Popa Zlatna,
în numele grupării „Detunata”, pleda pentru înființarea „Fundației
Moților”.231
Inițiativele, propunerile, soluțiile și programele care în perioada
1918-1944 au vizat redresarea generală a situației moților, cea
particulară a pășunatului din Țara Moților, au rămas - cu mici excepții la stadiul inițial.
Faptul că guvernele care s-au perindat la cârma României, că mulți
dintre politicienii timpului, clamau public faptul că ajutorarea moților "este
o elementară datorie pentru stat", iarăși n-a dus la rezolvarea “problemei
moților”. Au abundat vorbele, promisiunile, dar au lipsit faptele!

9. Considerații privind rasele și numărul de animale crescute
de moți
Rațiunile creșterii (mixte) de animale de către locuitorii din Țara
Moților au fost multiple și complexe.
Laptele și derivatele sale - între care și „groștiorul” (smântână) din
care, în combinație cu făina de mălai se prepara vestitul și gustosul
balmoș moțesc -, carnea (de miel primăvara, de berbeci și oi sterpe
toamna, de porc iama, de vițel ș.a., lâna (necesară confecționării pieselor
de îmbrăcăminte și a țesăturilor de interior - materie primă de bază până
la apariția în zonă a textilelor de fabrică), pieile (pentru căciuli, pieptare,
cojoace, bunde, șube, încălțăminte ș.a.), îngrășămintele naturale (cele
mai eficiente și sănătoase, pentru fertilizarea grădinilor, terenurilor
arabile ori pomicole, pășunilor și fânețelor - situate în vatra comunei sau
sus pe culmile alpine), asigurarea animalelor de tracțiune (pentru
agricultură, lemnărit, cărăușie) ș.a., iată tot atâtea interese generate de
nevoi obiective, care i-au. obligat pe moți să crească în gospodării un
număr relativ mic de animale, dar aproape din toate (cu predilecție vaci,
oi, cai, porci, păsări).
Pășunatul mai ușor și hrana mai puțin pretențioasă, au făcut ca moții
să acorde o mare atenție creșterii oilor („vacile” săracilor); numărul acestora
a fost în general mic (cerințele gospodăriei de lână, piei, came, lapte și
îngrășăminte naturale - și posibilitățile de iernat influențând decis numărul
acestora), fapt relevat nu numai de datele statistice, ci și de numărul mic al

231 Vezi: DETUNATA (Zlatna),, Anul II, Nr.23-24, 8 octombrie 1944, p.8.
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instalațiilor tehnice țărănești pentru prelucrarea lânii și a produselor din
lână, din zona amonte a Râului Mic și Mare.
După apariția în zonă a textilelor de fabrică, a drumurilor modeme
și a căii ferate înguste Turda-Câmpeni-Abrud, după intensificarea
comerțului cu vite, numărul și importanța creșterii oilor a scăzut.
Dintre rasele de oi, mult timp în zonă a dominat „țurcana” (cu
picioare lungi și osatură puternică - ce permitea să se miște lejer în
locurile accidentate ale zonei montane locale
cu lâna îndeosebi albă
dar și neagră, firul lung, grosier, cu producție mică, respectiv 2, 2 kg. (3,
2 kg. la berbeci), cu o producție mare de lapte (60-80 l./anual), cu o
greutate de 40 kg (60 kg. la berbeci).232
La comute, al căror număr a fost permanent dependent de nevoile
casnice, suprafețele de pășunat la care se avea acces, cantitatea de nutreț
ce putea fi adunat și depozitat pentru iarnă ș.a., o atenție cu totul
specială a fost acordată vacilor, majoritatea gospodăriilor moțești
limitându-se la un număr mic, respectiv una sau două.
In privința raselor la cornute mult timp a dominat rasa ”locală”, așa
zisa „mocăniță”. Cu timpul ea a cedat teren în fața raselor ameliorate,
obținute prin încrucișarea acesteia cu rasa Pintzgau (introdusă în Țara
Moților cam pe la 1860-1870).233
După 1928, județul Turda - din care făcea parte administrativ și
Țara Moților - a fost împărțit în „regiuni zootehnice”. Astfel, pentru
plasa Câmpeni (precum și pentru arealul zootehnic al Băii de Arieș)
s-a stabilit promovarea rasei Pintzgau la vaci, Țurcana la oi și Mangalița
la porci.234 Patru decenii mai târziu (1969), rasa Pintzgau reprezenta 8085% din numărul bovinelor zonei.
In anul 1969, în zonă existau trei stațiuni de montă (Câmpeni,
Certege și Dealul Capșei), aici fiind aduși reproducători din rasa Brună
de munte.
In lipsa cerealelor, numărul porcilor (din rasa Bazna și Metiș de
Marele Alb) și al păsărilor a fost în general mic, în marea majoritate a
gospodăriilor căutându-se satisfacerea nevoilor familiei.

232 Vezi și: Dr. Emil Dandea, Creșterea oilor, în: GLASUL MOȚILOR (Abrud), An I,
Nr.14,4 martie 1928.
233 Vezi: *** Zootehnia României. II. Bovine, București, 1973, p.54 și 49.;Valeriu
Butură, Etnografia poporului român...op. cit., p.237. Prof.LSimionescu (Țara noastră.
Natură. Oameni. Muncă. Ediția a Il-a revăzută și adăugită, București,
1938, p.374) scria că Pintzgau “este vita oamenilor săraci".
234 Vezi și articolul: „îmbunătățirea rasei animalelor în Munții Apuseni ', în: GRAIUL
MOȚILOR (Cluj), Anul III, Nr.19, 22 decembrie 1934, p.l.
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La cabaline „căluțul moțesc” a fost o realitate seculară, legătura
dintre el și moțul sărac devenind subiect folcloric.
„Cel mai credincios tovarăș al Moțului la drum”235 , calul a fost
unul dintre auxiliarii de bază ai gospodăriilor moțești, în special al
văsarilor și cercurarilor, care-și transportau cu ajutorul lui, “la țară”, atât
produsele finite din lemn (butoaie, ciubere, căzi, donițe, umerașe, tulnice
ș.a.) cât și „tisigurile” (uneltele) aferente acestor meșteșuguri
tradiționale236 și tot cu ajutorul acestuia aduceau din zonele mai rodnice,
de la câmpie, la întoarcerea acasă, "fărină” (faină), "bucate” (cereale grâu, porumb) și alte produse agroalimentare necesare pentru
,,prunci”(copii) și „muieri” (neveste).237
Calul era un ajutor de preț la muncile agricole, pădurărit, cărăușie ș.a.238239
Dr. Emil Dandea, în articolul „Creșterea cailor” - publicat în
„Glasul Moților (1928)- scria că „în munți nu se poate folosi bine decât
acel soi de cai mici, dar tari, rezistenți (din rasa „mocănească”- talie
mică, ușor, vioi și rezistent, adaptat perfect la grelele condiții de viață și
muncă -n.n.) care pot merge și pe potecile cele mai strâmte și
stâncoase ” , fiind bine adaptați condițiilor locale de viață și muncă.
Acești cai - „moțești”, cum îi numea autorul citat, ”moțani”, cum îi
numea generalul Czecz János (1868) în amintirile sale referitoare la
Avram Iancu și anul revoluționar 184 8240 -, au fost secole după secole
„auxiliarul cel mai prețios al gospodăriei moțești” 241, la aceasta
contribuind o foarte lungă perioadă de timp lipsa în zonă a drumurilor
sistematizate, a căilor ferate și mijloacelor modeme de transport.242
Creșterea animalelor și numărul acestora au fost influențate
negativ, mult timp, de lipsa a medicilor veterinari, de bolile care loveau
șeptelul de animale, de faptul că moții au fost siliți să le trateze mult
timp cu „leacuri” tradiționale local.

235 Teofil Frâncu, George Candrea, op.cit., p.62.
236 Ibidem.
2j7 Vezi: Valeriu Butură, op. cit., p.239.
2jS Moții din zona amonte a Râului Mare și Mic fiind cei mai săraci, își vindeau uneori
produsele meșteșugărești pe cereale celor cu puțină stare, din Vidra, care aveau cai și
căruțe. Vezi: Vlaicu Bârna, Aspecte din Țara Moților, în ; SOCIETATEA DE MÂINE
(Cluj), Anul XV, 1938, p.96.
239 GLASUL MOȚILOR (Abrud), Anul I, Nr.15, 11 martie 1928 (art.: "Creșterea
cailor"), p.l.
240 Ion Ranca, Valeriu Nițu, Avram Iancu. Documente și bibliografie, Editura
Științifică, București, 1974, p.142.
241 V. Butură, Adăposturile pastorale...op.cit., p.343.
242 Vezi n. 15.
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Primul specialist cu preocupări veterinare, a cărui activitate este
astăzi bine cunoscută, a fost dr. Vasilie Pop - care timp de 13 ani (18291842) a fost „medic-cameral” la Zlatna.
La 13 septembrie 1838 a fost solicitat să se deplaseze „în satul
Scărișoara unde a izbucnit o epizode și au pierit de aceea boală
(dezinterie -n.n.) mai multe animale ”.243 în aceeași lună el era ocupat cu
combaterea febrei aftoase în zona Câmpeni, Abrud și Baia de Arieș.
în octombrie a aceluiași an, întreprinde a nouă „campanie” sanitară
pentru a combate „epizotiile” din 23 de sate din zona citată.244
Aproape un secol mai târziu, în anul 1918, în județul Turda - de
care depindea administrativ Țara Moților - erau doar 6 medici veterinari,
zece ani mai târziu (1929) numărul lor rămânând neschimbat.245
Lista bolilor care de-a lungul timpului sau repercutat negativ
asupra sectorului zootehnic local, este amplă: călbeaza (la oi), sângeratul
(la oi și cornute), însplinatul (la oi și comute), căpiatul (la oi), vărsatul
(la oi), râia (la oi), gălbenarea (la oi și capre), răfugul (la oi, capre și
vaci), șchiopul (la oi), boala de pulpă (la oi), dalacul (la oi și, îndeosebi,
la cai), ariciul (la oi, comute mari și cai), armurariu (la oi), aprinderea (la
oi), cârceagul (la oi), durerea de gură (la oi), mătricea (la oi), tușea (la
oi), opăreala (la oi) ș.a.246Dintre aceste boli, dalacul (între 1922-1926),
variola oilor (între 1918-1924) și febra aftoasă (în 1918, reizbucnită în
1929), au fost cele care au provocat cele mai mari pierderi de animale.247*
Interesant de consemnat în acest cadru este faptul că datorită
numărului mare de boli și a consecințelor acestora asupra
sărăcăcioaselor gospodării moțești, unii specialiști locali au inventat
chiar unele medicamente de profil. Ziarul „Glasul MoțiIor”(Abrud),
anunța (18 martie 1928) că medicamentul „Parasitin” (pentru
combaterea gălbezei la oi și vite mari), inventat de farmacistul Simion
Oniciu din Abrud, se fabrica din nou (producția acestuia în timpul
primului război mondial fusese sistată).

243Al. Neamțu, Preocupări de medicină veterinară în activitatea doctorului Vasilie
Popp, în: A.M.N.(CIuj), IX, 1972, p.650.
244 Ibidem, p.651 (vezi și p.654-657).
245 Petru Suciu, Zece ani de viață românească. Județul Turda. Schiță monografică,
Turda, 1929, p.44.
246 Vezi: loan Toșa, Contribuții la studiul păstoritului românesc de la sfârșitul
secolului al XIX-lea, în: MUZEUL ETNOGRAFIC AL TRANSILVANIEI. 1922-1977.
75 de ani, Cluj Napoca, 1977, p.107-112.
247 loan Mochan, Situația zootehnică pe teritoriul județului Turda în ultimii 10 ani, în:
SOCIETATEA DE MÂINE (Cluj), Anul VI, Nr. 18-19, 1 octombrie 1929, p.283.
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în ceea ce privește numărul de animale în Țara Moților, datele
disponibile suferă de două lacune majore - sunt insuficiente, iar unele
dintre cele care sunt disponibile, suferă de o anumită relativitate. Totuși,
ele permit să se întrevadă preocuparea moților pentru creșterea mixtă de
animale, creșterea sau descreșterea numărului și speciilor de animale, în
funcție de factorii obiectivi și subiectivi specifici uneia sau alteia dintre
epocile trecute.
Așa cum arată statisticile și datele la care vom face apel pe parcurs,
moții apar conscriși cu un număr de animale sub cel avut în realitate.
O explicație (parțială!) a acestui fapt o dau locuitorii din Bistra (cu
prilejul conscrierii din anul 1820): "Pentru locuri de pășune stăm foarte
necăjiți, pentru că batăr numai atâtea marhe (animale-n.n.) ținem cât cu
laptele vacilor să ne ajungem și cu boi găzdușagu (gospodăria-n.n.) și
slujba domnească să le putem purta (...) ”.248
Explicația reală a acestei situații constă în adversitatea seculară pe
care moții au avut-o față de conscripții și recensăminte.
„Conscrierea, în orice domeniu se făcea, urmărea un scop însă,
cei de jos n-au văzut-o cu ochi buni niciodată, fiindcă din experiență
știau că-i urmează într-o formă sau alta, nouă și mai grele sarcini.
De aici groaza de conscripții, de care se fereau ca de foc, căutând cu
orice prilej de acestfel să-și diminueze numărul și situația lor materială.
Astfel, ei apar întotdeauna mai puțini și mai săraci de cum au fost
în realitate "f49
Utilizarea „armei” tăinuirii - în mod deosebit în cursul secolelor
XVII-XIX -, a fost favorizată de condițiile topoclimatice ale Țării
Moților, risipirea gospodăriilor și a populației pe o arie geografică foarte
întinsă, lipsa căilor de comunicație, adversitatea moților față de
conscriptori și recenzori, față de administrația și ocupanții străini ș.a
Deși pentru antichitate și începutul Evului Mediu ne lipsesc datele
statistice necesare, este cert că preocuparea pentru păstorit era cel puțin
tot atât de importantă ca și agricultura , ba chiar mai importantă decât
alte ocupații și meserii (prelucrarea lemnului, a metalelor, olăritul,
vânatul, pescuitul ș.a.).230
In registrul quinquagesimei din anul 1461, apar menționate nu mai
puțin de 87 de așezări din Munții Apuseni dar, din păcate, lipsesc datele*250

x48 Ștefan Meteș, op. cil., 1921, p.21.
24!” Idem, Contribuții la studiul populației din Transilvania în trecut. I, București, 1941, p.2.
250Apud LI. Russu, op. cit., p.212
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referitoare la domeniul Gilăului, la așezările de pe cursul superior al
Râului Mic și Mare, dar și cele privind zona Abrudului și Zlatnei/51
Primele date, referitoare la Abrud Sat. sunt relativ târzii, datând din
anul 1652, an în care aici, la cele 29 de gospodării, existau doar 105 oi
(din care 50 ale judelui local, 20 ale unui iobag, alți 19 iobagi neavând
oi), 118 vaci ș.a.. Datele citate, fapt confirmat șl de alte categorii de
surse documentare, lasă să se întrevadă faptul că în aceea perioadă
așezarea traversa o perioadă de criză. Cărpinișul, tot în 1652, la 16
gospodării, avea 70 de oi, 44 de vaci, 14 boi, 8 cai ș.a.251
252
în anul 1731 numărul oilor și caprelor (cumulat) a fost următorul253:
Nr.crt.

Localitatea

1
2
3
4

Arieșul Mic
Arieșul Mare
Câmpeni
Bistra

5
6
7

Cărpiniș
Abrud-Sat
Bucium

Oi și capre
3.983
5.192
4.706
1.191

15.072
1.134

TOTAL

1.044
955

TOTAL

3.133

TOTAL GENERAL

18.205

Potrivit urbariilor din anii
următoarea254:
Nr.
crt.

LOCALI
TATEA
Abrud Sat

2

Cărpiniș

3

Bucium

Urbariul
(anul)
1746/
1750

n

1746 și 1750, situația a fost

Arător,
găleți

Fânaț
Care de...

Vite

Oi

87
645
50
310
136

220
1252
136
651
217

638
1249
382
536
768

699
2429
829
1128
849

251 S. Dragomir, S. Belu, op. cit., p.98-99. La p.97 cei doi autori scriu că potrivit unei
știri din anul 1461 (care ne-a fost imposibil s-o verificăm!) moții plăteau „de
quinquaginta vero ovibus unam cum uno agnelloX Vezi și: Vasile Latiș, op. cit. (teza
de doctorat), p. 19 (notele 106 și 107).
252 Sabin Belu, Noi contribuții la istoria satelor din Munții Apuseni, în: A.M.N. (Cluj),
XV, 1978, p.390.
25j Ibidem, p.391.
254 D. Prodan, Problema iobăgiei în Transilvania. 1700-1848, București, 1989,
p.l28.Bistra la 1746 avea 350 oi. Vezi: Sabin Belu, op.cit., p.391(la care unele cifre
diferă! Ex.:Abrud-Sat-1746 = 110 capi de familie; ș.a.)..
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190

3
4

Câmpeni

5

Vidra

j--------- TOTAL 1746

TOTAL 1750

-

1527
197
2231
61
1078

1651
206
842
107
528

1664
652
2211
652
2134

3150
1465
5150
667
3670

531
5791

886
4924

3092
7794

4509
15527

„Saltul” dintre cele două urbarii este spectaculos,
relevând ce
A
efecte a putut avea evaziunea practicată de moți. In mod natural, în doar
patru ani de zile, având în vedere nevoile de consum, animalele
comercializate ș.a., numărul bovinelor și ovinelor nu ar fi avut cum să
ajungă la cel conscris în anul 1750.
întrucât datele ulterioare urbariului din anului 1746 vor
consemna creșteri mari ale numărului de animale din Țara Moților,
moții vor invoca cu insistență datele acestui urbariu, cerând ca
obligațiile față de fisc să le fie calculate pe baza acestuia, ceea ce ar fi
însemnat o ușurare a situației lor.
în anul 1778 cele patru sate ale domeniului de sus numărau 4816 capi
occ
de familie, aceștia având în total 5292% iugăre fanat 4519 boi, cai.
La 1782 numărul oilor și al caprelor a fost următorul255
256:

Nr. cri.
1
2
A
J

4
5
6
7

Localitatea
Arieșul Mic
Arieșul Mare
Câmpeni
Bistra

TOTAL
Cărpiniș
Abrud-Sat
Bucium

TOTAL
TOTAL GENERAL

Oi și capre
3.203
7.067
4.979
2.833

18.082
620
2.328
3.293

6.241
24.323

255 D.Prodan, Răscoala Iui Horea...op.cit., p.l 12.
256 Sabin Belu, op.cit., p.39I.
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Pentru anul 1835 dispunem de o statistică privind numărul de
animale, autorul ei fiind cunoscutul dr.Vasilie Popp"5'':
X».
ort.

Comuna

Boi, cai
Și iepe

Vaci

1
2
3

Câmpeni
Certege
Săcătura

238
83
120

138
74
102

4
5

Albac
Vidra
Superioară
Vidra
Inferioară
Sohodol
Scărișoara
Ponore!
Neagra

545
154

228
26

209

394
164
153
197

6
7
8
9
10

TOTAL

2257

Oi

Porci

Stupi

345
115
119

85
13
18

29
5

37
1

515
141

67
20

35

88

101

125

21

5

226

86
33
26
2

1070
557
119
278

370
19
116
25

84
20
26

399

3384

754

189
69
36
1176

Juncani,
juninci și
viței
83
19

12

5

9
230 !

O analiză succintă a datelor de mai sus relevă numărul mic al
animalelor din gospodăriile moțești, sărăcia zonei și a locuitorilor,
practicarea în continuare de către moți a evaziunii, o „armă” care le
ușura întrucâtva situația grea în care se aflau.
în prima jumătate a secolului al XIX-lea au existat și excepții, unii
moți mai înstăriți având un număr ridicat de animale. Astfel, tatăl lui
Avram Iancu, locuitor al Vidrei de Sus, avea: 12 vaci cu lapte, 12 boi de
jug, 4 cai, 70 de oi, 30 de porci ș.a.(îngrijite de 12 slugi).257
258
Din lipsă de date ne vedem nevoiți să facem un salt în timp și să
ne oprim la perioada de sfârșit a primului război mondial, respectiv la
anii 1917-1918.
Prima mare conflagrație mondială a însemnat pentru locuitorii
Țării Moților o agravare accelerată, am putea spune dramatică, a situației
în care se aflau.
în afara războiului în sine, cu tot cortegiul de urmări și suferințe
care îl însoțesc, situația moților a fost grevată de faptul că locuiau într-un

257 Tabelul a fost întocmit pe baza următoarelor surse documentare: Dr.V.Popp,
„Conscripție a sufletelor din Domeniumul Topanfalvi”- Câmpeni (scrisă în anul 1835),
în: A.I.I.A. (Cluj), XV, 1972, p. 122;Alexandru Neamțu, Din activitatea dr.V.Popp pe
domeniul minier al Zlatnei (1829-1842), în: A.I.I.A. (Cluj), XV, 1972, p.105-143.
258 Romulus Felea, Avram Iancu în folclorul moților., Cluj, 1999, p.24.
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areal românesc aflat sub dominație străină, de faptul că țara-mamă
România se afla în război (din 1916) cu dualista Austro-Ungarie.
Așa se explică și faptul că românii - implicit moții - din
Transilvania au fost înrolați masiv în armata austro-ungară și siliți să
lupte în primele rânduri, pierderile acestora fiind pe măsura situației.
Lipsa animalelor de tracțiune ca urmare a rechiziționărilor,
mobilizarea în masă a forței de muncă bărbătești, lipsa uneltelor și
îngrășămintelor, precum și seceta puternică din 1918, sau repercutat
asupra suprafețelor cultivate, acestea scăzând vizibil, ceea ce a dus la
recolte substanțial mai mici față de anul 1917.
Omițând realitățile din zonă, lipsit de realism, guvernul de la
Budapesta a impus la 3 august 1918 cmt. Turda-Arieș 2.569 vite de
tăiere (1.051 erau restanțe din 1917) și 1.094 vagoane (109.400
chintale) grâu și secara (o cotă de 10 ori mai mare față de 1917).
La rândul lor, autoritățile comitatului au impus plasei Câmpeni (o
zonă neceralieră) să predea 55 vagoane de cereale.
Următoarele date statistice privind numărul animalelor în Țara
Moților se referă la plasa Câmpeni, respectiv (comparativ) la anii
1919 și 1928 260:
Denumirea
Animalelor

Nr. lor în 1919

Nr. lor în 1928

Diferența în
cei 10 ani

Boi
Tauri
Vaci
Tineret
Porci
Vieri
Scroafe
Tineret
Cai
Armăsari
Iepe
Tineret
Oi
Berbeci
Tineret
Capre adulte
Tineret

1619
15
2930
2187
15
13
286
1134
1248
15
39
13.741
331
2156
587
182

2179
20
4639
3630
98
31
406
1496
3306
2
28
42
12.682
918
1353
-

+ 560
+
5
+ 1709
+ 1443
+ 83
+ 18
+ 120
+ 362
+ 2058
+
2
+ 13
+
3
- 1059
+ 587
- 803
-

259 L. Botezan, A. Stoica, op. cit., p.227.
260 Petre Suciu, op.cit., p.38-39 (în: Idem, Țara Moților...op. cit., p.58 dă cu totul alte
cifre!)-Vezi și: Ioan Mochan, op. cit., p.282.
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La nivelul anului 1927, situația numărului de animale din
comunele Țării Moților, se prezenta astfel26':
Capre

Porci

1115

91

139

1080

37

37
3
71
238
409

2844
1452
1249
2237
6726

26
12
27
55
276

227
145
112
252
655

2411
740
1101
158
8501

60
17
85
45
74(F

2915

1467

5236

624

738

3149

37

596

415

816

42

274

1010

10

738
433
1759

322
73
95

716
731
2599

58
64
23

127
183
-

1959
956
3049

180
25
130

14110

3176

25721

1298

2852

24114

1366

Nr.
crt.

Comuna

Vite
cornute

1

Câmpeni

1034

46

2
3
4
5
6

Bistra
Certegea
Săcătura
Neagra
Albac cu
Arada
Scărișoara
cu Arieșeni
Avram
Iancu
Vidra
Ponorel
Sohodol

1637
640
782
873
2703

7
8

9
10
11

TOTAL

Oi

Cai

Păsări

Stupi

Situația a cunoscut în scurt timp o îmbunătățire, fapt relevat de
5
7^9
datele statistice aferente anului 1933
Nr.
Crt.

COMUNA

Oi și
berbeci

Capre

Vaci

Boi

Cai

Porci

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Câmpeni
Sohodol
Ponorel
Vidra
Avram Iancu
Săcătura
Neagra
Albac
Arada
Scărișoara
Gárda
Arieșeni
Bistra
Certege

1085
2798
579
1196
1980
966
980
2862
2826
3700
3500
2300
2850
858

45
40
37
49
20
38
38
189
100
780
760
650
50
9

428
916
292
398
741
348
388
637
800
1578
1026
680
1480
412

477
579
164
170
332
144
416
697
806
340
406
350
234

103
76
83
247
481
109
154
110
304
478
215
160
74
20

62
52
10
251
459
216
190
219
419
932
416
630
1075
38

TOTAL

28480

2805

10124

5213

2614

5169

98

261 Petre Suciu, Zece ani op.cit., p.55.
2d2 Apud Dr. Ion L..Ciomac, Valeriu Popa-Necșa, op. cit., p.271, 273 și 261.Vezi și: Dr.
Ion L. Ciomac, Probleme economice din Munții Apuseni și ai Maramureșului. Ed. a IIa, Cluj, 1933, p.7 (unde cifrele sale diferă față de cele publicate în colaborare!).
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Raportând numărul de animale la numărul de locuitori ai plasei
Câmpeni (35.057), dr. Ion L. Ciomac a calculat că la nivelul anului
1933, în Țara Moților reveneau: 1 vacă la 8, 9 locuitori (de fapt la 18
persoane, dacă se scad sterpele și junincile), 1 oaie la 4 locuitori, 1 porc
la 15,1 locuitori, 1 găină la 4, 2 locuitori.263
Același autor, referindu-se la producția de lapte în zonă (1936),
aprecia că aceasta „este atât de redusă încât poate fi considerată cu
drept cuvânt ca un rău necesar (...) ”.264
în 1936-1937 în plasa Abrud existau 86 de vaci la 100 de familii
(în plasa Câmpeni - 55);în privința porcilor tăiați, la 100 de familii în
plasa Abrud s-au tăiat 63 (în plasa Câmpeni - 65).265
în 1938, la scara Apusenilor, reveneau cca.3, 5 oi ( 0, 37 capre) pe
cap de locuitor.266267
Situația existentă în zonă la 15 ianuarie 1943, ne este prezentată de
Lucia Apolzan :
Comuna

Cai

Iepe

Tauri

Boi

Vaci

Juninci

Juncani

Oi

Capre

Porci

Arada
Albac
Vidra
Scârișora
Săcătura

152
66
230

1
2
3

1
1
3

294
279
88

530
369
399

544
73
262

135
159
60

2055
1062
1250

47
17
6

294
115
149

140
75
89
168
275
11
33
29
68
248

5
13

3
2

226
194
103
143
83
47
170
714
308
14

1695
1412

41
48

3
2
3
2
3
3
4
5

464
295
280
333
403
203
365
740
438
596

93
104

25
4
5
7
6
-

134
152
124
104
56
163
230
322
34
26

83
78
37
122
211
70
86

1350
1200
949
1326
1430
3405
364
1307

9
9
21
18
78
5
12

265
225
91
323
123
60
329
277
70
357

1584

'ZL

35

2006

5415

2881

1238

18805

311

2678

Ponorel
Neagra
Gárda
Certege
Câmpeni
Bistra
Arieșeni
Avram
lancu

'total h

Lucia Apolzan conchidea că la 15 ianuarie 1943, repartizând
numărul de animale (18.805 ovine, respectiv 11.575 bovine) la numărul
de locuitori (41.097, în anul 1941 - n.n.), revin’' aproximativ 2 oi de 1
gospodărie sau o oaie pentru 2 locuitori, și 2 vaci la 3 gospodării sau 1
vacă la 7 locuitori ”.268
26' Ibidem. p.6.
"c4 Idem, îndeletniciri și aspecte ...op.cit., p. 170.
Dr. Petra Râmneanțu, Capitalul om din Munții Apuseni, 1938, p.l 1.
260 Prof. I. Simionescu, Țara noastră. Natură .Oameni .Muncă .Ediția a Il-a, revăzută și
adăugită. București, 1938, p.375-376.
267 Lucia Apolzan, Observații ...op.cit., p.292. (lucrarea autoarei mai menționează 5
armăsari și 4 măgari).
268 Idem, Carpadi-tezaurde istorie...op.cit., p.232.Vezi și: Idem, Observații ...op.cit., p.291.
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în anul 1943, din suprafața totală (oficială) a Țării Moților
(119.142 jug.9107 stj.), fânețele ocupau 22.500 jug.527 stj.(18, 88%) iar
pășunile 13.690 jug.5134 stj.(11, 49%), împreună deținând 36.190
jug.5661 stj.(30, 37%).
O statistică a evoluției numărului de animale din Țara Moților în
perioada 1913-1966, are ca autor pe I. M. Leahu269:
Bovine
11683
8155
14110
13977
25661

ANUL
1913
1919
1928
1933
1966

Cabaline
2520
1302
3176
2593
2777

Caprine
621
761
1298
2988
-

Ovine
21822
16238
25721
25312
16653

Porcine
2255
1488
2852
4468
6550

în „capitala” Țării Moților - Câmpeni -, numărul animalelor între
anii 1960-1968 a evoluat astfel2'0:
!

Bovine
- vaci
- juninci
Porcine
Ovine
Păsări

1960

1962

1965

1966

1967

1968

2674
942
87
763
3425
-

2929
■1025
115
708
3227
-

2633
928
161
1348
3501
-

2956
1015
165
766
3367
-

3508
1103
157
735
3530
-

3768
1156
191
687
3550
6485

în anul 1971 situația numărului de animale din Țara Moților a fost
următoarea271:
Nr.
crt.

Localitatea

Bovine

Porcine

Ovine

Caprine

Cabaline

Păsări

Stupi

1
2
3
4

Câmpeni
Albac
Arieșeni
Avram
lancu
Bistra
Gárda de
Sus
Horea
Poiana

3718
2157
1620
1497

1025
508
475
398

3473
1015
495
337

18
15
-

103
117
482
92

1490
3360
3745
4315

113
10
3
112

3143
1520

680
502

2815
910

23

44
364

4585
3035

160
20

2173
1203

■ 581
499

1338
785

15
3

250
215

2755
2810

17
34

5
6
7
8

269 Prof. Ioan M. Leahu, Moții. Meșteri ai modelării lemnului - cercetări etnografice.
Mss, 1972, p.50. Datele pentru anii 1913, 1919 și 1928 sunt identice cu ceie prezentate
de Petru Suciu, op.cit., p.58.
270 Leahu Ioan, Dávid I.Dorel, Monografia orașului Câmpeni. Județul Alba. Mss.,
1969, p.81.
271 Prof. Ioan M.Leahu, op.cit., p.48.
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9
10

12
_____

Vadului
Scărișoara
Sohodcl
Vadul
Moților
Vidra
TOTAL

538 r 1530
405 r 1371
443
1045

1719
2312
1259

17
8
-

288
81
160

18
136
43

3095
3515
2235

2745

. 788

1682

4

322

4655

120

25066

6842

16796

103

2518

39595

786

în anul 1971 moții au vândut statului 331 bovine, 1727 tineret
bovin, 41 porci și 1524 oi și miei, în valoare totală de 5.067.0000 lei.
încărcătura la 100 ha. teren a fost de: 59, 2 capete bovine, 75, 6
capete ovine, 96, 9 capete porcine, 5, 6 capete cabaline și 860 păsări.
In același an au fost înregistrate următoarele producții: 1200 1.
lapte/vacă, 361. lapte/oaie, 65 viței/100 de vaci, 6 purcei/1 scroafa și 100
ouă/1 găină.272
întrucât oile, vacile și caii au fost animalele „cheie” ale
gospodăriilor moțești, iată care a fost numărul oficial al acestora
consemnat de conscripțiile și recensămintele efectuate în Țara Moților
între anii 1835-1971:
Nr. locuitori

Anul

1835
1913
1919
1928
1933
1943
1966
1971

17.597
54.31 l(a,1910) ‘
44.070(a.l920)
39.669(a.l929)
56.155(a.l930)
60.404(3.1941)
61.597
58.362(a.l977)

Ovine

3384
21822
16238
25721
27622
17498
16653
16796

Bovine

Cabaline

1176
11683
8155 n
14110
14691
10848
25661
25066

2257
1302
1302n
3176
2594
1407
2777
2518

O simplă raportare a numărului de animale pe cap de locuitor nu
face altceva decât să întărească concluziile anterioare.
în scopul lărgirii ariei documentare, autorul acestui studiu s-a
adresat primăriilor din Țara Moților cu un chestionar privind - între
altele - situația zootehnică din zonă. Au avut bunăvoința să dea curs
demersului nostru doar primăriile din Câmpeni, Abrud, Avram Iancu și
Poiana Vadului, cărora le mulțumim și pe această cale.

2/2 Ibidem, p.48-49.
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Potrivit documentelor oficiale care ne-au fost remise, situația
zootehnică în cele patru localități, între anii 1978-1999 a fost următoarea:
Anul

r 1978

1979

1980

1981

1982

1983

1984

1985

1986

1987

1988

1989

1990

Categoria de
animale
înregistrate
Bovine
Ovine
Cabaline
Porcine
Bovine
Ovine
Cabaline
Porcine
Bovine
Ovine
Cabaline
Porcine
Bovine
Ovine
Cabaline
Porcine
Bovine
Ovine
Cabaline
Porcine
Bovine
Ovine
Cabaline
Porcine
Bovine
Ovine
Cabaline
Porcine
Bovine
Ovine
Cabaline
Porcine
Bovine
Ovine
Cabaline
Porcine
Bovine
Ovine
Cabaline
Porcine
Bovine
Ovine
Cabaline
Porcine
Bovine
Ovine
Cabaline
Porcine
Bovine
Ovine
Cabaline
Porcine

Câmpeni

Abrud

3792
2984
97
1130
3869
3148
102
1005
3706
3183
106
1191
3579
4975
110
1336
3011
4012
119
1161
3425
4478
124
1953
3487
4480
146
1605
3413
3950
140
1600
3413
3950
140
1600
3482
3551
169
1917
3234
3010
141
1783
2622
1650
151
1217
2514
2054
149
1647

1571
872
68
453
1565
809
68
460
1558
860
68
450
1557
856
70
447
1503
1420
70
439
1412
1960
70
452
1400
1910
69
472
1304
1905
69
490
1342
1950
69
476
1212
1899
70
480
1290
1900
70
400
1167
1350
71
860
1355
1725
71
516

Avram
Iancu

Poiana
Vadului

2005
641
132
979
Î98T
637
130
975
1903
636
129
962
1800
613
117
903
1735
602
111
869
1691
539
108
880
1620
543
109
867
1573
541
105
821
1596
528
102
777
1602
530
109
794
1604
531
111
796
1610
546
102
609
1075
1030
94
450
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1500
820
165
540
1502
819
164
542
1491
803
162
530
1491
803
163
648
1419
944
168
692
1390
750
170
590
1355
976
162
778
1352
1040
160
851
1418
1025
162
886
1412
1098
163
786
1382
1031
162
806
1387
1090
163
728
1046
687
164
584
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1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

Bovine
Ovine
Cabaline
Porcine
Bovine
Ovine
Cabaline
Porcine
Bovine
Ovine
Cabaline
Porcine
Bovine
Ovine
Cabaline
Porcine
Bovine
Ovine
Cabaline
Porcine
Bovine
Ovine
Cabaline
Porcine
Bovine
Ovine
Cabaline
Porcine
Bovine
Ovine
Cabaline
Porcine
Bovine
Ovine
Cabaline
Porcine

2979
1889
95
1151
3136
1150
86
1177
2800
2119
83
888
2511
1599
68
1025
2295
2090
105
1232
2036
1870
113
1447
2103
1570
111
1577
1821
1515
105
1135
2081
1400
98
515

1489
1830
70
484
1246
965
65
405
1169
792
65
583
1113
786
68
447
1182
764
57
474
1258
640
50
465
1113
473
50
544
1069
454
57
589
1123
450
57
646

967
132
89
360
899
135
74
371
905
138
74
390
915
157
75
426
807
124
69
351
879
120
68
355
1178
205
74
612
1041
160
71
653
1569
143
71
328

1085
615
164
615
1002
750
164
511
988
525
i 58
496
1050
550
160
530
1187
550
164
563
1163
595
157
602
1080
456
168
510
1080
456
154
510
1068
420
154
584

Opiniile și datele privitoare la păstoritul românilor din Țara
Moților, demonstrează fără echivoc particularitățile definitorii ale
acestuia: moții nu au practicat un păstorit extensiv; nu au avut turme de
oi; nu au cunoscut transhumanța; sedentaritatea, numărul mic de
animale, creșterea mixtă a acestora și pendularea locală (sat-munte-sat),
caracterizându-i pe moți pentru întreg Evul Mediu, precum și pentru
epoca modernă și contemporană.

lO.Târgurile de animale din Țara Moților.
Documentele istorice consemnează numeroase târguri “mari” (“de
țară”, anuale), târguri ,,mici”(săptămânale) și târguri „speciale” (de vite,
de „poame”, minerești) ș.a.
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Dintre localitățile moțești care au avut târgurile lor, cele mai
importante și cunoscute au fost - și au rămas - cele de la Câmpeni și
Abrud, "capitalele” celor două subzone economice locale.
Principalele târguri se țineau în zilele de sărbători, acest fapt
explicând de ce ele au intrat în conștiința moților, a posterității, nu atât
cu data când s-au ținut, cât - mai ales! - cu numele sărbătorii respective.
în perioada premergătoare marii răscoale de la 1784, la Câmpeni se
țineau patru târguri anuale: la Florii, la Rusalii, la Sân-Petru și la Sf.
Dumitru. Acestora li se adăuga încă unul, săptămânal, sâmbăta.
Prin privilegiul imperial din 14 august 1782- rezultat al repetatelor
cereri formulate de delegații moților la Viena (1779, 1780 și 1782)Câmpeniul obținea dreptul de a mai ține un târg (27-28august), al cincilea,
la care să-și poată vinde (cu prioritate) vitele îngrășate peste vară (locul de
desfășurare a acestuia fusese cumpărat de către moți, vama târgului plătindo doar străinii care veneau aici ca să cumpere vite ș.a.).
La acest târguri - care sau perpetuat în timp - sau vândut animale
vii, produse animale (lână, piei, brânză, caș273, unt ș.a.) sau produse
realizate din aceste materii prime.
Câmpeniul constituia un „nod” comercial foarte important, de unde
- scria Alexandru Sterca Șuluțiu (1860) - pornea „o neguțătorie tare
lățită”; de aici porneau spre celelalte zone ale Transilvaniei, spre frații
de peste Carpați, spre Ungaria, Serbia ș.a., fie pe apă (Arieș-Mureș), fie
pe uscat, ”plute, șindiil lațuri, pari de vie, scânduri, vase de lemn și (...)
dobitoace ”.274
în special de la domnia împărătesei Maria Tereza (1740-1780),
autoritățile habsburgice adâncesc și accentuează procesul de îngrădire și
deposedare a moților de majoritatea privilegiilor și drepturilor de care se
bucuraseră secole la rând. ”Li se luă de fisc - scria Șuluțiu, moțul ajuns
mitropolit - după olaltă și dreptul târgului” despre care tot el, în alt loc,
scria că „a fost al muntenilor din veacuri”.
Mentalul colectiv și documentele istorice consemnează în mod cu
totul special târgul „de la Rusalii”(24 mai), din 1782 (ținut pe șesul de la
„Gura Râului”), adevărat preludiu al marii răscoale conduse de Horea,
Cloșca
si
Crisan.
*
»
>
273 Dumitru Meciu în „Poema Munților Beiușului „ - prima descriere a munților
Bihorului , opera sa de căpătâi, fiind scrisă în 1816 dar publicată în 1854 -, vorbind
despre „Târgul de dat”(Călineasa), care se ținea de Sân-Petru, scria că localnicii „(...)
duc cași de vânzare')...)”.Vezi: *** ȚARA MOȚILOR. Studii. Articole și comunicări.
Voi. V, Clusium, 1997, p.144.
274 Alexandru Sterca-Șuluțiu, op.cit., p.367 (vezi și p.412).
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în primele decenii ale secolului al XIX-lea - potrivit conscripției
Cziraky (1820) - între puținele „hazne” de care se mai bucurau moții, se
numărau târgurile, cele mai bune și mai apropiate fiind cele de la
Câmpeni și Abrud unde, declarau moții recenzorilor, "putem târgui cele
de trebuință și putem vinde ce avem de vândut’’?'15
Sursele documentare menționează specializarea unor târguri locale
(pe lângă cel „de vite”, deja menționat), în desfacerea prioritară a unor
produse meșteșugărești ce aveau la bază materii prime de origine
animală. Este cazul târgurilor „de cojoace” de Ia Abrud și Bucium, prilej
cu care aici se vindea (și) încălțăminte și alte articole de îmbrăcăminte
realizate din aceeași materie primă.
De o mare popularitate s-au bucurat în rândurile moților „târgurile
mieilor”(primăvara, în lunile martie-aprilie), ”târgul oilor” (toamna) și
„târgurile de vite”(tot toamna).
Trecerea accentului de pe agricultură pe creșterea animalelor fenomen petrecut în a doua jumătate a secolului al XIX-lea - primele
decenii ale secolului al XX-lea -, a făcut ca ponderea Țării Moților în
comerțul cu animale din Transilvania să crească simțitor.
„Apogeul” acestui proces va fi atins între anii 1868-1886.
Pentru exemplificare amintim faptul că în anul 1880, prin
intermediul târgului de la Câmpeni - între cele mai importante târguri de
animale din Transilvania !- s-au vândut 6.682 vite, clasând această
localitate moțească pe locul VII în Transilvania (Alba Iulia, cu 4.548 vite
vândute s-a situat pe locul IX).
Dacă pe la 1890 se constata o decădere generală a târgurilor din
Transilvania, între excepțiile de la acest proces s-au numărat cele din
Țara Moților (o zonă mai izolată dar și mai înapoiată economic)275
*277.
Numărul, calitatea și prețurile animalelor oferite spre vânzare în
târgurile de la Câmpeni, au făcut ca acestea să fie căutate și frecventate
și de locuitori din zonele geografice apropiate, între ei pe primul loc
situându-se hălmăgenii, care cumpărau animalele de la moți și le
vindeau în alte târguri și zone ale Transilvaniei.
Un moment aparte în viața păstoritului din Țara Moților l-a marcat
anul 1912 când s-a dat în exploatare linia ferată îngustă Turda - Câmpeni
- Abrud (la 43 de ani după darea în exploatare, în 1869, a primei linii
ferate din Transilvania).
275 Apud Tóth I.Zoltán, op.cit., p.I80.
776 *** Alba lulia 2000, Alba Iulia, 1975, p.285.
277 Vezi: H.Mureșan, Cu privire la comerțul local in Transilvania în a doua jumătate a
secolului alXIX-lea, în: A.I.l.A. (Cluj), XV, 1972, p.327-338.
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Existența ei, a gării din Câmpeni, a avut, cert, unele consecințe
pozitive: a racordat această zonă săracă cu zonele periferice, de câmpie,
mai dezvoltate economic, facilitând procurarea și transportul mai ușor a
„bucatelor” și „farinii” către munte; a impulsionat scurgerea către
câmpie a produselor din lemn și miniere, contribuind la intensificarea
schimburilor economice dintre munte-câmpie ș.a. Totodată, ea a avut și
o serie de consecințe negative: a impulsionat comerțul cu animale dar pe
de altă parte a contribuit la renunțarea la iernatul animalelor și, ca
urmare, pământul a sărăcit, fiind lipsit de cantitățile de îngrășăminte
naturale necesare; s-a intensificat valorificarea pământurilor mai joase,
înțelenindu-se cele de pe înălțimi (transformate în pășuni);în mare parte,
puținul grâu de primăvară a cedat locul cartofilor; a scăzut numărul oilor
și, implicit, a cantității de lână, generând renunțarea treptată la unele
piese tradiționale ale costumului popular moțesc, concomitent cu
extinderea folosirii țesăturilor de fabrică; concomitent, a crescut numărul
vitelor mari, solicitate atât în târgurile de vite cât și la export; ș.a.
în timpul guvernului condus de Ion I.C.Brătianu, vitele moților
erau căutate la export, prețurile erau bune și mulțumitoare.
Exportul de animale din gara Turda - multe animale fiind
transportate între Câmpeni-Turda cu ajutorul „Mocăniței”, cunoscutul
tren local
a crescut , ajungându-se ca județul Turda să joace un rol
important în comerțul cu animale din Viena și Praga.*
279
"Calendarul târgurilor de vite și mărfuri”, editat de Ministerul
Economiei Naționale în anul 1944, confirma importanța târgurilor ținute
la Câmpeni, Abrud, Bucium Șasa, Albac ș.a.
Un an mai târziu, între cele 13 localități ale județului Turda care au
primit autorizația de a ține târguri „de țară” se număra și Câmpeniul,
târgurile de aici și de la Turda fiind cele mai importante din întregul județ.
Spre deosebire de secolul al XVlII-lea, când unele târguri durau
câteva zile, în secolele XIX-XX durata lor s-a statornicit la o zi, ele
având un dublu statut - târg de mărfuri generale și târg de vite. Prezența
animalelor - mari și mici - la aceste târguri este explicabilă dacă avem
în vedere că ele se numărau printre puținele lucruri pe care moții le
puteau vinde din gospodăriile personale.
în Țara Zarandului moții duceau vite la târgurile de la Brad.
După al doilea război mondial au dispărut multe târguri locale „mici”,
însă multe dintre cele „mari” s-au păstrat, Câmpeniul și Abrudul păstrânduși până în zilele noastre poziția privilegiată în lumea târgurilor din zonă.
z'8 Ion Rusu Abrudeanu, op.cit., p.516.
279 Ioan Mochan, op.cit., p.283.
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Pentru exemplificare, amintim faptul că în deceniul al șaptelea al
secolului al XX-lea, Câmpeniul, pe lângă târgurile „tradiționale” de la
Florii și Rusalii, precum și a unui târg mare toamna, prin decizii ale
autorităților locale s-a stabilit ținerea unor târguri de mărfuri generale și
vite, la 13 februarie, 9 iulie, 28 august, precum și a unui mare târg,
săptămânal, sâmbăta.
în ceea ce privește Abrudul, pe lângă vechiul târg săptămânal,
fiecare din cele patru anotimpuri avea târgul său „mare”, la care
animalele de vânzare erau nelipsite.
La Albac, între lunile mai-noiembrie, se țineau nu mai puțin de 6
târguri, la care capul de afiș îl dețineau animalele mari și mici.
în amonte, pe Râul Mare, la Gárda pe lângă târgul săptămânal
(duminica) se țineau și alte câteva târguri anuale (de Florii, la plecarea
cu vitele „la munte”, înainte de 15 septembrie, pe 19 noiembrie ș.a.).
Pe Râul Mic, la Avram Iancu, până în ultimele decenii, s-au ținut 3
târguri ”mari”, animalele constituind principala ofertă și la acestea.
Legat de prețurile animalelor mari sau mici, a produselor de
origine animală sau a celor legate de creșterea animalelor, datele aflate la
dispoziție sunt relativ puține.
Pentru anul 1642 avem următoarele prețuri: o pereche de boi între 12-30 florini; o vacă cu vițel-între 6-12 florini; un miel-între 0, 300, 42 florini; o găină -între 0, 04-0, 05 florini; o pereche de cizme bune3 florini; un cojoc bun, din piei de miel-2, 25 florini; o mierță de ovăz-0,
05 florini; o mierță de orZ-0, 08-0, 10 florini; un funt de came de vităîntre 0, 15-0, 20 florini; un funt de slănină-între 0, 50-0, 60 florini; un
funt de came de vițel-0, 30 florini; ș.a.280
La 1770, pe piața Abrudului, prețurile erau următoarele: un bou12, 25 florini; o vacă-6, 40 florini; un vițel-2 florini; o oaie cu miel-1, 42
florini; un car cu fân-4, 05 florini; o mierță de ovăz-9 creițari; o mierță
de cucuruz (porumb)-30 creițari; o mierță de grâu-42 creițari; ș.a.281282
Ceva mai târziu, la 1776, un car cu fân-12 florini; o găleată de
TO')
ovăz-1, 36 florini; o găleată cu grâu-3, 20 florini; ș.a.
Făcând un salt în timp, amintim câteva prețuri valabile la nivelul
anului 1915: 1 kg.porumb-0, 21 coroane; 1 kg.grâu-0, 40 coroane; 1
kg.secară-0, 32 coroane; 1 kg.orz-0, 27 coroane. La nivelul anului 1916
prețurile au urcat cu 7-10 filleri (0, 7-0, 10 coroane ) la kilogramul de
280 Cornelia Papacostea-Danielopolu, Lídia Demény, Carte și tipar in societatea
românească și sud-est europeană (SecoleleXVII-XIX), București, 1985, p.117-118.
281 Dávid Prodan, op.cit., .II, 1979, p.537.
282 Ibidem, I, 1979, p. 115.
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cereale, în 1917 prețurile maximale au urcat și mai mult: 1 kg. faină de
porumb-0, 48 coroane; 1 kg. de faină de grâu și secară pentru pâine-0, 65
coroane. în 1918 prețurile acestor produse ating niveluri foarte mari: 1
kg. faină de porumb-0, 86 coroane; 1 kg. de grâu-0, 76 coroane; faina de
grâu amestecată cu cartofi și fasole, pentru pâine-1, 06 coroane; 1 kg. de
faină de secară-1, 13 coroane. Kilogramul de slănină afumată a urcat
între 1916-1918 de la 9 la 15 coroane, iar al unui kilogram de untură de
la 8 la 16 coroane.283
Pentru anul 1932, cităm următoarele prețuri: 1 kg.făină-8 lei; 1 kg.
came de vită-16 lei;l kg. came de vițel-18 lei, iar de porc 24 lei; 1 kg. de
slănină crudă-26 lei;l kg. de unsoare topită-36 lei; 1 1. lapte nesmântânit6 lei (smântânit-5 lei); 1 kg. de pâine albă-8 lei (neagră-7 lei);l kg. zahăr
tos-29 lei (cubic-31 lei);ș.a.284

11. Arendarea de pășuni de către moți
Creșterea demografică - Apusenii fiind cei mai populați munți ai
României, în cadrul lor Țara Moților constituind un adevărat „rezervor”
demografic pentru întreaga Transilvanie - și urmările ei firești
(fărâmițarea micii proprietăți individuale, înmulțirea numărului
mutăturilor și apoi a crângurilor, care au contribuit la îngreunarea
pășunatului animalelor), ascensiunea pe verticală a crângurilor și
așezărilor moțești (cu cât este mai mare înălțimea, cu atât nivelul de
locuire este mai nou), unele depășind cu mult înălțimea muntelui Găina
(1486 m) - crângul Tomnatic, aparținător comunei Bistra-1560 m,
aceeași altitudine având-o și crângul Petreasa, din comuna Horea (fostă
Arada) -, ceea ce a făcut, în general, ca nivelul de 1300-1400 m să fie
cucerit, rămânând accesibil pășunatului doar zona alpină, cea mai înaltă
dar și cea mai redusă, cuprinsă între 1500-1600 m și peste, creșterea
numărului de animale și insuficiența pășunilor locale, necesitatea
protejării fanețelor din vatra comunei (pentru a se putea recolta de aici
fân și otavă, pentru perioada rece a anului), necesitatea protejării
modestei agriculturi montane (realizată, totuși, în detrimentul pășunilor
montane /1 s.a..
iată Xnrincinalii
factori care au contribuit la reducerea
t
'
X
suprafețelor destinate pășunatului animalelor, silindu-i pe moți, de
timpuriu, să închirieze pășuni montane în zonele adiacente imediat
apropiate (o dovadă a faptului că vara, în zona gospodăriilor permanente,
pășunatul era interzis - încă din a doua jumătate a secolului al XVIII-lea
283 Apud L. Botezan, A. Stoica, op. cit., p.229.
284 GRAIUL MOȚILOR (Abrud), Anul I, Nr.3, 21 august 1932, p.4.
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- pentru a se putea asigura furajele, legumele și o parte a necesarului de
cereale pentru gospodărie, acolo unde acestea creșteau și se coceau).
întrucât „problema” fanețelor și a pășunilor a fost una „cheie”
pentru păstoritul din Țara Moților, să vedem în cele ce urmează ce spun
datele statistice.
Datele anterioare anului 1820 sunt puține și relative. Cert rămâne
faptul că nici în secolul XVII pășunile nu erau îndestulătoare, fapt reieșit
și din numeroasele plângeri adresate de către moți autorităților vremii.
La 1820 comuna Câmpeni dispunea de 1074% jugăre
fânețe,
Bistra avea 694 jugăre fânețe.
La sfârșitul secolului al XIX-lea (1900) Certege avea 1098
jugărel 115 stânjeni fânețe și 648 jugăre 153 stânjeni pășuni" .
în urma reformei agrare legiferate în anul 1921 și aplicată în
practică în anii următori, , în cursul anului 1924 au fost împroprietărite
cu pășuni (iugăre) următoarele localități: Câmpeni - 2.252, Bistra - 296,
Certege - 620, Arada - 3.880, Scărișoara și Arieșeni - 16.016, Vidra 1.461, Ponorel- 1.525, Sohodol-2.13 0287.
Moții se așteptau ca reforma agrară să fie un moment de răscruce,
unul radical, în urma căruia să aibă loc o nouă distribuire a pădurilor și
pășunilor, care ar fi contribuit efectiv la îmbunătățirea situației lor.
Pentru a putea face comparații și a trage concluziile care se impun,
prezentăm în cele ce urmează situația fanețelor și pășunilor pentru anii
1929,1933, 1943 și 197 1 288:
Nr.
crt.

I
2
3
4

Localitatea

Câmpeni
Bistra
Certege
Sohodol

1929

1929

1933

FÂNAȚE
(F)

PĂȘUNI
(P)

F

1216 j.
1877 j.
1097 j.
3326 j.

681 j.
2909 j.
654 j.
657 j.

1933
P

1216
1455
1097
3323

3493
2909
1656
3435

1943

F

1239, 383
1877,441
1098, 861
-

1943

1971

PĂȘUNI
ȘI FÂNEȚE
NATURALE
643,1183
3295
2629
2909, 1467
656,418
2255

P

285 Jugărul - de origine romană(< lat.iűgerum, i)-, a fost o unitate de măsurare a
suprafeței, folosită doar în Transilvania;
1 jugăr = 25 ari;după ocuparea Transilvaniei de către austrieci, aceștia au introdus
iugărul austriac cadastral = 1600 stânjeni2
(= 0, 5775 ha, adică 5775 m2);ulterior a fost folosit și iugărul unguresc = 1200 stânjeni2
(= 0, 4316 ha);la 1875 (când s-a hotărât introducerea sistemului metric)erau în uz
ambele.
286 De pe un jugăr de fânaț se recoltau două care de fân de munte, ceva mai mult de pe
terenurile fost arabile, aflate la refacere.
287 Prof. Ioan M. Leahu, op.cit.,, p.43.
288 Vezi: Petru Suciu, Țara Moților...op.cit., p.l5;Dr.Ion L.Ciomac, Valeriu PopaNecșa, op.cit., p.270 și 272; Lucia Apolzan , Observații...op. cit., p.298.
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5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Ponorei
Vidra
Avram lancu
Săcâtura
Neagra
Al bac
Arada
Scărișoara
Arieșeni
Gárda
TOTAL

776 j.
2014 j.
3155j.
970 j.
2581 j.
4688 j.cu
Arada
4139 j.cu
Arieșeni
25.839 j.

308 j.
899 j.
2188 j.
2430j.
1898 j.
1087 j.cu
Arada
3099 j.cu
Arieșeni
16.810 j.

776
2014
3555
970
1300
1965
2998
2200
900
1539
25.308

1508
2554
2088
2410
1980
3245
5128
2598
1600
1745
36.349

776,301
2014, 225
3385, 942
970, 978
1355
2343, 698
2343,698
2414
1235
1446
22500, 527

308, 745
899, 1342
2088, 1288
410, 557
1079
543,1327
543,1327
1805
721
1084
13690, 5134

3098
3626
1099
2404
1811
925
1736
1698
1674
26.250

Situația la nivelul anului 1929: din totalul de 152.072 jugăre
cadastrale, 25.839 jugăre fânețe(16, 99%) și 16.810 jugăre pășune
(11, 05%) - - împreună 42.649 jugăre cadastrale (28, 04%) — arată un
plus de 9.029 jugăre (+ 34, 94%) fânețe, respectiv grija pentru
asigurarea fânului pentru perioada rece a anului care aici era mult mai
lungă față de zona de câmpie.
Raportând suprafața fânețelor și a pășunilor la numărul de animale
din 1927 (pentru 1929 datele lipsesc; chiar dacă aproximative, ele rămân
suficient de relevante), respectiv 44.305 capete (comute, cai, oi și capre),
rezultă 0, 58 jugăre fânețe/cap vită, respectiv 0, 38 jugăre pășune/cap
vită, ceea ce, evident, era insuficient, de unde și nevoia de a arenda
pășuni în alte zone și a face „acasă” cât mai mult fân și otavă.
Anul 1933 ne aduce cifre și suprafețe superioare - 25.308 jugăre
fânețe, respectiv 36.349 jugăre pășuni (61.657 jugăre în total).Față de
anul 1929 a scăzut suprafața fânețelor cu 531 jugăre (- 2, 06%), dar a
crescu mult cea a pășunilor (+ 19.539 jugăre; + 116%) - fapt explicabil
dacă ne gândim că o mare parte a animalelor erau crescute și îngrășate
spre a fi duse la târguri sau trimise la export, ele nemaiapucând
anotimpul rece în zonă.
Raportând cele două suprafețe la numărul de animale (49.236
capete; + 4.931 capete, respectiv
+ 11, 13% față de perioada anterioară), rezultă 0, 51 jugăre fânaț/cap
animal, respectiv 0, 74 jugăre pășune/cap animal.
Saltul este mare dacă ne gândim că la mijloc sunt doar 4 ani. El
ridică semne de întrebare și datorită faptului că a avut loc pe fondul
marii crize economice din anii 1929-1933. Este posibil ca dr. I. Ciomac,
ale cărui date pentru anul 1933 le-am folosit, să se fi înșelat (parțial).
Spre această idee ne conduc și datele pe care ni le furnizează pentru
anul 1943, valoroasa cercetătoare Lucia Apolzan (vezi tabelul de mai sus).
Din suprafața totală de 119.142 jugăre 9107 stânjeni, fânețele
ocupau 22.500, 527 jugăre (18.88%) iar pășunile 13.690, 5134 jugăre
(11, 49%), împreună 36.191, 040 jugăre(30, 37%), adică mai puțin ca în
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anul 1929 (- 6.457, 960 jugăre) și mult mai puțin față de anul 1933 (25.465, 960 jugăre)!
Reducerea suprafețelor poate fi pusă, cel puțin parțial pe impactul
avut de război asupra moților (vitele se vindeau mai puțin, de export nici nu
putea fi vorba, crescând în schimb rechizițiile;principala grijă era asigurarea
„pitei”, cartofilor ș.a., atât de necesare în acele condiții excepționale).
Suprafața totala (pășuni + fânețe), raportată la numărul total de
animale (32.346 capete), arată că reveneau 0, 70 jugăre fânețe/cap vită,
respectiv 0, 42 jugăre pășune/cap vită.
în anul 1970 din 8670 ha căt era suprafața Câmpeniului, pășunile
naturale ocupau 1451 ha (16, 73%) iar fânețele 1844 ha (21, 26%), în
total 3295 ha.(37, 99%).289
Situația generală a fânețelor și pășunilor Țării Moților, comparată
cu evoluția numerică a animalelor crescute de moți, denotă un
dezechilibru evident - lipsa în suficientă măsură a fânețelor și pășunilor,
dar și nevoia obiectivă de a arenda de timpuriu pășuni și fânețe în zonele
geografice imediat apropiate.
O parte a locuitorilor Țării Moților își pășunau animalele pe înălțimile
Gilăului și Vlădesei, însă „ din informațiile referitoare la secolul al XVIIlea, rezultă că este vorba de, ceva de mult intrat în uz”.290
La 1640 lucrurile stăteau așa, pe muntele Gilăului pășunându-și
animalele moții din Câmpeni.291
în 1640/1641 câmpănarii își scoteau vitele la pășunat pe același munte
vecin, al Gilăului292, pentru aceasta fiind datori să dea de fiecare stână un
berbec, un caș și 25 de dinari; pentru fiecare cal, bou, vacă sau porc se
plăteau 2 dinari (cu un an mai devreme taxa fusese de 1 dinar), iar pentru
calul cu care se căra „merindea” sus pe munte, nu se plătea nimic.293
După 25 de ani (1666), aceiași câmpănari, pentru pășunatul
animalelor vara, pe hotarul Someșului Cald și Someșului Rece
(vecin cu hotarul Câmpeniului), plăteau: de o vită mare 1 ban; de o
turmă de oi, un berbec; de o stână (în documente: szállás > sălaș) 25
289 Leahu Ioan, Dávid I. Dorel, op. cit., p.77.
290D. Prodan Iobăgia în Transilvania în secolul al XVII-lea. Vol.I. Supușii, București,
1986, p.340-341.Vezi și: N.Dunăre, Pădurăritul tradițional în subzonele nord-estice
ale munților Apuseni, în: APVJ.VM (Alba Iulia), X, 1972, p.607; Zsigmond Jakó, A
gyalui vártartomány urbariumai.Bevezetessel ellátva közzéteszi, Cluj, 1944, p.206.
1 P. Binder, Geografia istorică a Munților Apuseni în orânduirea feudală (sec.XHIXVII), în: APVLVM (Alba Iulia), XIII, 1975, p.536 (n. 100).
292 „ Vagion egy hauas melyet Gyalai alias Czigan hauasnak hinak hotaros
Topanfaluaual”. Apud P.Binder, op.cit., p.536.
293 D.Prodan, op.cit.,, p.340.
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dinari, un caș (dacă nu dădeau cașul erau datori cu aiți 25 dinari);de
un cal mic, neumblat, 1 ban, iar dacă era umblat, era scutit; de doi
boi de jug 1 ban.294295
296
Câțiva ani mai târziu (1679), Munții Gilăului - care spre miazăzi
se învecinau cu cei ai Câmpeniului - aduceau un venit de 150 de florini,
de la câmpănari “darea” ridicându-se la 50 de berbeci.
La 1720, moții din Râu Mare, Râu Mic, Bistra și Câmpeni aveau
luate în arendă terenuri întinse din Munții Gilăului. în părțile domeniului
de acolo și domeniul feudal învecinat. Aceasta constituie o dovadă că
încă de la începutul secolului al XVIII-lea, în zona așezărilor moțești
permanente pășunatul era oprit, pentru a se putea face furajele, eventual
unele cereale necesare consumului uman sau animal.
Aceasta a fost și direcția de roire a unei părți a moților, fapt
confirmat de urbariul din anul 1724 care arată că pe hotarul Someșului
Cald locuiau jeleri pe următoarele vetre: Arsuri, Păltinei, Mărișel,
Măgura, Răcătău, Snițiac, Copcel ș.a.297în 1727 documentele precizează
faptul că moții arendaseră munții Mărișel, Siliac, Copcel, Măgura,
Muntele Gilăului (în documentele medievale mai apare și sub numele de
„Țiganul”) și Răcătăul, adică arealul geografic situat între Dobra, Lății,
Hotarele Bistra, Abrud și pârâul Beliș.
Zece ani mai târziu (1737), taxele pentru pășunat plătite numai
nobilului din Gilău, se ridicau la suma de 500 de florini298, ceea ce denotă
o creștere semnificativă a numărului de animale pășunate aici vara.
în anul 1741 curăturile au fost interzise, amenda pentru
contravenienți ridicându-se la 40 de florini. Adăugându-se creșterea
demografică, creșterea numărului de animale, extensia în altitudine a
crângurilor și reducerea implicită a suprafețelor pentru pășunat,
pășunarea de mai bine de un secol în Munții Gilăului (care la
altitudinea de 1600-1800 m prezenta platouri netede și largi), avem
explicația faptului că spre sfârșitul secolului al XVII-lea și începutul
secolului al XVIII-lea a început un proces de „roire” și statornicire
definitivă a unui număr mare de moți în acești munți. Aici,
îndeosebi pe terasele înalte, ei întemeiază așezări de tip răsfirat,

294 Ibidem, p.340-341.
295 Ibidem, p.341.
296 Tóth I.Zoltán , op. cit., p.94. ■
297 P. Binder, op. cit., p.536-537..D.Prodan, Problema iobăgiei în Transilvania... op. cit., p.82.
298 Sabin Belu, op.cit., p.393.
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dintre acestea distingându-se rapid Mărișel, Măguri, Giurcuța,
Dângău ș.a.299
Locuitorii din Bistra deși aveau un munte al lor, au fost obligați de
insuficiența locurilor pentru pășunat să închirieze pășuni întinse (mai
ales pentru vitele mari) în zona Munților Trascău.
Locuitorii din Câmpeni (mai) închiriau pășuni fie de la fisc, fie de
la contele Haller - stăpânul munților din zona Crișului Alb. Pentru
pășunatul între Rusalii-Sf.Marie, fiscul lua 5 creițari pentru un bou sau
cal, 2 creițari pentru o vacă, respectiv 1 creițar pentru fiecare vită
măruntă (porc, oaie sau capră). Proprietarul pădurii le lua însă câte 20
creițari pentru vitele mari și câte 10 creițari pentru o oaie.300
Urbariul din 1746, referindu-se la realități mai vechi cu cel puțin
două decenii, consemna că locuitorii Țării Moților, pentru pășunatul pe
Munții Gilăului, Hășdatei și Litei, plăteau suma de 1040 florini renani.301
în același an, numai locuitorii din Câmpeni și Bistra au plătit nobilului
din Gilău, proprietarul munților Gilău, suma de 700 de florini (în anii
anteriori ea fusese de 500 florini).302303
Era o dovadă a creșterii numărului
animalelor crescute.
Potrivit conscripției din anul 1750, Abrudul nu dispunea de un
izlaz suficient pentru pășunarea animalelor, de aceea „ tam quoad sylvas,
turn quoad pascua utitur ex territoriis circumjacentium Fiscalium
Possessionum Butsum, Abrudfalva, Toppánfalva et Muska, ut desuper
convenire patest”™
Cărpinișul „n-are nici pentru el izlaz suficient", fiind obligat să
arendeze pășuni de la baronul Gheorghe Haller, m hotarele satelor
Hășdate și Feneșel, pentru care plăteau 100 de florini renani.304
în anul 1759 moții plăteau nobilului din Gilău, numai pentru
pășunatul vitelor mari, suma de 150 de florini, iar din toate oile pășunate
dădeau 50 de berbeci (ca și la 1679).

299 După 1776, ca urmare a creșterii obligațiilor iobagilor de pe domeniul de sus, o mare parte
a acestora devin fugari. “în Munții Gilăului, pe domeniul Bânffy, în secolul al XVIU-lea
formează sate întregi, ca Măguri, Mărișel și altele, care apoi sunt înglobate prin
răscumpărarea munților, în domeniu". D.Prodan, Răscoala.. .op.cit., p.103.
300 Sabin Belu, op.cit., p.392-393.
301 Tóth I.Zoltán , op.cit., p.94.Vezi și:D.Prodan, op.cit., p.93-94.
302 Ștefan Meteș, op.cit., p.42.
303 Tóth I.Zoltán, op.ct., p.63 („atât în ceea ce privește pădurile cât și pășunile se
folosesc de cele din hotarul posesiunilor fiscale învecinate: Bucium, Abrud Sat,
Câmpeni și Mușca, după cum se pot învoi cu privire la acelea ").
304 Ibidem, p.94.
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Fluctuația (în plus) a arendei pentru pășunat, în afara impulsului
natural al proprietarului de a spori arenda de la o perioadă la alta și de a
obține noi beneficii fără nici un fel de efort, are și alte explicații:
creșterea numărului celor care în această perioadă sau ocupat cu
păstoritul; criza acută de pășuni și nevoia de a proteja sursele locale de
nutrețuri; creșterea numărului animalelor ca urmare a prețuirii și creșterii
cererii de animale crescute de moți; ș.a.
Câțiva ani mai târziu (1773), locuitorii Țării Moților își pășunau
animalele în peste 50 de munți, acesta fiind și anul în care fiscul a
cumpărat (cu 14.000 florini) munții ocupați de către proprii iobagi,
anexându-i la celelalte proprietăți pe care le poseda în zonă.
în anul 1775, locuitorii din Râul Mare, ”ca să-și poată ține viața se
văd siliți să plătească taxe pentru munți, 208, 20 florini pentru muntele
Bânffyeștilor, pentru alți doi munți, Mersoc (Mărișel ?-n.n.) și
Călineasa, 38, 06 florini, pentru muntele Bulzeștilor 40 florini, pentru
muntele Sârbi cel puțin 120 florini, unde să-și pască vitele vara”.3 5
Rescriptul imperial din 22 decembrie 1775, comunicat de Guvern
prin decretul din 7 februarie 1776, care va fi invocat de acum încolo ca
„reglementarea din 1776”, stabilea că prestațiile se reduceau la o taxă pe
care fiscul o voia mereu mai mare. Dintre multele prestații, fiscul a ținut
să păstreze pentru el doar arenda de 700 de florini a Munților Gilăului munți pe care moții își pășunau animalele în continuare și pe care fiscul
tocmai de aceea îi achiziționase (1773).305
306307
în anul 1776, locuitorii din Roșia Montană aveau fânețe arendate în
hotarul comunei Mușca.
în iunie 1776, într-o petiție a moților din Râul Mic, adresată
Oficiului minier superior, reiese că pentru pășunatul pe timpul verii
„pentru muntele Bânffy, plătesc 197, 14 florini, domeniului Deva pentru
pășunat 40 florini ungurești, satului Blăjeni 20 florini, pentru muntele
Găina lui Paul Hollâky 40’florini. Acestea pentru vărat”. 07
In 1776 întregul domeniu de sus plătea drept arendă suma de 999
florini.308
Un an mai târziu, la 20 martie 1777, într-o nouă plângere adresată
Tezaurariatului (Sibiu), moții din Râul Mic, Câmpeni și Bistra
menționează că „din lipsă de pășune, Bistra și Câmpeni au luat muntele

305 D. Prodan, op.cit., p. 125.
306 Idem, Problema iobăgiei în Transilvania. 1700-1848, op.cit., p.90.
307 D. Prodan, Răscoala...op.cit., p. 127.
’’08 Ibidem, p.l 15.
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Haller cu 270 florini, Rău Mic cumpără pășune de la contele Bânffy și
Hollâky cu 290 florini”309*
în octombrie 1780, moții din Râu Mic, Râu Mare, Bistra ș.a., se
plângeau împăratului că au fost privați de toate libertățile și drepturile de
care se bucuraseră, că au prea multe dări și robote pe cap, că li s-au răpit
pășunile din păduri, ținerea vitelor obligându-i la mari cheltuieli (plăteau
ca arendă 1 florin la 2 boi, 1 florin la 3 vaci plus 30 de oi anual).31
în anul 1781 moții înaintează o nouă plângere , arătând că dacă
înainte pentru munții Bânffy, Râu Mic, Râu Mare și Câmpeni plăteau
o arendă de 100 de florini, acum când sunt luați de Camera
(propietatea fiscului) plătesc 700 de florini, plus că le este interzisă
pășunarea în păduri.31
Arendarea de pășuni va continua și în secolul următor (XIX), lipsa
pășunilor fiind reclamată de către moți în continuare.
Cu prilejul conscripției urbariale din 4 mai 1820, moții din
Câmpeni declarau că „Pășune de obște n-avem”, ca atare „de la Rusalii
până la Sântă Mărie ”(18 iunie-8 septembrie) animalele le ținem „cu
pășune în muntele fiscușesc crăiesc și a grofului Haller cumpărate le
paștem, pentru care munți și an au plătit la cămară de bou sau de cal 5
cr., de vacă 2 cr., de marhe mărunte, porci, oaie, capre, 1 cr.(...)dară
din Sântă Mărie până la Rusalii le ținem acasă în hotarul nostru,
toamna și primăvara cu pășunea hotarului. (...) ”.312313
314
Cu același prilej, moții din Vidra de Sus declarau (31 iunie
1820) că „ Loc de pășunat puțin avem pentru care chitilen suntem în
toi anul în cei mai de aproape și în vecinătate locuri de la biruitori a
târgui și cumpăra loc de pășune așa din varmeghia Zarandului din
hotarul Hălmaf iului, și din varmeghia Clujului de la grof Bânffy și de
la Hallerești ”:
Moții din Scărișoara, la 4 iulie 1820, declarau recenzorilor că
„Pășune de obște nu avem, de unde din ce se opresc fânațele până la
slobod, mânăm marhele în munții Cămării la pășune pentru care plătim
ca și alții din Domeniul acesta taxa la Cămară”.

309 Dávid Prodan, Răscoala lui Horea. Ediție nouă, revăzută. Vol.l. București, 1984,
p. 135-136; Idem, Răscoala. ..op. c/t, I,
1979, p. 130-131 (vezi și n.94).
3W Ibidem, p.140.
Ibidem, p.144.
312 Ștefan Meteș, op.cit., p.46.
313 Ibidem, p.l 87.
314 Ibidem, p.152.
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Cei din Bucium declarau (1820) că „Fânețele mai sunt cum
sunt, dar nu dau otavă. Hotarul nostru fiind foarte strâmt, islazul
nostru comunal e atât de mic, încât abia putem paște caii de mină cu
care se transportă piatra; pentru celelalte vite cornute și necornute
suntem nevoiți, până la terminarea secerișului și cositului, să
închiriem cu bani pășuni în munții Feneș (Vlaha).Acest pășunat îi
215
,
costă anual 350 de florini". '
în 1872, pentru pășunatul în Munții Gilăului se plătea între 3-6
cruceri pentru o vită.
Prin 1882 - scria Petru Suciu - „fiscușul unguresc a casat acest
drept și a început să dea pășunatul din munți prin licitație ”, în felul
acesta îngreunându-1 și scumpindu-1. Acest procedeu a rămas în vigoare
până în preajma primului război mondial. în acest interval, pentru un
munte s-a plătit până la 300 de zloți (pentru o vită pășunată o vară la
munte, se plătea 3-4 zloți).Același autor notează faptul că în anul 1916
pentru pășunat, lunar, se plăteau 2-2, 60 coroane pentru o vită mare, 1-1,
30 coroane pentru o vită mică/' “
Arendarea pășunatului pe diverși munți a continuat și după Marea
Unire din 1918.
în 1927-1928 bunăoară, moții își pășunau animalele pe următorii
munți315
*317: Câmpeni - pe Sbor, Brănești (aproape de Iara) și Pecioragu;
Bistra (care deținea cea mai mare suprafață pentru pășunat) - pe Muntele
Mare, Căpățâna, Zmizilor, Prislop, Runculeul, Tomnatic, Filea, Straja,
Groși și Runculeul Groșilor; Certege - pe Dobrin, Latoasele și Brădeana;
Sohodol - pe Fieș, Căpățâna, Bogdan și Tina; Vidra - pe Blăjoaia (din
Munții Gilăului); Avram Iancu - pe Biharia (1597 m), Curcubăta (Mare1849 m și Mică-1769 m), Divaia și Găina (1486 m); ș.a.

12. Continuitatea și sedentaritatea
terminologia păstorească

locală reflectată

de

Alături de termenii autohtoni (de sorginte dacică sau traco-dacică,
care lipsesc din limba albaneză) - zăr, zară (<indo.e.dher), urdă
i<inHriPwpr

nr

burduf318,brânză

dA sarhacl

straahpata

(<indo.e.bhrend,

rân7A

bher),

hari

cârlan

tare.

strimcra

ș.a.-,

stâna

majoritatea

315 Tóth I.Zoltán, op.cit., p.l80.
j16 Petru Suciu, op.cit., p.99-100.
317 Ibidem, p.101.
;ls Pentru cei trei termeni și sorgintea lor autohtonă, vezi: I. Fischer, Latina...p.l50.
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termenilor românești legați de păstorit sunt de sorginte latină, acestora
adăugându-se și alți termeni, de diverse sorginți.
Creșterea (< crescere) numărului de animale(< animalia) (vite <
vita), explozia demografică,
creșterea numărului de gospodării (crângurilor) și a altitudinii acestora
ș.a., având ca efect direct reducerea suprafețelor pentru pășunat și a
cantității de nutrețuri (<nütritorius, nütritöris, nutricium) pentru
anotimpul rece ( iamă-primăvară), au obligat pe moți ca pentru a avea
pășune (< pastiö, nis), iarbă (< herba, ae) pentru animale, să urce cu
acestea la munte (< mons, ntis), unde ca păstori / păcurari (<pastor, öris /
pecürarius, iT) aveau adăposturi specializate - „colibi”(< v.sl.koliba)
pentru ei, staul < stab[u]lum, respectiv „poieți”- grajduri (< v.sl.pojata;
scr.pojat; v.sl.grajzdl) pentru animalele lor.
La munte ei foloseau fânețele naturale (< fenarius) ale plaiurilor (<
plaga, ae) și câmpurilor (< campus, i), cât și ce putea oferi pădurea (<
silva, ae) pentru hrana animalelor; animalele - moții nu au avu turme (<
turma, ae) și nici ciobani (< tc.coban) - păstorul-păstorița (<pastor, öris), "păcurarul - păcurărița”(<pecurarius, iî), după ce-și luau
„merindea” ( <merenda, ae), le mânau (< minare) de dimineața până
seara la păscut (< pascö, ere, păvi, pastum) la iarbă verde-pajiști, dândule și frunze (frons, ndis) - moții având la munte frunzare (< frunza +
suf.- ar) speciale, alimentate din pădure (< silva, ae; padulem).
Animalelor li se da (și) sare (< săi, salis), respectiv apă (< aqua,
ae), adăparea (< adaqüo, adaquăre) fiind extrem de important - aici ei
aveau la dispoziție fântâni (< fontăna, ae) sau izvoare naturale.
Motive bine determinate (cosirea ierbii jos în vatra satului, nevoia
regenerării fânețelor naturale alpine) i-au făcut pe moți ca vara, după
nedeia (sărbătoarea) de pe muntele Găina, să coboare temporar cu
animalele în comunele și crângurile lor. Aici, terenurile pentru fânaț,
gunoite (gunoi < v.sl. gunoi, gnoji) și protejate pentru ca iarba să crească
pe ele în voie, intrau la cositul primului fân (< fenum).Această muncă
grea era făcută intens, într-un termen cât mai scurt posibil, pentru a putea
fi folosit optim timpul frumos de afară la uscarea ierbii, predilect de
către bărbați, care foloseau la această operație coasa (< v.sl.kosa) - până
la mijlocul secolului al XX-lea singura unealtă întrebuințată la cositul
nutrețului natural și de cultură - , aranjată la gură cu ajutorul „bătelelor”
(ciocan + ilău) și ascuțită la anumite intervale, după ce lama îi era ștearsă
cu o mână de iarbă proaspăt cosită, cu ajutorul unei gresii, în limbajul
moțesc numită” cute” (< cos, cötis; ac.cötem), care era ținută la brăcinar,
într-un „tioc” (din lemn sau tablă) în care se afla apă. Brazdele de iarbă
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reavănă erau lăsate pentru uscare la soare, fiind, din când în când,
întoarse cu ajutorul furcii (< furca, ae) și al greblei (<bg. greblo).
Pologul - iarba tăiată și neadunată - (< sb., bg. polog) uscat era
strâns în „porșori” (mici grămezi), din mai mulți porșori(< porc
<lat.porcus + suf.-(u)șor) facându-se o claie (< bg., sb. kladnja) iar din
mai multe clăi, o clăditură .Resturile de fân uscat erau strânse cu grebla,
pentru ca locul (câmpul < campus) să rămână curat și iarba să poată
crește în voie, iar dacă aceasta se făcea, se cosea al doilea fân, otava(<
sb., bg., ucr., slov., pol. otava), cu calități nutritive deosebite.
Mai apoi, toamna târziu, locul era folosit ca izlaz (< bg.izlaz; sl.
izlazu) pentru păscutul animalelor.
Fânul uscat și otava erau păstrate fie sub cerul liber, sub formă de
clăi și clădituri, fie în adăposturi (locuri) speciale - în șuri (< germ. diai,
schür; săs. schyren) sau poduri de poieți (grajduri).
La munte, după mulgere (< mulgeö, ere), laptele (< lactö) - primul
lapte după fătat numindu-se corastă (< colastra)31 -, din donițele (cupele
<cuppa)) de brad, găleți(<galleta) sau căldări era strecurat (<*extracolare),
pus în vase (< văsum, i) mari - ceaunele de fiert lapte, căldări (< caldăria, ae), se adăuga cheag (< coăgulum, i), apoi se fierbea (< ferveö, ere),
amestecându-se din când în când cu o lingură (< lingula, ae) de lemn.
Amestecul pregătit era pus în saci (< saccus, i) sau pânze speciale, lăsat să
piardă gravitațional lichidul - zerul rezultat era sănătos la băut, un excelent
adjuvant în hrana animalelor - sau se storcea (<*extorqueö, ere, torsi, tortum)
folosindu-se șurubul sau greutățile care se puneau peste el, obținându-se
cașul (< căseus, i) și apoi brânza care se păstra în „dioabe”(putini din lemn).
Laptele pus la „prins’’, era pus în oale (< olla, ae).
Dintre animalele crescute de moți amintim: vaca (< vacca, ae),
juninca (<iunix, icis, iuvenix), vițeaua (< vitulae, ae), vițelul (< vitellus,
i), juncul (< iuuencus), taurul (< taurus, i), boul (< bős, bovis), oaia (<
ovis, is), noatenul (<annőtinus - „de un an, de anul trecut”), mioara (<
agnella, ae), miel (< agnellus, i), mieluț (< agniculus, i), berbec (<
vervex, ecis)*320, capra (< capra, ae), iada (< equa), ied (< haedulus, i), cal
(caballus, i), iapă (< equa), mânz (din substrat), armăsar (< admissărius,
iî), porc (< porcus, i), purcea (< porcella, ae), purcel, purceluș (porcellus,
i), scroafă (< scrofa, ae), vier (< uerres, is) ș.a.
Moții au crescut aceste animale pe lângă gospodăria lor (și)pentru
produsele și materiile prime pe care acestea le-au furnizat, care au jucat
un rol esențial în chinuita lor viață de zi cu zi:lapte (<lactö, smântână
j19 Primul lapte după tătare apare și sub denumirile de corastră, curastră ș.a.
320 aries > arete (termen vechi, regional) - berbec.
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(„groștior” în limbajul local), caș (< caseus, i), brânză , unt (< unctum),
came (< caro, camis), slănină (< sud.sl.slănină - „clisă” în limbajul
local), untură (< unctura), seu (< sebum / sevum, i), lână (< lana, ae),
piele (< pellis, is), păr (< pilus, i), corn (< comu, üs) ș.a.
Lingvistica se dovedește, încă odată, cea mai prețioasă dintre
științele auxiliare ale istoriei.
în ultima parte a studiului, iată câteva considerații privind termenii
fân, nutreț și staul.
Importanța fânului pentru creșterea animalelor în Țara Moților este
reliefată, între altele, de două testamente istorice deosebite: în
testamentul lui Cloșca (1785) se vorbește de fân și clădituri de fân321322
*; în
cel de-al doilea, aparținând lui Alexandru Sterca Șuluțiu, se utilizează
termenul “fenu” 3 2- o dovadă a conservatorismului lingvistic local, a
arhaismelor de sorginte latină, în uz încă în secolul al XIX-lea.
în timp ce maghiara a împrumutat pentru a desemna nutrețul uscat
și adăpostul vitelor termeni din limba slavă, în limba română (graiul
moțesc) s-au păstrat fân (fenum), nutreț (nutricium) și staul (sta/b/ulum)
323din limba latină.
Continuitatea lor lingvistică reprezintă, așa după cum sublinia P. P.
Panaitescu, “dovada continuității economice a creșterii vitelor în centre
stabile. E vorba de gospodării cu nutreț uscat, pregătit vitelor domestice
și cu clădiri de adăpost pentru ele ”.324
în fine, legat de întreaga terminologie ce privește păstoritul
românilor din Țara Moților, întrebarea care se pune este „cine” a
transmis din antichitate până în zilele noastre termenii autohtoni și pe cei
de sorginte latină ?
„ Ele [denumirile] au trebuit să fie transmise din gură în gură, din
neam în neam, pentru a ajunge aproape neschimbate până în zilele
noastre. Care alt popor a putut îndeplini această transmitere decât
acela care a venit în legătură cu ambele vremi, acele trecute și acele
,, 325
prezente .
321 N. Edroiu, Testamentul lui Horea și Cloșca, în: MAGAZIN ISTORIC (București),
1972, VI, Nr.4, p.97.
322
Testamentul lui Alexandru Sterca Șuluțiu, în: GAZETA TRANSILVANIEI
(Brașov), Anul XXX, Nr.71, din 22/10 septembrie 1867, p.I.
32j Poetul Vergiliu, referindu-se la locul unde își adăposteau strămoșii noștri animalele,
scria următoarele: "Acolo oamenii (in cirezile închise în staule’’.
324 P.P. Panaitescu, Introducere în istoria culturii românești, Editura Științifică,
București, 1969, p. 145-146.
3‘5 A. D. Xenopol, Istoria românilor din Dacia Traiană. Ediția a IlI-a. Voi. VIII,
București, 1925, p.231.
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CONSIDERATIONS REGARDING SHEPHERDING IN MOȚI
COUNTRY (17TH - 21TH CENTURIES)
Abstract
Being based on a complex scientific research and a deep knowledge of
the area - the author being himself a native of Moți Country (he was
bom in Avram Iancu (Alba county) - this study analyses the activity of
the shepherds between the 17th and 19th centuries, pointing out its
particular features: the inhabitants of Țara Moților did not practise an
extensive grazing; they didn't have sheep herds; they didn't travel from
the mountain to the plains; they stayed in the same place; the small
number of domestic animals and raising different breeds together were
the characteristics of the whole above mentioned period.
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CONSIDERAȚII PRIVIND METODOLOGIA
CERCETĂRII SISTEMELOR ROMÂNEȘTI
DE CREȘTERE TRADIȚIONALĂ A OILOR
Cercetător II dr. Ioan Augustin Goia
într-o lucrare referitoare la creșterea tradițională a oilor în zona
montană din România1, Romulus Vuia grupa pe domenii numeroasele
studii dedicate acestei teme, enumerând autori din rândul filologilor (O.
Densusianu2, P.Cancel3, Th. Capidan4, I.I.Russu5, I.Diaconu6), al
istoricilor (Șt. Meteș7, A. Veress8, Al. Doboși910
), al geografilor (Emm. De
Martonne , S.Mehedinți11, N. Dragomir12, S.Opreanu13, Mara N.
Popp14, I.Conea15, G.Vâlsan16, Tib. Morariu17), al zoologilor (Gh.

R. Vuia, Păstoritul din munții României, în Studii de etnografie și folclor, voi. II, Ed.
Minerva, Buc., 1980, p. 176-203
2 O. Densusianu, Păstoritul ld popoarele romanice. însemnătatea lui lingvistică și
etnografică, Buc., 1913
’ P. Cancel, Păstoritul la poporul român, în Convorbiri literare, nr. 9, p. 10-13
4 Th. Capidan, Raporturile lingvistice slavo-române în Dacoromania, IV, 1924, Cluj, 183-352
5 LI. Russu, Din trecutul păstoritului românesc, în Anuarul Muzeului Etnografic al
Transilvaniei, I, 1957-1958, Cluj, 1958, p. 135-156
61. Diaconu, Păstoritul în Vrancea, în Grai și suflet, IV, 1929-1930, p. 257-309
7 Șt. Meteș, Păstori ardeleni în principatele române, Cluj, 1925
8 A. Veress, Păstoritul ardelenilor în Moldova și Țara Românească până la 1821, Buc., 1927
9 Al. Doboși, Datul oilor (Quinquagesima ovium) un capitol din istoria economică a
românilor din Transilvania,Buc., 1937
10 Emm. de Martonne, La vie pastorale et la transhumance dans Ies Karpathes
meridionales, în Zu Friedrich Rătzel Gedăchtnis, Leipzig, 1904
" S. Mehedinți, Die rumănische Steppe, în Zu Friedrich..., Leipzig, 1904
12 N. Dragomir, Din trecutul oierilor mărgineni din Săliște și comunele din jur, în Lucrările
Institutului de Geografie al Universității din Cluj, vol.II, 1924-1925, p. 195-256
b S. Opreanu, Contribuții la transhumanța din Carpații Orientali, în Lucrările
Institutului de Geografie al Universității din Cluj, voi IV, 1928-1929, p. 207-244
14 Mara N. Popp, Ciobănia la Ungurenii din dreapta Oltului, în Buletinul Societății
Regale Române de Geografie, tom. LI, 1932, p. 149-176
Idem, Contribuțiuni la vieața pastorală din Argeș și Muscel, în Buletinul Societății
Regale Române de Geografie, tom. LII, 1933, p.229-282
Idem, Păstoritul în câmpie în cadrul vieții pastorale românești în genere, în Lucrările
Institutului de Geografie al Universității din Cluj, voi. VII, 1942, p. 283-312
151. Conea, Clopotiva, un sat din Hațeg, Buc., 1940
16 G. Vâlsan, Mocanii în Dobrogea, extras din Graiul Românesc, II, 1945
17 Tib. Morariu, Vieațapastorală în Munții Rodnei, Buc., 1937
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Radu18, I. Oțel19, A.I.Georgeoni20), al etnografilor (R. Vuia21, L.
Apolzan22, N. Dunăre23,1. Vlăduțiu24), al sociologilor (Tr. Herseni25).
în valoroasa sa sinteză intitulată “Tipuri de păstorit la români"',
apărută în anul 1964, același autor constata că abordarea procesului
pastoral de către specialiști cu o formație științifică atât de diferită a avut
ca efect publicarea unor lucrări cu “caracter eterogen”, al căror material
nu era “cules unitar” și ilustra în special realitățile din Carpații
Meridionali și din cei Orientali2627
.
Situația descrisă explică de ce abordarea interdisciplinară a
fenomenului pastoral românesc a rămas până târziu doar un deziderat,
demersurile teoretice ale multor autori fiind centrate prioritar pe definirea
“tipurilor de păstorit”.
Și cartea lui Romulus Vuia debutează cu o trecere în revistă a
tentativelor proprii de clasificare în tipuri a formelor tradiționale de
creștere a oilor la români, demers considerat de autor esențial pentru
abordarea sistematică a' domeniului. Dacă în prima sa tentativă,
realizată în urma cercetărilor din anul 1922, Romulus Vuia identifica
trei tipuri de păstorit (1. “...o formă rudimentară, îmbinată cu
agricultura, ...în hotarul comunei”-, ITpăstoritul locuitorilor de la
marginea zonei muntoase”; 3. forma din Carpații Meridionali,
practicată de poienari, care “coexista cu pendularea”)11, în a doua
încercare de clasificare, din 1926, autorul adăuga încă două tipuri,
deosebind: 1.”păstoritul poienarilor”, definit prin “menținerea
pendulării”; 2.“păstoritul jienilor din zona fânețelor”; 3.“păstoritul
mărginenilor de pe Munții Sebeșului”; 4/păstoritul țărenilor din
18 Gh. Radu, Contribuții la studiul stânelor din România, Buc., 1935
191. Oțel, Cercetări asuprapăstoritului in Vrancea, Buc., 1936
201. Al. Georgeoni, Contribuțiuni lapăstoritul în Maramureș, Buc. 1936
21 R. Vuia, Câteva observații și constatări asupra păstoritului și asupra tipurilor de case la
români, în Lucrările Institutului de Geografie al Universității din Cluj, Cluj, I, 1924
22 L. Apolzan, Cercetări etnografice în Munții Apuseni, în Apulum, I, 1939-1942 p.
257-284; Idem, Observații asupra ocupațiilor agricole în Munții Apuseni, în Apulum,
II, 1943-1945, p. 284-311
23 N.Dunăre, Problema cercetării etnografice a păstoritului, în Studii și cercetări de
istorie, Cluj, an VII, 1956, nr. 1-4
24 I. Vlăduțiu, Almenwirtschaftliche Viehhaltung und Transhumance im Brangebiet
(Südkarpathen, Rumănien), în Viehzucht und Hirtenleben in Ostmitteleuropa,
Budapest, 1961
25 Tr. Herseni, Stâna din Munții Făgărașului,în Boabe de grâufJ, 1934 ; Idem, Stâni
nerejene, în Sociologie românească, nr. 7-9, 1936 ; Idem, Probleme de sociologie
pastorală, Buc., 1941
26 R. Vuia, Tipuri de păstorit la români, Ed. Academiei R.P.R., Buc., 1964, p. 11
27 Ibidem, p. 12
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bazinul de la Hațeg și Valea Streiului” în care “ ...păstoritul exista
28
alături de agricultură”', 5. "păstoritul local din ținutul pădurenilor" .
Se observă tendința autorului de a spori numărul de tipuri, neglijând
uneori caracterul de maximă generalitate pe care un tip trebuie să îl
posede. Din acest motiv, Romulus Vuia critică tipologia “prea simplă“
9Q
a lui Traian Hersenî , care distingea în anul 1936 patru tipuri de
păstorit^, dintre care primele trei (1. sedentar, 2. pendulator, 3.
transhumant) - prezente la românii din nordul Dunării - corespundeau,
de fapt, primei tipologii întocmite de Romulus Vuia.
Clasificarea făcută de Tiberiu Morariu în anul 1937 (1. “păstorit
rudimentar, în hotarul comunei”, practicat în Poiana Ruscă și Câmpia
Transilvaniei; 2. "păstoritul (familial) din M. Apuseni și Țara Hațegului'”',
3. păstoritul din Carpații Meridionali, ”...împreunat cu transhumanță”',
4. păstoritul din Munții Rodnei)28
31 are, conform lui Romulus Vuia, “liniile
30
29
generale bine prinse ', chiar dacă unele aspecte sunt “schematice” 3233
.
34
Exceptând atenția aparte acordată păstoritului familial din Apuseni,
clasificarea lui Tiberiu Morariu nu se deosebește esențial, în conținut, de
tipologiile precedente. Am remarca aici, în schimb, un aspect important:
Tiberiu Morariu folosește în cartea sa, chiar dacă nu consecvent, sintagma
“sisteme pastorale” , o formulare modernă, cu potențial teoretic deosebit,
pe care noi o vom prefera, din motive pe care le vom detalia ulterior,
sintagmei tipuri de păstorit, care sugerează mai degrabă o abordare
morfologică decât una sistemică, absolut necesară.
In “Tipuri de păstorit la români”, Romulus Vuia citează și
contribuția “recentă” a lui Nicolae Dunăre în domeniul clasificării formelor
de păstorit, menționând împărțirea lor de către acesta în “...păstorit agricol
sau... păstorit local, pendulare pastorală, transhumanță, nomadism
pastoral'^. Contribuția deosebită a lui Nicolae Dunăre la clasificarea
sistemelor tradiționale românești de creștere a oilor va veni mai târziu, prin
introducerea termenului - cu acoperire etnografică reală - de “păstorit de
pendulare dublă “, ocazie cu care va vorbi de patru tipuri de păstorit'. “1.
creșterea vitelor în grajd, II. păstoritul local (agricol), III. păstoritul

28 Ibidem, p. 12-13
29 Ibidem, p. 15-16
30 Tr. Herseni, L ’organisation pastorale en Roumanie, în Archives pour la science et la
reforme sociales (Arhiva pentru știința și reforma socială), anul XIII, 1936 , p.248-249
31 Tib. Morariu, op. cit., p. 202-203
>2 R. Vuia, Tipuri de păstorit la români, Editura Academiei R.P.R., Buc., 1964, p. 16
33 Tib. Morariu, op. cit. p.202
34 R. Vuia, Tipuri de păstorit la români, Editura Academiei R.P.R., Buc., 1964, p. 15
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pendulator, IV. păstoritul transhumant”35. Această tipologie va fi reluată
de același autor ceva mai târziu, introducându-se pentru primul tip termenul
de “păstorit sedentar”36.
în lucrarea citată, Romulus Vuia formulează opt criterii în funcție
de care întreprinde ultima sa clasificare a tipurilor de păstorit românești
din nordul Dunării37, distingând patru “mari categorii” în care tipurile
de păstorit pot fi împărțite: I. ”păstoritul agricol-local", II. ”păstoritul
agricol cu stâna la munte”, III. “păstoritul din zona fânețelor”, IV.
"păstoritul bazat pe pășune alpină și iernare la șes” . Distincția
necesară făcută între tipurile II și III (ambele cu vărat la munte, dar cu
particularități evidente) constituie o contribuție personală valoroasă a
autorului, ilustrându-i scrupulozitatea deosebită. Deoarece ambele tipuri
se bazează pe pășune alpină, pășunat sezonier în hotar și iernare tot aici,
ele par însă, în opinia noastră, mai degrabă variante ale aceluiași tip,
decât tipuri deosebite.
Este evident faptul că toate tipologiile prezentate au la bază un
criteriu esențial, intuit de toți cei care le-au elaborat: criteriul spațial. In
cazul tipului I, de exemplu (tipologia Vuia), avem un spațiu închis, cu
valențe agro-pastorale, în cazul tipului II - un spațiu agro-pastoral închis
și altul montan, exclusiv pastoral, delimitat, în cazul tipului III - un
spațiu preponderent pastoral, delimitat, în cazul tipului IV - spațiu
exclusiv pastoral montan, deschis (vărat) și spațiu agro-pastoral de deal,
de șes și luncă, deschis (pendulare și iernat).
Amplitudinea mișcării efectivului de animale în acest spațiu
constituie, evident, un al doilea criteriu luat în calcul în stabilirea
tipologiilor, iar Romulus Vuia subliniază importanța unui alt criteriu:
aportul agricol al efectivului de animale (fertilizarea terenului).
Aceeași orientare se regăsește și la autorii care au abordat după
anul 1964 problematica clasificării sistemelor tradiționale de creștere a
animalelor în România.
într-o lucrare referitoare la fenomenul transhumanței,
cercetătorul Comeliu Bucur a actualizat bibliografia domeniului,
evidențiind contribuțiile mai noi (I. Donat, C. Constantinescu Mircești,
N. Dunăre, C. Irimie, I. Vlăduțiu, P.P. Panaitescu, T. Herseni), și a optat
pentru împărțirea păstoritului românesc nord-dunărean în două tipuri: 1.*31
<JO

35 N. Dunăre, Păstoritul de pendulare dublă pe teritoriul României, în Anuarul
Muzeului Etnografic al Transilvaniei, Cluj, 1965-1967, p. 115
’6 N. Dunăre, Țara Bârsei, Ed. Academiei R.S.R., Buc. 1972, p. 173
31 R. Vuia, Tipuri de păstorit la români, Ed. Academiei R.P.R, Buc. 1964, p. 17-19
j8 Ibidem, p.20
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păstoritul sedentar și 2. păstoritul transhumant, păstoritul românesc
balcanic aparținând tipului trei, cel semi-nomad. In cadrul acestei
tipologii, păstoritul local-agricol, păstoritul de munte și păstoritul de
dublă pendulație constituie variante ale păstoritului sedentar, accentul
suplimentar în stabilirea tipurilor căzând asupra structurii, ponderii și
mobilității grupului uman angajat în procesul pastoral39.
Cercetătorul Ion Vlăduțiu are meritul deosebit de a fi utilizat în
sinteza sa din 1973, intitulată “Etnografia românească”, sintagma “sistem
de creștere a animalelor”, prin analogie cu sintagma “sistem de lucrare a
pământului”4041
. Autorul a sesizat probabil faptul că sintagma “tip de
păstorit”, folosită “...în mod curent” în literatura etnografică românească,
nu acoperea complexitatea fenomenului, dar nu a abordat polemic acest
subiect, folosind în clasificarea sistemelor “după aria teritorială” tot
termenii tradiționali: 1. păstorit local sau sedentar, 2. păstorit pendulator
sau local-zonal\ 3. păstorit transhumant^. în funcție de “modul de
îngrijire a animalelor”, Ion Vlăduțiu distinge însă alte patru “sisteme de
creștere”: 1. creștere liberă, fără paznici, 2. creștere în turmă și acasă, 3.
creștere exclusiv în turmă, prin transhumanță, 4.creștere în stabulație42.
Aceste ultime patru “sisteme” par a fi însă mai degrabă tehnici de
creștere integrabile în cele trei sisteme definite de autor în funcție de “aria
teritorială". Felul în care Ion Vlăduțiu caracterizează ulterior “sistemul de
creștere a animalelor cu caracter local-zonal”4344
susține această opinie. Din
prezentarea autorului reiese că acest sistem este definit nu doar de tipul de
spațiu (sătesc, gol montan), ci și de: a) calendarul pastoral, b) modalitatea
de organizare, de pază și de exploatare a efectivului de animale, c) tipul de
amenajări pastorale pentru vărat și pentru iernat, d) modul de împletire a
creșterii animalelor cu agricultura.
în sfârșit, Vaier Butură a valorificat tipologiile anterioare în
sinteza sa din anul 1978, oprindu-se asupra a patru tipuri de creștere a
animalelor. “...(l)creșterea mixtă a animalelor pe pășunile din
apropierea satelor, (2)creșterea mixtă de animale vărate pe pășunile din
munții apropiați, (3)creșterea mixtă de animale vărate în pășuni diferite
și iernate la sălașele din cuprinsul hotarelor, (4)creșterea animalelor
prin transhumanță”^. Remarcăm absența sintagmei “tip de păstorit” și
39 C. Bucur, Invarianță și variabilitate în păstoritul tradițional, în Anuarul Muzeului
Etnografic al Transilvaniei, X, 1978, p. 128-130
401. Vlăduțiu, Etnografia românească, Ed. Științifică, București 1973, p.252
41 Ibidem, p. 253
42 Ibidem, p.253
43 Ibidem, p. 255-257
44 V. Butură, Etnografia poporului român, Ed. Dacia, Cluj-Napoca, 1978, p.207
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accentuarea -extrem de importantă - a caracterului mixt al creșterii de
animale în spațiul românesc.
Lansarea sintagmei “sistem de creștere a animalelor” invită la o
analiză atentă a conceptului de “sistem” în domeniul în discuție. Dacă
pornim de la premisa că “sistemul de creștere a animalelor” constituie un
ansamblu ale cărui componente interacționează în direcția obținerii unui
anumit randament economic, sistemul respectiv se va defini prin:
1) Tipul de spațiu pastoral, regimul său juridic, amploarea lui și
modalitățile tehnice de valorificare pastorală a acestuia
2) Amplitudinea și etapele deplasării în spațiu a efectivelor de animale în
cursul anului pastoral (calendarul pastoral)
3) Structura pe specii a efectivului pastoral implicat în deplasare
4) Modalitățile caracteristice de organizare a proprietarilor în vederea
exploatării efectivelor de animale și modul de repartizare a produselor în
cazul asocierii lor
5) Tipul de amenajări și construcții pastorale, tipul de inventar pastoral
6) Tehnicile de exploatare a efectivului de animale (tehnici de hrănire,
de selecție, de obținere și de prelucrare a produselor specifice)
7) Ponderea economică a ocupației în bugetul familial și comunitar,
finalitatea producției (subzistență sau vânzare)
8) Gradul de implicare agricolă a efectivului de animale (prin fertilizarea
terenului).
Majoritatea acestor componente se regăsesc, altfel formulate, în
sinteza lui Romulus Vuia, fiind considerate criterii de clasificare a
"tipurilor de păstorit”"". Trebuie însă să remarcăm că toate tipologiile
deja prezentate, inclusiv cea lansată de Romulus Vuia în sinteza
respectivă, au fost stabilite, în mod explicit, doar în funcție de tipul de
spațiu pastoral, de amplitudinea deplasării efectivului de animale în
spațiul pastoral și, uneori, de gradul de implicare agricolă a efectivului
de animale, restul componentelor decelate de noi configurându-se - în
opinia noastră - prin raportare la acestea trei, împreună cu care definesc
apoi, interactiv dar de pe o poziție subordonată, sistemul de creștere a
animalelor. In această situație, anumite elemente de cultură pastorală pot
fi comune unor sisteme de creștere diferite (piesele de inventar pastoral,
de exemplu), iară ca acest fapt să anuleze diferența specifică între
sisteme, diferență dată de dimensiunea interactivă a ansamblului.
Clasificarea modalităților de creștere a animalelor în funcție de
criteriul spațial concordă cu abordarea similară din domeniul cultivării

45 R. Vuia, Tipuri de păstorit la români, Editura Academiei R.P.R., Buc. 1964, p.17-19
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plantelor, domeniu în care töt modul de utilizare a spațiului definește
esența sistemelor de agricultură.
înlocuirea sintagmei “tip de păstorit” cu sintagma “sistem de
creștere a animalelor” nu reprezintă deci o simplă alternativă
terminologică, ci implică o abordare sistemică, care antrenează o
profundă schimbare la nivelul conținutului. Este motivul pentru care
vom prefera următoarea clasificare a sistemelor tradiționale de creștere
a animalelor: I. sistemul local-ágricöl, II. sistemul montun-pendulator,
III. sistemul bazat pe transhumantă (caracteristic pentru ovine și
utilizat la români doar în măsură redusă pentru alte specii). Creșterea
animalelor în grajduri, iară pășunat, nu reprezintă, în opinia noastră, o
formă tradițională de creștere a animalelor.
Considerăm că introducerea sintagmei “sistem de creștere a
animalelor” aduce cu sine și avantajul înlăturării ambiguității apărute în
literatura de specialitate prin utilizarea termenului “păstorit", căruia unii
autori îi atribuie sensul restrâns de “creștere a oilor în regim tradițional”,
în timp ce alții preferă sensul mai larg, de “creștere în regim tradițional a
animalelor de diferite specii” sau, și mai grav, îl folosesc cu ambele
sensuri, stârnind confuzie.
Utilizarea termenului păstorit atât pentru a desemna sistemele
local-agricol și pendulator, în care toate animalele din gospodării au fost
bine reprezentate statistic; cât și pentru a desemna sistemul bazat pe
transhumanță, în care s-au crescut aproape în exclusivitate oi, a
contribuit la instalarea acestei confuzii.
în plus, datorită modului în care a fost utilizat de specialiști în
descrierea realităților din Balcani și din unele ținuturi extraeuropene,
termenul “păstorit” evocă mai degrabă tehnica de întreținere a
animalelor prin pășunat permanent, atât iama cât și vara, tehnică
întâlnită doar în cazul transhumantei și nomadismului pastoral, pe când
iemarea animalelor în adăposturi, timp de aproximativ șase luni pe an,
practicată în sistemul local-agricol și montan-pendulator din România,
impune utilizarea denominației “creștere”, care sugerează efortul uman
suplimentar legat de asigurarea adăpostirii animalelor peste iarnă și de
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Tocmai pentru a înlătura posibilele confuzii menționate (cu care
m-am confruntat în cursul consultării bibliografiei necesare finalizării
lucrărilor anterioare referitoare la acest domeniu) am considerat
preferabilă folosirea în viitor, cu ocazia abordării acestui sector aparte al
domeniului creșterii animalelor, a sintagmei “sistem de creștere a oilor”,
de maximă precizie. Menționăm însă faptul că nu ne vom putea dispensa
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în demersul nostru teoretic, în absența altor soluții lingvistice Ia fel de
concise, de determinativul “pastoral” (fenomen pastoral, proces pastoral,
spațiu pastoral), necesar pentru caracterizarea tuturor formelor de
creștere a animalelor bazate pe pășunat (sezonier sau exclusiv), sensul
său exact fiind dat de context.
Respectând demersul metodologic deja descris, vom clasifica
astfel sistemele tradiționale de creștere a oilor la românii norddunăreni: I. creșterea oilor în sistem local-agricol, II. creșterea oilor

în sistem montan-pendulator, III. creșterea oilor în sistemul
transhumantei.
I. Sistemul local-agricol era caracterizat prin rămânerea turmelor în
hotarul satului pe perioada întregului an, pășunatul efectuându-se
preponderent pe terenuri cu destinație agricolă (“odihnite” periodic) dar și
exclusiv pastorală (pășuni permanente și fânețe), iar iemarea realizându-se
în gospodării, cu furaj obținut de pe parcelele familiale.
Mișcarea efectivului de animale pe moșia satului avea
amplitudine mică și se baza pe respectarea principiului pășunatului
devălmaș (obștesc). Deplasarea etapizată a turmelor era impusă de
maturizarea la date diferite a vegetației pe terenurile menționate, de
intenția valorificării deșeurilor agricole după recoltare și de necesitățile
de fertilizare a terenurilor accidentate, cu staulul mobil. Această
modalitate de fertilizare a devenit indispensabilă agriculturii colinare
românești în perioada ultimilor 150 de ani, influențând hotărâtor
organizarea procesului pastoral și aspectul amenajărilor și construcțiilor
pastorale de vărat, care au devenit preponderent mobile
Turmele de oi sau mixte (de oi și capre) erau exploatate prin
asocierea unui număr însemnat de proprietari cu animale puține, crescute în
primul rând pentru subzistența familială și abia în subsidiar pentru
valorificarea lor și a produselor lor pe piață. Ponderea creșterii oilor în
economia familială și comunitară era comparabilă cu cea a creșterii
cornutelor mari, întreaga ramură a creșterii animalelor situându-se sub acest
aspect, la rândul ei, într-un relativ echilibru cu ramura cultivării plantelor.
în sfârșit, tehnicile de exploatare a efectivului de animale erau
influențate de relativa apropiere a stânelor de intravilan.
Am preferat formula “sistem local-agricol” (nu agricol-local)
pentru a sublinia prioritatea cronologică a fazei în care, în cadrul închis al
hotarului satului (caracterul “local”), spațiul destinat pășunatului oilor era
separat de cel destinat cultivării plantelor (sistemul moinelor). Implicarea
agricolă a turmelor de oi pășunate doar în hotarul satului (caracterul
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“agricol”) va câștiga în importanță abia într-o etapă ulterioară, prin
trecerea la sistemul de agricultură cu două sau trei câmpuri alternate,
II. Sistemul montan-pendulator era caracterizat printr-o
mișcare de mai mare amplitudine a turmelor dinspre hotarul satelor
situate la poalele munților (unde pășunau primăvara, devălmaș, pe
terenurile arabile și pe fânețe) spre pășunile naturale, de vărat, din golul
alpin (obștești sau arendate), de unde se reîntorceau toamna pe terenurile
din hotarul satelor, pentru a valorifica deșeurile agricole și pastorale
(pășunarea fânețelor cosite), iernând apoi în gospodăriile din sat
(pendulare simplă) sau la adăposturile sezoniere din zona fânețelor
(pendulare dublă). Durata pășunatului pe terenuri exclusiv pastorale (gol
montan, fânețe cosite, fie montane, fie cuprinse în hotar) egala sau chiar
depășea în cadrul acestui sistem durata pășunatului pe terenuri arabile
(odihnite sau recoltate).
Principala formă de organizare a procesului pastoral era tot cea
asociativă, iar structura pe specii a turmelor era în general aceeași (fie oi,
fie oi și capre), deosebită fiind doar reunirea oilor și vacilor în aceeași
stână, aspect caracteristic doar anumitor zone. în cazul pășunilor
montane necomunitare, arendate, apare însă, uneori, formula
organizatorilor de asociații pastorale, interesați în fertilizarea terenurilor
proprii, din sat, iar în cazul pășunilor montane private stăpânii acestora
devin întreprinzători în domeniu (Maramureș). Avem motive să afirmăm
că spațiul pastoral montan obștesc generează, de regulă, asociația
pastorală preponderent egalitară, iar spațiul pastoral montan intermediat
generează antreprenoriatul, o formă mai recentă.
Amenajările și construcțiile pastorale erau preponderent fixe în zona
alpină (destinate unui personal numeros, menținut un sezon în izolare) și
mobile în hotarul satului, unde erau adaptate funcției de fertilizare.
Implicarea agricolă a efectivului de animale era mai redusă decât în
sistemul local-agricol, fiind limitată la perioada de primăvară și de toamnă,
iar ponderea economică a creșterii oilor în bugetul familial și comunitar era
mai mare decât în sistemul local-agricol, mai mare fiind și aportul economic
al întregii ramuri a creșterii animalelor în raport cu aportul ramurii cultivării
plantelor (în special în satele din zona fânețelor).
Formula “sistem montan pendulator” ni s-a părut ideală pentru
desemnarea celui de-al doilea sistem de creștere a oilor, atât pentru că
definește un tip de spațiu care influențează pregnant caracterul procesului
pastoral (golul alpin utilizat pentru vărat), cât și pentru că menționează
modalitatea specifică de deplasare a turmelor în spațiul respectiv (pendulare
sezonieră între golul alpin și hotarul satului premontan).
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III. Sistemul de creștere a oilor bazat pe transhumanță se
definea prin vărarea efectivului de animale, aproape exclusiv oi și capre, pe
pășunea alpină arendată și prin iemarea lui la mare distanță de localitățile de
proveniență, la șes, luncă sau baltă (spațiu arendat), în zone mai calde, sub
cerul liber, fără furaj pregătit din timp, sau cu furaj puțin, de completare,
cumpărat de la localnici. Primăvara și toamna efectivele de animale
pășunau în trecere un spațiu străin, deplasându-se prin zone agricole între
muntele de vărat și șesul de iernat, pe trasee verificate de generații și
acceptate de localnici conform cutumei.
Procesul pastoral era organizat, în general, de câțiva proprietari cu
oi multe, care se asociau și angajau ciobani cu simbrie, ei limitându-se la
supravegherea acestora și preocupându-se de desfacerea produselor, de
prelucrarea lor semi-industrială și de cărăușie. în cadrul acestui sistem se
semnalează local (la poienari, la ungurenii olteni) prezența femeilor la stână,
vara, ca băcițe, situație neobișnuită în cadrul sistemelor de creștere descrise
anterior și absentă în cazul celorlalți crescători de oi transhumanți. Membrii
familiei proprietarilor de oi nu însoțeau turmele în pendulările de toamnă și
de primăvară, iernând în satele lor de la poalele muntelui, departe de
turmele lor iernate la șes.
Amenajările și construcțiile pastorale aveau o structură specifică,
fiind ample, complexe și relativ statornice în munții de vărat, dar
improvizate în spațiul traversat.
Inventarul de stână și tehnicile de prelucrare a laptelui erau adaptate
necesității de a obține produse de calitate superioară, rezistente la transport
pe distanțe mari, în vederea comercializării.
Creșterea oilor reprezenta ocupația principală pentru cei care
practicau transhumanța, preocupările lor agricole fiind marginale sau
inexistente. în consecință, implicarea agricolă a turmelor, în vederea
fertilizării terenului propriu, era minimă sau absentă. Ponderea economică a
creșterii oilor era copleșitoare în bugetul unor asemenea familii (care
dețineau uneori mii de oi), iar produsele obținute în acest domeniu erau
destinate în cea mai mare parte pieței.
Abordarea sistemică a domeniului creșterii tradiționale a oilor
impune adoptarea unei metode complexe și riguroase de investigare, care să
stimuleze cercetarea de adâncime a tuturor componentelor sistemului. Vom
prezenta în continuare, cronologic, principalele metode de abordare a
problematicii pastorale caracteristice spațiului românesc, urmărind
valorificarea ideilor novatoare prin integrarea lor într-o metodă modernă și
eficientă, bazată pe interdisciplinaritate.
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METODOLOGIA CERCETĂRII FENOMENULUI PASTO
RAL ROMÂNESC
Analizând metoda de cercetare a fenomenului pastoral românesc,
considerăm simptomatic faptul că un geograf (Tiberiu Morariu), un
sociolog (Traian Herseni) și un etnograf (Romulus Vuia) au contribuit la
elaborarea și perfecționarea ei. Prioritatea - nu numai cronologică - îi
aparține lui Tiberiu Morariu.
în cartea sa din anul 1937, intitulată "'Vieața pastorală în Munții
Rodnet ", autorul își propunea să abordeze problematica pastorală “... din
toate punctele de vedere, deoarece vieața pastorală se leagă strâns de
factorii fiziografici, istorici, economici, sociali, etnografici etc." 46
Extrem de bogată în informație de primă mână, lucrarea rămâne un reper
esențial în bibliografia creșterii tradiționale a oilor la români, în special
prin sugestiile metodologice.
Autorul analizează temeinic spațiul pastoral (structură, vegetație,
climă, regim juridic, modalități de exploatare), aspectele economice ale
ocupației (dinamica efectivelor, raportul cheltuieli-venituri, valorificarea
produselor), istoricul creșterii oilor în zonă, inclusiv prezentarea
“extinderii păstoritului” în Carpații nordici și a activității “bârsenilor” în
Munții Rodnei, după care trece la ceea ce numește factori etnografici-,
procesul pastoral în Munții Rodnei, abordat în toată complexitatea sa,
din perspectivă sincronică.
Doar jumătate din spațiul lucrării (“Păstoritul în prezent”) revine
analizei procesului pastoral propriu-zis din Munții Rodnei, desfășurat pe
durata unui an și incluzând - într-o ordine considerată de autor organică elemente ce țin de social (asocierea proprietarilor, viața cotidiană la
stână, organizarea muncii) și elemente pe care le-am numi funcționale
(amenajări pastorale, construcții, inventar, tehnici pastorale).
Grefarea acestor elemente și a altora pe scheletul a ceea ce se
numește, în general, “calendar pastoral” favorizează receptarea procesului
pastoral ca întreg organic. Chiar dacă, pe alocuri, o asemenea abordare ne
face să regretăm absența unei grile diacronice în interpretarea fenomenului
pastoral, acesta este surprins de autor în întreaga sa complexitate, în
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Este și motivul pentru care cartea lui Tiberiu Morariu rămâne până astăzi
singura monografie zonală ireproșabilă dedicată sistemului montanpendulator românesc de creștere a oilor, rezistând cu succes timpului,
grație densității informației și metodei modeme, ale cărei valențe nu sunt
încă - în opinia noastră - epuizate.
46 Tib. Morariu, op. cit., p. 3
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Apariția în anul 1941 a cărții lui Traian Herseni, intitulată
''Probleme de sociologie pastorală”, a constituit - credem - un alt
moment crucial în elaborarea unei metodologii modeme de cercetare a
creșterii tradiționale a oilor la români.
încă din primele pagini autorul expune “... o nouă metodă,
printr-o nouă tehnică de lucru, printr-o nouă viziune și sistematizare ”47.
Metoda propusă presupunea cercetarea directă, sistematică, amănunțită
și statistică a fenomenului pastoral, printr-o tehnică ce pretindea
localizarea în timp și spațiu a acestuia, notarea riguroasă și sistematică a
datelor (fotografie, film, arhivă, muzeu), cartografierea lor.
în sfârșit, “noua viziune” (sociologică, de fapt) trebuia să fie
funcționalistă (funcția fenomenului pe primul plan), integralistă
(prezentarea fenomenului în conexiune cu altele) și vitalistă (“în înțeles
de legătură cu vieața “).
în consecință, Traian Herseni va aplica metoda sociologică a
Școlii de la București în realizarea monografiilor de stâne incluse în
carte, monografii considerate de autor material brut ce urma a fi supus
prelucrării ulterioare. în cazul stânei din Drăguș, analizată exemplar,
materialul a fost publicat, se pare, exact în ordinea culegerii pe bază de
observație și de chestionar: “Considerații privitoare la așezarea
geografică “ (plasarea în spațiu a stânei, apa, pășunea, durata stânei,
proprietarii), “Oile și întreținerea lor” (primăvărat și tomnat, structura
turmei, rasa de oi, adăpatul, sarea, tunsul, semnele de proprietate, paza și
dușmanii naturali, bolile și leacurile), “Ciobanii și ciobănitul” (“fișa”
ciobanilor, personalul stânei, îmbrăcămintea, igiena personală, hrana,
organizarea muncii la stână), “Stâna propriu-zisă și dependințele ei”
(construcții, plan, dimensiuni, inventar), “Mânzările și economia lor “
(mulsul, obținerea produselor lactate, prețuri), “Celelalte animale din
jurul stânii”, “Sterpele și sterparii”, “Vieața spirituală a ciobanilor și
relațiile lor sociale” (credințe, practici magice, imaginea universului,
preocupări artistice, legăturile cu familia și satul), “învoielile și
desfacerea stânii”.
Se observă că prețioasele date prezentate au fost culese și grupate de
autor în funcție de “cadrele” desfășurării procesului pastoral (cel natural, cel
umanizat) și în funcție de “participanții” la acesta, nu în funcție de
mecanismul procesului pastoral, care ar fi trebuit - în opinia noastră - să
primeze. Acest fapt a avut drept rezultat o dispersare a materialului
informativ, dispersare pe care autorul ar fi sesizat-o și ar fi corectat-o, fără
îndoială, în faza de prelucrare și de interpretare a materialului.
47 Tr. Herseni, Probleme de sociologie pastorală, Buc., 1941, p. 7
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Considerațiile teoretice finale, generate “...Je câteva intuiții pe
care nu mi le-a dat atât materialul înfățișat și nici lectura documentelor
AQ
culese de alții ...ci mai mult contactul cu vieața păstorească “
ridică
însă câteva senine de întrebare.
Se pune problema dacă se poate vorbi în mod justificat despre
“două tipuri de civilizație etnică românească (agricolă și pastorală n.n.),
peste care orașele au suprapus un al treilea, lipsit însă de orice trăsătură
etnică”48
49. Justifică oare diferențele evidente existente între “vieața
ciobănească “ și “vieața de sat “ calificarea precedentă ? Chiar autorul
recunoaște ulterior: “Stabilirea deplină a celor două tipuri (pastoral și
agricol n.n.) e o treabă de împlinit. Lucrurile se petrec așa, însă numai în
teorie. In fapt nu se găsesc decât rar tipuri curate. De aceea sociologia va
trebui să urmărească și amestecul celor două tipuri”50.
Este evident că autorul separă premeditat, în scop teoretic, cele două
“tipuri”, pornind de la ipoteza - lipsită de bază documentară - a
“supraviețuirilor” pastorale: ''Faptul acesta poate să însemneze, cum s-a
spus, că înainte vreme întreg poporul românesc s-a îndeletnicit cu păstoria
- cele două tipuri de vieață etnică românească nu sunt decât treptele unei
dezvoltări din spre nomadism spre așezări statornice “ (posibilă formulare
distorsionată la publicare)51.
Credem că această afirmație, ca altele din aceeași familie, își are
originea în scoaterea problematicii pastorale nord-dunărene din orizontul
istoric al datelor și faptelor. Sistemele românești de creștere tradițională a
oilor nu formează un tot omogen și anistoric, fapt demonstrat chiar de
Traian Herseni în excelenta sa tipologie. între sistemul bazat pe
transhumanță, sistemul montan-pendulator și sistemul local-agricol (numit
sedentar de Traian Herseni) există, evident, deosebiri - unele esențiale privind spațiul pastoral (amploare, calitate, stabilitate), calendarul pastoral
(repartiția segmentelor temporale distincte), dimensiunea socială (tipuri de
asociere, modalități de angajare a personalului, organizarea muncii,
intensitatea contactului cu comunitatea, statusul social al paznicilor oilor),
dimensiunea economică (orientare spre consum propriu sau spre comerț,
limitare de efective sau expansiune continuă), latura funcțională (amenajări
pastorale, tehnici pastorale, inventar pastoral), latura comportamentală
(atitudinea paznicilor față de mediu, comunitate, proprietate, divinitate,
necunoscut etc.). Sistemele tradiționale de creștere a oilor se constituie,
48 Tr. Herseni, Probleme de sociologie pastorală, Buc. 1941, p. 172
49 Ibidem, p. 173
50 Ibidem, p. 174
51 Loc. cit.
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repetăm, în funcție de configurația pe care elementele-cheie enumerate o
alcătuiesc la un moment dat. Schimbările de profunzime apărute, în timp, la
nivelul unui element esențial pot determina trecerea sistemului montanpendulator în transhumant sau în local-agricol, a sistemului bazat pe
transhumanță în sistem montan-pendulator sau local-agricol iar a acestuia
din urmă, când poziția geografică permite, - în sistem montan-pendulator
sau transhumant. Importanța spațiului în această ecuație este capitală, și
Traian Herseni a intuit-o în tipologia sa.
Comun tuturor sistemelor tradiționale de creștere a oilor este - cu
adaptările inerente - repertoriul tehnic, constituit prin însumarea experienței
seculare a unui număr mic de indivizi specializați în această activitate, într-o
arie geografică limitată, fapt ce nu a exclus schimburile interzonale.
Ca populație specializată, crescătorii de oi sunt identificați
documentar, la nordul Dunării, doar în sectoare restrânse (Carpații
Meridionali)52 din zona geografică optimă pentru creșterea extensivă a
oilor, zonă constituită de întreg lanțul carpatic. Restul zonei optime a fost
exploatat pastoral cu ajutorul a foarte puțini indivizi specializați (păcurari),
provenind din comunități agricol-pastorale sau pastoral-agricole. în satele
fără munți - majoritare în spațiul românesc - în care creșterea oilor se
desfășura doar în hotarul satului, numărul celor specializați în creșterea oilor
- toți localnici - era și mai redus. Numărul relativ mic de persoane a căror
viață era legată nemijlocit de creșterea oilor trebuie să ne facă atenți asupra
pericolului utilizării nediferențiate a termenilor de "cultură pastorală”,
‘"mentalitate pastorală “etc. Cu atât mai puțin își au locul într-o asemenea
conjunctură termenii de "păstorit curar sau '"adevăratul păstorit"', termeni
ce sugerează vechea “fixație pastorală” a unor cercetători români și explică
de ce sistemul local-agricol de creștere a oilor - cel mai vechi și mai
răspândit sistem în spațiul românesc - a fost atât de puțin cercetat în
comparație cu spectaculosul sistem bazat pe transhumanță, considerat
arhaic, când, în realitate, reprezintă, dimpotrivă, un sistem evoluat.

52 L. Földes, Quellén zur Transhumance in Siebenbürgen-Walachei aus der ersten
Hălfte des 19. Jahrhunderts, în Viehwirtschaft und Hirtenkultur, Budapest 1969 . La
pagina 349 prezintă un tabel cu efectivele transhumante din Transilvania, care oscilau
în perioada anilor 1830-1846 între 448.252 (1834) și 889.775 (1830) de capete, doar în
trei ani consecutivi (1838-39-40) cifrându-se între 1.250.799 și 1.496.152 capete.
Calculând un păstor la 200 de animale transhumante (oi și capre) autorul ajunge doar
la cca. 7500 de păstori transhumanți pentru 1,5 milioane de animale, păstori provenind
din cca. 100 de sate sud-transilvănene, ceea ce ar însemna o medie de 75 de păstori pe
sat. Chiar dacă îi adăugăm pe cei ce pășteau și oile rămase în Transilvania (între 200 300.000 de capete), numărul păstorilor, raportat la întreaga populație, rămâne mic.
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In ciuda acestor aspecte care ne apar - astăzi - distonante, cartea
în discuție impresionează, în ansamblu, printr-o abordare metodologică
novatoare, prin date culese extrem de meticulos, pertinent, și printr-o
excelentă tipologie a sistemelor de creștere tradițională a oilor la români,
tipologie dovedind orizont și forță de sinteză. Tocmai în aceste secțiuni
ale cărții descoperim acel suflu nou adus de Traian Herseni în cercetarea
domeniului, prin renunțarea la viziunea preponderent morfologică
(vizând cercetarea și clasificarea materialelor pastorale), în favoarea unei
abordări de tip sociologic.
Cartea lui Romulus Vuia, deja citată, intitulată “Tipuri de păstorit la
români (sec. XIX - începutul sec. XX) “, apărută în anul 1964, constituie o
primă și unică încercare de sinteză românească în domeniu. Bazat pe o
vastă bibliografie românească și străină și pe temeinice cercetări personale
de teren, acest volum oferă o imagine cuprinzătoare și documentată a
fenomenului pastoral românesc, în context central-european. Cartea are
meritul incontestabil de a fi evidențiat răspândirea și importanța deosebită a
sistemului de creștere a oilor în hotarul satului, sistem numit de autor
“păstorit agricol-loca!' , pentru a sublinia tocmai interdependența
pászor/Y-cul tivarea plantelor.
O observație credem totuși că se impune: deși cele patru tipuri de
păstorit stabilite în final de autor (1. agricol-local ; 2. agricol cu stâna la
munte ; 3. din zona fânețelor; 4. bazat pe pășune alpină și iemare la șes )
evidențiază preponderența criteriului spațial în elaborarea tipologiei,
tocmai acest criteriu nu figurează explicit între cele opt criterii de
tipologizare enumerate de autor53
5455
, ci trebuie “dedus” din criteriul
“economic”, declarat hotărâtor, și din criteriul trei, care se referă la
etapele păstoritului. în schimb, criteriile 2, 4, 5 și 7 puteau fi reunite,
după opinia noastră, într-unul singur, cel social, iar criteriile 6 și, parțial,
8, puteau forma un altul, cel funcțional (amenajări, inventar, tehnici). Nu
am fi insistat asupra acestui punct dacă nu am fi remarcat repetarea
situației - tratarea sumară a aspectului spațial, considerat de noi
fundamental - și în cazul detalierii problematicii păstoritului agricollocal. în cazul celor opt stâne alese de autor pentru a exemplifica acest
tip de păstorit nu aflăm - cu excepția cazului din Pădurem - în ce mod
53 R. Vuia, Tipuri de păstorit la români, Ed. Academiei R.P.R., 1964, p. 20
54 Ibidem, p.17-19: 1. Nivelul economic al așezărilor; 2. Modul de asociere al stăpânilor sau
lipsa asocierii; 3. Etapele și perioadele păstoritului; 4.Gradul de participare a grupului uman la
stână, în cursul vârâtului; 5.Categoriile de animale care compun stâna și numărul lor; 6-Tipul
de stână și strungă; 7. Sistemul de măsurare și împărțire a laptelui sau brânzei la stână; 8.
Modul de preparare a laptelor și a derivatelor sale, scopul producției (consum sau negoț).
55 Ibidem, p. 22-42
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era structurat și exploatat de către comunitate întregul hotar al satului,
spațiu pe care turma va rămâne în cursul întregului an. Ni se
menționează “locul de pășunat “ dar nu știm dacă acesta consta în
pășune-pajiște sau în teren arabil “odihnit”. Este însă evident că
diferitele modalități de organizare a hotarului și tipurile diferite de
pășune sătească vor genera grade diferite de implicare agricolă a turmei,
modalități diferite de asociere a proprietarilor, de organizare a muncii la
staul, amenajări pastorale cu specific, personal pastoral cu status diferit
etc. Nici regimul juridic al spațiului pășunat - foarte important și el - nu
este precizat întotdeauna în analiză (pășune obștească? mică asociere?
arendare?), deși impactul lui asupra organizării procesului pastoral este
evident. Relevantă ar fi fost și precizarea - în cazul fiecărei localități - a
secvențelor temporale care compuneau calendarul pastoral local,
secvențe aflate în directă legătură cu modalitatea de organizare a
hotarului, cu calitatea și întinderea lui, cu structura culturilor, cu tipul de
proprietate. în opinia noastră, ceea ce am numi latura funcțională a
păstoritului (amenajări, inventar, tehnici), abordată atât de minuțios de
autor, pierde din încărcătura sa cognitivă în absența corelațiilor spațiale,
temporale, sociale și economice.
Abordând în continuare problematica metodologiei cercetării
sistemelor românești de creștere a oilor, menționăm aportul
cercetătorului Nicolae Dunăre5657
, care propunea într-un articol din anul
1956 o metodă complexă de cercetare a domeniului, împletind
elementele de sociologie sugerate de metoda Școlii de la București cu
elemente de etnografie descriptivă. Este vorba, în esență, de un “punctaj”
metodologic, împărțit în șase capitole: A. Morfologie pastorală-, B.
Cultura materialei-, C. Modul de viață-, D. Cultura spirituală', E. Studiul
cauzalitățiipăstoritului-, F. Rolul și evoluțiapăstoritului în R.P.R.
în ciuda sugestiilor interesante și a complexității abordării,
întregul ne apare, din păcate, rămas în stadiu de notație fugară. în
secțiunea A, de exemplu, autorul propune cercetarea răspândirii
geografice a păstoritului în trecut și în prezent, problemă ce nu ar fi
trebuit separată - după opinia noastră - de cea a spațiului pastoral, care
este atinsă doar la punctul 4, deși în jurul ei se grupează toate celelalte
probleme incluse în această secțiune 7. Mai mult, problemele spațiului

56 N. Dunăre, Problema cercetării etnografice a păstoritului, în Studii și cercetări de
istorie, Cluj, an VII, 1956, nr. 1-4
57 Ibidem, p. 174
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pastoral (mediul geografic, tipologia pășunilor) sunt reluate în secțiunea
ro
E, pulverizându-se legătura cauzală spațiu pastoral-tipologie pastorală .
Secțiunea B ni se pare bine structurată, cuprinzând - într-o
succesiune logică - toate acele puncte care se referă la funcționarea
procesului pastoral, privit analitic (construcții, inventar, tehnici
pastorale). Același lucru se poate susține despre secțiunea C, în care este
abordată problematica organizării pastorale și a vieții cotidiene în mediul
pastoral, sau despre secțiunea D, care urma să abordeze probleme de
spiritualitate pastorală58
59.
Credem însă că secțiunea E nu își justifică existența aparte, ci
doar în cadrul secțiunii A, iar secțiunea F, concluzivă, ni se pare vagă
și politizată60. Surprinde în mod deosebit menționarea doar în treacăt a
dimensiunii temporale în cadrul punctajului (în secțiunea C),
calendarul pastoral constituind, în opinia noastră, un element esențial al
procesului pastoral.
în sfârșit, am fi preferat ca toate elementele care țin de
dimensiunea economică a procesului pastoral să fi fost tratate unitar, nu
răspândite în diferitele secțiuni.
Bănuim că toate aceste suprapuneri ar fi fost înlăturate în
momentul în care s-ar fi demarat aplicarea unui chestionar de teren pe
baza acestui punctaj, etapă care - din păcate - nu a mai fost parcursă.
Este ușor de observat că și cele trei lucrări capitale amintite
anterior se referă - asemenea majorității zdrobitoare a celorlalte lucrări
referitoare la creșterea tradițională a oilor - la sistemul de creștere
montan-pendulator și la cel bazat pe transhumanță, excepție făcând doar
capitolul dedicat de Romulus Vuia păstoritului agricol-local. Deoarece
specificul sistemului tradițional de creștere a oilor în hotarul satului
impune unele abordări metodologice aparte, vom încerca să le regăsim în
literatura de specialitate - mult mai săracă - referitoare la acest sistem.
Se încadrează aici, parțial, lucrarea Maréi N. Popp61, în secvențele
sale privind păstoritul de câmpie al cojanilor, o schiță a unui proces
pastoral care, pentru autoare “... nu are nici tradiția, nici poezia celuilalt
păstorit (transhumant n.n.)“. Nu vom comenta remarca, nici faptul că o
jalonare de câteva pagini nu poate avea consistența unei monografii, ci
vom constata că autoarea - geograf de profesie - nu remarcă tocmai
58 Ibidem, p. 175
59 Loc. cit.
60 Ibidem, p. 176
61 Mara N. Popp, Păstoritul de câmpie în cadrul vieții pastorale românești în genere, în
Lucrările Institutului de Geografie al Universității din Cluj, voi. VII, 1942, p. 283-312
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elementul specific care apare în cursul cercetării creșterii oilor în hotarul
satului: utilizarea pastorală complexă a unui spațiu limitat, preponderent
agricol. Din cauză că organizarea hotarului satului de câmpie nu a fost
socotită de autoare importantă, rămân iară răspuns întrebări esențiale,
legate de geneza formei de creștere a oilor descrisă. Ce realități locale au
făcut ca sătenii - proprietari cu oi puține - să nu posede suficient islaz
pentru a-și pășuna oile până la seceriș, fiind nevoiți să apeleze la un
“tîrlaș” care, în schimbul arendării unei pășuni disponibile pe o rază de 3o
de km., primea tot laptele turmei, situație neobișnuită în spațiul românesc?
Modalitatea de populare a zonei? Relația specifică cu marea proprietate?
Extinderea exagerată a marilor suprafețe agricole (de ce? de când?)?
Situația juridică specială a islazului ?
Oricum, între ceea ce numește Mara N.Popp “păstorit stabil” și
“păstoritul agricol-locar al lui R. Vuia nu se poate pune semnul egalității,
în primul caz turma părăsind hotarul satului pentru o perioadă și întorcânduse aici abia după seceriș. Tendința autoarei de a acorda atenție mai degrabă
“expresiei materiale” a procesului pastoral decât mecanismului pastoral în
sine este tributară perioadei și nu poate fi incriminată, ceea ce nu
diminuează însă insatisfacția lectorului contemporan, privat de posibilitatea
de a evalua complexitatea fenomenului.
Intr-o lucrare referitoare la creșterea oilor în satele maghiare din
Călata62, cercetătorul Kós Károly a aplicat unei zone cu sistem de
creștere local-agricol un punctaj metodic asemănător cu cel - mult mai
vast și mai complet - realizat de Tiberiu Morariu pentru o zonă cu sistem
montan-penduiator. Autorul tratează pertinent problema organizării și
exploatării pastorale a hotarului satului {“Sistemul asolamentului trienal
și oile”), relațiile între asociați și păcurari ^Comunitatea și păcurarul”),
“Măsurișul oilor”, “Coliba păcurarului”, “Mutarea staulului” (ce
include și descrierea amenajărilor de muls), “Pășunatul, paza “, “Bolile
oilor și vindecarea lor “,”Mulsul și laptele”, “Tunsul oilor, lâna”, “Oaia
ca aliment”, “Iarna”. Caracterul de sondaj al cercetării - menționat de
autor - scuză inconsistența unor capitole și absența încercărilor de
corelare a datelor locale cu cele din alte spații, chiar apropiate. Lucrarea
rămâne un prețios ghid metodic primar, chiar dacă modul de organizare
a informației nu aduce noutăți deosebite.

K. Kós, A kalotaszegi kosarazó juhászat, în Miscellanea Ethnographica, I,
Kolozsvár, 1947, p. 3-28
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O lucrare esențială privind sistemul de creștere a oilor în ținutul
Secuimii aparține etnografului maghiar L. Földes6’. Utilizând în cercetarea
fenomenului pastoral din vestul acestei zone modalități de abordare
modeme, prezente și în lucrările lui Tiberiu Morariu și Traian Herseni,
apărute cu 20 de ani în urmă, autorul perfecționează metodologia cercetării
sistemului local-agricol de creștere a oilor. El se ocupă temeinic de
problema organizării și exploatării hotarului satului, cu accent pe utilizarea
pastorală (problema spațiului), descrie amenajările pastorale (probleme
funcționale), trece la organizarea muncii la stână, incluzând orarul zilnic
(probleme sociale), descrie prepararea laptelui (revenire la funcționat),
analizează “tovărășia de stână “ (revenire la social), în cadrul căreia
abordează modalitatea de asociere, formele de proprietate asupra pășunii,
dreptul de proprietate asupra amenajărilor și inventarului stânei, tipul de
forță de muncă utilizat la stână, repartizarea produselor lactate și a nopților
de staul, evidența oilor.
In special abordarea problematicii stânei și “tovărășiilor de
stână“ este exemplară, singura noastră observație vizând necesitatea
grupării problemelor în clase mari, în vederea eliminării revenirilor în alt
context, reveniri ce dispersează argumentația.
în lucrarea intitulată “Contribuții la problema tovărășiilor de
stână (asociații de muls) din Câmpia Transilvaniei’''63
64, autorul maghiar
L. K. Kovács subliniază importanța asocierii în ansamblul procesului
pastoral și încearcă să descifreze - cu rezultate notabile - mecanismul
acesteia, chiar dacă lucrarea - preponderent descriptivă - nu posedă
anvergura metodologică a celei menționate anterior.
Analizând lucrările enumerate și sugestiile lor metodologice, am
fost tentați să considerăm că orientarea interdisciplinară a unora
(T.Morariu, Tr. Herseni, L. Földes) și cea preponderent analitică a altora
(R.Vuia, L.K.Kovâcs) ar putea fi reunite într-o formulă metodologică ce
ar permite coexistența fertilă a ambelor modalități de abordare, în așa fel
încât discursul teoretic să nu fie ecranat prin descrieri de tip factologic,
iar informația factologică să nu fie diluată prin incursiuni teoretice
întreprinse într-un context nepotrivit.
Formula la care ne am oprit presupune gruparea informațiilor atât de diferite - în clase mari, încercând să evidențiem, totodată, relațiile
63 L.Földes, Esztena und Esztenagenossenschaften bei den Székiem, în Viehzucht und
Hirtenleben in Ostmitteleuropa, Budapest, 1961, p. 283-328
64L.K.Kovács, Beitrăge zur Frage der Esztena-Genossenschaft (Melkgenossenschaften)
in der Siebenbürgen Heide, în Viehzucht und Hirtenleben in Ostmitteleuropa,
Budapest, 1961, p. 329-361
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dintre acestea și să reducem la minimum riscul pulverizării materialului
faptic, capabil să reconstituie procesul pastoral ca întreg organic.
Am considerat că termenul “coordonată” sugerează plenar rolul
precis al fiecărei categorii de informații în definirea ansamblului
procesului pastoral și am optat pentru următoarea structurare a
informației: 1. Coordonata spațială; 2. Coordonata temporală; 3.
Coordonata

economică;

socială; 4. Coordonata
6. Coordonata spirituală.

funcțională;

5.

Coordonata

Vom detalia conținutul coordonatelor respective referindu-ne Ia
sistemul local-agricol de creștere a oilor, sistem mai puțin cercetat și
cunoscut. în cazul acestuia, coordonata spațială va grupa informațiile cu
caracter diacronic privitoare la geneza, extinderea și evoluția hotarelor
sătești, la conturarea spațiului sătesc exploatat individual sau în obște, la
organizarea exploatării hotarelor, cu accent asupra raportului estimat dintre
spațiul pastoral și cel cultivat. Tot aici vor fi cuprinse informațiile
referitoare la structura și calitățile spațiului sătesc, sub raport geografic,
pedologie, climatic, botanic și informațiile privind structura și calitatea
spațiului cu funcții pastorale: pășunea-pajiște, imașul, miriștea proaspătă,
mălăina, fâneața, pădurea.
Coordonata temporală va include informațiile legate de
diversele secvențe temporale ale procesului pastoral, secvențe având un
caracter temporal-spațial, deoarece reprezintă intervale de timp în care
anumite categorii de teren (unele cu utilizări “pur” pastorale, altele cu
utilizări agricole) primesc o utilizare pastorală.
Vor fi analizate aici și reperele temporale care marchează
desfășurarea procesului pastoral ca proces tehnic (suvrintatul, alesul
mieilor, tunsul, lăsatul în doi lapți, alesul berbecilor, reintroducerea lor
în turmă, încetarea mulsului, alesul oilor) precum și reperele temporale
care marchează succesiunea operațiilor pastorale cu caracter tehnic pe
parcursul unei zile. Totalitatea secvențelor spațial-temporale și a
secvențelor temporale cu caracter tehnic formează calendarul pastoral.
Coordonata socială va cuprinde informațiile referitoare la
modalitățile de asociere pastorală a proprietarilor de oi (microasociații,
macroasociații), la tipologia asociațiilor (egalitare sau nonegalitare), la
structura asociațiilor (componență, organizare internă), la personalul
pastoral (structura personalului, proveniență, specializare, simbrie,
obligații, relații cu comunitatea, organizarea muncii la staul, elemente de
viață cotidiană).
Tot aici vor fi incluse informațiile privind modalitățile de
exploatare în asociere a principalelor produse ale turmei: laptele și
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gunoiul turmei (tehnicile de măsurare și repartizare a produselor lactate
și tehnicile de fertilizare cu staulul).
Coordonata funcțională va îngloba toate informațiile referitoare
la componentele materiale și la cunoștințele tehnice care asigură
funcționarea procesului pastoral. în cadrul acestui capitol vor fi analizate
amenajările pastorale (de vărat, de iernat) și construcțiile pastorale
(staulul, coliba păcurarului, stâna, adăposturile de iarnă) sub aspectul
materialului, formei, tehnicii de realizare, funcției și evoluției lor. Tot
aici vor fi cuprinse informațiile referitoare la instrumentarul utilizat în
procesul pastoral (pentru pază și apărare, pentru prelucrarea produselor
lactate, pentru gătit, pentru semnalizare) și informațiile privitoare la
tehnicile pastorale (tehnici de pășunare, tehnici de prelucrare a
produselor lactate, tehnici medicale, tehnici de selecție).
Coordonata economică va reuni informațiile privind evoluția
efectivelor de animale, amploarea creșterii oilor în diferitele perioade
istorice, rentabilitatea sa (prețuri, echivalări, calcule economice), locul
său în economia familiei și comunității sătești.
în sfârșit, coordonata spirituală va include credințele și
practicile magice legate de protecția animalelor în gospodărie sau în
cursul pășunatului, precum și abordări privind structura mentalitară a
personalului pastoral, miturile legate de ambianța pastorală, elementele
de folclor pastoral muzical, literar și coregrafic.
La nivelul fiecărei coordonate se va încerca - în măsura
posibilităților - o raportare la criteriul diacronic. Se vor urmări
conexiunile, dinamica proceselor, reacția sau lipsa de reacție a
comunității la modificarea bruscă a unei structuri moștenite.
Am testat personal valențele modelului teoretic schițat, finalizând
o cercetare a sistemului local-agricol de creștere tradițională a oilor întro arie transilvăneană aproape necunoscută sub acest aspect, cuprinzând
86 de sate românești ce aparțineau în secolul al XVI-lea domeniilor
feudale Ciceu, Chioar, Șimleu Silvaniei, Almaș-Sălaj. Aceste sate au
fost astfel alese, încât să reprezinte actualele zone etnografice Lăpuș,
Chioar, Meseș, Dealurile Clujului și Sălaj. Imposibilitatea unei cercetări
exhaustive ne-a determinat să optăm pentru selectarea unor sate dispuse
în arii compacte în cadrul fiecărei zone etnografice, reducând, astfel,
tentația prezentării de “cazuri exemplare” și favorizând cercetarea
mecanismului prin care comunități vecine elaborează, conservă, transmit
sau preiau diferite cunoștințe, tehnici sau practici pastorale.
Cercetarea de teren s-a bazat pe observație directă, pe
interviuri înregistrate audio pe bază de chestionar [păcurari și
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agricultori), vizând în special reconstituirea realităților interbelice.
Urbariile de secol XVI deja publicate au oferit suportul cronologic
pentru o abordare diacronică a fenomenului.
Gruparea pe coordonate a materialului faptic astfel cules,
confruntat cu datele documentare, a evidențiat complexitatea
fenomenului pastoral, corelațiile ascunse ale elementelor sale, dificil de
sesizat în cazul unei organizări liniare a informației. Am constatat că
utilizarea acestei metode favorizează în final configurarea unui ansamblu
cognitiv nuanțat, viu și dinamic, articulat - surprinzător pentru un mediu
rural considerat conservator - în jurul permanentei reflecții și acțiuni
comunitare cu finalitate pragmatică.

CONSIDERATIONS REGARDING THE METHODOLOGY
USED IN THE INVESTIGATION OF TRADIȚIONAL
ROMÁNIÁN SHEEP REARING SYSTEMS
Abstract
The author has performed an overview of the bibliography dedicated to
tradițional sheep rearing techniques used in the Románián territories
located north of the Danube, noticing that in the course of time the
matter has been approached by researchers with various backgrounds.
As a consequence, the data thus collected covers only certain
components of the pastoral process. It has become necessary to perform
an interdisciplinary integration of such data and bring it up to date using
a research methodology defined by a systemic approach to tradițional
sheep breeding. The author suggested that the phrase “type of
shepherding” (used in the Románián bibliography) be replaced by with
“sheep rearing system”, listing the defining elements of such a system:
1)

2)
3)
4)
5)
6)

The type of pastoral space and the technical possibilities of
exploiting it
The scope of and the stages in the spațial movement of flocks during
the pastoral year (the shepherd’s calendar)
The structure of the moving flocks, by breed
The manner in which owners typically organize themselves in
exploiting the flocks (including the distribution of produce)
The types of shepherding facilities and equipment
The techniques employed in the exploitation of sheep (selection,
production and processing of specific produce)
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Economic efficiency and produce destination
Agricultural relevarice of flocks.

On the basis of items 1, 2, and 8 the author—having accepted some
previous typologies—has identified the following tradițional Románián
sheep rearing systems: I. The local-agricultural system; II. The mountainitinerant system; III. The transhumance system. The additional elements
defining each system are all configured according to the three basic
aforementioned criteria, with which they combine intoan interactive set.

The method proposed by the author for the investigation of the
tradițional pastoral phenomenon involves the collection of field data and
of documentary evidence organized on the basis of six components: 1.
The spațial component; 2. The temporal component; 3. The social
component; 4. The funcțional component; 5. The economic component;
6. The spiritual component.
At the end of the studv.
•r ' the author indicated the content of everv conmonent
jl
with regard to the tradițional local-agricultural sheep rearing system.

The spațial component will include diachronic data regarding the
establishment, the development and the expansion of viliágé borders, the
emergence of viliágé lands used collectively or individually, the pattems
of land use, focusing on the estimated ratio between pastures and
cultivated lands. The section would also include data regarding the
structure and the quality of viliágé lands, from a geographic, pedologie,
climatic, botanical point of view, as well as information regarding the
structure and the quality of pastoral lands: pastures, lawns, meadows,
commons, siubble fields, hay fields, forests.
The temporal component will include information regarding the various
temporal stages in the pastoral process, stages deemed spatial-temporal
in that they stand for intervals of time during which certain types of land
(some dedicated exclusively to grazing, others having other agricultural
uses) are reserved for sheep rearing purposes.

The section will also analyze the temporal sequences associated with
sheep rearing techniques (first shearing, Iamb selection, shearing, ram
selection, ram reinsertion in the flock, cessation of milking, sheep
selection) as well as the temporal succession of daily shepherding
activities. The shepherd’s calendar includes both the spatial-temporal
sequences and the technical stages.
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The social component will include information regarding the manner
in which sheep owners form associations (micro-associations, macroassociations), the typology of said associations (egalitarian or not),
their structure (membership, internai organization), the shepherding
personnel (personnel structure, origin, specialization, pay,
obligations, relations with the community, organization of labor in the
sheepfold, elements of daily life).

The section will also include data regarding the manner in which the
association uses the main produce: milk and manure (measurement and
distribution techniques for dairy products, and fertilization techniques).
The funcțional component will include all available information
regarding the facilities and the tools, as well as the technical knowledge
employed in the sheep rearing process. The chapter will analyze in detail
the pastoral locations (for summer or winter) and facilities (the pen, the
shepherd’s hűt, the fold, the winter shelters) from the vantage point of
their construction material, shape, design, function, and development.
The same chapter will discuss the tools and implements used in sheep
rearing (for protection and defense, for the processing of dairy products,
for cooking, for signaling) and provide information regarding pastoral
techniques (grazing techniques, milk processing techniques, medical
techniques, selection techniques).

The economic component will feature information regarding the
dynamics of flocks, the significance of sheep rearing in various
historical periods, its economic efficiency (prices, equivalents, economic
estimates), its place in the economy of individual families or of the
entire rural community.
Finally, the spiritual component will present the magical beliefs and
practices meant to ensure the safety of farm animals or during grazing,
as well as elements conceming shepherd mentalities, pastoral myths, the
musical, literary, and choreographic pastoral folklóré.

Within each component one should try, as much as possible, to pay due
heed to the diachronic criterion. The focus will be placed on the
connections, the process dynamics, the community reaction—or absence
thereof—to the abrupt changes experienced by any tradițional structure.
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Iuliana Blaga
Așezările omenești sunt o categorie social-istoric determinată. în
epoci diferite au acționat asupra lor factori diverși: economici, demografici,
social-istorici, geografici. In perioada de formare a așezărilor, celor
geografici li se atribuie un rol de seamă fără a le supraestima însă
importanța.*
1*
în analiza satului, ca așezare omenească, se au în vedere cele
două laturi componente ale sale: vatra și locul de producție. Aceste două
componente nu sunt două entități fără legătură una cu cealaltă, fără vreo
influență una asupra celeilalte. Ele există pe un teritoriu, pe un
fundament geografic?
în vatră se concentrează locuința și dependințele, într-un cuvânt
gospodăria locuitorilor, iar în afara acesteia se află spațiul de desfășurare
al activităților productive de bază. "Vatra este o realitate edilitară, iar în
perspectivă o realitate de factură urbană.”3
Oricare ar fi specificul economic al satului, vetrei îi rămâne ca
dominant caracterul funcțional de rezidență, iar “trupului de moșie”4, acela
de cadru de producție. Vatra este o aglomerare de case, dispuse într-o
anumită ordine în raport cu factorii geografici și economico-sociali.
Această disociere a vetrei de locul de producție se face și cu
scopul de a nu confunda, de a nu limita așezarea la vatra satului.
Așezarea omenească nu este numai vatra de sat ci și partea care
alcătuiește “moșia”, deoarece “în realitate, așezarea e trup de moșie, deci
o formă redată de teren cu o vatră”.5
Satul, ca așezare omenească, îndeplinește o triplă funcție: de
realitate socială prin populația ce-1 locuiește, realitate economică prin
ocupația locuitorilor săi și realitate geografică prin teritoriul pe care-1 ocupă.
* Cercetarea a fost efectuată la sfârșitul anilor 1980, autoarea intenționează reluarea
cercetărilor în noilor condiții social-economice.
1 Ion Vlăduțiu, Etnografia românească, Editura Științifică, București 1973.
' Vasile Cucu, Ion Băcănaru, Geografia satului românesc. Caractere geografice
contemporane, în Sociologia militans V, Sociologie geografică. Editura Științifică,
București, 1972, p 72
J Ibidem
*Ibidem
5 H.H.Stahl, Satul românesc. O discuție de sociologie și filozofie a culturii, în
Sociologie românească, anul 11, nr 11-12, 1937
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Satul e o realitate socială prin contribuția pe care populația a adus-o la
transformarea mediului geografic, o realitate economică prin activitățile
productive pe care populația le desfășoară în el și o realitate teritorială, o
categorie geografică a peisajului umanizat.6 Ca realitate teritorială, satul are
două componente: loc de concentrare al locuințelor și loc de desfășurare al
producției. Veriga de legătură între ele este populația.7
în determinarea tipului vetrei de sat, factorul dominant este
sistemul de utilizare agricolă, factorul economic. Vatra satului s-a format
în strânsă dependență de acest factor.
Modul de procurare al hranei și-a pus amprenta asupra oricărei
activități desfășurate de om. Admițând ca unul dintre criteriile de o
deosebită importanță în stabilirea tipului de sat pe acela al ocupației
locuitorilor nu trebuie ignorată strânsa interdependență ce există între
acesta și celelalte criterii.8
Așezarea rurală reflectă prin însăși structura ei influența
principalelor ocupații ale locuitorilor9. în genere, autorii care s-au ocupat
cu studiul așezărilor omenești, fie ei geografi, etnografi etc. admit
existența, în funcție de ocupația locuitorilor a mai multor tipuri
tradiționale de sate: agricole; agricol-pastorale; pastorale; de pescari;
sate specializate etc.10
Urmărind doar acest criteriu în tipologizarea așezărilor, nu se
poate trece cu vederea faptul că nu există un tip pur de așezare ci doar
sate cu ocupații predominant agricole, pastorale, etc.
Acestor tipuri așa-zis tradiționale li se mai adaugă și altele, ca
urmare a procesului de urbanizare Ia care sunt supuse localitățile rurale
de la noi.
Satele cercetate se situează în cadrul geografic al dealurilor.11
Aceste sate s-au bucurat în Evul mediu de o densitate demografică și o
situație economică favorizată, datorită existenței resurselor de lemn,
pășunilor, fânațelor, adăposturilor naturale. Erau sate cu o economie mai
mult animalieră decât agricolă.12

^Ibidem
''ibidem
8Ion Vlăduțiu, Etnografie românească, Editura Științifică, București, 1973
’Romulus Vuia, Satul românesc din Transilvania și Banat, Studiu antropogeografic și
etnografic, în Studii de etnografie și folclor, I, Editura Minerve, București 1975
10Ion Vlăduțiu, op. cit.-, Romulus Vuia , op. cit.
11 Au fost cercetate un număr de 10 sate: Cizer, Pria, Plesca. Horoatu-Crasnei, Stârciu,
Șeredei, Hurez, Crasna, Meseșenii de Sus, laz
12Documente privind istoria României.C. Transilvania. Veacul XIV, voi. IV, (1341-1350)
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Pe un astfel de fond geografic, populația a creat o economie
complexă, caracterizată prin îmbinarea pomiculturii, viticulturii, creșterii
animalelor, prelucrării lemnului etc.
“Pe întreg cuprinsul județului Sălaj predomină așezările cu
structură adunată, având o formă mai mult sau mai puțin geometrizată.
Situate de obicei la intersecția principalelor drumuri, unele așezări au
formă tentaculară, ca rezultat al dezvoltării vetrei pe direcția drumurilor
de acces sau chiar alungită, când sunt situate de-a lungul drumurilor.” în
zona de contact cu Munții Plopișului apare fenomenul de răsfirare a unei
părți din vatra satului, orientată spre poala muntoasă sau de răsfirare
propriu-zisă.13
După modul de utilizare al terenurilor agricole, dintre satele
cercetate, Horoatu-Crasnei și Valcăul de Jos pot fi socotite sate cu
caracter agricol. în aceste sate, populația ocupată în agricultură depășește
90%. Potențialul de bază al economiei acestor sate este cel agricol,
celelalte surse de venit au un rol secundar.
Dintre satele cu caracter zootehnic pronunțat, amintim Cizerul. în
zona cercetată am întâlnit și localități agricole cu funcție complementară,
cum ar fi de pildă Meseșenii de Sus. Această funcție complementară o
dă așezării faptul că deține o mică stațiune balneară.
Funcția economică a așezărilor cercetate se exprimă și prin forma
pe care ele au luat-o, în strânsă dependență de factorii geografici, de
posibilitățile de transport și de exploatarea terenurilor agricole.
Dintre comunele cercetate am ales două, care reprezintă tipuri
diferite de așezări în funcție de ocupația locuitorilor, așezări pe care le
vom urmări din mai multe unghiuri de vedere, precum și al posibilităților
pe care le oferă pentru o evoluție ulterioară.
Comuna Cizer14 e compusă din trei sate, Cizer, Pria, Pleșca. Este
situată la o distanță de 35 km față de Zalău, reședința județului, la 32 km
față de cel mai apropiat oraș, Șimleul Silvaniei și la 16 km față de cea
mai apropiată stație de cale ferată, Ciucea.
Funcția economică dominantă e agricultura. Populația ocupată în
agricultură reprezintă 93,7% din total. Funcția economică
complementară e silvicultura fondul forestier ocnns o sunrafată de
25,2% din teritoriul comunei. Numărul celor ocupați în această activitate
e relativ redus.
După modul de folosire, suprafața totală a comunei se împarte
după cum urmează :
I3Tiberiu Morariu, V. Sorocovschi, Județul Sălaj, București, 1972, p. 91
14 Datele statistice provin din arhiva Consiliului popular al comunei Cizer, jud Sălaj.
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Supr.
totală
7101
ha

Supr.
Agricol
ă
4736
ha

Supr.
Arabilă

Pășuni

Fânațe

Vii

Livezi

Fond
forestier

1667
ha

1579
ha

1211
ha

5
ha

274
ha

1790
ha

Structura funcțională a populației prezenta următoarea situație:
Grupa A - activitate de bază
Grupa B - activitate în deplasare
Grupa C - activitate de deservire
Grupa D - dependenți

1585
345
76
1951

4o,l%
8,7%
1,9%
49,3%

Vatra satului Cizer, reședința comunei, are o structură
răsfirată cu o formă liniar-tentaculară, cu o dimensiune de 257 ha.
Densitatea locuitorilor în vatra satului e scăzută 9,3 loc./ha, tocmai
datorită suprafeței mari neconstruite care e inclusă în vatra satului,
în partea de N-V a vetrei unde terenul prezintă pante pronunțate.
Vatra s-a dezvoltat de-a lungul mai multor văi și drumuri. Satul are
o structură adunată în partea centrală și alta răsfirată în N-V (zona
Susani). E un sat situat la nivelul terasei de luncă. Vatra se
desfășoară pe o lungime de 5 km. de la confluența văii Cizerului cu
valea Secătura (Boian). Cea mai mare parte a vetrei își are situl pe o
suprafață relativ plană, între cele două văi. Spre sud, sud-vest,
structura e risipită din cauza terenului accidentat și afectat de
procese de versant complexe (alunecări, rupturi, eroziuni).
Folosirea terenurilor din vatra satului Cizer:
Din totalul de 257 ha, cât are vatra satului, 212,4 ha sunt ocupate
de zona de locuit, cu o populație de 2400 locuitori. Densitatea în vatra
satului este de 9,3 loc./ha. în zona de locuit de 11,3 loc./ha, iar în zona
centrală a satului de 20-25 loc./ha.
Pria e al doilea sat ca mărime, aparținător comunei Cizer.
La fel satului reședință de comună și acesta are funcția economică
dominantă agricultura. Pria s-a format într-un bazinet depresionar,
este un sat de contact în zona depresionară a culoarului Crasnei cu
zona piemontană Meseș-Plopiș. Vatra satului are o formă areolartentaculară cu structură răsfirată. Vatra s-a dezvoltat de-a lungul
văii Pria. Situl de vatră se desfășoară la nivelul terasei de luncă și
zona de contact luncă-versant în cea mai mare parte. Spre SV și
NV, situl urcă pe versanți cu pante domoale.
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Terenurile din vatra satului au următoarea folosire:
Zona de
locuit
97,8 ha

Zona
agricolă
3,9 ha

Zona de
dotări
1,1 ha

Zone
verzi
1,5 ha

Ape

2,7 ha

Străzi,
piețe
9 ha

Satul are o vatră în suprafață totală de 116 ha. Din care 97,8 ha
reprezintă zona de locuit. Densitatea locuitorilor în vatră este de 10,9
loc./ha, în zona de locuit de 12,9 loc /ha, iar în zona centrală de 20-25
loc./ha, pentru ca să scadă în porțiunile cu case risipite la 5-6 loc./ha.
Satul Pleșca are o vatră de formă tentaculară, dezvoltată de-a
lungul văii Pria și a drumurilor de interes local, cu o structură adunată.
Principala funcție economică a satului o constituie agricultura. După
cadrul natural, Pleșca e un sat de luncă. Situl de vatră se desfășoară la
nivelul terasei de luncă a văii Pria cât și la nivelul terasei de luncă a văii
Cizerului. în partea de nord s-a extins și pe versanți, a căror pante sunt
destul de domoale.
Suprafața vetrei satului măsoară 25,8 ha care e folosită astfel:
Zona de
locuit
21,1 ha

Zona de dotări

Zona verde

Ape

Drumuri

0,5 ha

0,7 ha

1,2 ha

2,3 ha

Populația satului numără 294 locuitori. Densitatea locuitorilor
este de 11,4 loc./ha, redusă deoarece în vatră sunt incluse suprafețe mari,
improprii pentru construcții, teren inundabil, mlăștinos.
Nu se poate omite din descrierea unei așezări omenești, un
element deosebit de important și anume, drumul. Drumurile sunt
elemente de “umanizare” a naturii de către om, ele conferă unei așezări
anumite trăsături, în același timp oferindu-i posibilități de schimbare.
Rețeaua rutieră a comunei Cizer se compune din următoarele
drumuri: drumul județean 108 G Vânători-Cizer-Crasna-Vârșolț; pe un
traseu de 15,1 km. pe teritoriul administrativ al comunei; drumul
județean 108 A Ciucea-Vânători Românași-Jibou-Benesat-Ardusat; cu
un traseu de 2,3 km pe teritoriul comunei; drumul comunal 78, în
lungime de 5 km între Cizer și Pria. Toate aceste drumuri însumează
22,4 km pe teritoriul comunei.
Satele aparținătoare comunei realizează legătura rutieră cu
centrul de comună astfel: Pria - prin DC 78 are legătură în condiții
normale de circulație. Pleșca are legătură rutieră prin DJ 108 D.
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Legătura rutieră cu teritoriile înconjurătoare se realizează prin
drumul județean 108G și drumul județean 108 A cu principalele centre
economice. Spre Nord, DJ 108 G și 108A asigură legătura cu Zalăul și
Șimleul Silvaniei, tot spre Nord DJ 108 A spre Jibou. înspre Sud, DJ108A
asigură legătura rutieră cu Ciucea, unde acest drum se ramifică în DN1.
Datorită faptului că teritoriul administrativ al comunei nu este
traversat de căi ferate, circulația este asigurată doar cu mijloace de
transport auto.
Localitățile cercetate prezintă posibilități diferențiate de dezvoltare.
CIZERUL este un sat de categoria V-a (după potențialul
economic, în paralel cu evoluția și numărul populației, potențialul de
poziție, numărul localităților la 100 km. și repartizarea în cadrul
comunelor). Este o localitate rurală, reședință de comună cu condiții de
dezvoltare în perspectivă, prin amplificarea funcțiilor economice
predominant agricole. Localitatea beneficiază de condiții naturale
corespunzătoare (apă, terenuri plane, virane) și o formă și structură care
permit restructurarea și organizarea prin sistematizare a unei vetre
închegate, precum și amenajarea unui centru civic care să concentreze
viitoarele dotări de interes comunal și local.
PRIA - localitate de categoria Vl-a, cu funcție economică
dominantă agricolă, cu condiții de dezvoltare în perspectivă, ca
importantă bază de producție agricolă. E a doua localitate a comunei, ca
populație și pondere în economia comunei.
PLEȘCA, localitate de categoria IX-a, mică, cu o bază
economică insuficient dezvoltată și fără posibilități de amplificare. Satul
are condiții critice de vatră și dotări foarte reduse. Se prevede regruparea
treptată spre satul de reședință-Cizer.
Vetrele tuturor satelor sunt foarte larg delimitate, închid terenuri
agricole, neconstruite precum și terenuri accidentate. în ceea ce privește
propunerile de sistematizare, s-a dat atenție delimitării vetrelor, fiind
evitate extinderile exagerat de mari, tentaculare, printr-un traseu
perimetrat cât mai grupat, situat pe porțiuni de vatră cu structura cea mai
deasă. Vor trebui scoase din vatră terenurile agricole. Suprafața vetrelor
a fost redusă de la 398,8 ha. la 274 ha. O suprafață de 125 ha se redă
circuitului agricol.
în perioada efectuării cercetărilor, propunerea de sistematizare
care s-a făcut, viza interdicția definitivă de construcție pe o zonă în
suprafață de 4,5 ha, situată pe DJ 108 G și alta în partea de Est și NE a
localității, de-a lungul văii Secătura și a drumului spre localitatea Pria, cu
terenuri greu accesibile și unde s-a dezvoltat o zonă de locuit liniară în
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suprafață de 12,2 ha. Zona e lipsită de dotări, iar poziția excentrică creează
dificultăți de acces. Au fost scoase din vatră un grup izolat de case (cca.
15) pe valea Rupturii și un alt grup de (cca. 10) case pe DJ 108 G.
Centrul civic al comunei urma să se alcătuiască de-a lungul
arterei principale DJ108G care traversează longitudinal localitatea.
Cizerul se încadrează în categoria localităților rurale cu
perspective de dezvoltare, care va înregistra o dezvoltare economică și
demografică în urma regrupării populației.
In ceea ce privește gradul de deservire al localităților pe
ansamblul comunei, situația era deficitară. Același lucru se poate spune
și despre dotările culturale, sanitare și de învățământ.
Pentru îmbunătățirea circulației rutiere s-a propus asfaltarea Dl08 G
pe un traseu de cca. 5 km pe teritoriul administrativ al comunei, cu parte
carosabilă de 7 m; asfaltarea DJ108 A pe un traseu de 2,3 km cu o parte
carosabilă de 7 m; ridicarea stării de viabilitate a drumului comunal 78 pe
sectorul Cizer-Pria în lungime de cca. 5 km cu o parte carosabilă de 6 m.
O altă comună asupra căreia ne-am oprit atenția este Horoatu-Crasnei
care se compune din patru sate: Stârciu, Șeredei, Horez, Horoatu-Crasnei.15
Centrul de comună, Horoatu Crasnei, se situează la 1 km față de
DJ Zalău-Crasna-Ciucea; la 30 km față de Zalău reședința județului.
Suprafața totală a comunei este împărțită după folosință în:
Total
8194 ha

Supraf.agricolă
5194 ha

Fond forestier
1950 ha

Zonă de locuit
1103 ha

Comuna e situată într-o zonă de dealuri, fragmentată de
numeroase văi. în partea de sud se află Munții Meseșului cu altitudini
între 250-800 m, iar în vest zona depresionară. Teritoriul comunei
aparține bazinului hidrografic Someș-Crasna. Crasna are o lungime de
16 km pe teritoriul comunei, cu o serie de afluenți: Ponița, Șeredeanca,
Blidăreasa, Ragul. Pe anumite porțiuni, râul Crasna degradează malul
producând eroziuni.
Terenurile comunei sunt argiloase, cu nisipuri și pietrișuri.
Solurile predominante sunt cele brune, de pădure și podzolurile.
Terenurile agricole folosite au următoarea împărțire:
Total

Arabil

Pășuni

Fânațe

Vii

Livezi

8194
ha

2884
ha

944
ha

760
ha

97
ha

456
ha

Fond
forest.
1950
ha

Alte
supr.
1103
ha

l5Datele statistice provin din arhiva Consiliului popular al comunei Horoatu- Crasnei
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în total suprafața agricolă a comunei este de 5141 ha. Față de
comuna Cizer, unde ponderea în împărțirea terenului o dețineau
pășunile și fânațele, aici o deține terenul arabil.
Satul Horoatu-Crasnei e situat în zona deluroasă, având o vatră
de formă tentaculară, de-a lungul arterelor de circulație. Structura
vetrei demonstrează dezvoltarea necontrolată a ei și ocuparea
terenurilor cu construcții.
Suprafața vetrei este de 119 ha, cu o densitate de 12 loc/ha.
Circulația se rezolvă prin rețeaua stradală. Accesul la reședința de județ
se face prin DJ 108G.
Comuna are funcție dominant agricolă, ca atare se explică și
forma de organizare a vetrei și parcelarea terenurilor în loturi de diferite
mărimi. Și în cadrul zonei de locuit se găsesc suprafețe agricole.
Populația comunei este în jur de 5000 de locuitori. O mare perioadă de
timp în comună s-a sesizat o fluctuație de populație determinată de
plecările la lucru, la școli.
Pentru sistematizarea comunei Horoatu-Crasnei s-au făcut o serie
de propuneri de corectare, cu scopul eliminării dezvoltării tentaculare și
realizarea unei deserviri optime a populației, ca apropiere de centrul
comunei și dotări social-culturale.
Privite în ansamblu, așezările umane din zona cercetată se
încadrează armonios în peisajul geografic umanizat al Sălajului, cu
populația lor, funcțiile economice și dotările social-culturale. Ele oglindesc
trăsăturile specifice ale unui județ ce are toate șansele de dezvoltare. Un
număr relativ restrâns de așezări oferă posibilități mai reduse de dezvoltare,
dar se poate anticipa orientarea lor spre zone agro-turistice.
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HABITATS DE LA ZONE CRASNA - SĂLAJ
Résumé
Dans le materiei publié, Tauteur fait la typologie de quelques
habitats de la zone Crasna - Sălaj, â partir des facteurs qui ont contribué
au développement des habitats humains.
Le viliágé, comme habitat humain, peut étre étudié en fonction
de deux éléments composants: l’emplacement des maisons et l’endroit
ou se déroulent les activités de production.
Le type d’emplacement du viliágé est déterminé pár le facteur
économique, donc 1’habitat refléte, justement pár
sa structure,
l’influence des principales occupations des habitants.
L’auteur met en évidence le fait que le viliágé, comme habitat
humain, accomplit une triple fonction: de réalité sociale, par la
population qui y habite, de réalité économique, pár l’occupation des
habitants, et de réalité géographique, pár le territoire qu’elle occupe.
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O categorie de obiecte prezente probabil în colecțiile celor mai
multe muzee cu profil etnografic din țară o constituie ploștile de lemn.
Deși folosite în mai toate zonele etnografice de la noi ca recipiente
legate de ritualuri (în special de nuntă), în bibliografia românească de
specialitate sunt amintite doar în treacăt. Cu toate că nu au avut o
răspândire la fel de mare ca în țările vecine (de exemplu Bulgaria sau
Ungaria - țară care avea ploscari organizați în bresle) și nici o gamă
atât de largă de utilizare^ pe teritoriul românesc aceste vase au fost
folosite în toate ținuturile (inclusiv în cele locuite de sași de secui) și
în unele centre (de exemplu Vâlcea) se mai confecționau ploști de lemn
lucrate tradițional, la strungul manual câteva decenii după al doilea
război mondial.
Prezența ploștilor de lemn din Transilvania, oglindită și de cele
peste de piese deținute de Muzeul Etnografic al Transilvaniei, provenind
din diferite zone ale Ardealului (Bistrița, Secuime, Tara Bârsei,
Hunedoara, Câmpia Transilvaniei, M-ții Apuseni, Sălaj, Maramureș)
subliniază o dată în plus pe de o parte integrarea acestor zone în
perimetrul balcanic și central European (caracterizat de abundența
acestor recipiente) și pe de altă parte profunzimea legăturilor civilizației
din aceste regiuni cu materialul numit lemn. Deși nu vor face obiectul
referirilor noastre, trebuie să amintim că în colecțiile aceluiași muzeu
există de asemenea o interesantă colecție cu ploști ceramice, având o
formă asemănătoare cu a vaselor de lemn omonime și fiind confecționate
de meșteri olari (în special maghiari și secui). Atât piesele din lemn cât
și cele de ceramică oglindesc remarcabila unitate de forme menținută
încă din antichitate ce caracterizează întreaga regiune cuprinsă între
Grecia și Ungaria actuală, dar prezentă și în toate țările germanice.
Vasul în formă de ploscă, cu o morfologie apropiată de cea a
recipientelor actuale, apare pentru prima dată în Europa, la fel ca atâtea alte
comori ale civilizației continentului nostru, în peninsula greacă și în zona
Mării Mediterane, unde se pare că a pătruns dinspre est.
Primele piese sunt găsite în Asia Mică (Troia, Smirna) având o
formă care le permitea atât așezarea în picioare cât și suspendarea.
Forma aceasta, perfecționată, o regăsim la ampulele de lut romane. Cele
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mai elaborate piese datează din secolele 1 -2 d.n.c. și provin din regiunea
Galiei sudice și a provinciilor de pe malul Rinului1.
Forme asemănătoare cu plosca actuală dar lipsită de fiind sau
picioare (deci la care poziția funcțională poate fi doar cea suspendată) sunt
prezente de asemenea pe un areal extrem de extins: le găsim în Troia, în
Cipru (epoca bronzului), în Egiptul dinastic, în cultura cretano-micenian și
sub forma unor piese de o incontestabilă valoare estetică obiectivată în vase
mici pentru ulei sau mirodenii în Corint2. Materialele folosite erau lutul,
maiolica (Egipt) și chiar sticla.
Aceste forme, exclusiv “suspendabile” sunt de regulă simetrice,
în aproximativ aceeași perioadă, tot în peninsula greacă apar vase cu
secțiune asimetrică având una din părțile laterale turtite pentru a putea fi
așezate în poziție culcată. Acest tip de vase se caracterizează morfologic
prin orientarea gâtului în sus, astfel încât lichidul din recipient să nu se
verse. întâlnim, de asemenea ploști în formă de “colac” care au gâtul
astfel orientat. La unele ploști suspendate lipsesc torțile, având în schimb
dispuse simetric, patru sau șase belciuge prin care probabil era petrecută
cureaua de piele sau sfoara cu care erau suspendate.
Din multitudinea mărturiilor de formă și materiale pe care
antichitatea greacă și romană le-au creat în jurul Mediteranei și pe
care le-au transmis ulterior și provinciilor apusene, lipsesc ploștile de
lemn și cele de piele.
Nu se poate preciza dacă aceste absențe caracterizau zonele și
epocile mai sus amintite sau dacă obiectele din acest material ușor
degradabile au existat dar s-au pierdut datorită perisabilității substanțelor
organice care compun lemnul sau pielea.
Cele mai vechi ploști din lemn, datând din sec.6-7 d.n.c. au fost
descoperite în cimitirele germanice (france și alemane), deci în zonele în
care transmiterea formelor italice antice era probabil cea mai facilă. în
această zonă au fost descoperite tipuri de ploști extrem de asemănătoare
celor actuale de pe teritoriul Europei. De asemenea, urmele de pe unele
dintre aceste vase trădează tehnica cu care au fost executate: cercurile
concentrice în relief de pe fețe sunt urme ale cuțitului de strung, formate
în timpul operației de strunjire. Tot în mormintele de care aminteam s-au
găsit și vase de piele și recipiente de metal având o formă similară cu
aceea a ploștilor de lemn.3
vezi dr. Nagy László, ”A csutora - Adatok a csutoraalakú edények történetéhez, a magyar
csutoraforma és a csutorásmesterség külföldi “ m ‘ ‘Dunántúli szemle ’' nr. 7/1940
2 Ibidem
3 Ibidem
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Pe teritoriul vecin al Ungariei găsim ploști datate începând cu prima
jumătate a secolului 19 dar cu siguranță apariția și dezvoltarea meșteșugului
este mult mai timpurie. Dovada acestui fapt o constituie actul de înființare
al breslei meșterilor ploscari din Veszprém din 1734 ceea ce demonstrează
că producerea pe scară largă a acestui gen de vase era răspândită în zona
Dunántúl încă de la începutul secolului 18.4 în Ungaria dezvoltarea
meșteșugului a fost puternic încurajată de comenzile pe care armata
imperială austro-ungară le tăcea, după ce s-a înțeles utilitatea acestor vase
rezistente la spargere pentru recuzita de campanie a militarilor.
Originea formelor de ploști maghiare nu stă însă în evoluția pe
cale apuseană a tipurilor morfologice antice. O altă direcție, la fel de
probabilă pe care evoluția în teren a acestor recipiente a urmat-o a fost
direcția balcanică. Este rațional (așa cum susține și dr. Nagy László) să
considerăm că în timpul în care formele specifice Mediteranei,
Peninsulei Balcanice și Asiei Mici s-au răspândit în provinciile galice și
germanice, ele s-au păstrat și în locurile lor de origine și au evoluat
morfologic și structural, răspândindu-se în zonele Europei Sud-Estice și
centrale pe direcție nord-vestică.
Pe teritoriul Bulgariei au fost depistate ploști de lut contemporane și
asemănătoare cu cele depistate în mormintele germanice. Deși pentru
perioada Evului Mediu lipsesc mărturiile materiale cu privire la răspândirea
acestui recipient în zonele sud-estice ale Europei, probabil din cauza
deteriorărilor și a lipsei cercetării colecturii și conservării, începând cu
sfârșitul secolului 18, ploștile apar dintr-o dată și în număr mare, atât cele de
metal și lut cât mai ales cele de fier.
Încadrat geografic în acest spațiu, pe teritoriul românesc plosca a
apărut probabil concomitent cu apariția ei în zonele vecine, prin
transmiterea formelor antice prin mijlocirea popoarelor balcanice mai
degrabă decât prin moștenirea formelor romane în mod nemijlocit.
Interesant este să privim cuvântul care denumește acest recipient din
perspectivă etimologică. In toate regiunile înconjurătoare, așa cum arată dr.
Nagy László în lucrarea pe care am citat-o, în denumirea uzuală este
“csutora” cu diferite forme pentru diferite limbi. Printre cei care denumesc
cu acest termen vasul, cercetătorul maghiar îi enumera pe turci, pe unguri,
pe bulgari, sârbi, croați, pe sloveni, pe albanezi dar și pe români.
Noi nu am întâlnit această denumire în limba română unde “ciutură”
are o semnificație apropiată (vas scobit pentru scos apă din fântână sau
paleta de la roata orizontală a morii - moară cu ciuturi) ci peste tot termenul
Vezi articolul despre breasla meșterilor ploscari: Bartocz, József “A Veszprémi
csutorások ” în “A Veszprémi megyei múzeumok közleményei " nr. 10/1997.
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care desemnează vasul de lemn strunjit la care ne referim este “ploscă”.
Excepție fac câteva zone din Transilvania unde vasul se cheamă “culoci”cuvânt provenind din limba maghiară (ungurii pentru acest vas, pe lângă
termenul “csutora” folosesc termenul “kulacs”). Apariția genului de vas în
Balcani și răspândirea lui ulterioară spre nord-vest nu explică această
diferență de termen. Cuvântul “ploscă” are tot o etimologie de origine
slavică “ploskü” turtit în slavă - însemnând prin extindere vas turtit
“ploska” în bulgară, cehă, sârbă; “ploske” în turcă”, TrXocnca” în greacă.
Dacă privim similaritatea de formă și structură pe care o au ploștile
din Bulgaria, din Grecia, din Serbia cu cele românești și ungurești, putem
totuși să presupunem că aceste obiecte au o origine comună
De asemenea, modul de confecționare al ploștilor este identic în
ceea ce privește principiul și uneltele folosite. Din acest punct de vedere,
plosca este probabil cel mai valoros și mai laborios obiect de artă
populară lucrat la strungurile țărănești. Tipurile de strung diferă însă de
la o regiune la alta în primul rând în ceea ce privește forța care generează
mișcarea lor specifică de rotație. în spațiul românesc și în cel maghiar
strungurile erau acționate cu piciorul prin apăsare pe o pedală în timp ce
în Bulgaria existau mici instalații hidraulice în Munții Balcani, care
foloseau forța apei ce cădea pe niște mici roți, similare roților de moară
orizontale și care puneau în mișcare mecanismul care învârtea bucata de
lemn în vederea strunjirii.
După cum putem observa dacă facem o analiză a răspândirii
spațiale a ploștilor de lemn, în mod evident, ele sunt mai frecvente acolo
unde materia primă este mai accesibilă, deci în zonele păduroase.
Lemnul folosit preponderent pentru confecționarea acestor
recipiente este lemnul de paltin. Acest lemn cu nuanțe alburii prezintă
calități ideale pentru a fi prelucrat la strung și în general prin așchiere
fiind omogen, cu fibre drepte, paralele, regulate. In același timp nu este
poros -avantaj incontestabil pentru niște recipiente în care se vor păstra
lichide. Lemnul de nuc este de asemenea folosit destul de frecvent, nici
acesta nu se așchiază și are în plus valențe estetice deosebite. Autorii
maghiari (Ebrés Sándor, Bartocy József), arată că în trecut, din lemn de
tisa se făceau cele mai rezistente ploști. Ei se referă la zona Vesperem și
deși, în colecțiile Muzeului Etnografic al Transilvaniei nu avem nici o
plosca din acest lemn nobil, nu putem exclude posibilitatea ca acest
material să fi fost folosit cândva și pe teritoriul Transilvaniei, ținând cont
mai ales de faptul că tisa popula cândva pădurile înalte din munții noștri.
De cele mai multe ori lemnul era ales încă din pădure de către
meșterul ploscar. în funcție de mărimea ploștii ce urmează a fi executată
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lemnul tăiat din pădure se debitează în bucăți de dimensiuni apropiate de
dimensiunile viitoarelor ploști.
Lemnul pentru ploști trebuie sa fie de cea mai bună calitate, fără
neregularități de fibră și mai ales să fie fără nici un nod. Prezența
nodurilor ar provoca ruperea materialului în timpul confecționării la
strung, ciobirea dălților și cuțitelor de strung, dar mai cu seamă
deteriorarea ulterioară a vasului și lipsa impermeabilității.
Prelucrarea lemnului are loc numai după ce acesta a fost uscat
în totalitate. Uscarea trebuie să se facă încet pentru a se evita crăparea
materialului în timpul acestui proces. Cu cât lemnul este mai uscat cu
atât este mai bun deoarece cu atât este mai mic riscul crăpării
ulterioare a vasului.
Ploștile din lemn sunt vase compuse din două bucăți (trei, dacă
punem la socoteală și dopul). Executarea lor cere măiestrie, finețe și
multa experiență.
Până a fi puse în strung spre prelucrare, bucățile din lemn din
care se confecționează plosca sunt degroșate “din mare” .
Diametrul ploștii se marchează cu un compas apoi cu fierăstrăul
și barda se degroșează și se formează bucata din lemn dreptunghiular,
lăsându-se la capete lungime corespunzătoare din care să se obțină într-o
parte picioarele, iar în cealaltă parte umerii și gâtul ploștii.
Urmează prelucrarea la strung. Strungul pentru prelucrat ploști
este alcătuit în principal din două tălpi în care sânt introduse două grinzi
verticale fixate uneori de grinzile atelierului în partea superioară. între
cele două grinzi verticale sunt fixate două stinghii orizontale între care
culisează instalația ce susține unul din punctele de fixare a ploștii în
strung. în partea opusă, într-una din grinzile verticale, într-un lagăr se
fixează o tijă cilindrică ce are la extremitate niște cuie în care se va fixa
plosca, acesta fiind cel de-al doilea punct de fixare.
Axul care unește cele două puncte constituie axul după care se
va învârti plosca. Producerea mișcării de rotație se utilizează printr-o
pedală de care este legată p curea. Cureaua se petrece de două ori peste
axul cu cuie și se leagă la capătul opus de extremitatea unei tije lungi
de aproximativ 3-5 m de lemn de frasin sau paltin, elastică ce va
funcționa ca un arc. Prin apăsarea pedalei cu piciorul, cureaua
petrecută peste axul cu gheare se deplasează și induce acesteia o
mișcare de rotație ce se transmite ploștii. în același timp tija elastică,
trasă de curea se îndoaie în jos. Când apăsarea pe pedală încetează, tija
elastica se întreapă, cureaua se deplasează în sens opus imprimând
ploștii o mișcare de rotație în sens opus.

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

256

Cristian Micu

într-o primă etapă lemnul este prins în strung astfel încât fibrele
acestuia să fie așezate în planul perpendicular pe axul ce unește cele
două puncte de prindere. în această poziție se dă forma fețelor ploștii, a
umărului și a picioarelor. Bucata de lemn pentru ploști trebuie să aibă
fibrele în lungime, pe direcția pe care se vor uni extremitățile picioarelor
cu gâtul vasului. Această poziție este obligatorie pentru ca gâtul si
picioarele relative subțiri să aibă rezistență la eventualele șocuri. în
această poziție se trece la modelarea prin așchiere a corpului discoid sau
sferoid -mai mult sau mai puțin turtit - al recipientului.
Modelarea se realizează cu dălți speciale de strung de diferite
forme, susținute în mână de către meșter. Pentru a putea apăsa cu forța
necesară pe lemn și pentru a ține dălțile în poziție fixă, meșterii folosesc
o scândură orizontală care este fixată de elementele strungului și pe care
meșterul își poate fixa mâna în timp ce acționează cu dălțile asupra
piesei aflate în mișcare de rotație.
întâi se modelează exteriorul piesei având grijă să fie păstrate
acele segmente de lemn din care se vor modela piciorul, umărul și
respective gâtul vasului. Pentru respectivele zone nu se vor imprima
piesei rotații complete ci mișcării alternative, oscilatorii, prin care dalta
să nu treacă pe toată suprafața lemnului, lăsând neatinse porțiunile unde
vor fi modelate picioarele și gâtul.
Piesa seprelucrează până la jumătate până se obține un semidisc
sau un semisferoid apoi se întoarce și se prelucrează cealaltă jumătate.
După ce forma exterioară a vasului exterioară a vasului a fost
modelată urmează prelucrarea interiorului. în acest scop în centrul uneia
dintre fețe se pornește tot cu dălțile un orificiu de 3-4 apoi 5 cm. diametru
care să permită dălții speciale de strunjit interiorul, unealtă în formă de
cârlig, să pătrundă și să scobească partea interioară a vasului. Această
prelucrare cu ajutorul scoabei ascuțite pe ambele muchii este o operațiune
dificilă, care cere multă experiență. în final trebuie să se obțină un perete
uniform ca grosime și care să nu aibă dimensiuni mai mari de 0,5 cm.
Muchiile orificiului prin care s-a pătruns cu scoaba se strunjesc în
formă conică, în acest orificiu urmând să fie fixat “fundul” sau “capacul”
ploștii. Fundul este o piesă discoidă de grosime egală cu grosimea pereților
vasului, realizată tot la strung. Marginile piesei sunt prelucrate tronconic
astfel încât piesa să se fixeze strâns în corpul vasului (ca un dop).
Pentru prelucrarea gâtului ploștii se schimbă poziția vasului în
strung, piesa fiind fixată pe direcția axului care unește centrul părții
inferioare cu centrul gâtului. Gâtul ploștii se strunjește cilindric sau
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bitronconic apoi la gură se aplică cu burghiul un orificiu care pătrunde
din exterior până în golul vasului.
La tipul cel mai răspândit de ploscă, cel cu „umeri”, prelucrarea
gâtului prin strunjire se face astfel încât să se păstreze umerii. în acești
umeri se aplică de obicei, cu un burghiu de dimensiuni mai reduse, pe o
parte si alta a gâtului, două orificii prin care se va petrece legătoarea. în
partea diametral opusă gâtului se prelucrează prin tăiere și cioplire din
segmentele de lemn păstrate (neeliminate în timpul strunjirii),
picioarele vasului.
Ultima piesă este „dopul” sau „capacul” ploștii. Acesta se
realizează tot la strung având partea exterioară bitronconică, sferoidă sau
combinată între acestea. Uneori, în partea superioară este modelat un
mamelon de care se prinde o legătoare. Această legătoare de piele
servește la atașarea dopului de gâtul ploștii pentru ca această piesă mică
să nu se piardă. Pe ax vertical, dopul are o gaură de secțiune circulară în
care intră gâtul ploștii.
Pentru impermeabilizarea interiorului se folosea ceară de albine
sau rășină în amestec cu ceară. Pentru aceasta ceara sau amestecul de
ceară și rășină se topeau și astfel, în stare lichidă era distribuită pe
interiorul pereților vasului. Discul de lemn cu care se „închidea” plosca
se lipea cu rășină. (Informația provine de la Éne Vasile din Râmnicu
Vâlcea, meșter popular care confecționează ploști de lemn artizanale.)
în colecțiile Muzeului Etnografic al Transilvaniei găsim câteva
ploști provenite din Ungaria, de dimensiuni relativ mari îmbrăcate în
piele. Această învelire se făcea de regulă de către un meșter curelar.5
După cum reiese din acest tratat de etnografie maghiară, în
care autorul vorbește de „ploscă cu piele de mânz”„Csikobőröskulacs” vasele erau îmbrăcate chiar în piele de cabaline.
Procedeul era relativ frecvent în Ungaria din moment ce autorul afirmă
tangențial că „există și ploști neînvelite în piele”6 Pentru spațiul
românesc nu avem date care să ateste utilizarea vaselor cu astfel de
învelitoare, utilă de altfel prin capacitatea de a amortiza șocurile sparge
plosca și de asemenea, prin calitățile de izolator termic.
în ceea ce privește forma și alcătuirea ploștilor din Transilvania,
putem afirma că ele sunt relativ asemănătoare între ele și, de asemenea,
păstrează coordonatele morfologice al vaselor de acest tip din arealul
sud-est și central european. Cele mai multe prezintă un corp rotund,
discoid sau sferoid, patru picioare, gât subțire și relativ scund flancat de
5

Viski Károly, A magyarorszag néprajza, voi 1, p.321.
6 Ibidem.
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doi umeri cu orificii de legare. Uneori umerii lipsesc, alteori picioarele
sunt unite două câte două și avem astfel două picioare în loc de patru.
Diferențe apar la raportul dintre dimensiunile vasului. Astfel corpul unor
ploști se apropie ca formă de un disc, acestea prezentându-se puternic
turtite bilateral pe când altele sunt „pântecoase” având corpul sferic.
Unele ploști prezintă un sistem de chingi ce le înconjoară și care
se continuă cu două legători. . Acestea au rolul de a face posibilă agățarea
vaselor sau purtarea lor pe umăr. De cele mai multe ori, la intersecția
segmentelor de curea, care se află la nivelul centrelor celor două fețe (în
formă de X), din considerente estetice, se adaugă fie una fie mai multe
bucăți de piele decupată în formă de floare sau de rozetă, fixate cu capse
metalice sau cusute.
Câteodată vasele au pe gât un inel metalic care le consolidează
astfel gura, evitând crăparea.
O bună parte din ploștile de lemn existente în colecțiile Muzeului
Etnografic al Transilvaniei prezintă valențe estetice remarcabile atât prin
forma lor armonioasă cât și prin decorul specific.
Decorul ploștilor de lemn se realizează în principal prin trei
procedee: strunjire, încrestare și pictare.
Prin strunjire, în masa lemnului din care sunt constituite fețele se
aplică intenționat, la distanțe variate șanțuri adâncite, circulare și
concentrice.
Prin încrestare se desprindeau din masa lemnoasă mici
fragmente. în general, pentru ploștile provenite din Transilvania,
motivele sunt preponderent vegetale.
în centrele celor două fețe apar frecvent motive solare (rozete cu
un număr diferit de brațe). Cel mai bogat decor încrestat îl prezintă
ploștile provenite din Maramureș,, sub formă de mici semicercuri
realizate cu dalta semirotundă, dispuse în câmpuri circulare concentrice
pe cele două fețe.
Vopsirea și pictarea ploștilor se făcea tradițional cu tempera. în
Ungaria, pictarea era realizată de către. un meșter decorator care lucra
pentru ploscari. în zona Vâlcea pentru care avem informator (Ene
Vasile), nu se cunoaște o astfel de specializare.
Piesele pictate din colecția Muzeului Etnografic al Transilvaniei
prezintă un decor preponderent floral. Acesta este amplasat în registre
circulare dispuse concentric în jurul unui motiv central, pe cele două fețe.
Pe de o parte și alta a gâtului, între umeri și picioarele vasului sunt pictate
uneori segmente simetrice de ghirlande.
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Gama cromatică a ploștilor din colecția muzeului nostru este în
general aceeași pentru majoritatea pieselor. Predomină albul obținut din
oxid de zinc, verdele crom, ocrul, marourile și mai cu seamă vermilionul
obținut din minium de plumb.
Privit în ansamblu, decorul ploștilor de lemn prezintă o
compoziție caracterizată prin distribuție în câmpuri circulare
concentrice, această compoziție fiind condiționată de forma sferoidă sau
discoidă a vasului. Cele două fețe, respectiv cele două margini prezintă
de regulă un decor simetric.
Ploștile, ca recipiente potrivite pentru păstrarea și transportul
lichidelor (în special vin și țuică), au avut la români o însemnătate mai
mult ritualică. La această concluzie ne duce și aspectul majorității
ploștilor de la noi, care sunt decorate cu multă migală.
Principalul moment în care plosca era folosită îl reprezintă nunta.
Chemătorii (vornicii, sau după zonă, frații de ginere, surorile de mireasă)
purtau cu ei ploscă cu rachiu atunci când mergeau să invite lumea la ospăț,
în aproape toate zonele țării. „[...] după ce a rostit cuvintele acestea
(orațiile), scoate vornicul plosca și turnând dintr-însa rachiu într-un păhărel,
pe care, de regulă îl ține pe sub curea sau la brâu, cinstește mai întâi pe
stăpânul casei, apoi pe stăpână și apoi dacă mai sunt oameni în casă și pe
aceștia „ - ne arată Simion Florea Marian referindu-se la modul cum se
făcea chemarea în Bucovina.6 Tot el, descriind obiceiul din Șcheii
Brașovului relatează.... da cu pleazna în poartă, în streșina porții, în stobor
(uluci) ori în ce era de ieșea cineva din casă: om, muiere, fecior ori fată îi da
să închine din plosca ce o ducea fiecare chemător cu ei....
In Muntenia, în zona Argeș, frații de ginere și surorile de
mireasă au de asemenea la ei ploști cu țuică atunci când merg pe la case
să anunțe nunta. Ei îi cinstesc pe toți cei ai casei care ies în curte cu
băutură direct din ploscă și indiferent de momentul zilei, chemătorii și
invitații își dau binețe cu „ Bună dimineața”. De asemenea, nașii așteaptă
oaspeții la poartă cu plosca și în timpul horei mari, plosca cu băutură
circulă din mână în mână printre feciori, (informația provine de la
Teodorescu Constantin, 86 ani din Albeștii de Argeș, jud. Argeș)
Interesant este că pe valea Argeșului după informațiile din teren, plosca
se folosea și la pomenile ocazionate de înmormântări.
Despre utilizarea ploștilor de lemn ca vase legate de ritualul de
nuntă amintește și Tancred Bănățeanu referindu-se la prelucrarea

6 Simion Florea Marian, Nunta români la români, București, 1995, p.201
Ibidem
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artistică a lemnului în nordul Transilvaniei. Legătura dintre ritual și
ploscă este subliniată și de faptul interesant că denumirea de ploscă s-a
transmis și altor vase care au o morfologie total diferită dar care au
aceeași utilizare - transportul și servirea băuturii cu ocazia nunților. Așa
sunt de exemplu micile butoiașe din nordul Transilvaniei, uneori
îngemănate, din care se servește tot rachiu.89 în unele părți din țară,
plosca se mai folosește și astăzi de către cei ce invită satul la nunți.
Confecționarea ei manuală a dispărut însă din păcate, rămânând doar
câțiva meșteri care mai fac ploști de lemn la strungul mecanic.

WOODEN GOURDS FROM TRANSYLVANIA
Abstract

The wooden gourds represent a category of recipients spread in Europe,
from Greece to the German lands.
Their origin - as shape - could be find in the Ancient Greece, but on the
Románián territory they arrived probably through the southem Slavs.
On the whole area of spreading, these recipients present a remarkable
morphological and structural unit. Also, the execution technique for the
Transylvanian gourds is similar to the one from all the areas where these
recipients exist - the processing at lathe.

If in the Austro-Hungarian Empire the gourds were used both in the
home field and by the Army as campaign recipients, in Transylvania and
other Románián regions the wooden gourd has mainly a ritual role.

8 Tancred Bănățeanu, Arta populară din nordul Transilvaniei, Casa Creației Populare a
Județului Maramureș, 1969
9 Nistor Francisc, Țara Lemnului, Ed. Sport-Turism, București, 1983
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CÂTEVA ASPECTE ALE CULTURII POPULARE DIN NORD
VESTUL ROMÂNIEI REFLECTATE ÎN FONDURI
DOCUMENTARE DE LA SFÂRȘITUL SECOLULUI AL XIX-LEA
Simona Munteanu, Ioan Toșa

In cercetarea culturii populare un rol important îl are cercetarea
atât a mărturiilor materiale, păstrate pe teren și în colecțiile muzeale, cât
și a fondurilor documentare formate la sfârșitul secolului al XIX-lea, ca
urmare a utilizării chestionarelor ca metodă de cercetare. Importanța
acestor fonduri este cu atât mai mare cu cât informațiile cuprinse în ele
sunt printre cele mai vechi și provin dintr-un număr mare de localități
culese într-o perioadă de timp relativ scurtă. Cercetarea lor permite
reconstituirea unor fapte de cultură materială și spirituală dintr-o anumită
perioadă precum și cunoașterea ariei lor de răspândire.
Printre cele mai importante fonduri documentare referitoare la
cultura populară de la sfârșitul secolului al XIX-lea, constituite ca
urmare a utilizării chestionarelor se numără Fondul B. P. Hașdeu și N.
Densușianu1
2 care cuprind informații referitoare la aproape toate
capitolele domeniului culturii populare din 1230 localități.
In aceste fonduri documentare se găsesc informații și din
următoarele localități situate în partea de nord vest a României: Năsăud3,
Bîrsăul de Jos4, Gîrceiu5, Sugatag6, Săpînța7, Geaca8, Ciubanca910și
Vașcău19. Pe baza informațiilor cuprinse în aceste răspunsuri vom
încerca să prezentăm câteva aspecte legate de: așezări; ocupația
locuitorilor; micile industrii sătești.

1 Constituit din răspunsurile primite la Chestionarul juridic (1877) și la Programa
pentru adunarea datelor privitoare la limba română ( 1884) din
2 Constituit din răspunsurile primite la Cestiionariu despre tradițiunile istorice și
anticitățile terilor locuite de români partea I -1893, partea a II-a-1895.
3 La chestionarul lui B.P.Hasdeu s-au trimis răspunsuri din Năsăud
Sîngeorgiu completate de Al. Pop, înv. și la chestionarul lui N. Densușianu
redactate de Nestor Simas
4 Completate de Emiliu Bran
5 Fără consemnarea autorului răspunsurilor
6 Redactate de Tit Bud
7 Redactate de Mihai Șerban
8 Redactate de Ioan Pașca, preot
9 Redactate de Gregoriu Crăciunaș, preot
10 Redactate de Vasile Salla
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Potrivit credințelor populare, aceste sate sunt foarte vechi “cfe
pe vremea uriașilor"^ iară a se ști cine le-a întemeiat, sau au fost
întemeiate la o dată necunoscută, de: un anonim “satele Ciubanca și
Ciubăncuța s-au întemeiat în păduri unde erau poiene mici. Un om și-a
făcut casa și de aci în colo urmașii lui au tot lăzuit pădurea și și-au
făcut case” 2: un meșter care și-a găsit vad de lucru în apropierea unui
drum important “în timpul vechi era numai un drum pe care de la
Codru se ducea la băi, la Cavnic, cărbuni. La mijlocul drumului s-a
stabilit un făurar ca să lucreze cărăușilor. Cu timpul s-au făcut și alte
case și satul s-a numit Fâurești”*12
13sau de: de coloniști străini aduși în
vederea exploatării unor bogății naturale “Poiana Neamțului s-a
întemeiat așa că din Ardeal s-au pierdut mai mulți cai, așa că oamenii
au pribegit prin munți să-i caute și au urcat și la poiană în hotar unde ia aflat. Aici au aflat ei și băi și mergând ei acasă s-au reîntors cu băieși
nemți și au lucrat, căci pe vremea aceia se zice că fiecare se așeza unde
voia. Nemții au fost primii băieși, de aceia se cheamă Poiana
Neamțului până astăzi”14.
De-a lungul timpului, evoluția unor așezări a fost influențată de
factori de natură politică. în părțile Năsăudului, în urma înființării
Regimentului Grăniceresc, gospodăriile unor așezări risipite au fost
adunate în cadrul vetrei satului prin măsuri administrative “Comuna Ilva
Mare până la militarizare era împrăștiată pe hotar. Pășunile, vânatul,
pădurile era a lor avere proprie, o întrebuințau cum voiau, nimeni nu le
poruncea. La venirea milităriei, pe la 1762, s-au adunat laolaltă”1’. Un
rol important în evoluția așezărilor l-a avut și incursiunea tătarilor din
1717 care a făcut ca unele sate să se mute din vechea vatră în altă parte.
“Satul Geaca a fost departe de lac, nu unde este acum, a avut și biserică
pe care a aprins-o tătarii, fiind biserica plină de oameni. Mare parte din
hotar se cheamă și astăzi după biserică”16.
La sfârșitul secolului al XIX-lea, teritoriul așezărilor era precis
delimitat. Se credea că delimitarea teritoriului s-a făcut de către cei care
au întemeiat satul prin tragerea unei brazde de plug și prin fixarea unor
semne de hotar. Brazda cu care se înconjura satul trebuia să fie trasă de
“patru boi, toți negrii și toți oamenii care sunt de față trebuie să fie în
1' Emiliu Bran, Năsăud
12 Gregoriu Crăciunaș, Ciubanca
1J Inf. Ion Pașca, Geaca
14 Vasile Sala, Vașcău. Despre Vașcău se credea că “ l-ar fi întemeiat turcii făcând aici
fierării mari care au existat până acum 20 ani”
15 Nestor Simas, Năsăud
16 Ion Pașca, preot Geaca
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pielea goală, apoi când au ajuns boii în locul de unde au plecat, îi
omorau și-i îngropau făcând o movilă”17.
Semne de hotar aveau rolul de-a marca linia despărțitoare între
teritoriile care aparțineau unor comunități vecine și de a apăra aceste
teritorii și pe locuitorii lor de răutăți și boli. în cazul în care într-o
localitate apărea ciuma, se credea că se poate îndepărta dacă “ într-o
marți se adună mai multe muieri laolaltă și torc apoi fac tort, îl fierb, îl
răștie, îl dapănă, îl urzesc, îl țes pânză, aceasta o bdilește (albește), o
croiesc, o cos și fac o cămașă cu care îmbracă o păpușă și o duc între
hotare în credința că prin asta trimit ciuma de la ei zicând am, făcut
cămeșe ciumei și cu asta ne-am îndestulat ca să se ducă de la noi în
satul vecin”18.
în cadrul teritoriului aparținător unui sat intra vatra satului în
care erau ridicate gospodăriile și hotarul care servea ca spațiu
ocupațional pentru locuitori. în cadrul vetrei satelor pe lângă gospodării
se găseau și grădini, sau moșii fără construcții, care erau destinate
înființării de noi gospodării Din această cauză gospodăriile ocupau
suprafețe mari de teren și erau situate la distanțe una de alta “ casele și
azi sunt foarte rare, numai în atari locuri unde pe vreo moșie s-a clădit,
în timpuri mai noi, două, trei case sunt mai dese”19. Gospodăriile erau
ridicate de-a lungul drumului țării care lega mai multe localități dintr-o
zonă și a drumurilor de hotar care făcea legătura dintre gospodăriile din
sat și terenurile din hotar.
în cadrul hotarului se găseau terenurile arabile, fânețele, pășunea
și pădurea, proprietatea individuală sau comună a membrilor comunității
sătești. Terenurile arabile erau elementele cele mai importante ale
hotarului deoarece ele reprezentau spațiul ocupațional care asigura
necesarul de produse agricole pentru consumul cotidian a locuitorilor.
Terenurile arabile erau împărțite în țarină, suprafețele cultivate cu
cereale într-un an și ogor suprafețele care erau lăsate să se odihnească. în
țarină se aflau holdele “ semănăturile de grâu de când a răsărit până când
se seceră, după secerat se numeau miriște”20 și mălăiștea suprafețele
cultivate cu porumb2122
. Ogorul “se ara prin august iar mai târziu se ara
din nou, îl întoarce și îl semăna cu grâu de toamnă”'".

17 Vasile Sala, Vașcău
18 Gregoiu Crăciunaș, Ciubanca
19 Nestor Simos, Năsăud
20 Nestor Simos, Năsăud
21 Tit Bud, Șugatag
22 Gregoriu Crăciunaș, Ciubanca
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Fânețele erau suprafețele de teren din hotarul satelor care
asigurau necesarul de furaje pentru iemarea animalelor. Sunt menționate
două categorii de fânețe, râturile de pe care se putea lua două recolte de
furaje și fânețele de pe care se lua o singură recoltă.
Suprafețele de terenuri arabile și de fânețe puteau fi mărite de
oameni prin “lăzuirea terenurilor pline de tufișuri și de arbori” .
Mărimea suprafețelor lăzuite depindea de forța de lucru a locuitorilor,
nefiind hotărâtă prin acte, administrative “în timpurile vechi orice om
putea să-și aleagă pământ numai să-l scoată din pădure, adică să taie
pădurea și să facă câmp oricât ar voi”23
24.
Proprietatea care aparținea unei gospodării se numea moș sau
pământ. Prin împărțirea pământului între urmași suprafața acestuia se
micșora devenind delniță “un pământ îngust și lung, de regulă delnița
este născută în urma împărțirii unui loc de două sau de mai multe ori”25.
Pășunea și imașul era acea parte a hotarului care era destinată
pășunării animalelor pe timpul verii. Pășunea era partea de hotar care
era proprietatea comună a întregii colectivități, în timp ce imașul era “
partea țarinei care într-un an se lasă să se odihnească și se pășunează
cu animalele”26.
Ocupația de bază a locuitorilor din aceste așezări a fost
agricultura și creșterea animalelor. Agricultura, după credințele
populare, a fost practicată din cele mai vechi timpuri, de pe vremea
uriașilor “o fată de uriaș a găsit pe câmp niște oameni care arau cu un
plug cu 6 boi. Fata i-a luat în poala rochiei pe oameni cu plugul și cu
boii și s-a dus la mama ei s-o întrebe ce-i cu gângăniile pe care le-a găsit.
Mama fetei i-a răspuns că sunt oamenii care vor locui pe aceste locuri
după uriași, să nu le facă nici un rău”2728
.
Dintre plantele cultivate sunt menționate grâul de toamnă și de
primăvară și porumbul despre care se credea că a fost” adus din tara
turcească de o cătană în teaca săbiei” , secara, orzul, și ovăzul. Se
cultiva două soiuri de porumb oarzen cu grăunțe mici care se cocea
repede și măscat cu boabe mari ce se cocea mai târziu29.
Aratul era cea mai importantă lucrare agricolă, de modul în care
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23 Ion Pașca, Geaca
24 Ion Pașca, Geaca
25 Nestor Simos, Năsăud
26 Nestor Simos, Năsăud
27 Ion Pașca, Geaca
28 Ion Pașca, Geaca
29 Ion Pașca, Geaca
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grăpatul, plivitul, săpatul, cât și cantitatea și calitatea recoltelor obținute.
Aratul era de fapt lucrarea care începea anul agricol de aceia ieșitul la
plug avea o semnificație deosebită pentru întreaga comunitate. Se credea
că pentru obținerea unor recolte bogate, primăvara trebuiau să iasă
primii la arat cei cu noroc, pentru ca după norocul lor să rodească și
țarina și hotarul.
Gospodarul care ieșea primul la arat primăvara, Plugarul era
sărbătorit de întreaga comunitate a doua zi de Paști “cel care ieșea
primul la arat era luat de feciori pe umeri a doua zi de Paști după serviciu
religios și dus în sat unde este gata un car în care este pus. Oamenii trag
carul ținându-se de funii, câte 24 perechi, până în altă comună”30 sau la
Sf. Gheorghe “tinerii iau teleguța plugului pe care îl pun pe gazda care a
ieșit primul la arat și cu' crăci verzi la teleguță și cu clopote la gât
pornesc să înconjoare satul, mânați fiind de alți tineri cu nuiele verzi de
mesteacăn până ajung la râu unde se bagă cu teleguța”31.
Aratul se făcea cu plugul de lemn, tras de două sau mai multe
perechi de boi. Principala sarcină a aratului era de a tăia, disloca și
răsturna complet brazda pentru distrugerea rădăcinilor buruienilor și
afânarea terenului. Această sarcină era îndeplinită de trei elemente a
plugului: fierul lung, fierul lat și cormana. Modul în care aceste elemente
sunt dispuse în cadrul plugului determină tipul plugului. în localitățile
din nord vestul României se utiliza, pentru arat, două tipuri de pluguri:
cu corman schimbător, la care “ fierul cel lung și cucura sunt mobile” și
cu corman fix, la care “ fierul cel lung și cucura sunt fixe”32.
Plugul este format din: grindei, “ un lemn de aproape un stânjen
de lung, de 1 cm lat și gros în care sunt fixate coarnele, bârsa, fierul cel
lung și popa”; coarnele “un lemn îngemănat, fixat în grindei și plaz”;
plazul sau talpa33 “ un lemn fixat de coame și plaz, în care este fixat
fierul cel lat”; bârsa “un lemn ce împreună plazul cu grindeiul”;
cârligul bârsei “un cârlig de fier așezat în partea dinainte a bârsei lângă
plaz care ține cucura să nu se ridice în sus”; popa “un cui de lemn fixat
în grindei dinaintea fierului lung” potângul “o curea de piele groasă
care leagă grindeiul plugului de cârligul teleguței”; schimbătoarea “ un
lemn care abate fierul cel lung la dreapta sau la stânga, după necesitate
la plugul schimbător”; cucura “o scândură care întoarce brazda”;
cârligul cucurei “un cârlig așezat la partea dinainte a cucutei a cucurei
30 Descrierea obiceiului din localitatea Talpé și Seliște Bihor făcută de Vasile Salla
31 Descrierea obiceiului din Șugatag făcută de Tit Bud
32 Năsăud
3j Bîrsăul de Jos, Sugatag
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și care se agată în cârligul, bârsei”; piciorul cucurei “un lemn ce ține de
cucură și coame care ține cucura depărtată de coame”; fierul lat
așezat în plaz și taie brazda în adâncime”; fierul lung" așezat în grindei
și taie lățimea brazdei”34.
Plugul era legat prin potâng de teleguță, rotițe35 care erau
compuse din: “dricul cu osia în care sunt așezate roțile; cuiele care se
pun la capătul osiei ca să nu iasă roțile; căpătâiul un lemn prins de osie,
între roți, pe care se așează capătul grindeiului; cârligul un lemn fixat cu
un capăt în mijlocul dricului și la celălalt capăt e proțăpelul; lopățelele o
bucată de lemn fixată în dric la o parte a cârligului care regulează mersul
roatelor. Teleguță are două roți din care cea din dreapta, care merge pe
brazdă este mai mare”36.
Teleguță era legată prin cârceie de proțap sau tânjală “ un lemn
rotund, lung, care la un capăt are fixată tâșluța în care se pune jugul iar la
capătul celălalt are un cârlig de care se leagă cârceia”.
Jugul este format din: “guler care stă pe ceafa boilor; povarnița
care stă sub barba boilor; lopățele doua bucăți de lemn care leagă gulerul
cu povarnița și resteie cuie lungi de lemn care nu lasă să iasă jugul de pe
gâtul boilor”37.
Plugul era dus din gospodărie la câmp pe cobilă sau cu un mijloc
de transport. Cu plugurile de lemn se putea executa trei tipuri de arătură:
într-o brazdă, în lături și cătreolaltă.
Arătura într-o brazdă a fost practicată în localitățile în care
panta terenului nu permite răsturnarea brazdei în ambele direcții de mers
a plugului. Aratul se facea cu plugul cu corman schimbător și se începea
pe latura de jos a pantei, iar la capătul locului se schimba cormanul și
fierul lung și plugul se întorcea pe aceeași parte, brazda răstumându-se
în aceeași direcție. Acest tip de arătură crea probleme plugarilor
deoarece ambele animale înjugate (atât cel din afară cât și cel de către
om ) trebuiau să meargă pe brazdă, pentru a nu se face greșuri, lucru nu
tocmai ușor de realizat deoarece numai animalul din afară era învățat să
meargă pe brazdă. Practicarea îndelungată a arăturii într-o brazdă a dus
la apariția răzoarelor (teraselor). Răzoarele s-au format prin
îngrămădirea treptată a pământului din primele brazde care de obicei
rămâneau negrăpate.

j4 Năsăud
j5 Bîrsăul de Jos
36 Năsăud
37 Năsăud
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Arătura în lături și cătreolaltă a fost practicată în localitățile în
care panta terenului permitea răsturnarea brazdei în ambele părți a
locului. Aratul se făcea cu plugul cu corman fix, brăzdarea locului
(trasul primei brazde) făcându-se pe marginea sau pe mijlocul terenului.
în cazul în care terenul era brăzdat pe marginile lui, brazdele se
răsturnau în lături spre terenul vecinului. Arătura în lături se făcea în
general atunci când se ogora terenul lăsat să se odihnească în vederea
creșterii fertilității naturale, dar se făcea și la aratul pentru semănat
atunci când pe terenurile învecinate se aflau culturi, pentru a nu provoca
stricăciuni în ele. Arătura cătreolaltă se făcea în general pentru
pregătirea terenului în vederea semănatului. Brăzdarea se făcea pe
mijlocul terenului, primele brazde răstumându-se unele peste altele,
formând o ușoară denivelare, care făcea ca apa să se retragă spre brazda
de metă de la marginea locului.
Semănatul era cea de-a doua operațiune agricolă calitatea
semințelor folosite și a semănatului influența în mod hotărâtor cantitatea
și calitatea recoltelor. Se credea că semănatul nu se poate face oricând și
oricum ci trebuia să se facă numai în ceasuri bune pentru ca recolta să
fie bogată. Semănatul era făcut numai de către oamenii care știu semăna.
Existau oameni care cunoșteau ceasurile bune în care se putea să
se facă orice lucru și semănatul cerealelor “ un om semăna grâu la hotar.
Pe drum trece un om bătrân care-1 oprește să mai samene și-l face să
șadă pe un răzor lângă el. Bătrânul a scos cremenea, amnarul și iasca, a
scăpărat și și-au aprins pipele și o ciorobotit o dreptă de vreme, după
care bătrânul i-a spus să se scoale și să semene, că o trecut ceasul rău și
să pună sama cum o fi holda din sămânța care o samănă acum. Așa o și
fost că din asta s-o făcut holdă ca trestia iar din cealaltă holda o fost rară,
slabă și fără roadă” .
Pentru ca recolta să fie curată și frumoasă semințele care urmau
să fie semănate care urmau să fie semănate trebuiau să fie pregătite.
Pregătirea semințelor pentru semănat începea cu selecția acestora.
Selecția grâului de sămânță se făcea treierat când clăile cu grâul cel mai
frumos și mai curat era treierat. Porumbul se selecta o dată cu frecatul
(separarea boabelor de știuleți), când știuleții cu boabele mai mari și mai
frumoase se puneau deoparte și erau frecați înainte semănat.
în grâul de sămânță se puneau boabele din cununa de seceriș și
se stingeau lumânările din fonarele cu care creștinii stingeau la
Bobotează sărbătorile Crăciunului*
39. înainte de a fi semănate semințele
?s Gregoriu Crăciunaș, Ciubanca
j9 Gregoriu Crăciunaș, Ciubanca
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trebuiau să fie binecuvântate de preot “erau duse la începutul lunii martie
la biserică unde preotul făcea molitva grâului și se amestecau cu cele
care se semănau”40.
Semănatul se putea face în două feluri: pe brazdă și sub brazdă.
Semănatul pe brazdă se făcea pe terenurile mai puțin consistente-pe
pământurile rare - prin împrăștierea boabelor peste brazdele arate
imediat ce s-a terminat aratul după care se grăpa, îngropându-se
semințele la o adâncime mai mică. Semănatul sub brazdă se făcea de
obicei în primăverile secetoase și consta în împrăștierea semințelor teren
înainte ca acesta să fie arat. De obicei se semăna pe suprafața de teren
care se credea că poate fi arată într-o zi, pentru a nu rămâne semințe
neacoperite pentru ziua următoare.
După ce s-a terminat semănatul terenul se grăpa cu grapa cu
spini sau cu boroana cu colți. Grapa era o unealtă formată din doi fuștei,
(suluri groase de lemn), legați la capete prin două speteze, între care se
împleteau mărăcini lungi. Grapa era folosită pe pământurile mai rare,
mărăcinii trași peste arătură fărâmițau bulgării de pământ și acoperind
sămânța. Boroana era unealta de formă dreptunghiulară formată din
fuștei în care erau fixați colții de lemn sau de fier și speteze bucăți de
lemn care țineau distanțați fușteii.
Un rol important în dezvoltarea culturilor agricole îl avea mersul
vremii și mai ales regimul precipitațiilor în anumite perioade de dezvoltare a
plantelor. Pentru a cunoaște mersul vremii în cursul anului în ajunul Anului
Nou se făcea calendarul de ceapă ,“se luau 12 foi dintr-o ceapă, fiecare
foaie reprezentând o lună din cursul anului, pe care se punea sare în cantități
egale. Foile cu sarea se puneau pe pervazul ferestrei, în casă, și în dimineața
de Anul Nou se uitau la ele și după cantitatea de apă de pe ele se pronostica
dacă luna respectivă va fi ploioasă sau secetoasă”41. în funcție de
previziunile calendarului de ceapă se făcea și semănatul cerealelor
primăvara. în anii în care, potrivit calendarului de ceapă, lunile aprilie și
mai erau secetoase semănatul cerealelor se făcea sub brazdă pentru ca
semințele să aibă umezeală și să încolțească.
Importanța precipitațiilor în anumite perioade ale ciclului
vegetativ era bine cunoscută în satele din nord vestul României, fapt
demonstrat de credințele și practicile populare prin care se credea că se
poate influența regimul precipitațiilor. Se credea că precipitațiile cad din
nori care sunt o țesătură, în care se așează negurile ce se ridică de pe
pământ, ce se află în cer. Din nori precipitațiile coboară pe pământ sub
40 Gregoriu Crăciunaș, Ciubanca
41 Vasile Sala, Vașcău
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formă de ploi mici și folositoare, când vrea Dumnezeu, sau sub formă
de ploile mari cu furtuni și grindină când sunt aduse de balaurii conduși
de gremințieși. Gremințieșii erau oameni care pot purta grindina unde
vor ei “Un om necunoscut, perit la față a intrat la o casă într-un sat și a
cerut să i se dea un ou să mănânce. Găzdoaia fiind muiere zgârcită i-a
denegat cererea, nu i-a dat nici măcar atâta să mănânce. Da lasă că-i
vedea, minten, ce-o fi ,a reflectat omul acela necunoscut și a ieșit pe
uliță, de unde nu știe nimeni ce-a făcut că la puțin timp s-a ridicat un nor
pe cer deasupra satului și un balaur înaintea norului și a bătut gheața de
n-a mai rămas nimica nici poame, nici legume nici semănături pe
hotarul acelui sat. Omul acela a fost gremințieș și a condus gheața pe
hotarul satului respectiv”42.
Se credea că seceta îndelungată este dată de Dumnezeu, iar cea
de scurtă durată se datora unor oameni, în special țiganii cărămidari care
puteau legau ploile pe perioada în care făceau ei cărămizile.
Ploile legate de țiganii cărămidari43puteau fi dezlegate, în
perioadele secetoase, dacă: “se furau clopotul de la biserică și se arunca în
râu”; “o babă iertată sau o fată nevinovată uda pe dinafară pereții bisericii
cu apă dintr-o doniță”; “se aruncau pe apă paie aprinse și se striga de unii
tulai că arde apa iar alții ziceau dă Doamne ploaie ca să se stingă” 44; “0
femeie în stare binecuvântată se punea în apă în costumul lui Adam și cu o
secure tăia apa împrejur de zine zicând așa să se taie toate împiedecăturile,
toate boscoanele ce or fi făcut țiganii să nu ploaie”45.
în anii secetoși, în care ploile nu puteau fi dezlegate prin
practicile de dezlegare de mai sus, se făcea paparudă. Paparuda se făcea
“îmbrăcând un băiat sau o fată nevinovată cu frunze verzi, de nu i se
vedea corpul din ele”. Paparuda însoțită de mai mulți copii umblă de la
un capăt la altul al satului cântând:
“Ploaie Doamne, ploaie
Ploiță curată
De la Domnul dată
Fără pic de piatră
Prin sită cernută
Pe câmp așternută
Ploaie, Doamne, ploaie
42 Ciubanca
43 “Țiganii cărămidari leagă ploile ca să nu le strice cărămizile” Vasile Sala
44 Ciubanca
45 Vașcău
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Ploiță curată
De la Domnul dată
Dar să fie grasă
Pă holduța noastră
Fără pic de piatră”46.

De obicei se făcea paparudă copii de oameni săraci sau de țigani.
Oamenii ieșeau cu apă și udau paparuda și o plătea cu ceva.
în localitatea Ciubanca, Papalugăra se făcea la Sf. Gheorghe de
către flăcăii din sat care noaptea au fost în câmp cu animalele pentru a
nu putea vrăjitoarele sau strigoii să le ia mana laptelui. “ Feciorii care în
noaptea de Sânjorz mână oile de mas la câmp sau la pădure, se adună la
un loc, fac foc toată noaptea, nu dorm ci o petrec în glume și povești. în
dimineața de Sânjorz se sfătuiesc și statornicesc pe care din ei să facă
Păpălugără, de regulă se insinuă unul de bună voie. Atunci ceilalți merg
în pădure unde sunt fagii mai frumos înfrunziți și cu securile aduse de
acasă taie crengile mai înfrunzite, dar nu taie mai lungi de 30-40 centi,
nici mai groase decât o pană de gâscă, cu un cuvânt taie ca să fie
potrivite de a le putea așeza pe întreg corpul junelui menit. Taie și lăstari
de tei, le dubesc coaja, de pe coaja aceia dubesc fâșii subțiri ,cu aceste
iașii leagă crengile de fag pe corpul Paparudei.
Aflu de lipsă a aminti aici că în Ciubanca și jurul din județul
Someș se numește Păpălugără, iar în Buru din județul Cojocna se numește
Babaludă. Crengile legate pe corpul Paparudei stau perpendicular, nu
orizontal, tot asemenea se pun și pe mâini și pe picioare, da le pun așa de
potrivit încât Paparuda își poate mișca în voie mâinile și picioarele și
poate umbla. Pentru ca să nu fie cunoscut îi fac o larvă din scoarță lată și-i
acoperă cu ea obrazul, numai la gură, la nas taie loc ca să se poată răsufla
și la ochi ca să poată vedea, această scoarță servește și ca coif și acoperă și
capul și de la cap în sus încă întrece în fonna cum e carnilafca la călugări,
dar e decât carnilafca de două ori mai lungă.
Cu aceasta termină îmbrăcămintea Paparudei care are înfățișarea
ca un monstru viu cu corp de frunză verde ca un zeu ai codrilor. Junii
mai fac și câteva tulnice sau bucine bine răsunătoare. La Păpălugără i se
atașează doi juni ca gardiști, aceștia au puști făcute din lemn uneori le
pălesc la foc ca să apară ca de fier, la Ciubanca își fac și săbii. La
escortul Papalugării se mai alătură și mutu care are dobă, săcure de lemn
și traistă în spate și chipă( lulea) în gură.

46

Vașcău
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Convoiul astfel echipat vine până la marginea pădurii lângă
coltul de piatră deasupra satului, aici bucinătorii bucină în cor preste sat
în semn de înștiințare că sătenii să se pregătească, iar după ce au stat un
scopot bun coboară în sat cu pași înceți și parcurg satu în lungu și în latu.
Satul e în fierbere, toți îi așteaptă, copii, fetele și nevestele la
Ciubanca aleargă în fugă să vadă altele stau ascunse pe după garduri cu
câte o cofa plină cu apă cu sciop ca să ude Păpălugăra, când le succede
râd cu hohot, iar în multe rânduri nu le succede căci gardiștii cu puștile
de lemn le împiedecă și atunci se întâmplă de le udă pe ele. Gazdele
cinstesc convoiul cu parale.
Parcurgând satul și ajungând la o margine acolo se dezbracă și
împart bănișorii căpătați. în Ciubanca, Păpălugăra își termină calea
triumfală în capul satului de jos de acolo se duce în câmp și pe pământul
unui gazde se dezbracă de frunze. Proprietariul pământului aceluia în
credința că prin aceasta i va fi mai roditor pământul cinstește separat
A
«,,47
întreaga escorta .
întreținerea culturilor în perioada de creștere și de maturizare era
strâns legată atât de efectuarea unor lucrări cum ar fi plivitul buruienilor
și săpatul, cât și de apărarea acestora de stricăciunile provocate de păsări
sau de unele intemperii naturale. Plivitul holdelor se făcea primăvara
când se tăiau scaieții și unele buruiene de la rădăcină, cu plivitorul.în
situația în care holdele erau buiece (bine dezvoltate) pentru a nu cădea
înainte de coacere primăvara erau păscute cu oile.
Primul săpat la porumb se făcea după ce acesta avea două frunze,
iar a doua săpătură urma îndată ce s-a terminat prima pentru a se putea
termina la Sânzâiene, când începea cositul.
Pentru ca cerealele ajunse
la maturitate să fie apărate de ploi
an
torențiale cu trăznete și grindină se “ țineau toate joile de la Paști până
la Rusalii” 47
49 în aceste zile oamenii “nu lucră pă sama lor, fac clăci
48
preoților, ca să ferească Dumnezeu hotarul și recolta de grindină”50 Se
credea că, pentru a nu fi stricate culturile de păsări, este bine ca femeile
să țină Circovii păsărilor, în lunea în prima săptămână a postului
Paștilor. Tot pentru apărarea culturilor de stricăciunile provocate de
păsări omul din casă, care se trezea primul, lua “cu ochii închiși,
măsaiul cu firimiturile rămase din ziua de duminică și așa le duce afară

47 Ciubanca
48 Ciubanca
49 Vașcău
50 Șugatag
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și să le aruncă păsărilor zicând ca acestea să fie hrana lor pe vară”51.
Pentru speriatul păsărilor se făceau ciuhe, sperietori din haine vechi în
formă de om care se puneau în holde, sau se foloseau cârâitorile cu care
se alungau păsările.
Când holdele erau coapte se începea seceratul. Seceratul se făcea
cu secera, iar pentru a se evita scuturarea spicelor proprietari mai bogați
chemau în clacă tineretul ’ din sat. La terminarea seceratului fetele,
“numai fetele, împleteau o cunună de spice în formă de cerc sau de
cruce”. Cununa era adusă la casa gazdei de o fată “care primește pentru
aceasta câțiva cruceri. Venind de la holda secerată spre casă gazdei
fetele cântau:
Grău aista-i neghinos
Mânce-1 gazda sănătos
Grâu aista-i ca nada
Mânce-1 sănătos gazda
Dimineața am plecat
La holdă, la secerat
Holda-i mare, grâu frumos ,
Ca și fața lui Cristos”.
Sosind acasă la gazdă acesta le aștepta cu un vas cu apă și le udă
cu apă, în timp ce fetele cântă:
“De unde noi am venit
Multe cruci s-au făcut
Gazda țâpă pă noi apă
Dumnezeu să nu-1 potoapă
Gazda pe noi ne omenește
Gustă-1 Doamne și-l trăiește
Gazda că ne ospătează
Ține-1 doamne cu-a sa gazdă
Pune grâul în hambariu
*
Să n-ai parte de amaru
xpi-i punt Și pun gaitp

Să ai cu ce să te desfeți
Și-l pune pe la șuri
De săraci să te înduri
Casa, leasa, a ta ușiță
Să fie la toți deschisă
51

Vasile Sala, Vașcău
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Pentru mare pentru'mic
Pentru omul becisnic” .
Când clăile de cereale erau uscate erau aduse acasă și depozitate
pentru a fi treierate. Principalele mijloace de transport folosite în cadrul
satelor mai sus menționate au fost carul și căruța. Informațiile din
răspunsuri cuprind informații importante privind terminologia mijloacelor
de transport tradiționale.
Carul era format din teleaga dinainte, teleaga dinapoi, loitrele,
proțapul. Teleaga dinainte se compunea din: “osie un lemn drept în
extremitățile căruia sunt băgate roatele; mărcoaja niște plăci de fier
încovoiate așezate pe partea de jos a osiei ca să nu se roadă de roți;
priznelele două verigi de fier sau de lemn, ce se pun pe osii la capetele
butucului roții ca să nu se roadă umărul și leuca; umerii două verigi de
fier care leagă extremitățile podului de osie ca să nu se dezlipească;
mănușariu (ferdeteu)52
53 un lemn pus pe pod și se ține de pod prin cuiul ce
trece prin pod și inimă; mănușile două lemne scurte fixate la capele
mănușariului ca să țină loitrele”54; proțapul, ruda, un sul de lemn fixat
cu un capăt în gruiul gemănării care are la capătul celălalt cătușa un
lemn cusut pe rudă cu două cuie ca să se poată pune jugul;fâlcelele două
bucăți de lemn înțepenite în dric cu un capăt și cu celălalt pe rudă.
Teleaga dinapoi este formată din osie pod și roți care sunt la fel
ca la teleaga dinainte, doar că roțile sunt mai mari, inimă un lemn fixat
în osie care leagă teleaga dinapoi cu cea dinainte”
Roțile sunt formate din “butuc în care se pun spițele; bucșile
verigi de fier puse în gurile butucilor ca să nu se roadă de osie; cercuri
verigi de fier care se pun peste butuc ca să nu crape; spițe lemne ce țin
obezile îndepărtate de butuc; obezi arcuri de lemn ce formează periferia
roții; raful cercul de fier care înconjoară la periferie roata” 55.
Loitrele părțile laterale ale carului, în forma unor scări, erau
formate din: drucii suluri rotunde de lemn, lungi; brățări niște fuștei
mai lăți care împreună drucii; fuștei bețe ca la scară ce împreună drucii.
Loitrele se așează înclinat pe mănușariu telegii dinainte și pe
podul celei dinapoi. Ca să nu cadă pe roți drucii sunt ținute de leoci niște
lemne strâmbe.

52 Vașcău
53 Săpânța
54 Năsăud
55 Năsăud.

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

276

Simona Munteanu, Ioan Toșa

Căruța este formată din '"rudă un lemn lung ce se întinde între
cai; crăcii dinainte două lemne care trec printre osie și pod depărtânduse în dreptul dricului ca la car și unindu-se în față și ținând între ele ruda;
mărcoaja ruzii de fier, acoperă capătul dinainte a ruzii și e cu un cârlig
în care se pun opritoarele, lănțugurile ce leagă ruda de pieptul hamului;
crucea un lemn lung cât osia, pus peste crăcii dinainte și rudă, de care
sunt legate crucile de care trag caii; lambele sunt de fier și împreună
capetele crucii celei lungi cu capetele osiei.
Răspunsurile trimise din Năsăud și Șugatag cuprind informații
amănunțite privind elementele unei mori de apă: pârâul morii “locul
pregătit pe unde curge apa îndreptată de stavilă”; pociumbii “piloții de
lemn bătuți în pământ pe care se așează gratiile”; gratiile “bârnele fixate
în pociumbi la suprafața pământului, în lung și în lat de care sunt cusute
cu cuie podelele”; lătocul “bârne lungi cât moara așezate ca 1 m înălțime
pe gratii, începând din fruntar până-n capătul morii”; șlipul locuri
hotărâte pentru a curge apa dintre lătoci”. Era șlipul roților pe care venea
apa la roată și șlipul sterp “locul pe unde curge apa când moara stă sau în
caz când vine apă prea multă, e cel mai îndepărtat de moară”; pereții
șlipurilor “spațiul închis cu scânduri dintre gratii și lătoci spre a nu lăsa
apa să curgă decât pe anumite locuri”; aripile “două scânduri cam de 2
m de lungi și de 15 cm de late, una așezată vertical înaintea roții de apă
de partea dreaptă și alta de cea stângă, astfel ca capătul de sus e fixat de
pereții lătocului și capătul de jos este fixat cam 10 cm mai departe de
podele cu scopul de-a aduna toată apa pe roată”; sărita morii” un loc
făcut în șlipul roților astfel că lasă apa să facă o cădere, această cădere
apei are o înălțime relativă după cum e poziția locului ,de iLlm .
Lângă sărită e așezată roata de apă”; fruntariu “ un lemn lung și
gros așezat pe capetele de sus a lătocilor așa ca să treacă curmeziș pe
deasupra șlipurilor roților și a celui sterp”; străjile “ lemne cilindrice de
2-3 cm grosime puse înaintea șlipurilor roților vertical cu un capăt în
fruntariu și cu altul în gratii sau podele, așezate în egală distanță unul de
altul, în număr de 5-6 la un șlip cu scopul de-a opri gătejele sau ce ar
aduce apa să nu intre și să strice roata;” stăjile “o tablă făcută din
scânduri, aproape pătrată, cât de mare e gura șlipului, ce se pune ca să
oprească apa. Ele sunt cusute pe niște lemne cu mult mai lungi, de care
se prinde ca să se scoată, sau să se bage în apă”; puntea “ un pod îngust
cam de lm peste pârâul morii imediat înaintea fruntarului. între fruntar
și punte e numai atâta loc gol cât să poată lăsa în apă și scoate din apă
stavila. Pe punte umblă numai morarul”; șiregld” o scară a cărei fuștei
sunt foarte lungi, cam la 1 dm depărtați și groși de 2-3 cm care este pusă
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culcat în apă ca o parte așa fel încât oprește tot ce aduce apa și le
îndreaptă către șlipul cel sterp.
Roata de apă este formată din: grindeiul“ un lemn gros cioplit în
4 muchii și lung de la 6 la 8 m în care este fixată roata dinăuntru și roata
din apă”; cepul “ un fier gros cam de 3-4 cm și lung de
m în formă
prismatică terminat cilindru. Sunt două cepuri așezate la fiecare capăt al
grindeiului”; dăltuitura cepului “ un loc scobit în capul grindeiului din
afară spre centru, așa ca pe acea dăltuitură să încapă cepul cât are forma
prismatică și să fie așezat drept în centrul grindeiului”; "îndreaua” o
bucată de fier ce se pune în scobitura făcută în grindei spre a așeza cepul
și a-1 ține nemișcat”; verigile “ două cercuri de fier ce se pun în capătul
grindeiului la ambele capete astfel ca cepul să fie bine așezat și să nu
miște”; perinița “ o bucată de lemn de 3 dm lungă și 1 dm lată așezată în
căpătâi, pe fața ei are o scobitură concavă în care stă cepul cilindric cât a
rămas afară din grindei”; căpătâiul” o bucată de lemn groasă ,de 1 m de
lungă și 3-4 dm lată, pe mijlocul căreia se fixează perinița”; crucile “ 4
lemne cam de 1 dm de groase și late ce trec prin grindei, două câte două,
în forma de raze, formând unghiuri drepte, pe capătul cărora colacii
formează periferia roții”; colacii “patru arcuri de lemn de grosimea
crucilor care sunt așezați pe capetele crucilor și formează periferia roții”;
bărbgdiile “ 4 arcuri cât jumătatea unui colac care servesc pentru a ține
nemișcat capetele colacilor lângă capetele crucilor” ; penele “ scânduri
de lemn tare lungi cât distanța dintre colaci și late de 1,5 dm așezate pe
colaci din distantă în distanță, în ele lovește apa de învârte moara”;
prăjitele “ bucăți de lemn.de carpen care în formă de arcuri se bagă în
niște găuri ale colacilor peste pene ca să le țină nemișcate”; puricii “niște
icuri de lemn ce se bat în găurile din colaci pe lângă prăjite”.
Roata dinăuntru e mai mică decât cea din afară și este formată
din: 2 cruci “ la fel ca la roata de afară dar mai mici”; colacii “ sunt ca la
roata de afară, dar în ei sunt măselele făcute din lemnul cel mai tare, de
forma dintelui. Măsele sunt așezate în formă de cerc pe o latură a
colacilor simetric așa ca să se îmbuce cu șuștorii crângului”; crângul
“constă din 6 șuștori, 2 rotile, 2 cercuri de fier și fusu”; fusu “un fier în
formă prismatică cam de lm de lung, la capătul de jos. La mijlocul
fusului sunt așezate rotilele (turtițele) Raza rotilelor e cam de 5-6 cm și
sunt două așezate pe fus cam la 2 dm. La periferie sunt așezați 6 șiștori
din lemn între care intră măselele și învârt fusul. Capătul șustorilor sunt
fixate de rotile și fus prin 2 cercuri de fier ca să le țină nemișcate pe fus”.
Podul morii este susținut de groși “ niște lemne groase pe care
este așezată partea de lemn a morii cu pietrele” și este format din :
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fruntariu “ un lemn gros și lung deasupra roții dinainte”; urșii “ lemnele
care stau vertical cu un capăt în groși și cu altul în fruntar” ; caii “un
lemn pus de-a latul morii cu un capăt pe strat și cu altul trece prin urși ca
să se poată ridica și coborî cu un șurub”; podoina “ un lemn gros așezat
cu un capăt pe cai așa pă lângă roata cea dinăuntru și cu celălalt pe groși.
Pe ea este tigaia, un fier de forma unei cutii pătrate , în care este cățelul,
o placă groasă de oțel pe care stă fusul de fier cu capătul ascuțit”;
straturile morii “ stau pe fruntariu și țin piatra cea de jos. In gaura pietrei
de jos seicul, un lemn prin mijlocul căruia trece celălalt capăt al fusului
și se fixează în cruce”; crucea “e de fier fixată în piatra de sus, prin
învârtirea fusului și a. crucii se învârte și piatra de sus”; veșca “pe lângă
piatra de sus, din scânduri în formă de cerc pusă pe piatra de deasupra ca
să oprească faina”; covățică “o covată în care cad grăunțele din coș”;
coșul “ vasul în formă de piramidă trunchiată cu baza în sus în care se
varsă grăunțele care se varsă din saci”; titirezul“ un lemn cu un capăt în
covățică și cu altul, în care e o bucată de bdicași ajunge în piatra de sus
care-1 mișcă așa de face să cadă grăunțele din covățică în gaura pietrei.
Coșul stă pe stative, stativele pe scaune”.
Făina cade “prin fruntariu care e găurit și are o scândură așezată
în acea gaură care se numește piscoaie”. Pentru a ridica sau coborî piatra
alergătoare se folosea șurubul cailor cu care ridică în sus și lasă în jos
caii, prin cai podoima și prin podoimă tigaia cu fusul și piatra deasupra”.
Alături de agricultură un rol important în cadrul ocupației
locuitorilor l-a avut creșterea animalelor. S-au crescut vaci, boi, cai oi
capre și porci. Sunt menționați boii “moldovenești, țărănești și rotunzi”,
cai: “mocănești, mici și rotunzi; împărătești sau domnești și ardelenești
mici și ușori la mers” și oile țurcane.
Animalele erau numite după: vârstă “vițel până la un an, june
până la trei ani și vacă sau bou de la trei ani în sus”5*’ miel până la 6 luni,
cârlan de la 6 luni la un ari, noatină până la doi ani și mioară, mior până
la trei ani”56
57; particularități fizice “pintenogi, caii cu piciorul alb până la
genunche, breaz, calul cu o stea sau semn în frunte”58.
Pentru a-și recunoaște oile proprietarii le făceau cu foarfecă
Si^uiue.

v

laiCvUra ui îvimâ uC Uligui aSCUili laCUia itt Vămii

urechii, potricală o tăietură în formă de cerc făcută în lobul urechii,
țăpariu, o tăietură în formă de unghi drept făcută în vârful urechii,
ptișcătură o tăietură în formă de semicerc făcută într-o parte a urechii,
56 Năsăud Sîngeorgiu
57 Năsăud
58 Bârsăul de Jos
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împănătură două tăieturi în formă de pătrat făcute în marginea urechii.
Semnele erau făcute la mieii de prăsilă și erau cunoscute de proprietar
și de păcurar, ele ajutând la alegerea oilor toamna din turmă. In
cazurile în care o oaie era omorâtă de animale sălbatice păcurarul
trebuia să aducă proprietarului semnul ca dovadă, în caz contrar ei
erau obligați s-o plătească.
Pentru a fi apărate de rele peste an animalele erau stropite cu apă
sfințită la Bobotează59 .Când erau scoase primăvara animalele la câmp
prima oară, “într-o zi de marți, pe prag se punea un lanț peste care să
treacă pentru a a umbla împreună și erau mânate cu o ramură verde pentru
a fi sănătoase peste vară”6 . Pentru ca vitele să “ fie bune de lapte” peste
vară primăvara când se auzea prima dată cucul se punea “ glie verde în
lada mesei zicând: cucuie, cucuie să-mi lași vitele bune de lapte”61.
Cea mai mare sărbătoare agro-pastorală din cursul unui an era
Sânjorzul. Sfântul Gheorghe era considerat Sfântul care vine cu mana
câmpului și cu toate îmbelșugările primăverii aducând căldura înverzind
totul. Sânjorzul era data la care în toate localitățile se oprea țarina,
pășunatul animalelor fiind liber numai pe pășune sau imaș, terenurile
arabile lăsate necultivate un an pentru creșterea fertilității naturale.
Tot la Sfântul Gheorghe se făcea împreunatul oilor separânduse mânzările (oile cu lapte) de sterpe, miei, berbeci. împreunatul se
făcea “întotdeauna marțea”62 și era o adevărată sărbătoare pentru
întreaga comunitate.
în ajunul Sânjorzului se credea că se poate lua mana câmpului și
laptele animalelor de către strigoi. Pentru a împiedica strigoii să ia
laptele de la animale, la Sânjorz se puneau “ crengi de rug la ferestrele și
ușile poieților în credință că prin această să împiedică strigoii de nu pot
veni ca să ieie laptele de la vaci ori se ducea vitele în câmp căci se
credea că prin sat umblă strigoii și iau laptele de la vite Despre oi încă e
teamă că le-a lua laptele, de aceia în presară de Sânjorz nu le adună de la
pășune, adecă nu le adăpostește peste noapte în sat ca până acoalea, ci le
adăpostește în câmp sau în pădure departe de sat ca astfel strigoii să nu
știe unde-s, să nu le afle ca să nu le poată lua laptele. După credința
poporului în noaptea de Sânjorz umblă strigoii mai cu deadinsul pe la
poeți de vaci, pe la staure de oi, le mulg pe seama lor și pe care o mulge
îi ia laptele astfel că de acoalea încolo toată vara îi luat și e mutat la
59 Ciubanca, Șugatag
60 Ciubanca
61 Ciubanca
62 Ciubanca
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vacile și oile respectivului strigoiul care a muls iar vita sau oaia de la
care s-a luat abia dă câțiva picuri, câteva linguri de lapte la o mulsă, iar
vaca sau oaia strigoiului dă îndoit, uneori împătrit mai mult lapte.”63.
Pentru a apăra animalele atacul unor animalele sălbatice în
cursul anului, femeile țineau Filipii “ trei la lăsarea postului Crăciunului
și trei la lăsarea postului mare, zile în care femeile nu torc”64, iar în ziua
de Sf. Andrei bărbații nu prind vitele la car65.
Până la Sf. Gheorghe fiecare proprietar își îngrijea oile sale. La
sfântul Gheorghe se împreunau oile adică se adunau oile mai multor
proprietari și formau o turmă sau un botei la care angajau un păcurar și
un ciorâng să le îngrijească. în localitățile în care oile erau vărate în
hotarul satului la împreunat se făcea măsuratul laptelui pentru a se stabili
rândul în care proprietarii vor veni peste vară la strungă după el,
prepararea produselor laptelui facându-se acasă de către fiecare. La
împreunat, participau toți proprietarii de oi care așteptau turma la muls
cu vase cu apă cu care stropeau oile și cu vase și găleți legate cu câte un
fir roșu și o creangă de urzică66
în localitățile în care oile erau vărate pe munte la Sânjorz mai
mulți proprietari se adunau și fac un botei (150-200 oi) la care capul de
botei (proprietarul cu mai mult lapte) angaja un păcurar67. Laptele era
măsurat pentru a se stabili ce cantitate de lapte primea fiecare până la
formarea stânii. Oile erau pășunate pe hotarul satului și erau înnoptate pe
pământul capului de botéi unde se găsea staurul cu struga și coliba
păcurarului. Formarea stânii se făcea înainte de urcatul la munte (21
mai), într-o zi de dulce( marțea sau joia) stabilită de capii mai multor
boteie. în ziua fixată toți proprietarii participă la măsuratul laptelui.
Laptele oilor fiecărui proprietar era pus în budacă și măsurat cu
cărămbul “ o bucată de lemn în patru dungi și unde ajunge laptele pe
carâmb acolo se face o crestătură cu cuțitul” 68. După cărâmb fiecare
proprietar de oi primea un țăncuș “ca să știe când vine după brânză undei crestătura pe carâmb”69. Cel care avea mai mult lapte la mulsul măsurii
era declarat gazda stânii și avea obligația de-a se îngriji de bunul mers al
stânii până la coborârea din munte.

63 Ciubanca
64 Ciubanca
65 Șugatag
66 Ciubanca
67 Șugatag
68 Șugatag
69 Năsăud
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La sfârșitul secolului al XIX-lea și-n localitățile din nord vestul
României toate piesele de îmbrăcăminte și textilele de interior erau
confecționate în casă de către femeie, din care cauză industria casnică
textilă a fost cea mai răspândită îndeletnicire în cadrul micilor industrii
sătești. Ca materii prime au fost folosite cânepa, inul, lâna și bumbacul.
în toate localitățile fiecare familie cultiva cânepă “pentru
trebuințele casei” din care cauză și terenul pe care se cultiva cânepiștea,
era redus ca suprafață deoarece el trebuia să “fie îngrășat și bine lucrat”.
Semănatul cânepii se făcea în funcție de mersul vremii, de obicei o dată cu
semănatul porumbului. Cânepa se semăna des pentru ca să crească subțire
și înaltă, iar după semănat terenul era grăpat bine pentru a se acoperi toată
sămânța, ca să nu fie mâncată de păsări. Sămânța se obținea de la cânepa
de toamnă care “ se culege se leagă mănuși cu posponița în sus și se pune
într-o grămadă toată se acoperă cu buruieni câteva zile ca să dospească,
apoi se scoate se pune la soare și se îmblătește”70.
Când cânepa era galbenă la floare și ieșea fum din ea se putea
culege. Culesul consta în smulgerea unui mănunchi ( cât se putea prinde
o dată cu mâinile) de cânepă cu rădăcini cu tot. Din două sau trei
mănuchiuri se făcea o mănușă care se lega cu o legătoare răsucită din
cânepa mai măruntă de pe margine. Mănușile erau puse în picioare să se
usuce după care cu o secure se tăiau rădăcinile pentru ca “după ce era
topită să se desfacă mai ușor firul de către pozdări”. Cânepa era topită în
topile “ gropi săpate în pământ lungi de 2,5m și late de 1,5 m” sau în
râuri cu apă curgătoare. în topile fiind apa mai mică și stătătoare cânepa
se topea mai repede decât în râuri. Cânepa stătea la topit cam 7-8 zile
când se scotea o mănușă și se încerca dacă s-a topit adică “mănușile s-au
muiat, au culoarea albă și partea firoasă se desface bine de pe pozderi”.
Dacă era topită, cânepa era scoasă, desfacându-se mănușile de
legătoare și spălându-se bine în apă pentru a se îndepărta toată murdăria.
Mănușile era puse în picioare pe mal pentru a se usca după care erau
duse acasă și depozitate în locuri uscate. în zilele călduroase, mănușile
erau întinse la soare să se încălzească și se melițau. Mănușile de cânepă
erau rupte în 2-3 locuri peste limba meliței, apoi se loveau de picioarele
meliței, pentru ca să sară pozdării, după care erau melițate lovindu-le cu
limba meliței. După ce mănușa era melițată se strujește adică se trecea a
doua oară prin meliță pentru ca să nu rămână pozderi în ea. Fuioarele
obținute erau întinse la soare și se hecelau obținându-se diferite
categorii de cânepă: fuiorul calitatea cea mai bună folosită mai ales ca

70

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

Simona Munteanu, loan Toșa

282

urzează, paciosele obținute prin periatul fuioarelor și căiții sau bucii
calitatea cea mai slabă care erau folosiți ca băteală.
Fuiorul cel mai bun era dat de femeia sau fata din casă preotului
când umbla cu botezul la Bobotează71.
Inul se cultiva în cantități mai mici deoarece “ e mai pozdăros și
nu e așa trainic ca și cânepa”72. Lucrările inului sunt la fel cu cele ale
cânepii, de la semănat până la făcutul caierului. Din sămânța de in
femeile făceau mănjală la țesut.
Lâna era obținută de către fiecare familie de la oile proprii . Oile
se tundeau atunci când lâna era coaptă adică se îngălbenea la rădăcină,
pentru a nu se împăia adică să nu crească lână nouă pe dedesubt. Tunsul
se făcea de către păcurari sau de oamenii care știau s-o tundă în așa fel
încât toată lâna să se țină întreagă. Lâna era curățată de murdăriile mai
mari și de ciulinii agățați în ea după care se spăla. Lâna era pusă într-un
ciubăr sau știob, și se turna peste ea apă caldă sau cu o leșie blândă ca
să se moaie bine usucul șr murdăria de pe ea apoi se ducea la râu și în
coșuri de nuiele se spăla bine cu apă rece. După spălare era întinsă pe
garduri la uscat. Când era uscată era scărmănată cu mâna sau cu
scărmănătoarea după care se pieptăna cu piepteni sau hreabănul de lemn
obținându-se părul calitatea cea mai bună de lână, canura lâna rămasă
din piepteni și trecută prin hreben.
Caierul de cânepă, in sau de lână era pus pe furcă (cujelcă)73 și
era tors pe fos. Lâna putea fi toarsă cu fosul obținându-se firul subțire
sau îndrugată, răsucită cu druga, un fos mai gros și mai lung obținânduse un fir mai gros care era folosit pentru țesut țoale.
De pe fos firul era răschiat pe rășchitor făcându-se jirebii.
Răschiatul era o operațiune care trebuia făcută bine pentru ca jirebia să
poată fi luată de pe rășchitor și să nu se facă crâmpiță. Pe rășchitor jirebile
erau numărate, “3 fire fac o numărătoare, 10 numărători ,30 de fire, fac o
jirebie, iar 30 de jirebii fac un tort de 10 coți”74 .Torturile de cânepă erau
înălbite , punându-se într-un ciubăr cu paie de ovăs și cenușă și turnânduse pe ele apă clocotită, după care erau spălate în apă rece.
Torturile se puneau pe vârtelniță și se depănau facându-se
gheme. Din gheme firul era urzit ne urzoi. Urzoiul are în Dartea de sus
un cui de lemn întorcător, iar în partea de jos 2 cuie crucea unde se
făcea rostul.
71 Năsăud
72 Năsăud
73 Săpânța
74 Năsăud
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Firele urzite se leagă la cruce cu o ață și se numără la fel ca pe
răschitor, și se lega fiecare jirebie cu o ață. Numărul jirebiilor urzite
depindea de numărul dinților spetei, la spata de 8, trebuie 8 jirebi, la cea
de 12, trebuie 12 jirebi.
De pe urzoi, urzeala se lua facându-se lanț și se învelea sulul
dinapoi, punându-se capătul urzelii pe vergeaua sulului iar de o parte și
de alta a rosului vergelele de rost. Urzeala se înfășură pe sul, trăgânduse vergelele de rost înainte și, punându-se printre fire vergele de alun
decojite ca să nu se încâlcească firele. Când sulul era învelit se prin ițe,
în funcție de felul pânzei care urma să fie realizată. Când se dorea o
pânză rară firele se dădeau prin două ițe astfel: din firele care veneau
perechi de la rost un fir se dădea prin corleții primului iț, iar al doilea
prin corleții celui de al doilea iț, operațiunea repetându-se în această
ordine până la terminarea de dat a firelor.
Când se dorea o pânză simplă, mai deasă, firele se dădeau prin
patru ițe astfel: primul fir se dădea prin corleții primului și al treilea iț,
iar firul al doilea prin corleții ițului al doilea și al patrulea, opețiunea
repetându-se în această ordine.
Când se dorea obținerea unei pânze în patru ițe cu modele
decorative se nevedea adică firele erau date într-o anumită ordine în
funcție de model. Pentru obținerea brădulețului se dădeau câte un fir prin
corleții fiecărui iț, operațiunea repetându-se în această ordine până se
dădeau toate firele.
După ce firele au fost date prin ițe urma datul prin spată. De
datul prin spată depindea calitatea pânzei. Pentru o pânză rară firele erau
date în șir în dinte, adică se dădea un singur fir printre doi dinți ai spetei
și se țesea. S-au țesut pânză în patru ițe ” în lătunoi ” în 2 ițe, netedă, în
șir în dinte mai rară. In funcție de modul în care firele au fost nevedite
prin ițe se obțineau motivele decorative: ochii, furci, coțca, vârste,
sâmburele piersicii, coște, brădurele75.
Dintre obiceiurile de peste an cele mai multe informații sunt
legate de sărbătorile de iarnă, Crăciunul și Anul Nou. Crăciunul era cea
mai veselă și cea mai lungă sărbătoare, fiind ținut din 24 decembrie până
în 7 ianuarie. în toate localitățile la Crăciun se colinda. Colindele se
învățau în postul Crăciunului de către toți, mai ales de către copii și
tinerii care umblau la colindat, deoarece se credea că este mare păcat a
lăsa ceva din colindă.

75 Săpânța
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Repertoriu de colinde consemnat în răspunsuri este foarte
sărac76. Preotul Gregoriu Crăciunaș notează o variantă a colindei Miorița
din localitatea Ciubanca:
“Sus în plaiul munților
Ler Doamne, leru
Sunt trei lari, păcurari
Numai unu-i străinei
Da-1 mâna s-abată oi
Până oile abătea
Lui grea lege de-I făcea
Tât pe el ca să-l omoare
El din grai așa grăia
Voi dacă mi-ți omorî
Tăt pe mine mă-ngropați
în strunguța oilor
Și-n jocul mieilor
Cu gluga mă înveliți
Fluierul puneți la cap
împlântați-1 în pământ
Cu hudele către vânt
Și când vântu a sufla
Fluiera mându a cânta
Oile cele seine
Mândra m-or cânta pe mine
Oile cele bălăi
Mândru m-or cânta pă văi
Oile cele cornute
Mândra m-or cânta pă munte”.
Vasile Sala menționează colindatul cu turca arătând că “cine se
îmbracă în turcă își pierde năravul, acela trebuie să meargă 6 săptămâni
la biserică, dacă moare în cele 6 săptămâni nu se îngroapă în cimitir, nici
nu trag clopotele după el.”
în Șugatag în ajunul Anului Nou se credea că se poate afla cum
va fi viitorul soț “ mergând noaptea la gard și numără parii de la nouă
până la unu pe care-1 însamnă. A doua zi se duce la parul însemnat și
dacă parul era drept și frumos viitorul soț va fi frumos, dacă era cu
76 Numai din localitățile Ciubanca s - au cules 7 colinde (Ciubanca) iar din Șugatag
s-au cules 3 colinde.
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strâmb și cu noduri bărbatul va fi bătrân și urât, dacă parul era cu coajă
soțul va fi bogat, iar dacă n-avea coajă va fi sărac”. Pentru a afla dacă
vor fi norocoși în anul care urmează “fac un struț de busuioc sau de
măieran, pe care legat bine îl pune în apă. A doua zi în zori mergea și se
uita la struț și dacă era încărcat cu gheață sau brumă va fi norocoasă”.
în seara ajunului Anului Nou flăcăii “furau leșile de la
gospodării, mai ales de la fetele mari, și le duceau de le băgau în apă sau
le acață pe pari lungi de lemn, legau ulițele unde stătea câte o fată” .
Fetele și flăcăii trecuți de vârsta însuratului erau strigați peste sat
în ajunul Anului Nou. Flăcăii ieșeau pe un deal de unde slobozeau roți de
foc “roți înfășurate cu paie cărora le dădeau foc și le rostogoleau la vale,
strigând pe nume pe toate fetele și feciorii rămași necăsătoriți” 7/. La
casele cu fete bătrâne se .puneau moși, “oamenii facuți din haine rele
umplute cu paie, cu pălărie pe cap și pipă în gură, pentru a le batjocori” .
în ajun de Bobotează când umbla preotul cu crucea femeia sau
fata din casă dădea preotului cel mai frumos fuior .Cu lumânarea cu
care l-au așteptat pe preot “pârjolesc la frunte părul vitelor pentru fi
sănătoase peste an”77
80 Cu apa sfințită în ziua de Bobotează se stropeau
79
78
toate animalele din gospodărie și casele pentru a fi curate peste an. Apa
sfințită era folosită pentru a curăța vasele “ spurcate”81.
La 10 februarie se ținea Haralambie despre care se credea că este
mai mare peste bolile de oameni și de animale. în această zi “ nu lucră
nimic, nu-i permis să înjure, să se sfădească, să mănânce de dulce, nici
să dea nimic din casă, nici cerșetorilor, pentru ca animalelor și oamenii
să fie apărați de animale sălbatice și godini.”82
La Sfinți (9 martie) se credea că se trezesc toate lighioanele din
pământ de aceia, pentru a fi apărată gospodăria de ele, la miezul nopții
băieții cu clopote vătraie și alte obiecte de fier “ fac o larmă mare
înconjurând casa, șura și toate olățile strigând :
77 Ciubanca. Vasile Sala notează că “ roata se sloboade în părțile Hălmagiului cu o zi
înainte de Sf. Gheorghe a vitelor seara și atunci strigă după strigoi. Unul se duce pe un
deal și altul pe alt deal și strigă: Paule,Paule/-Ce ți-I măi Paule/ Mă mănâncă
moroile/Da de ce mă?/ Da cer mana vacilor de la mine”.
78 Șugatag
79 Năsăud
“ Sugatag
Vasile Sala notează: “ Preotul Șerban de la Hălmagiu mi-a spus că la apă botează
umblă pe la ei cu clopotele de înconjoară sălașurile, măietorile purtând în mână o
legătură de spice, flori și crengi de diferiți pomi și după ce a înconjurat le pun bine
până a treia zi .atunci le dezleagă și le pun pe foc”.
82 Vașcău.
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”Eșiți șerpi, eșiți broaște
Și mergeți din locurile noastre
Eșiți șerpi, eșiți broaște
De sub tălpile vaselor noastre
Mergeți în munții pustii
Unde cocoș negru nu cântă
Unde vaca neagră nu mugește
Fata chică nu-mpletește” .
în Ciubanca de Sfinți se tăceau “ 40 de turte, de fiecare sfanț câte una”.
La Alexii (17 martie) femeile nu făceau “pâine în cuptor nici
turte pe vatră, căci de le fac așa sunt de rele încât nici peștii nu le
v
-,,84
mananca .
în ajun de Sânjorz seara se “pun crengi de ru^ la uși, ferestre și
obloanele poieților ca să nu intre strigoii să ia laptele”83
85.
84
La 1 mai se pune Arminden “aduc din pădure o prăjină lungă și-i
lasă frunză multă la capătul subțire în formă de ciuhă, iar cu capătul cel
gros îl înfig lângă țâțâna porții. Armindenul rămâne înfipt în acest loc
până când se face pâine din grâu nou, atuncea se taie și cu el se arde
focul în vatră”86.
Paștile erau considerate a fi cea mai mare sărbătoare de peste an,
de aceia se făceau și cele mai mari pregătiri pentru ținerea lor. Data
începerii postului Paștilor era anunțată de către preot la Bobotează în
biserică. Câșlegile Crăciunului se terminau în săptămâna albă care era
premergătoare lăsării postului mare.
Duminica lăsării postului era o sărbătoare pentru care se făceau
pregătiri culinare în toate localitățile. Firimiturile de pe masă nu erau
adunate decât a doua zi de către persoana care se trezea prima în casă și
erau duse ,cu ochii închiși, afară și date păsărilor zicând “ cum n-am
văzut eu când am luat măsiaul așa să nu vedeți nici voi bucatele mele”87.
în prima zi din post se spălau cu leșie toate vasele pentru
mâncare de aceia se mai numea și lunea curată.în prima sâmbătă din post
se ținea Sântoaderul când se ducea la biserică colivă, grâu fiert cu
miere de stup, iar în părțile Hălmagiului duc grâu nefiert din cel care vor
să-1 semene primăvara pe care preotul citește molitva grâului88.Tot la
83 Vașcău
84 Ciubanca
85 Ciubanca
86 Ciubanca
87 Vașcău
88 Vașcău.
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Sântoader începea purtatul prinoasele pentru cei morți, se duceau la
biserică prescuri și colaci în fiecare sâmbătă până la sâmbăta lui Lazăr.
în Joia Mare “ pentru cei răposați în ultimul an, fiecare pentru mortul
lui ducea la biserică un pom în ramurile căruia înfig mere, prune
uscate, acață un bliduț o lingură și un pahar, covrigi turte și câte o
formă în chip de pasăre făcută din aluat și coaptă, această pasăre are
făcut clonț, ochi și coadă”89 care se sfințește de preot după care cele
din pom erau împărțite copiilor.
La Florii se duceau la biserică mâțișoare de loază și văcălii.
Mâțișoarele după ce erau sfințite de preot erau împărțite credincioșilor
care le păstrau la icoană, iar vara când erau vremuri grele se luau și se
aprindeau pentru a apăra casa și gospodăria de primejdii. Văcăliile erau “
niște cocuți făcuți din aluat de grâu sau grâu amestecat cu secară. Se
făceau atâtea văcălii câte vite are cineva, credința era de-a jertfi pentru
fiecare vită câte o văcălie. Văcăliile erau date la păstorii de animale”90.
Pentru Paști se făcea curățenia gospodăriei și a casei și se
îmbrăca casa cu țesături noi. în ziua de Paști toți oamenii se îmbrăcau cu
haine noi.
La înviere se ducea la biserică șuncă, brânză, colaci, răchie
pentru sfințire9192
. în ziua de Paști la amiază oamenii aduc la biserică
prinoasele cu mâncare și băutură și astfel petrec până seara .
Vasile Sala notează că de Paști era datina “ să se aleagă un crai
sau doi, pe timpul când erau perindeele, acolo-i băgau pe cei care înjurau
părinții ori făceau fapte imorale, feciori ori fete, pe aceia trebuia să-i
scuipe toți care mergeau la biserică. Cei doi crai stăteau, unul de o latură,
altul de alta de el.”.
Săptămâna de după Paști, săptămâna luminată “era socotită
întreagă sărbătoare” 93
La Rusalii se făcea sfințirea țarinei și-a holdelor “duc spice de
grâu la biserică și fetele fac din ele cununi pe care le pun la prapori și
sfeșnice apoi tot norodul iese cu preotul și cu prapori la câmp și se
citește molitva holdele”94. >
în presără zilei de Sânzâiene, copiii culegeau de pe câmp
sânzâiene, “flori galbene pe care acasă femeia sau fata din casă
împletește atâtea cununi câți membri de familie sunt, le aruncă pe casă,
89

Ciubanca
90 Ciubanca
91 Vașcău
92 Ciubanca
93 Vașcău
94 Vașcău
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așa ca să rămână agățate acolo, căci dacă va cădea una de pe acoperiș e
semn că respectivul va muri”95.
La Sf. Petru se mânca pâine nouă, “se fac prescuri din grâul nou
și se duceau la biserică și pâine nouă”96
La 8 iulie se ținea Precupul pentru apărarea holdelor “ pe la noi
de regulă e ceva tempestate, de nu noaptea sigur de ziua lui Procopiu, de
aceia îi zic Sfântul cel mânios”9798
.
în răspunsuri sunt menționate și credințele populare despre ființe
fantastice: marțolea, milostivele, vâtoasele, fata pădurii.
Marțolea era o femeie bătrână cu putere diavolească și
locuiește în codi întunecoși. Marțolea pedepsește femeile care
lucrează marți seara de aceia “ femeile nu prind marți seara cap de
lucru, cine lucrează capătă dureri QQde cap, de picioare, cele lovite de
morb puține au scăpare de moarte” .
Milostivele “sunt niște puteri care diformează pe oameni, le
sucesc fețele, mâinile și picioarele și-i chinuiesc”99. Vântoasele
pedepsesc pe oamenii care își mută patul afară, înainte de Rusălițe, ziua
înjumătățirii praznicului dintre Paști și Ispas “trec peste ei și le ia puterea
din mâini, picioare și oase”100 .
Fata pădurii “e o fată cu păr negru, lung până-n pământ, are
putere diavolească. Locuiește în fundul codrului și are copil mic la țâță,
de aceia femeile care merg la lucru câmpului în poienile pădurilor cu
leagăne nu este bine să-și lase singuri pruncii că vine fata pădurii și-l
schimbă, pune copilul ei în schimb, acesta este urât la față și flocoasă pe
obraz. Tot așa schimbă și pe copilul care plânge marți seara”101.
Am prezentat câteva aspecte ale culturii populare de la sfârșitul
secolului al XIX-lea consemnate în răspunsurile trimise la chestionarele
lui B. P. Hasdeu și N. Densușianu din 8 localități situate în partea de
nord vest a României. Chiar dacă răspunsurile sunt relativ sărace în
informații, ele au marele merit de-a semnala terminologia populară
95 Ciubanca. în Sugatag se credea că “ dacă cununa rămâne agățată de acoperiș fata se
va mărita, dacă cade de două trei ori fata se va mărita după doi trei ani”.
96 Vașcău
97 Vașcău
98 Ciubanca “ “Pe femeile care torc mâți seara sau opăresc haine le sugușe și Ie bagă în
ciubăr” Vașcău
99 Ciubanca
100 Ciubanca
101 Ciubanca. în Șugatag se credea că “ Fata pădurii locuiește în pădurile cele dese și
mari și se drăgostește cu demonii de la care umple lumea cu demoni mici. Câteodată se
arată ca o muiere foarte frumoasă și strică pe acela care o vede”.
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locală a unor elemente de cultură materială (unelte agricole, mijloace de
transport și a morii) precum și legătura dintre activitățile lucrative.

QUELQUES ASPECTS DE LA CULTURE POPULAIRE
DU NORD-OUEST DE LA ROUMANIE, REFLÉTÉS DANS
LES FONDS DOCUMENTAIRES Â LA FIN DU XIXe SIÉCLE
Résumé

Les auteurs présentent quelques aspects concemant Ies habitats
ruraux, Ies occupations des habitants, les métiers artisanaux des
villageois et Ies croyances populaires de huit localités du nord-ouest de
la Roumanie, en base des informations contenues par Ies Questionnaires
élaborés et diffusés â la fin du XIXe siécle.
On présente Ies croyances populaires liées â la fondation de
quelques habitats, les facteurs qui ont influencé leur développement et
les éléments qui formaient le territoire qui appartenait â ces habitats. A
partir de ces éléments, on essaie une classification de ces huits habitats.
Ensuite on présente l’agriculture et l’élevage des animaux, Ies
principales occupations des habitants. A propos de l’agriculture, Ies
auteurs insistent sur la présentation de la terminologie populaire des
éléments composants des outils agricoles de mérne que sur Ies croyances
et Ies pratiques populaires qui en sont liées.
On présente les principales espéces d’animaux qu’on élevait dans une
ferme paysanne, de mérne que Ies croyances et Ies pratiques populaires
par lesquelles on pouvait influencer leur défense contre différents
dangers pendant toute une année.
Panni les métiers artisanaux paysans, on mentionne la meunerie (la
mouture des céréales), avec la mention de la terminologie populaire des
partié composantes du moulin et l’industrie textile. En ce qui concerne
l’industrie textile, on mentionne les modalités d’obtenir les matiéres
premieres (le chanvre, le lin et la laine) et leur usinage (le filage,
l’ourdissage et le tissage).
On présente les principales fétes chrétiennes (le Noéi, le Nouvel
An, la Béphanie, les Páques etc.) et “les fétes des vieilottes”
(Haralambie, Mucenicii, Alexii etc.) de mérne que différentes croyances
et pratiques qui étaient respectées â l’occasion de ces fétes.
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formes de relief variés, couronné pár les Carpathes, fertilisé pár de
nombreux mouvements des eaux, dönt les vagues aménent l'or des
montagnes, et entouré pár le Danube, au midi, et pár la Mer Nőire, au
sud-est, - a, á l'origine, une population autochtone daco-géte, sédentaire,
vivant dans des villages, avec des occupations fixes, agro-pastorales, et
des coutumes et des croyances conservées aussi aprés la conquéte
romaine (pendant le Il-éme siécle aprés J.C.) et entrelacées avec des
éléments nouveaux, pár symbiose.
Les Romains ont rencontré au nord du Danube une population
cristallisée sur les anciennes formes d'organisation sociale et militaire,
ayant une spiritualité réceptive aux grandes cultures de la Méditerranée
et de L Orient et une religion, que beaucoup d'exégétes caractérisaient
comme monothéiste (le culte de Zalmoxe). L'historien antique
HERODOT écrivait que les gétes “sont les plus braves des Thracs et les
plus justes ils se considerent immortels, ayant la croyance qu'ils ne
meurent jamais, et celui qui disparaít va chez Zalmoxis, leur divinité
(daímon), que certains croient etre Gebeleizis- mérne”.1
Cette affirmation a été reprise pár d'autres écrivains de l'Antiquité,
Platón, Diodor, Apuleiusm Iordanes Lucian, Diogenes, Laertius.
Mircea Eliade - l'illustre historien des religions - voyait dans la
religion des Daces le résultat du syncrétisme entre le culte de Zalmoxis,
divinité de la vie et de la mort, la croyance dans Limmortalité et le culte
de Gebeleizis, urano-solaire. Dans l'ancienne cité Sarmisegetusa,
l'ancienne capitale des daces, dans les Carpathes, il y a des sanctuaires
circulaires en plein air, symbolisant justement ce culte solaire.
Ayant â la base ces croyances ( monothéisme et croyance dans
une vie future des esprits) le christianisme, pénétré en mérne temps que
la romanisation de la Dace, s'est vite généralisé, pár les colons Romains,
les soldats de 1'Empire Romain, les missionnaires et les marchands de
1'Orient Proche.

1 Herodot - Istorii, voi. IV, București, 1970
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L'historien roumain, VASILE PÁRVAN soulignait, au
commencement de XX-éme siécle, que “notre românisme et notre
christianisme sont assimilés d'une maniere normale, lente mais sure, en
Dace de Traian”2- et l'historien roumain RADU VULPE précisait que
“notre peuple est né chrétien d'une maniere spontanée en mérne temps
que sa romanisation. Nous sommes Roumains parce que nous sommes
chrétiens et chrétiens parce que nous sommes Roumains”,3 - utilisant
comme argument beaucoup de preuves archéologiques de la chrétienté de
II - V-éme siécles, trouvées dans la Dacie Romaine : “F image du Bon
Prétre”, sur une pierre gémmé de Potaíssa, au centre de Transylvanie, du
II- eme siécle; le symbole de la croix (gammée, quadrata ou décussata) sur
la céramique, sur des candelabres etc., 1'image du coq, du paon, de la
colombe - oiseaux de la croyance - le symbole du chrysmon, du poisson
ou de l'arbre de la vie - pris pár le christianisme de 1'art préchrétien et
chargés de nouvelles valeurs sémantiques.
Les écrivains de l'antiquité chrétienne, ORI GÉN et
TERTULIAN, présentaient, pendant le III- eme siécle aprés J.C., le rőle
de la croyance dans le renforcement de la romanisation dans les
territoires conquis: Gallia, I’Espagne, l’Angleterre, Retia et Noricum,
1’Allemagne, Panonia, la Gréce et Dacia.
Le peuple roumain, chrétien dés sa naissance, a gardé la latinité
de sa langue; son histoire; son aspect cui turei et spirituel; són pouvoir de
survivre á travers de temps.
La spiritualité populaire roumaine, dans sa propre évolution
pérennante, devient, â coté des preuves archéologiques ou des
documents d'archive, une véritable histoire transmise oralement.
Les coutumes, les traditions populaires, les rites, rigoureusement
respectés, comme des lois coutumiéres, les pratiques religieuses ou la
graphologie des signes et des motifs décoratifs de Part populaire roumain,
mettent en évidence la mentalité archaique, profondément religieuses, le
respect pour la transmission et l'accomplissement parfait du rituel, ayant
des séquences et des “seuils”, des gestes et des mots, des incantations et des
danses, tout compris dans une “eucharistie” bénéfique pour la maison.
Dans la spiritualité roumaine chrétienne, ágée de 2000 ans, la féte
de la PENTECÓTE, appelée dans le calendrier traditionnel “La
cinquantain” ou “Rusalii” était célebrée au mois de mai ou au juin, aprés
cinquante jour dés la “Résurection” - la grande apothéose de la Croyance.
On fétait “La descente du Saint-Esprit sur les apotres”, ajoutant des rites et
2 Apud “ Nicolae Gudea, I. Ghiurco- Din istoria creștinismului la români, Oradea, 1988.
3 Ibidem
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des mésages préchretiens, agraires, ayant des racines profondes dans la
culte greco-romain de la déesse Démetra-Ceres et dans celui thrac de Liber
Pater. Le nőm mérne de Rusalii, en roumain, ainsi que les pratiques liées au
culte des morts - les offrandes céréaliéres, le pain rituel et les roses - ont
leurs origines dans les jours romains de ROSALIA .4
Les écrivains latins n'ont pás laissé des relations sur cette féte,
mais les inscriptions trouvées sur les pierres funéraires (plus de trente
existentes en Roumanie) font des références a la féte de ROSALIA, aux
offrandes dues aux morts, á Fhéritage mérne des obligations
transmissibles de célébrer ce jour au mois de juin.
Sur une certaine pierre funéraire, découverte en Dobrogea, (province
historique au sud-est de la Roumanie) on a deschiffré finscription:
“FILIVS patri BENEME renti POSVERVNT V. IDVS IVNIAS
OB DIE ROSALIORVM“ (“Le fíls éléve au souvenir de són pere un
monument ă l'occasion du jour de Rosalia”)5
et une autre inscription trouvée prés de Constanța - sur le littoral
roumain de la Mer Nőire - precise la date de 5 juin pour la féte de
Rosalia:
“DIANES OptiME TITVLVM poSVIMVS NOS VIVe
NTES IPSI ROSALIA CONFREQVENTAVINVS” 6.
La féte de ROSALIA a été transmise le long des millénaires.
L'écrivain TOMASCHEK citait, le siécle passé, MOMMSEN, rappelant
l'ordre de Fempereur Valentinianus II qui accordait ă la vilié de Capua le
droit de célébrer publiquement “La féte des Rosas”, comme une festivité
dédiée á la natúré vivante et aux morts.7 MICLOSICH páriáit, le siécle
passé, du “commentaire” de TH. BALSAMON de BISANCE á la fin du
XH-éme siécle, sur la féte célébrée, aprés les Pâques, “ă la campagne,
suivant une longue tradition”.8 Le mérne écrivain rappelait les travaux de
DEMETRIOS CHROMATIOANES, archevéque de Ochrida, centre
macédo-roumain de Balkans, qui, pendant le XlII-éme siécle, présentait les
sept jours de la féte de ROSALIA, lorsque les jeunes amassaient des
cadeaux de toutes les maisons, en chantant et en exécutant des jeux et des
courses et, plus tárd, en organisant des déjeuners communs, comme
offrande aux morts, aux récoltes et â la croyance.9
4 Cf. Popa-Lisseanu G.- Romanica. Studii istorice, filologice și arheologice, București,
1926, p.21-38
5 Ibidem
6 Ibidem
7 Ibidem
8 Ibidem
9 Ibidem
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Par les décisions du Sinode de Moscou, plus tárd, en 1551, on a
décidé de célébrer la féte de RUSALII par des jeux, des chants, des
libations et des banquets funéraires ainsi que par des rites de purifícation
de l’eau des riviéres. Les éléments historiques, y présents, ont eu pour
bút la mise en évidence de l'éntrelacement de certains croyances et rites
préchrétiens et chrétiens.
Dans la tradition populaire roumaine, la féte de la PENTECOTE
était fixée, donc, dans le calendrier des fétes religieuses, dix jours aprés
L'ASCENSION et cinquante jours aprés les Páques. C'est la féte de la
descente du Saint Esprit sur les Apötres. Dans cette tradition,
l'ASCENSION était considérée comme une féte aussi grande que les
PÂQUES, fétés pendant trois jours. On menait â l'église des oeufs
rouges, des brioches, des pains rituels et des épis de blé ou d’orge,
comme symbole de l'accomplissement du “chemin sacré du pain” et de
l'ordre divin, lié au “labour de la térré”.
Dans la ritualité traditionnelle roumaine, la féte a, â l’origine, un
mytne polysyncréthique. On Fa consideré “le jour du soieii”, du solstice
d'été, des moissons, pár opposition au solstice d'hiver; l’apogée du
íróid, du regrés biologique de la natúré.
Le premier jour de féte était célébré avec un faste particulier. On
avait la conscience de l'importance de chaque rite, geste, priére, destinés
â invoquer la grâce divine, pour le bonheur, la prosperité des familles et
la fertilité des champs. Cette coutume, augumentée dans la Dacia
Romaine, a été conservée pár les Roumains et transmise chez certains
peuples slaves. Tous les habitants quitaient le viliágé pour aller aux
champs, portant des banniéres spécifiques pour l'église orthodoxe ou
catholique, omées pár des pains rituels, des bougies allumées et des
croix, mais aussi des fleurs magiques: “basilique”, symbole de la
croyance, “caille-lait jaune”, symbole de la régéneration et épis de blé,
comme symbole de la fertilité et de la férce de germination de la térré.
Aux confins du viliágé, oü chaque terrain a, comme signe protecteur,
une croix votive, en bois, le prétre, portant les omements et les signes
euharistiques, üt l'Evangile de PENTECÓTE et toute la communauté
repete la priére pendant les quatre arréts faits â travers les champs, pour
invoquer la grâce divine qui protége les récoltes, la santé et le bonheur.
Le prétre arrose avec de l'eau bénie, gardée dans des cruches, pendant
une année entiére, utilisée comme reméde prophylactique et comme
thérapie, mgique - (psychothérapie)
On met, ensuite, dans les églises et dans les maissons, des rameaux
de tilleul ou de hétre, un arbre béni â des valeurs thérapeutiques, des fleurs
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de champs, caille-lait jaune ou épis de blé. Partout il y a beaucoup d' herbe
repandue, beaucoup de fleurs d' églantier (roses).
A l'ouest de Trailsylvanie on maintient encore une coutume,
ayant des racines profondes, antiques, d'aprés laquelle les fiiles tressent
des couronnes d'épis, de fleurs (comme pour les fétes de Ceres) et en
óment les banniéres de l'église. Ces couronnes y restent pendant une
année pour apporter du bonheur et un bon mariage aux filles, donnant
une athmosphére solennelle de féte á l'église.
Chaque année, le mérne jour, les anciens rites, liés au culte des
morts, étaient repris, avec le mérne respect dü aux ancétres, auxquels on
transmettait la priére de bénir l'existence de la vie des hommes. On
mettait sur les tombeaux des offrandes, des pains rituels, des cruches
pleines de Iáit ou d'eau, des oeufs peints ou des “caille-lait jaunes” et des
roses, dönt le nőm roumain, issu du latin, “trentafolia” (rose a trente
feuilles), suggére la priére adresée aux morts (le nőm roumain est mérne
“trandafir”). Les anciennes coutumes romaines, liées á la féte
“d'AMBARVALIA”, - féte de l'agriculture - sont transmises dans les
rites agraires traditionnels des Roumains. Â l'occasion du NOÉL ou du
NOUVEL AN (féte liée au solstice d'hiver), “les gars” du viliágé association traditionnelle des jeunes - chantaient des cantiques dans les
maisons et ajoutaient des vers spécifiques - “PLUGUȘORUL”( cantique
qui rappelaient les étapes des travaux agricoles). Le texte, les gestes, les
costumes traditionnels, les objets de rite (une charrue véritable, omée
avec du sapin, un fouet, des cloches, des instruments musicaux),
devenaient les formes d'expresion d'un véritable “traité” des lois
coutumiéres, des régies de comportement, du code du travail, transmis
oralement, de génération en génération.
Â l'occasion de la PENTECÖTE, en échange, sous la signe du
solstice d'été, on fétait le succés, le couronement des travaux agricoles,
la moisson et I 'apothéose de la croyance.
En Transylvanie, on garde encore un rituel solsticiaire, ă des raciens
profondes dans l'antiquité greco-romaine, rituel qui est le reflet carpathique
de la mérne féte AMBARVALIA, féte de Lété et des pratiques agropastorales. Le poéte latin TIBULLUS présentait la coutume des Romains ou
on couronnait les boeufs pár de verdure, en leur donnant un repos:

“ Solvite vinele jugis; nune ad praesepia debent,
Plena coronato stare boves capito..”10

10 Tibullus - Des Elegies, III, p.21, L 'Anthologie des poétes Latins, A. Waltz, Hachette,
Paris, 1908.
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Bien sur, dans ce rituel trés ancien, avec des racins dans la
mythologie orientale, le boeuf représentait 1'image du soleil.
Cette coutume est rencontrée dans certaines régions de la
Transylvanie, sur la Vallée de Someș, au Pays de Năsăud, dans Ies
contrées de Sibiu, Alba et aussi sur la Vallée de Mureș.
Cette coutume est mentionée en Transylvanie, des 1852, par Ioan
Negruțiu de Sucutard. Dans le livre “La Grammaire roumaine”, il
écrivait: “on portait, pendant le féte Pentecöte, le long du viliágé un
animal (boeuf n.n.), ómé par des feuilles vertes et des fleurs. L'écrivain
Ion Bianu signalait la coutume du “boeuf couronné” dans Ies villages de
la Vallée des Tâmave, en 1870. Mais, en 1897, Grigore Moldovan, dans
“La Monographie de la contrée Alba”, fait de mérne la mention de cette
coutume au solstice d'été sur la Vallée de Mureș.
Au commencement du XX-éme, le monographiste Joszef Kadar a
mentionná cette coutume dans Ies villages de la Vallée de Someș dans son
livre “Szolnok Dobokavarmegye Monographiaja” (Deesen, 1900-1905 ).
Un folkloriste de Cluj, Ion Mușlea, a découvert cette coutume ă
Cergăul Mic, sur la Vallée de Mureș. Conservée jusqu'â nos jours dans Ies
villages Pădureni - Țop, Mănăstirea, Batin, Nireș, Valea Ungurașului,
Cristur-Șieu, Tăure, Calia, Chintelnic, Figa, Mocod, Sigmir, Căianu Mic,
Căianu Mare11, sur la Vallée Someș, la coutume a été présentée par les
chercheurs Virgil Medan, Ion Rahoveanu, Emil Lazăr, I. Lăpușneanu,
Mana Bocșe, Ligia Mihaiu, dans Ieurs études d'éthnologie.12

11 Emil Lazăr - “împănatul boului" la Mănăstirea, in zona de confluență a
Someșurilor, în voi. Samus, Dej, 2002, p. 119-126.
12 Gavril Retegan - Dracii din Valea Țibleșului, în Revista de folclor, nr.4, București,
1958; Emil Lazăr - împănatul boului, în ziarul Făclia, Cluj, 21 mai, 1971; Ion Mușlea
- Cercetări etnografice și folclorice, voi. I, 1971; Ion Rahoveanu In constelația
Clujului, 1971, p 33 ; Emil Lazăr Dejeanul - împănatul boului la Mănăstirea, Astra
dejeană, nr.2„ august, 1995; Ion Lăpușneanu - Mosceii - o specie necunoscută a
teatrului folcloric, în rev. Tribuna, Cluj, 1973, nr.41, p. 10; Idem- împănatul boului pe
Valea Someșului Mare, în voi. Samus, Dej, I, 1978, p.61-66; Virgil Medan - Comoara
din Carpați. împănatul boului, în rev. Vatra Românească, Cluj, nr.19, mai-iunie, 1992,
p.7, Maria Bocșe - Rusaliile in obiceiurile tradiționale românești, în ziarul Adevărul
de Cluj, nr. 1409, 10-12 iunie, 1995; Ligia Mihaiu - Magia plantelor în riturile
Rusaliilor, în ziarul Adevărul de Cluj, nr. 1408, 9 iunie, 1995; Maria Bocșe Substraturi arhaice ale riturilor solstițiale românești, în voi. Istorie și tradiție in
spațiul românesc, III, București, 1996 Volumul cuprinde comunicările prezentate la
sesiunile “Zilele antropologiei românești”, Sibiu, aprilie 1995, octombrie 1996,
organizate sub egida Institutului român de tracologie, Filiala sud-transilvăneană,
Inspectoratul pentru cultură aljúd. Sibiu, Universitatea “Lucian Blaga”, Sibiu.
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Enfin, l'éthnologue de Sibiu, Gheorghe Pavelescu, l’a remarquée
dans le viliágé Topârcea sur la Vallée des Tâmave et aussi environ la
viile Sibiu.13
Á la veille de la fete de la PENTECŐTE le groupe “des gars” du
viliágé choisissait un boeuf - le plus beau du viliágé - et le laissait paítre
libre pendant toute la nuit. II était ensuite purifié á l'aube, lavé et ómé avec
des tapis tissés traditionnels polychromes, des serviettes, des ceintures en
laine ou en cuir, des rubans et des clochettes, des couronnes de fleurs de
champ ou des “caille-lait jaünes”. Un tel animal avait un aspect majestueux,
fabuleaux. Accompagné pár des “actants”, des jeunes gens, masqués et
coiffés d'un casque en écorce de cerisier, habillés des vétements retroussée
(pour dissimuler leur identité) et conduits pár “le pere des gars” (le chef de
groupe), le boeuf ómé et couronné était méné d'une maison á l'autre et les
gars étaient arrosés d'eau et couverts pár des grains de blé, dönt le röle était
d’invoquer la pluie, la fertilité et la prosperité.
Les jeunes gens recevaient des cadeaux, des pains rituels, des
oeufs et du Iáit. Aprés avoir achevé le rituel “des voeux pour le boeuf
ómé”, tous participaient au festin du viliágé, conșu comme l’offfande du
succés et qui marquait 1'accomplissement des rites solsticiaires
traditionnels qui stimulaient la fertilité, la prospérité ; la fecondité :
On dóit souligner encore le röle et la signification des “groupes
de gars”- confréries des jeunes gens, constituées d' aprés l'áge, les
relations socio-affectives et de travail, l'appartenance á un viliágé. Ils
sont partout, dans l'espace roumain, ceux qui gardent les coutumes, les
rites spécifiques aux fétes du calendrier ou aux fétes liées au travail, en
commențant par la danse de dimanche, les coutumes des noces, les
enterrements ou les activités destinées á s'entraider.
Les nombre des membres d'un tel groupe était impair et fatidique
(trois, sept, neuf, onze, ou, le plus souvent, “onze et un”). Ce demier
nombre rend le groupe semblable â celui des apötres de Jésus Christ,
ayant un röle sacré dans la croyance. Ce groupe a le röle de véritables
successeurs des ancétres des villages et de gardiens des secrets du
viliágé, dans le déroulement des coutumes traditionnelles et, surtout, de
la spiritualité comprise et imposée au viliágé, le long des années.
Ces jeunes “apötres” des traditions roumaines avaient un röle
majeur dans l'accomplissement des rites, qu’ils les respectaient et qu’ils
transmettaient, comme les rituels d’une “messe”, á un peuple
profondément chrétien.
13 Gheorghe Pavelescu - Boul înstruțat, un vechi obicei agrar din Transilvania, în voi.
Anuarul Muzeului Etnografic aí Transilvaniei, Cluj, 1971.
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Personne ne pouvait pás defínir, plus clairement, 1'aspect
profondément chrétien des traditions roumaines que Mircea Eliade: “Le
peuple roumain s'est concentré les forces de création presque
entiérement dans l'univers de la spiritualité populaire. Terrorisé pár les
événements historiques, le génié du peuple roumain s'est associé aux
réalités vivantes que 1'histoire ne pouvait pas toucher: le cosmos et les
ritmes du cosmos. Les ancétres des Roumains étaient déja chrétiens,
tandis que le peuple roumain apparaissait, parmi des catastrophes
historiques. Ainsi, la sympathie pour le cosmos, spécifique au génié
roumain, n'est pas un sentiment paíen mais une forme de la spiritualité
liturgique chrétienne”.14

RUSALIILE ÎN RITURILE TRADIȚIONALE
ALE TRANSILVANIEI
Rezumat

Locuitorii Daciei Romane, autohtonii daco-geți, despre care
istoricul grec, HERODOT scria “că sunt cei mai viteji dintre traci și cei mai
drepți.. .ei se socot nemuritori, credința lor este că ei nu mor, ci că cel care
piere se duce la Zalmoxis, divinitatea lor (daimon), pe care unii îl cred
același cu Gebelieizis”, au îmbrățișat de timpuriu religia creștină, noua
credință adusă de unii dintre soldații romani și de către coloniștii veniți din
țările mediteraneene, pentru a întemeia cetăți, orașe, sate, cu o civilizație
nouă, cu elemente de spiritualitate sincretice, în care se împletesc credințele
și riturile străvechi, carpatice, cu cele latine, precreștine și orientale.
Credința monoteistă a dacilor și în nemurirea sufletului coincidea
cu preceptele creștine, astfel încât autohtonii carpatici au acceptat încă
din primele veacuri ale mileniului I, noua religie. Istoricul român, Vasile
Pârvan scria că: “românismul și creștinismul nostru sunt însușite în chip
firesc, încet și sigur, în Dacia lui Traian”, iar istoricul Radu Vulpe
preciza că: “poporul nostru... s-a născut creștin, în mod spontan, natural
odată cu formarea romanității sale. Noi suntem români fiindcă suntem
creștini și creștini fiindcă suntem români”.
Calendarul religios, dar și cel tradițional, popular, cuprind
numeroase sărbători grefate, unele, pe vechi culturi solare. între
echinocții și solstiții, se derulează o serie de ritualuri, de credințe și
rituri, unele cu evidente rădăcini în spiritualitatea mediteraneană,
14 Mircea Eliade - Le destin de la culture roumaine, Madrid, 1954
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precreștină. Una din aceste sărbători, cu numeroase simboluri totemice și
conotații solstițiale sunt RUSALIILE, care își au originea în zilele
romane ale ROSALIEI, cu elemente de divinație și de ofrande aduse
morților, dar și cu celebrarea rodului, a holdelor, ca odinioară, în riturile
greco-romane închinate Demetrei - Ceres, sau în cele tracice săvârșite în
cinstea zeului Liber Pater.
Numeroasele pietre funerare romane, descoperite pe teritoriul
țării noastre, atestă sărbătorirea zilelor ROSALIEI, în preajma
solstițiului de vară, la 5 iunie, pentru celebrarea morților.
De-a lungul veacurilor, în țările creștine, sărbătoarea și-a
menținut această conotație dar, ca odinioară, în riturile biblice ale
primilor creștini, înafara celebrării “Pogorârii Duhului Sfânt” asupra
apostolilor și a ucenicilor lui Hristos, “PASCHA ROSATA” sau
“DOMENICA ROSARUM” era cunoscută și ca sărbătoare a secerișului,
ducându-se în templu snopi de grâu și de orz, ca simbol al împlinirii
“trudei pământului”.
Toate aceste semnificații, inclusiv numele sărbătorii - Rusalii s-au păstrat în riturile tradiționale românești. în arealul Transilvaniei se
îndătinează încă, în satele de pe Mureș, de pe Târnave, de pe Someș sau
din împrejurimile Sibiului, un obicei răspândit odinioară în toate zonele
intracarpatice, acela al “împănatului boului”, avându-și sorgintea de
asemenea în îndepărtatele rituri solstițiale latine.
Poetul latin, Tibullus, releva, într-un poem, obiceiul alegerii unui
bou frumos, care era lăsat Ia pășunat, liber, apoi era încoronat cu flori, în
cinstea naturii și a soarelui. Fără îndoială, poetul semnala implicit,
simbolul totemic, solstițial, reprezentat de bou sau de taur, în toate
culturile mediteraneene și orientale.
Secvențele obiceiului îndătinat și păstrat în satele românești din
Transilvania - așa cum l-au descris numeroși cercetători, istorici,
etnologi, folcloriști ca Joszef Kadar, Gavril Retegan, Ion Lăpușneanu,
Ion Rahoveanu, Virgil Médan, Gheorghe Pavelescu, Emil Lazăr, Maria
Bocșe, Ligia Mihaiu etc. sunt respectate întocmai, cu riturile, gesturile și
semnificațiile originare.
“ împănatul boului” ales din gospodăria celui mai harnic sătean, cu
panglici, batiste și cununi din flori de sânziene, busuioc și leuștean,
pășunatul liber, o noapte întreagă, purtarea lui de către “Ceata feciorilor”,
pe ulițele satului și în toate gospodăriile, ca un “colindat” la solstițiul de
vară, în cinstea muncii și a rodului bogat, stropirea lor cu apă, însemnau
invocarea soarelui, a pluvialității, a fertilității și a belșugului.
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La Rusalii. Micii oșeni Ia Bixad, octombrie 1969

Frumoasele satului... cu păunițe, la Rusalii. Sângeorz, Năsăud, 1950
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In port de sărbătoare, Torna Marina, Pietroasa, Bihor, 1963
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Ceată de feciori “Călușarii transilvăneni”, de pe Someș, în zi de Rusalii. Elevii Liceului
“Petru Maior” din Gherla instruiți de ilustrul profesor și etnograf Emil Precup, 1936. în
prim-plan, vătaful cetei, luliu Crișan (regretat poet și veteran de război).
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La Rusalii. Festin-ofrandă pentru pomenirea moșilor și strămoșilor. Moișeni Oaș, 1977
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Biserica din Micești, județul Cluj - 1935, în ziua de Rusalii, cu preotul Eugen Crișan
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PAȘTILE ANIMALELOR
ÎN CULTURA POPULARĂ MARAMUREȘEANĂ
Pamfil Bilțiu
Maramureșeanul a avut întotdeauna un sentiment aparte pentru
animalele din gospodăria sa, creșterea lor fiind pentru el o îndeletnicire
străveche, specifică regiunilor montane. Alături de agricultură,
creșterea animalelor este una dintre ocupațiile de bază ale țăranilor
maramureșeni. în ponderea economiei agro-pastorale a zonei, aceasta
se situa pe același loc cu agricultura, constituind, de-a lungul
veacurilor, o sursă principală de existență.1
O serie de obiceiuri, dintre care putem aminti “Tânjaua”, consacrat
primului gospodar ieșit cu plugul în brazdă, aprinderea focului viu la care
se adaugă nenumărate practici magice de apărare, de aducerea sau luarea
manei, descântecele de întors sau adus mana sunt și ele dovezi
incontestabile asupra vechimii creșterii animalelor în această zonă, care ne
sunt și mai pregnant evidențiate de multitudinea de elemente etnografice,
mai ales a acelora care alcătuiesc instrumentarul magic, care contribuie la
efectuarea lor, având o simbolistică distinctă.2 între obiceiurile din această
categorie se individualizează, prin particularitățile sale distincte “Paștile
animalelor”, conservat încă bine în forme pregnant tradiționale doar în
comuna Desești - Maramureș, așezată pe Valea Maréi și a cărei cultură
populara se evidențiază printr-o arhaitate evidentă.
Obiceiul poartă o astfel de numire și s-a statornicit la Izvorul
Tămăduirii nu întâmplător. Așa cum arată cercetările, săptămâna întâia
de după Paști se numește, atât în Bucovina, cât și în celelalte țări locuite
de români, săptămâna Paștilor, pentru că ea cade nemijlocit, după Paști
și Săptămâna luminată, pentru că înviind în ajunul ei, Domnul nostru
lisus Hristos toată lumea a înviat-o prin învierea sa din morți, apoi
pentru aceea fiindcă în această săptămână toate se luminează, adică toate
încep să înflorească și să se înnoiască.”3 Numai așa ne putem explica
practicarea acestui obicei la sărbătoarea tămăduirii, fiind o perioadă
propice practicării unor acte ceremonial-agrare.
1 Mihai Dăncuș, Zona Etnografică Maramureș, București, Editura Sport-Turism, 1986, p. 46.
Pamfil Bilțiu, Maria Bilțiu, Fascinația magiei, Baia Mare, Editura Enesis, 2001, p.
123- 152.
Simion Florea Marian, Sărbătorile la români. Volumul II, București, Editura
Fundației culturale române, 1994, p. 232
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Ca orice obicei, cu rosturi adânci în viața obștii sătești, el
necesită o serie de acte preparatorii, practicate cu o mare grijă și care
încep cu o zi înainte, adică în joia săptămânii luminate, zi prielnică fiind
„zî de dulce” și ca atare propice practicării unor anumite acte
ceremoniale. Este ziua în care se prepară colacul ceremonial, un colac
mare, rotund, „împistrit” (ornamentat), asemănător cu pasca, care în
accepția performerilor „îi păscuța animalelor că au și ele paștile lor”.
Acum se pregătește cu o grijă aparte „coșarga” (coșul), după
prescripții ritualice îndătinate. Femeile culeg fiecare iarbă, care cuprinde
felurite flori din flora spontană, „flori de câmp”, dar și frunză de pe
feluriți arbori și pomi. Alături de iarbă și frunză se pregătește mălaiul, fie
sub formă de știulete, pentru a se putea da mai bine la păsări, fie sub
formă de faină sau păsat, „că păsatu’ îi a animalelor”, apoi grâul sub
formă de boabe sau faină, sarea, nelipsita sare, „că animalele nu pot trăi
iară sare”, uleiul (un litru). Este nelipsită lumânarea. „Coșarga” nu se
gătește la întâmplare, ci după prescripții stipulate de tradiție. Partea
dreaptă este rezervată colacului, grâului, mălaiului, lumânării și sării, iar
partea stângă este rezervată elementelor vegetale.

Pregătirea colacului ceremonial (Desești 2004)
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Culesulflorilor și buruienilor
ce urmează a fi sfințite

Pregătirea coșergii
pentru a merge la biserică

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

307

308

Pamfil Bilțiu

în ziua sărbătorii, pe ia orele nouă, toate gospodinele se duc la
biserică purtând pe braț coșarga, ale cărei elemente sunt acoperite cu o
ștergură brodată. Mai înainte toate elementele se aduceau cu traista,
coșarga fiind un element de evoluție a obiceiului. Ni s-a spus că ea este
mai practică deoarece oferă o așezare optimă a fiecărui produs, inclusiv
a lumânării. Fiecare gospodină își așează coșarga în formă de cerc în
curtea bisericii, după care participă la liturghia sărbătorii. înainte de
oficierea maslului, preotul iese în curte pentru a oficia sfințirea
coșărgilor, vreme în care lumânările sunt aprinse. După înapoierea acasă
conținutul se dă la animale, tot după prescripții îndătinate. Când se dă la
vacă, oaie, bivoliță se rostesc formule orale de genul: „să dai iapte mult,
să te apere Dumnezo de duhurile rele, să fii sănătoasă”. împărțirea
produselor rituale la animale se face în trei zile, înainte de răsăritul
soarelui, în acord cu timpul magic „că sunt femei care iau mana
animalelor, să nu aibă putere asupra lor”.
Acest obicei, cuprinzând astfel de acte ceremonial-rituale, se mai
practică astăzi doar la Desești, localitate în care între gospodar și animal
s-a statornicit o adevărată osmoză. Faptul că în mai toate satele din
spațiul zonei la această sărbătoare s-a îndătinat ca femeile să ducă în
traistă, pentru a fi sfințite și apoi date la animale, doar faină și sare ne
întărește convingerea că obiceiul a suferit, pe parcursul vremii, un proces
de simplificare și de evoluție, asta și ca rezultat al procesului de
încreștinare suferit pe parcursul vremii.

Sfințirea coșercilor în curtea bisericii (Desești)
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Deși mai redus ca întindere, făcând parte din familia obiceiurilor
de primăvară de certă vechime, obiceiul capătă o importanță aparte prin
marea bogăție de funcții pe care le îndeplinește. Se detașează mai întâi
funcția obiceiului de stimulare a înmulțirii animalelor, care ne este
evidențiată mai întâi de prezența colacului ceremonial. Trebuie să
subliniem că Petre Caraman, analizând simbolistica colacilor
ceremoniali, arată că fiecare colac are o destinație specială. La popoarele
slave tipul koșara se dă păstorului pentru ca vitele să se înmulțească.4
Această funcție ne este marcată și de formulele orale rostite în momentul
când produsele sfințite se dau ia animale: „să fii bună de prăsilă”, „să
faci viței buni, mulți, sănătoși”. Funcția de stimulare a manei animalelor
ne este și ea bine marcată, mai întâi de prezența elementelor vegetale, cu
rosturi agrare. Performerii noștri ne-au avertizat că „iarba, frunza îs
mana câmpului dată de Dumnezo. De acolo dau animalele mana”. Mai
trebuie să adăugăm că floarea este un simbol plăcut lui Dumnezeu. Este
4 Petre Caraman, Colindatul lă români, slcrai și la alte popoare. București, Editura
Minerva, 1983, p. 476
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simbol solar și al mulțumirii divine, dar și al speranței.5 Funcția
apotropaică ne este evidențiată de prescripțiile ritualice rezervate datului
produselor sfințite la animale potrivit cărora se rostea formule de genul:
„Să te ferească Dumnezo de cele rele”. Apoi conținutul coșercii se dă în
acord cu timpul magic, adică înainte de răsăritul soarelui „ca să nu aibă
putere bosorcăile asupra animalelor, acele care ieu mana”. Nu putem
omite faptul că lumânării aprinse i se atribuie puteri apotropaice, fiind
deosebit de eficientă împotriva duhurilor rele și contra calamităților
naturale.6 Sarea are și ea însușiri apotropaice, care se datorează
capacității ei de a conserva alimentele, precum și faptului că putea fi
aruncată în ochii dușmanului. Era des întrebuințată pentru îndepărtarea
duhurilor rele.7
Formulele orale care însoțesc ritualul culegerii buruienilor, care
se duc la sfințit, sunt edificatoare pe linia evidențierii acestei funcții a
obiceiului. „Când iei buruienile trebe să zâci: să dai lapte mult, să dai
groștior, să dai lapte unturos”. Funcția de purificare a obiceiului este
prezentă prin consumarea de către animale a produselor coșergii, după ce
toate au fost sfințite de către preot, prin stropire cu apă sfințită. Funcția
medicală ne este evidențiată de îndătinarea punerii la grindă în grajd a
colacului așezat într-o ștergură, pentru a se putea da la animale când ele
se îmbolnăvesc.
Elementele etnografice sunt și marca unei considerabile vechimi
a manifestării, în acord cu specificul obiceiurilor de la începutul
primăverii, când prin actele ceremoniale, o serie de rituri se urzesc
destinele noului ciclu agrar. Pentru Maria Verdeș, de 80 de ani obiceiul
„îi din moși-strămoși rămas”. Toate bătrânele din sat ne-au relatat că așa
l-au apucat de când „am fost cocoane”.

5 Hans Biedermann, Dicționar de simboluri, Volumul I, București, Editura Saeculum,
2002, p. 154.
6 Ivan Eseev, Dicționar de magie, demonologie și mitologie românească, Timișoara,
Editura Amarcord, 1999, p. 233
7 Op. cit., p. 408 - 409.
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LES PÂQUES DES ANIMAUX
DANS LA CULTURE POPULAIRE DE MARAMUREȘ

Résumé
Cet ouvrage pésente une trés ancienne coutume de Maramureș,
“les Pâques des animaux”, bien conservés, dans des formes
traditionnelles, ă Desești, une commune située sur la vallée de Mara,
dönt la culture populaire est marquée pár un archaísme évident. “Les
Pâques des animaux”, â cőté d’autres coutumes, ont le rőle de protéger
les animaux, ce qui prouve ancienneté de l’élevage des animaux dans
cette région.
Cette coutume a lieu â l’occasion de la féte religieuse Izvorul
Tămăduirii, pendant la semaine aprés les Pâques, une période qui, pár la
lumiére qu’elle apporté, fait rennaítre toute la natúré. Cette semaine est
trés favorable pour la pratique de certains cérémoniaux agraires,
spécifiques aux coutumes de printemps,
L’auteur souligne la multitude des fonctions que cette coutume
accomplit: la stimulation de la reproduction, la stimulation de
l’abondance, les fonctions de défense contre les maladies, les mauvais
esprits mais aussi contre les personnes qui ont le pouvoir d’ensorceler et
le rőle de purification.
Cette coutume, pár sa multitude d’éléments éthnographiques et
magiques, est considérée comme étant une preuve incontestable de
l’ancienneté de l’élevage des animaux dans cette région. Les éléments
éthnographiques prouvent l’ancienneté de cette coutume qui, pareil á
d’autres coutumes pratiquées au printemps, décident, pár toute une série
de rituels, le destin du nouvel cycle agraire.
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BOCETUL ÎNTRE LAMENTAȚIE ȘI INCANTAȚIE
Janeta Ciocan
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+ *-***■•-i<»>-»«
miijjuii și pana a^i9

■»-r»rl 1

iiimiivav-i.ii

rin

mv

otorlml rin zinr7'trrxll’ar,<i
oiauiui mv uv^wnuiv

al
141

ii-n/=»î
U11V1

cnmptoti

marele mister. Faptul că nu poate fi explicată, a făcut ca cei rămași să
idolatrizeze spiritele celor plecați. De aceea, încă din timpul vieții
pământene, fiecare se pregătește pentru această trecere, iar cei rămași
încearcă să faciliteze integrarea sufletului celui plecat în lumea spiritelor.
Țăranul are o viziune profund umanizată a „ lumii de dincolo”,
ceea ce face posibilă legătura indestructibilă între viață și moarte,
moartea fiind considerată o formă latentă a vieții, unde Dumnezeu
priveghează și luminează calea celui ajuns acolo. Astfel, el „nu poate urî
moartea fiindcă el știe că e doar împlinirea uneia dintre multele
rânduieli, neclintite în înțelepciunea lor, prin care Dumnezeu
armonizează lumile cosmosului”? Profunda credință a făcut ca în lumea
satului să fie respectate cu sfințenie datinile și riturile deoarece „sacrul,
divinul, magicul, puritatea se pierd dacă nu sunt reînnoite prin rituri
periodice”.*2 Riturile asociate morții au păstrat, mai mult ca oricare alte
credințe, practicile precreștine.
Ceremonialul funebru este format dintr-un complex de momente
rituale, alături de simple obiceiuri, care au ca scop pregătirea marii
treceri dar și comuniunea cu spiritele deja aflate în acel loc.
Trebuie remarcat că din ce în ce mai mult se lărgește aria satelor
care pierd mesajul funcțional al ritualului. Păstrarea se datorează doar
puternicei tradiții „pentru că așa făceau bătrânii”.
Maramureșul este încă o zonă în care ceremonialul funebru
păstrează un străvechi inventar funerar atât din punct de vedere
etnografic cât și folcloristic.
Elementele de artă teatrală din ceremonialul funebru au apărut de
timpuriu în societatea umană divizată în ginți, o dată cu cultul strămoșilor.
Cinstirea înaintașilor și a rudelor moarte a căpătat, de-a lungul timpului,
caracter de ritual magico- religios tot mai complicat, mai ales după trecerea
societății primitive în stadii de viață mai evoluate.3
’ Ovidiu Papadima O viziune românească asupra lumii, Ed. Saeculum, București, 1995, p. 133
2 Amold Van Gennep Riturile de trecere, Ed. Polirom, Iași, 1996
3 Romulus Vulcănescu Gogiu - un spectacol funerar, în Revista de Etnografie și
Folclor, nr. 6, 1965, p. 613 - 625
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Plângerea morților are loc la toate popoarele de foarte timpuriu.
Folosirea bocitoarelor este atestată atât Ia greci cât și la romani. Romanii
foloseau bocitoarele plătite, iar în epoca sclavagistă, în Europa, bocitul
devine un meșteșug și se transformă într-un gen literar de teatralizare a
jalei și cântecului funebru.4 Popoarele din răsăritul Europei continuă să-1
practice din plin în forme originale.5
Romulus Vulcănescu, în studiul dedicat Gogiului, ajunge la
concluzia că obiceiul bocirii supraviețuiește din comuna primitivă până
astăzi, doar conținutul bocetelor schimbându-se, textele lor constituind
astfel documente istorice de punere premeditată în scenă a fimerariilor.6
Gheorghe Vrabie consideră bocetul „poezie funerară tipică care
la început se va fi mărginit la simple strigături ori invocații către natură
și unele puteri ascunse, socotite prietene”.
Ion Ghinoiu definește bocetul ca o „manifestare spontană a
durerii provocată de moartea rudelor apropiate exprimată de către femei,
prin cuvinte și melodii tânguitoare, la casa mortului, înainte de
înmormântare, pe ultimul drum, în ziua înmormântării,
în cimitir, la
Q
mormânt, în primele zile după înmormântare...”
Ceremonialul funebru din Maramureș este foarte bogat și
interesant prin riturile pe care le cuprinde. între acestea se numără și
„cântatul mortului”, care exprimă, prin bocete și lamentări, regretul
rudelor și prietenilor pentru cel plecat. în general aceste lamentări
descriu fapte din viața celui decedat, gândurile rudelor și ale altor
apropiați legate de decedat.
Ca și în celelalte regiuni ale țării, bocitul este făcut numai de
femei, aici însă nu există bocitoare plătite. Bocitul este făcut numai de
femeile care fac parte din familia mortului.
Există, de asemenea, mai multe feluri de bociri: „cântatul” individual al
celor din familie, care este spontan și se poate petrece oricând, și
„cântatul” ritual care este obligatoriu și pe care îl fac femeile în trei
momente ale zilei, anume atunci când bat clopotele.
Bocitul fiind o obligație rituală, îndeplinită numai de femei, lipsa
bocetului poate fi considerată o sfidare adusă divinității. Despre plângere și

4 Ibidem
5 Gheorghe Vrabie, Folclorul. Obiect. Principii. Metodă. Categorii, Ed. Acad. R.S.R.
București 1970
6 Romulus Vulcănescu Op. cit.
7 Gheorghe Vrabie Op. cit.
8 Ion Ghinoiu Obiceiuri populare de peste an, Dicționar, Ed. Fundației Culturale
Române, București, 1997, p.22
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plângători vorbește și Biblia. Astfel, în Ieremia capitolul 9, versetul 17 se
spune: „Chemați pre cele ce plâng, și să vie, și către cele înțelepte trimiteți”.9
Bocetul reprezintă, în același timp, un gest gramaticalizat
cultural, el subliniind și specificând momentul. Obligativitatea bocirii
mortului reiese și din faptul că în cazul în care cel decedat nu mai are în
familie rude feminine apropiate, acestea vor fi înlocuite de rudele mai
îndepărtate. De altfel, este cunoscut faptul că cel care nu are cine să-l
bocească este considerat un om urgisit de Dumnezeu, iar blestemul „să
dea Dumnezeu să n-ai pe nime să te bocească” este considerat unul
dintre cele mai grele blesteme.10
Din punct de vedere ritual actul trebuie să se petreacă cum
trebuie, iar din punct de vedere moral se creează totodată o solicitudine
reciprocă și un eveniment de familie sau de neam constituie baza tuturor
îndatoririlor și drepturilor de care se bucură sătenii. De aceea se crede că
a nu boci mortul este un păcat.
După ce un om moare, femeile din acea casă vor „cânta cât mai
jâb”, mai ales pe la colțurile casei. Prin aceasta de fapt se face un anunț,
întreaga comunitate fiind înștiințată despre nenorocirea care s-a petrecut.
La înmormântare nu se invită, dar comunitatea trebuie să ia cunoștință
de breșa creată și, participând la ceremonialul funebru, să ajute la
protejarea comunității și închiderea breșei.
Constituindu-se în texte fixe, învățate, alteori improvizații ad-hoc,
aceste manifestări ale durerii fac posibilă legătura dintre cel dispărut și cei
apropiați lui. Majoritatea textelor reamintesc fapte ale celui plecat, relațiile
lui cu cei rămași, descriu lumea de dincolo, facilitând astfel comunicarea
imaginară dintre vii și morți. Adeseori spontană și intimă, alteori rituală și
publică, bocirea și-a păstrat anumite practici din ceremonialul funerar
precreștin. Vechimea acestui obicei se poate urmări atât în arhaismul
muzicii, cât și a textelor. Gheorghe Gh. Pop sublinia că folclorul funebru
din Maramureș este cel mai aproape de începuturile folclorice prin
arhaismul său, ritmurile binare și ternare înrudind ritmica bocetului
maramureșean cu cea antică medievală.11 Textele ne trimit de asemenea la
poezia funerară de la început. Se poate vorbi de un limbaj specific acestei
poezii rimale ce ne duc cu gândul Ia o lume de imagini și simboluri.
Pe lângă descântece (unde textul are rol preponderent magic),
textul aparținător bocetelor poate avea o conotație magică, prin bocet
9 Ieremia Cap. 9, v. 77, în Biblia, București 1914
10 Simion Florea Marian, înmormântarea la români, Ed. Grai și Suflet - Cultura
Națională, București 1995, p 94
11 Gheorghe Gh. Pop, Folclor muzical din Maramureș, Baia Mare, 1982
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operându-se o meditație între cel dispărut și Divinitate, bocitoarea
devenind mediatorul.
Moartea este cea care întrerupe ordinea naturală a lucrurilor, fapt
ce sperie pe cei rămași și care, prin intermediul riturilor și
ceremonialurilor, se străduiesc să ferească lumea de dezordine.
Ordinea naturală a lucrurilor fiind întreruptă, prin moarte, se
încearcă, în plan spiritual, refacerea stării inițiale măcar pentru o clipă.
Se recurge astfel la forme de incantație, sau cu caracter incantatoriu.
Aceste manifestări sunt evidente însă în cântecele rituale numite zori,
unde sunt invocate sacralitățile primare, soarele și pământul pentru a
întârzia despărțirea de cel drag decedat.
Asemenea chemări sunt percepute și în bocetul din Maramureș,
adresat în special morților care nu s-au „lumit”1213(și nu numai), firul
existențial fiind întrerupt înainte de vreme.

„Scoală-te și nu te duce
Că-napoi nu te-or aduce..
Scoală-te, dragu mamei, scoală
Ș-auzi clopotele trăgând
Și surorile plângând
Te roagă la sfântu soare
1T
Să țână ziua mai mare”.
Moartea unui tânăr necăsătorit va determina organizarea unui
ceremonial de înmormântare foarte asemănător cu cel al nunții,
înmormântarea se va face cu ștergar, druște, ceterași. Nunta însă va fi
neobișnuită și bocitoarele vor concura în a sublinia contradicțiile
izvorâte din această moarte survenită prea timpuriu. Bocetele vor căpăta
accente de maximă intensitate dramatică.

„în scoală-te și te uită
Că zin fetele la nuntă
Uă mândrucă nunta ta
Ruptu-mni-o inimioara”.
Acțiunea de readucere la viață este imposibilă în plan real, dar ar
putea fi posibilă în plan spiritual. Ca mediator, Soarele, simbol al
divinității, ar putea face posibilă această trecere pentru o clipă.
12 a nu se lumi = a nu se căsători
13 Informator, Morar Nița, Breb, 57 ani (in 1989) - 4 clase
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Repetate de-a lungul întregului ceremonial, în momente diferite,
aceste formule capătă aspect tensional și cu efect magic. Posibila
revenire la viață este exclusă și conștientizată de mediator (în cazul de
față bocitoarea). Acțiunea însă a suferit un grad de abstractizare. Prin
urmare, există o formă incipientă de ritual magic. Malinowski susține
ideea că ritualul magic trebuie să se fi născut dintr-o revelație a unei
experiențe reale.14 Scopul ritualului nu este însă acela de a-1 readuce la
viață pe cel dispărut, femeile încercând să nege ruptura totală a
legăturilor. Ele știu că înapoierea nu va avea loc, deși le sugerează
motivele pentru care ar putea să se întoarcă.
„Hai tătucă scoală-te
Acolo nu rămâne
întinde mânurile
Vai ș-aruncă scândurile
Vai, șî mai grăi cu fetile
Vai, scoală grăi cu oricare
Din fetile dumitale
Pe care-ai iubit mai tare”

„Vai tătuc tătucu meu
Scoală-te din copârșău
Scoală-te și hai la mine
Vai, o mă duc șî eu la tine”
„Vai, scoală mătușic-amu
Până-i deschis mormântu
Și-i aproape sufletu
Că dacă te-or îngropa
Sufletu s-a depărta”.
în timp ce bocitoarele îi cheamă pentru o clipă la viață, ceilalți
participanți la ceremonial iau toate măsurile pentru a împiedica o
asemenea eventualitate, tocmai pentru că o asemenea revenire ar avea rol
malefic. Prin urmare, este conștientizat faptul că funcționalitatea
ritualică de readucere la viață este exclusă, bocetele având în primul rând
rol de lamentație, exprimând nemulțumirea, durerea neînfrânată:
Vai, tătucă și tătucă
N-oi ave până-i lumucă”
14 Bronislaw Malinowski, Magie, Știință și Religie, Ed. Moldova, Iași 1993, p. 74
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„Vai, tătucă bunul meu
Roagă-te la clopotele
Să te cânte mai cu jele
Că eu nu te pot cânta
Că mă doare inima
Dacă ț-am văzut cazna
Zâua și toată noaptea
Vai, tătucă mila me
Vai, tătucă, rămân fără ie
C-o zinit moartea ce ră
Șî te-o celuit cu ie”.
După cum se observă din textele anterioare, moartea devine un
element activ, este obiectivată. întrucât ea este blestemul etem al viului, la
rândul ei este blestemată de cei vii care sunt lipsiți de putere în fața ei.15
Bocetele în care moartea este blestemată se întâlnesc mai des în cazul morții
unei persoane tinere. în bocetele în care este blestemată moartea se invocă
frecvent focul care ar putea fi o intenție de purificare și de lumină.16

“Mânci-te focu moarte
Nu te-ai dus mai jos pă sate
Că sunt babe blăstămate
Șî coconi cu străiți în spate
Să mănâncă cu cânii
Să urăsc cu străinii
Unde-ai știut tu zâni”
Să si moarte blăstămată
C-aicea n-ai fost chemată
Sunt femei cu traista-n spate
Șî-n tăt cesu—și roagă moarte”17

Prin urmare, în Maramureș bocetele se deosebesc atât ca text cât
și ca melodie în funcție de vârsta celui decedat.
Sunt însă și cazuri în care bocetele lipsesc. Astfel, nu se bocește
după copiii morți înainte de a împlinii vârsta de șase ani. După copiii
15 Gail Kligman, Nunta mortului. Ritual, poetică și cultură populară în Transilvania,
Ed. Polirom, Iași 1998, p.l25, 175
16 Jan Chevalier, Dicționar de simboluri, voi. I, II, III, Alain Gheerbrant, Ed.Artemis,
București, 1995
17 Informator, Vișovan Maria, Breb, 82 ani - 7 clase
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mici nu se „cântă” pentru că aici există convingerea că aceștia se
transformă în îngeri și moartea a venit tocmai pentru a putea îndeplini
această menire.
De asemenea, nu se bocește la înmormântarea celor care și-au luat
singuri viața, lucru care va determina o înmormântare din care lipsește
preotul. Aceștia, prin gestul lor, au încălcat toate preceptele și au întrerupt
ordinea stabilită de divinitate. Ei vor fi excluși din „lumea morților” și de
aceea se crede că vor deveni strigoi și vor apărea sub forma unor „luminițe
aprinse cu floci, ce joacă p-afară”. Puterea lor este însă limitată la perioada
de după miezul nopții până la primul cântat al cocoșilor.18
Desigur că o înmormântare, în Maramureș, presupune mult mai
multe ritualuri, bocetele apărând doar în anumite momente și având rolul
pe care l-am descris mai sus. Oricum, participanții la înmormântare,
trebuie să aibă grijă ca toate să fie făcute așa cum trebuie, pentru că
altfel, cel plecat nu are acces la „scaunul judecății”. De aceea,
comunitatea întreagă va veghea ca ritualul să fie îndeplinit.
Credem că se impune tot mai mult, ca cercetătorii, să înregistreze
astfel de ritualuri care se mai păstrează în satele din Maramureș, și nu
numai, pentru că se observă unele schimbări ce apar, schimbări ce duc la
abandonarea unor momente ale ritualului înmormântării. Sunt cazuri în
care femeile, rude foarte apropiate ale mortului, nu se mai „cântă”,
întrebând care este motivul pentru care sunt iertate de această obligație
ni s-a răspuns că ele nu mai fac parte din comunitatea respectivă, trăiesc
la oraș și deci se supun altor reguli, altor obiceiuri. Nu de puține ori,
orășenii care își înmormântează părinții în sat impun reguli noi care tind
să devină o modă, fapt ce va duce încet la pierderea acestor obiceiuri.
Iată de ce credem că înregistrarea lor se află pe ultima sută de metri.

18 Informator, Hoțea Maria, Breb 62 ani
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WAILING BETWEEN LAMENTATION AND ÎNCÂNTATION
Abstract
From the ritual moments that prepare the humán sóul for the big passing
the authors have chosen to present the wailing. Some villages from
Maramureș County have been chosen for this study, Maramureș being
an area in which the funeral ceremony has a very old inventory.

Considering them as being part of the theatrical art of the funeral
ceremony there are presented different lamentations used in the burying
rituals of persons of different ages.
The rapid changes that occur in the life of the viliágé communities
demand a huge task from the researcher to record very fast as many as
possible of these rituals that can be still found, but not for too long, in
the villages of Maramureș.
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RELIGIE ȘI NEMURIRE - COORDONATE
ALE SPIRITUALITĂȚII ROMÂNEȘTI
Mihaela Mureșan

Identitatea unui popor este definită, în principal, de mentalitatea
pe care o are despre lume, înțelegând prin aceasta aspecte vizând:
descifrarea misterului existenței sale în această lume, viziunea
cosmosului sau relațiile omului cu natura, orizonturile spațiale și
temporale, atitudinile fundamentale în fața vieții cu referire, în special, la
momentele principale ale existenței umane (nașterea, botezul, căsătoria
și moartea), viziunea judecății de apoi, a lumii de dincolo etc.
Dacă ar fi să analizăm oricare dintre aceste componente, am
ajunge la aceeași concluzie: acest popor a avut, din timpuri ancestrale și
are, până în zilele noastre, o viziune religioasă asupra lumii !
Religia a fost, timp de milenii, însăși viața. Nimic din ceea ce se
întâmpla, pe parcursul vieții unui om, la nivelul unei comunități sătești
ori, chiar, a unui neam, nu era întâmplător: totul avea o sorginte divină.
“Se cunoaște însemnătatea fără seamăn a religiei, mai ales în lumea
veche. Ea era absolut covârșitoare și precumpănea totul”1.
Moștenirile etnice, sub raportul religiei, arată că toate cele trei
verigi principale, care au dus la formarea poporului român (substratul
traco-geto-dac, roman și slav), s-au caracterizat printr-o adâncă credință
în nemurirea sufletului și speranța unei vieți viitoare izbăvitoare.
Concepțiile vechi, precum și cele actuale, despre lume și viață,
rezultate din continuul proces de etnogeneză al poporului român, ne spun
mai mult decât orice cine suntem, de unde venim și încotro ne îndreptăm.
Istorici de seamă au concluzionat, pe baza dovezilor existente,
că primii locuitori ai acestor meleaguri, traco-geții, apoi geto-dacii,
popoare “barbare”, se caracterizau printr-o energie deosebită, o
tenacitate și o cutezanță rară, dovedindu-se a fi aprigi luptători pentru
libertate și nepăsători față de moarte. Credința nestrămutată a tracogeto-dacilor în “nemurirea sufletului” și în fatalitate îi făcea să
disprețuiască existența lor efemeră în această lume, ei acceptând cu
plăcere să lupte până la moarte sau să se jertfească voluntar, prin
tragere la sorți, pentru zeii lor, crezând astfel că vor ajunge mai repede
la tărâmul adevăratei vieți veșnice.
' Dumitru Drăghicescu, Din psihologia poporului român, Ed. Albatros, București,
1996, p. 139
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D. Prodan considera că geții trăiau în concepțiile primitive indoeuropene, în care se considera că “viața adevărată era în altă lume iar nu
în aceea a trupului”2 efemer. Ei “nu se temeau de moarte, ci o doreau și
o binecuvântau când ea sosea, mai ales pe câmpul de război unde luptau
pentru patrie și libertate”3. “Ea explică, de pildă, obiceiul ce era la traci
ca atunci când se năștea un copil, toate rudeniile lui, înconjurându-1,
plângeau asupra relelor pe care avea să le sufere, din momentul ce
văzuse lumina zilei și numărau, gemând, toate mizeriile omenești ce-1
așteptau. La moartea unuia din concetățenii lor, ei se dedau, dimpotrivă,
la veselie, îl acopereau cu pământ în mijlocul glumelor și-l fericeau de a
se fi sfârșit, fiind mântuit de cele rele ale acestei vieți”4. Xenopol
menționează faptul că acest obicei se mai păstrează și astăzi la românii
din Macedonia căci “la botezul unui prunc, femeile plâng, având în
vedere nefericirile ce-1 așteaptă în viață, după ce se face om”.5
Daco-geții se considerau nemuritori în spirit și trup, fiind
convinși că se strămută vii la Zamolxis și nu prin reîncarnare. “Ideea
nemurirei sufletului (era atât de, n.n.) temeinică pentru mintea și
caracterul dacilor, încât mare parte din viața lor morală și sufletească,
moravurile, (...) caracterul lor, au decurs, în bună parte, din această
concepție”.6 Istoricii și arheologii apreciază ca incontestabil faptul că
religia acestora “ajunsese la un nivel de spiritualizare mai înalt decât
toate celelalte religii ale popoarelor învecinate”78. Xenopol afirma în
acest sens; “Poate nicăieri în Imperiul roman, terenul pentru răspândirea
creștinismului n-a fost mai favorabil ca în Dacia. Viața viitoare și
nemurirea sufletului, două dogme esențiale și foarte puternice în
creștinism, existau deja și erau adânc înrădăcinate în religia lui Zamloxis
și în sufletul dacilor. De aceea, trecerea de la Zamolxis la Christos, s-a
o
putut face, în Dacia, cu totul pe nesimțite și cu cea mai mare ușurință” .
“Esențialul religiei lui Christos se găsea deja în religia dacilor și Christos
luă locul lui Zamolxis”.9 “Noul Zamolxis, dacă se suise la cer, nu uitase
nici dânsul să tăgăduiască credincioșilor săi învierea într-o viață viitoare,

2 Vasile Pârvan - Getica. O protoistorie a Daciei, București, 1982, p.94.
3 D. Drăghicescu - op. cit., p.l 18
4 Idem
5 Idem
6 Idem
7 V. Kembach, op.cit, p. 388
8 D. Drăghicescu, op. cit., p. 1489 Ibidem, p. 283
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în împărăția cerurilor, la care este drept că adăugase și perspectiva
împărăției Infernului”.10
Antichitatea a confundat uneori religia cu mitologia, cu filozofia,
cu superstiția, chiar și cu arta dar, mai ales, cu magia. Romanii, popor
mai capabil în științele sociale decât în morală și psihologie, au practicat
mai mult un cult ritual religios, fiind preocupați, preponderent, de
aspectele formale ale ceremoniilor iar nu de conținutul religiei lor,
creștinismul. “La romani formele cultului, ritualul exterior, a înăbușit
sentimentul lăuntric profund, mistic și metafizic al religiei, litera legii
religioase înăbușind spiritul ei”11. Religia lor avea mai mult un caracter
utilitarist. “Ei profitară de frica inspirată de zeii lor pentru a întări
datoriile morale și sociale, în particular pe acelea pentru care legea nu
avea sancțiuni suficiente”12*
. întemeietori ai unui imens Imperiu, romanii
au fost nevoiți să coabiteze cu diversele popoare și populații supuse,
ceea ce i-a determinat să fie îngăduitori cu religiile lor. Spiritul lor
pragmatic i-a determinat să accepte și să cultive o serie largă de
superstiții, în speranța de a avea posibilitatea să influențeze mersul
lucrurilor, în sensul celor dorite de ei.
Nici slavii nu au făcut excepție în privința “formalismului
religios”, credința lor fiind lipsită de orice însuflețire mistică sau
concepție metafizică, de o trăire profundă și lăuntrică. Aportul lor s-a
manifestat îndeosebi în nenumăratele credințe și superstiții, în arsenalul
de vrăjitori și vrăjitoare, spirite bune și spirite rele, pe care le-au au adus
și le-au implementat în conștiința populației daco-romane. “Ei credeau
că aerul, văzduhul, este plin de ființe nevăzute, mai curând răutăcioase
decât binefăcătoare, care aduc oamenilor și animalelor boli și
necazuri”. Ca și dacii, slavii credeau în viața viitoare iar atitudinea lor
se caracteriza prin cunoscuta lor “indifferentia morțiș”. Pentru ei,
moartea era doar o pregătire pentru o lungă călătorie unde trebuie să
mergi cu spiritul liniștit și curat, absolvit de păcatele lumești. Concepția
lor față de viață și de moarte se caracteriza printr-o nepăsare față de ziua
de mâine, un fel de fatalism și resemnare, care îi făcea mai puțin
întreprinzători și delăsători.
Deși creștinarea dacilor avusese loc în epoca romană, adevărata
biserică română s-a format doar prin înrâurirea directă a bulgarilor
(populație de limbă turcă, provenită din regiunile centrale ale Asiei,
10 Ibidem, p.
11 Ibidem, p.
12 Ibidem, p.
L> Ibidem, p.
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asimilată de slavi în Balcani) deci sub influență slavă. “Șapte-opt sute de
ani, Dumnezeu se adresă românilor în limba slavonă veche și aceștia îi
răspunseră rugăciuni prin tălmaci slaviști”.14 Mentalitatea slavă a pătruns
în sufletul nostru prin biserică, prin ortodoxismul bizantin, care a
propovăduit credința adâncă în viața viitoare, ca fiind adevărata viață,
veșnică și nemuritoare.
“Ortodoxismul român, afirma C-tin Rădulescu-Motru, n-a avut în
sine fermentul acela care aiurea a pregătit în sufletul credincioșilor
aspirațiunile la o soartă mai bună pe pământ”15. “Creștinii ortodocși sunt
pasivi și speculativi, pe când catolicii și protestanții sunt oameni harnici
și energici. Pentru ortodocși, esențialul, scopul credinței, nu stă în viața
practică ci în izbăvirea sufletelor”16. Mântuirea, salvarea, este dată
fiecăruia dar șansele salvării sunt în mâinile fiecăruia. Având în vedere
că lumea în care trăim, nu este un lucru definitiv, ci doar vremelnic și
trecător, “datoria creștinului este să se pregătească mereu”, scria
Varlaam în “Cazania” sa.
Teodor Nicoară consideră necesară delimitarea noțiunilor de
“religie prescrisă” și “religie trăită”, înțelegând prin aceasta “norma
religioasă impusă de biserică și conduita credincioșilor”.17 Fără a putea
anula zestrea spirituală moștenită din timpuri străvechi, “credința
religioasă îi furniza creștinului o nouă sensibilitate, îl proteja în fața
precarității destinului uman sau a condiției umane”.18
Religia creștină s-a suprapus peste acea “cultură populară”
ancestrală care cuprindea un spectru larg de credințe, valori, simboluri,
modele de conduită, specifice membrilor unei comunități. “Evident că nu
avem de-a face, la nivelul mentalității țărănești, cu o asumare a dogmelor
religioase în stare pură ci avem, mai degrabă, la nivelul religiei trăite,
dacă nu cu o lume insuficient creștinată, în orice caz cu o “religie”
primitivă, în care domnește universul superstiției, al magiei și a tot felul
de prejudecăți iar, în straturile cele mai profunde, cu rămășițe aluvionare
ale unei mentalități magico-religioase de sorginte ancestrală...”.19
Sentimentul religios al românilor a fost jalonat, timp de milenii,
de nenumărate superstiții■ religioase și păgâne căci “creștinismul (...)
românilor ascunde si
si
» maschează
...........un
— temei
------ de
■— nănânism
1 O------- Jnrofnnd
----- ---- T~
14 Ibidem, p. 283
15 C-tin Rădulescu-Motru, Cultura română,București, 1937, p. 106
16 D. Drăghicescu, op. cit., p.97
17 Teodor Nicoară, Transilvania la începuturile timpurilor moderne (1680-1800),
Editura Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca, 1997, p. 88
18 Róbert Mandrou, Introduction ă la France Moderne, Paris, 1962, p. 285
19 T. Nicoară, op.cit, p. 33
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adevărat”20. Termenul de “superstiție” vine din latină iar sensul său
inițial este de “supraviețuire”, ulterior superstițiile desemnând o
multitudine de credințe și practici îndeplinite în scop protector. “Mult
timp s-a considerat că cele două noțiuni, religia și superstiția, ar fi opuse.
Dar, din punctul de vedere al unei antropologii a sacrului, ele pot fi
considerate ca manifestări ale religiozității, echivalente dar diferite;
religia este organizată ca un sistem dogmatic și liturgic, pe când
superstiția se prezintă ca o manieră mai puțin sau deloc sistematizată”/1
De credința în posibilitatea unei vieții viitoare, se leagă un număr
mare de ceremonii, considerate superstiții, care nu sunt decât rămășițe
ale vechiului păgânism traco-roman. Moartea, ultimul prag al petrecerii
noastre prin această lume, este un moment dramatic și înfricoșător pentru
care creștinul are datoria să se pregătească sufletește din timp: “Nimic nu
este mai sigur ca moartea și nimic mai nesigur ca și clipa venirii sale”.22
De exemplu, “scalda mortului” este un obicei moștenit de la romani.
Dar, la români, “cauza pentru care se dă spălării celui răposat o
atenție așa de mare este pentru că mortul trebuie nu numai să se spele ci
și să se lepede de toate păcatele ce le-a făcut pe Pământ și să meargă cu
sufletul curat în împărăția cerului”.23 Tăierea unghiilor mortului, care
apoi se pun la sân, este justificată de credința că, “la vremea judecății
celei din urmă, au să face Sf. Arhan. Mihail și Gavril bucine, din care au
să bucine, în cele patru cornuri ale lumii, ca să se întrupeze oamenii și să
se strângă la judecată”.24 Obiceiul de a purta o ramură de brad înaintea
mortului și a-1 înfige la capul său, la mormânt, este luat de la romani și
are rolul de a fi “apărător și scutitor al diavolului”2526
sau, în fine uar nu în
ultimul rând, obiceiul de a aprinde la capul mortului o lumânare, de o
mărime deosebită, în formă de toiag, considerată necesară mortului în
momentul trecerii vămilor “și mai ales când trece puntea Raiului”.
“Românii mai au credința că sufletul mortului, după ce s-a despărțit de
trup, rătăcește trei zile în jurul casei, unde a zăcut cadavrul și se duce și
pe la mormânt.”27 Alte obiceiuri, legate de străvechea credință privitoare
20 D. Drăghicescu, op. cit., p. 282
21 Nicole Belmont, Superstition et religion populaire dans la société occidentale, în
“Ethnologie des faits religieux en Europe”, p. 65
22 T. Nicoară, op.cit, p. 203
23 Simion Florea Marian, înmormântarea la români, Bucure;ti,1892, p. 53
24 Ibidem, p.52
2Î Ibidem, p. 112
26 Ibidem, p. 149
27
*
I. Mușlea, Viața și opera doctorului Vasile Popp, în “Anuarul Institutului de Istorie
Națională”, IV, 1930, pp. 139-140
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la nemurirea sufletului și viața viitoare, sunt: “banul, coliva, pomul,
prânzișorul, priveghiul, stâlpii, podurile, înfrățirea” smd.
“Credința în nemurirea sufletului atâta de mult a muncit mintea
românilor din toți timpii, încât se pare că întreaga lor viață pământească
n-a fost și nu este decât o pregătire, o introducere în viața următoare”28,
consideră D. Drăghicescu. Ideea obsedantă a nemuririi i-a făcut pe marii
noștri voievozi să-și dureze nenumărate biserici și mănăstiri, care să Ie
adăpostească oasele și unde, cei ce se roagă, să pomenească în veci
numele lor căci bisericile erau un fel de pregătire pentru viața care va să
fie. Nu există biserică care să nu aibă zugrăvite, în fresce sau tablouri,
cele două perspective ale vieții viitoare: raiul sau iadul, lumea de
dincolo, în cele două alternative posibile, bună sau rea, căci creștinismul
i-a învățat pe români că în viața viitoare se va face dreptate și că fiecare
om, după faptele lui, va primi pedeapsa sau răsplata binemeritată.
“Țăranii români cred, într-un mod simplist și fără o cercetare mai
aprofundată, că omul este alcătuit din trup și suflet, că acesta din urmă e
nemuritor, și după moarte, depinde de toate faptele făcute cât era legat
de trup, ca să devină ori fericit, ori nefericit”.29
Speranța în viața viitoare, cu răsplata sau pedepsele ei, a fost
cheia religiei creștine. Secole de discurs creștin au sedimentat credința în
nemurirea sufletului. Câștigarea vieții viitoare a fost, se pare, din
totdeauna grija cea mai mare și mai covârșitoare din viața românului. De
la naștere și până la moarte, toate gândurile și faptele sale au stat sub
semnul unui inexorabil fatalism dar totodată și a unei nestrămutate
credințe și speranțe că, prin faptele sale bune, el poate schimba răul ce
i-a fost sortit, predestinat, Ia naștere:

Credința în zilele de apoi
E singura tărie în noi.
Se pare că speranța în viața viitoare a fost unica scăpare a
sufletului chinuit al românilor. într-o lume nedreaptă, plină de oprimări
de tot felul, de greutăți și zbateri pentru supraviețuire, de îndurare și de
sacrificiu, “sufletul românesc s-ar fi smintit și tăria noastră s-ar fi
spulberat dacă nu ne-ar fi însuflețit, la fiecare pas, credința și nădejdea
unei vieți viitoare într-o lume mai bună”30.
Iar această lume, lumea cealaltă, este imaginată de țăranul român
al veacurilor trecute, ca o replică, ca o dublură, a celei ce există aici, pe
28 D. Drăghicescu, op. cit, p. 285
291. Mușlea, op. cit., pp. 129-130
30 D. Drăghicescu, op. cit., p. 291
Anuarul a fost scanat de Biblioteca Centrală Universitară "Lucian Blaga" Cluj-Napoca

Religie și nemurire - coordonate ale spiritualității românești

327

Pământ, iar trecerea dintre ele se realizează ca un drum, ca o călătorie.
Dumnezeu și sfinții au înfățișări umane, vorbesc, se plimbă prin lume,
stau de vorbă cu oamenii ca doi moșnegi foarte cumsecade, fac fapte
bune. Raiul, plin de verdeață, este o grădină veșnic în floare de a cărui
binefaceri se pot bucura numai cei merituoși care, aici, pe Pământ, au
fost vrednici și supuși. “închipuirea românului a văzut totdeauna în
Dumnezeu sau Iisus Christos un voievod oarecare, un boier divanit sau
un ispravnic, de bunul-plac al căruia atârnă soarta vieții lui de aici și din
ceruri. în mintea lui, acest voievod ceresc stă în capul unei adevărate
ierarhii de sfinți și îngeri, mijlocitori interesați între el și Dumnezeu. în
graiul lui, plin de poezie, el și-a spus demult că până la Dumnezeu, te
omoară sfinții. Toată truda lui fost, întotdeauna, cum să-și îmblânzească
și să tragă de partea lui pe acești sfinți”31.
Nenumăratele practici bisericești, prinoase aduse cutărui sau
cutărui sfânt, au avut tocmai acest rol: de a-i îmbuna, de a-i atrage de
partea lui (acel captatio benevolentiae), de a-1 feri de boli, molime și
necazuri. “Când săteanul are o trebuință pe care o simte adânc, când i se
îmbolnăvește copilul, soția, boul de la plug, vaca de lapte, oile sau că-i
mor păsările din curte, el își amintește de biserică și adesea inconștient
se îndreaptă către vreun sfânt, cu o lumânare sau își face cruce și se
roagă pentru ca (acesta, sfântul, n.n.) să stăruie pe lângă Dumnezeu
pentru însănătoșirea copilului, a boului, a oilor etc”3 .
Luând ca punct de referință orice moment important al vieții
omenești (nașterea, botezul, cununia sau înmormântarea), românul
îndeplinește cu o conștiinciozitate și cu o rigurozitate exemplară toate
gesturile, obiceiurile și practicile ce se impun în acele împrejurări, fiind
foarte preocupat de cultul în sine, de îndeplinirea cu strictețe a ritualului
consacrat. S-a discutat mult și în contradictoriu asupra profunzimii trăirii
mistice, religioase a românului, părerile fiind împărțite. Există păreri
care acreditează ideea unui formalism exagerat al ritualurilor și chiar a
unui creștinism superficial, de circumstanță, (de exemplu, la
înmormântare, durerea sufletească nu are timp și loc să se consume în
profunzime, rudele mortului fiind preocupate mai mult de îndeplinirea
cu rigurozitate a întregului ceremonial - “îngroparea mortului, preotul cu
toate citirile obișnuite, grijile pentru ospățul sau pomana ce trebuie să
urmeze imediat îngropării”33 - decât de întrebările metafizice asupra

31 Ibidem, p. 287-288
32 Idem
33 D. Drăghicescu, op. cit, p.278
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vieții și a morții) dar și păreri contrare care susțin cu tărie că
“dimensiunea religioasă era, în societatea tradițională fundamentală”34.
Considerăm că trăirea religioasă, creștin-ortodoxă, cu rădăcini
profunde în gândirea mifico-magică, proprie timpurilor ancestrale, a
fost o coordonată permanentă și esențială a existenței românești în
ultimele două milenii.
“De la gestul aprinderii focului și al țeserii pânzei până la
semănatul și recoltatul grânelor, de la pornirea la drum, pusă sub semnul
crucii, până la edificarea unei case investite cu întreaga simbolistică a
Centrului Lumii, de Ia nașterea unui copil până la petrecerea în veșnicie
a unui bătrân, de la descântec până la participarea duminicală la slujbele
religioase, totul stă sub imperiul unei ordini care-și află modelul în
miturile transcendenței”.35
Aspirația spre transcendent a fost, de altfel, o caracteristică a
omului de pretutindeni și din totdeauna. Istoria trece dar, ceea ce este
dincolo de ea, transcendența, rămâne, ca punct de referință pentru
petrecerea religios motivată a omului prin lume.

RÉLIGÍON ET IMMORTALITÉ
DES COORDONNÉES DE LA SPIRITUALITÉ ROUMAINE
Résumé
L’idée de l’immortalité de 1’esprit a été l’une des préoccupations
essentielles des paysans roumains des les temps les plus anciens, de la
sorté qu’il semble que toute leur vie terrestre n’a pás été qu’une longue
préparation et introduction pour la prochaine vie.
L’espoir dans une possible prochaine vie, avec les récompenses
ou les punitions qui vont suivre, a été la elé de toute la religion
chrétienne. Pendant des siécles entiers, le discours chrétien a fait appel â
l’immortalité de 1’esprit. Par suite, le paysan roumain, et non seulement
celui-ci, n’a pas eu un souci plus grand que celui d’acquérir une vie
prochaine dans le Paradis céleste.
Des sa naissance et jusqu’a sa mort, toutes ses pensées et les
faits, qu’il avait accomplit, ont été déterminés pár un inexorable
j4 Ion Șeuleanu, Cercetarea faptelor de cultură populară: examenul interdisciplinar, în
“Revista de Etnografie și folclor”, Tom. 41, nr. 3-4,1966, p. 230
’5 Vasile Avram, Creștinismul cosmic - o paradigmă pierdută ? Mit și ortodoxie în
tradiția românească, Editura Saeculum, Sibiu, 1999, pp. 29-30
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fatalisme mais, toutefois, par un constant espoir que, par son
comportement, correct et soumis, il pourra influencer son destin et
acquérir une vie éteme.
On considere que la religion chrétienne, ayant des racines
profondes dans la pensée mitique et magique des temps anciens, a été
une coordonnée permanente et essentielle de l’existence roumaine
pendant les deux derniers millénaires.L’aspiration vers le transcendent a
été d’ailleurs un trăit caractéristique des gens de partout et depuis
toujours. L’histoire change mais, ce qu’il y a au-delâ, le transcendent,
reste, comme point de référence, pour le passage motivé par la religion
de l’homme â travers ce monde.
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CÂNEPA ÎN CREDINȚE ȘI SUPERSTIȚII
Flavia Oșianu
Cânepa a fost una dintre cele mai răspândite plante ale industriei
casnice tradiționale românești. Ea era semănată pentru ca româncele “săși poată îmbrăca casa și familia”1.
După cum atestă descoperirile arheologice, cânepa este o plantă
cultivată din timpuri vechi în spațiul carpatic. Acest fapt i-a determinat
pe specialiști s-o includă în sfera culturii spirituale românești, ea
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 legate
de cânepă sunt numeroase și relevă rolul primordial, profilactic și
terapeutic al plantei.
Cânepa are o serie de valențe mitico-simbolice și utilizări rituale
sau funcții magice. Această plantă industrială, alimentară și medicinală e
un mijloc ritual pentru obținerea stării extatice în practicile șamanice. De
asemenea, “din sămânța de cânepă, Călușarii făceau uneori un anestezic
special”2, iar tracii foloseau această plantă psihotropă pentru a provoca
“o veselie asemănătoare cu beția”3.
Datorită simbolisticii ei în viața spirituală, s-au născut foarte multe
credințe și superstiții legate de această plantă. Ne vom opri la câteva
legate de semănat, creștere, rolul ei în preajma unor sărbători de peste an,
iar în final la felul în care era folosită în magia terapeutică, ca leac pentru
diverse afecțiuni, în combinație cu alte ingrediente sau doar ca obiect.
Credințele legate de semănat se referă la calitatea, culoarea sau
creșterea cânepii. Importantă este și ziua când este semănată: “cânepa
sămănată într-o miercuri sau vineri crește mai frumos și mai mare,
produce mai multă sămânță pentru anul viitor și e scutită totodată și de
paseri”4, după cum credeau româncele din Banat sau Bucovina.
Pentru calitatea și culoarea cânepii, femeile din Banat obișnuiau
să pună “câte un ou în straița sau sacul cu sămânța de cânepă. Iară după
ce-au ajuns la starea locului își fac mai întâi cruce, se roagă lui
1 Simion Florea Marian, Botanică românească, Editura Paideia, București, 2000, p.43.
Ivan Evseev, Dicționar de magie, demonologie și mitologie românească, editura
Amarcord, Timișoara, 1998, p. 77
’’ Ibidem
Simion Florea Marian, Botanică românească. Editura Paideia, București, 2000, p.44
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Dumnezeu, Sântă Măriei și zilei respective în care seamănă cânepa, ca
aceasta să fie așa de moale și de galbenă cum e gălbenușul oului”5. Doar
după această rugăciune semănau cânepa.
Semănatul cânepii era însoțit de practici rituale și jocuri cu
substrat erotic, de exemplu Fusul și furca.
Pentru a ajuta cânepa să crească, să se dezvolte bine, crengile de
mâțișori de salcie erau investite cu puteri magice. în acest sens, erau
împărțite în biserică de Florii, pentru că salcia a ajutat-o pe Fecioara
Maria să treacă râul pentru a ajunge la Poarta lui Pilat unde a fost
răstignit Iisus. Puterea acestor crengi ajuta “copiii să crească, roiul de
albine, legumele și cânepa să prospere”.6
Semănatul cânepii putea depinde și de astre. Sămânța de cânepă,
in, ovăz e bine să o semeni “când luna e în descreștere”7.
Un personaj demonic feminin care patronează torsul cânepii și al
lânii era Joimărița. Ea pedepsea femeile sau fetele care nu terminau torsul
până în Joia Mare. “Această zi este patronată de spiritul demonic al
Joimăriței, care controlează arta torsului și pedepsește pe fetele ce nu și-au
terminat de tors câlții de cânepă”8. Joimărița mai era numită și stafie a
torsului sau zeiță a cânepii. Ea apărea în Joia Mare, în zorii zilei, “cu un
ulcior plin cu cărbuni și verifica dacă femeile au tors toată cantitatea de
cânepă, in, lână”; iar dacă “găsea caiere netoarse, pune mâinile femeii pe
jar, îi zdrobește degetele sau îi așează caierul pe ochi și-i dă foc”9.
în diverse situații, povestea despre chinurile cânepii, adică
despre etapele prelucrării ei (semănat, plivit, cules, topit, zdrobit etc.)
este invocată, pentru funcția ei apotropaică. De exemplu, în cazul Joii
Mari, “o femeie povestește Joimăriței chinurile cânepii, poveste care ține
până la primul cântat al cocoșilor”10 și astfel scapă de ea.
Această poveste e invocată și în cazul strigoilor “care vor să
ia cu ei două fete, sunt obligați să asculte această poveste până la

5 Simion Florea Marian, Botanică românească, editura Paideia, București, 2000, p.44
6 Ion Taloș, Gândirea magico-religioasă la români, editura Enciclopedică, București,
'■vrvrx 1 . trr\
xuui, p. jy.
7 Gheorghe F. Ciaușanu, Superstițiile poporului român, editura Saeculum I. O.,
București, 2001, p.84
8 Ivan Evseev, Dicționar de magie, demonologie și mitologie românească, editura
Amarcord, Timișoara, 1998, p. 208
9 Ion Taloș, Gândirea magico-religioasă la români, editura Enciclopedică, București,
200l,p. 79
10 Ion Taloș, Gândirea magico-religioasă la români, editura Enciclopedică, București,
2001, p.80
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sfârșit. Ea se termină, însă, doar odată cu cântatul cocoșului, ceea ce
face ca strigoii să dispară”11.
Fetele se salvau de Mama Pădurii tot povestindu-i chinurile
cânepii. Mama Pădurii “atrăgea fete tinere în pădure cu ajutorul furcii de
tors sau le vizita în Argea, adesea situată la marginea pădurii, cu intenția
de a le mânca”12. Fetele îi povesteau chinurile cânepii și astfel scăpau.
în preajma unor sărbători religioase, sau chiar în zilele de
sărbătoare, se practicau diferite ritualuri magice legate de cânepă. De
exemplu, în Bucovina, “ca să rodească cânepa, beau și joacă femeile de
Sf. Vasile, joacă în crâșmă fusul și furca”13. Tot legat de rodul cânepii,
se credea că “între Crăciun și Bobotează furca nu trebuia să se lase
niciodată goală”14.
La Bobotează, oamenii credeau că dacă vor pune un fuior de
cânepă la crucea cu care umblă preotul, se va face cânepă vara viitoare.
Pentru a crește cânepa înaltă, de Paști, “cei tineri petrec prima zi
la biserică ... Fetele trag clopotele, ceea ce ar avea ca efect creșterea cât
mai înaltă a cânepii”15.
In 8 iulie se sărbătorește Sf. Procopie, pentru generozitatea
sfântului față de cei ce muncesc pe câmp. Acest Sfânt topește boabele de
grindină și le transformă în apă de ploaie binefăcătoare și astfel
contribuie la creșterea cânepii.
La nașterea unui prunc erau luate unele precauții la legarea și
păstrarea buricului: “buricul unui copil nou născut se leagă c-o ață de
cânepă de toamnă, și nu de vară, căci se crede că-n astfel acei copii nu
vor avea urmași, așa cum cânepa de vară n-are sămânță”16.
Sămânța de cânepă era folosită și ca ingredient la masa din
Ajunul Crăciunului. Bucatele și comportamentul mesenilor aveau un
caracter ceremonial și augural. Astfel, pe lângă bucatele tradiționale fierturi de grâu, plăcinte, găluște, sarmale de viță de vie - era servită și

11 Ion Taloș, Gândirea magico-religioasă la români, editura Enciclopedică, București,
2001, p. 31
12 Ibidem
13 Ivan Evseev, Dicționar de magie, demonologie și mitologie românească, editura
Amarcord, Timișoara, 1998, p. 152
Ivan Evseev, Dicționar de magie, demonologie și mitologie românească, editura
Amarcord, Timișoara, 1998, p. 152
Ion Taloș, Gândirea magico-religioasă la români, editura Enciclopedică, București,
2001, p. 113
Ivan Evseev, Dicționar de magie, demonologie și mitologie românească, editura
Amarcord, Timișoara, 1998, p. 62
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julfa (sămânță de cânepă pisată cu apă și amestecată cu miere). Julfa se
împărțea vecinilor și ca pomană pentru pomenirea morților.
De Crăciun, pentru menținerea ouălor găinilor la casă, “era
obiceiu’ să să leje masa c-on lanț și să să puie o cotarcă cu otavă și se
pune acolo grâu, mălai și sămânță de cânepă într-o pungă și punga o pui
pă otavă. Și la Anu Nou iei și dai la vacă otava și grăunțele le dai la
găini. La găini pui și on lanț și cu lanțu’ le dai să mănânce grâu, mălaiu’
și sămânța de cânepă, să nu margă a oua la alte căsî”17.
Semințele de cânepă au fost întrebuințate și în fitoterapia
tradițională, administrate în ceaiuri, comprese, fumigații. Ceaiurile
preparate din semințe de cânepă se foloseau în tratarea nevralgiilor, a
insomniilor, a febrei puerperale, a nevralgiilor dentare, a durerilor
postoperatorii, a colicilor stomacale și intestinale. Din fibre netoarse de
cânepă se preparau cataplasmele. Fibrele se foloseau pentru tratarea
infecțiilor epidermei.
Cânepa constituie finalitate, element sau instrument în
descântece și în magia terapeutică populară. Cânepa constituie un
element benefic în diverse maladii ca plantă de leac sau ca instrument:
- pentru umflături, se lua un pic de cânepă și se aprindea, “și cu cânepa
aceie aprinsă să învârte ași îndărăpt și zâce: Ruje roșie și-nfocată,/ Fă
bine și te-ndărată./ Nu-ngimpa,/ Nu coace,/ înapoi te-ntoarce”18; se
spune așa de nouă ori;
- pentru îngrijirea părului, “se recomandă fetelor, dacă vor să le crească
părul, să fure cânepă din ogor și frunze de nuc de la altă casă, fără să fie
văzute, și să le bage în apa cu care se spală pe cap”19; sau “se spală pe
cap cu lăutoare de cânepă verde ori cu lăutoare din rădăcină de oman”2 .
- pentru bube dulci: “să se ia fasole-albă câteva boabe, să se ardă în foc,
tot pe atâta sămânță de cânepă și frunză de mintă bine uscată, pisându-se
toate bine la un loc se face un praf, apoi îl plămădești cu smântână și cu
această alifie ungi bubele, până se vindecă”21;
- pentru dureri de urechi: “se ține urechea pe o oală nouă în care s-a pus
cărbuni aprinși și sămânță de cânepă, care pocnește, plesnind pe cărbunii
aprinși”22; sau când pocnește urechea, apoi doare: “se bagă în ureche un
grăunte de usturoi mușcat și învelit în vată. Cu un vârf de secere caldă
pici o picătură de unt în ureche; apoi pui într-o oală nouă puțină sămânță
17 Pamfil Bilțiu, Maria Bilțiu, Fascinația magiei, editura Enesis, Baia Mare, 2001, p. 108
'^Ibidem
191. Aurel Candrea, Folclorul medical român comparat, editura Polirom, București, 1999, p. 70
20 George Bujorean, Boli, leacuri și plante de leac, editura Paideia, București, 2001, p. 47
“ Ibidem
22 Ibidem
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de cânepă, încinzi oala și, când boabele încep să plesnească, bolnavul
ține urechea deasupra”23;
- pentru “încuiet”: “să se fiarbă sămânță de cânepă cu lapte dulce, se face
o legătoare și se leagă înainte de culcare”24;
- pentru junghiuri: “albuș de ou pus pe cânepă, tutun cu miere, hrean,
ceară...”25; “în județul Baia, se ia un fuior de cânepă periat, iar bolnavul și
cu descântătoarea răsucesc o ață din ea. In timpul când se face ața, baba
povestește toate muncile prin care a trecut cânepa, îngrozind junghiul că-1
va chinui tot așa, legându-1 cu această ață și descântând într-o cofa cu apă
neîncepută. Apoi baba leagă ața la junghi și bolnavul o poartă trei zile.
După aceea o dezleagă și o leagă de un gard, iar apoi apa din cofa o
aruncă pe o apă curgătoare”26; astfel, boala e transmisă unei ape;
- pentru limbrici: “se bea zeamă de pozderie de cânepă”27;
- pentru “oftigă” (slăbești, ai nădușeli, lipsă de poftă de mâncare,
frisoane, tuse, flegmă gălbuie, sânge): “se bea fiertură de sămânță de
cânepă proaspătă”28;
- pentru păr la deget (se face la unghie și se umflă - beșică): “se ia un fir
de ață de lână sau de cânepă, vârând-o prin urechile acului, apoi se va
petrece acul prin bășică, lăsând ața acolo și înnodată se va vindeca”29;
- pentru râie: “se ia iarbă-mare, se covăsește cu sămânță de cânepă - se fierbe
cânepa și se toarnă peste ea. sămânță de cânepă pisată, apoi se bat împreună
vreo jumătate de ceas și în urmă se pun la căldură vreo trei zile”30;
- pentru “soare-sec” (insolație, congestie): “boala se vindecă cu un plasture
(legătoare) numit acâie, din in, sau cu o mână de câlți din in sau de cânepă.
Mai întâi se strică un ou, luându-se numai albușul, se scurge într-un vas, se
toarnă rachiul (spirt), se pun câlții, să se moaie acolo, se unge cu untdelemn
capul și pe urmă se pun la cap câlții muiați în untdelemn”31;
- pentru “trânji” (hemoroizi): “se spală cu ceai de nalbă de cânepă, de
ghimpi-drăcești, de creastă de ceapă și de merișor. Se mai face o baie la
șezut cu pâzdări de cânepă, puzderii rămase de la meliță”32;

2j George Bujorean, Boli, leacuri și plante de leac, editura Paideia, București, 2001, p. 95
"" Ibidem
25 Ibidem
261. Aurel Candrea, Folclorul medical român comparat, editura Polirom, București, 1999, p. 395
27 George Bujorean, Boli, leacuri și plante de leac, editura Paideia, București, 2001, p. 85
28 Ibidem
29 Ibidem
30 Ibidem
■’1 Ibidem
32 Ibidem
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- pentru epilepsie: “în județul Teleorman, se descântă cu o ață de cânepă.
Cu aceasta se măsoară capul bolnavului, apoi se aruncă la un mormânt
sau la un hotar. Se ia apoi ceara de roi fugit, unghiile tăiate ale celui
bolnav, păr din cap, din gene, din sprâncene și din ceafa și se îngroapă la
un hotar sau la un mormânt”33; astfel, boala e transmisă pământului.
Deși uneori, privită cu un ochi neatent, superficial, viața țăranului
român poate părea lipsită de interes și uneori încadrată în mecanisme
simple și rigide, la o privire mai atentă, însă, atunci când cercetătorul, și
nu numai, coboară în straturile cele mai adânci ale mentalității populare
descoperă o lume fascinantă în care tot ce înconjoară omul de la țară
primește semnificații adânci pentru destinul acestuia iar gestica ce
însoțește ritualurile pe care țăranii Ie respectă din neam în neam sunt de
o tulburătoare expresivitate.
începând de la “cercetarea destinului” fiecărui om la naștere, prin
masa ursitoarelor, la ritualurile de botez, de nuntă, de înmormântare,
apoi “mersul stelelor” și continuând cu obiectele ce îl înconjoară, și nu
în ultimul rând plantele pe care le cultiva, toate acestea constituie
limbaje proprii prin care el înțelege propria-i viață.
Una din plantele care se leagă cel mai mult de viața țăranului român
este cânepa datorită plurivalențelor pe care ea le avea în destinul omului de la
țară. Datorită simbolisticii ei în viața spirituală s-au născut foarte multe
credințe și superstiții legate de această plantă. începând de la cele legate de
semănat, creștere, rolul ei în preajma unor sărbători de peste an, și până la
felul în care era folosită în magia terapeutică, ca leac pentru diverse afecțiuni,
în combinație cu alte ingrediente sau doar ca obiect, cânepa semnifica, alături
de celelalte plante, o “punte vie” între spațiul realității și cel al magiei, al
fabulosului.
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HEMP IN BELIEFS AND SUPERSTITIONS
Abstract

In this paper, the author iS talking about some beliefs and superstitions
related to hemp in the Románián tradițional culture.
The paper is concemed to the hemp role at the holidays over the year
and the way that is used in the therapeutic magic, as heal for different
disease, in combination with other ingredients or as object.

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

MOTIVUL ICONOGRAFIC
“SFÂNTUL GHEORGHE UCIGÂND BALAURUL”
ÎN ICOANA PE STICLĂ DIN TRANSILVANIA
- cu exemplificări din colecția Muzeului Etnografic al Transilvaniei1 -

Roșea Simona Teodora

Argument privind alegerea temei
Motivul iconografic al Sfântului Gheorghe ucigând balaurul este
frecvent în iconografia țărănească pe sticlă din Transilvania și în general
este un subiect comun al iconografiei creștine. între imaginea simbolică
venind de departe a soldatului-mucenic și o reprezentare istorizantă mai
apropiată a cavalerului medieval, la care se mai adaugă valențele unui rit
agrar, Sfântul Mare Mucenic Gheorghe, cu multiplele sale atribute,
fascinează de secole imaginarul colectiv al creștinătății răsăritene și
occidentale. în fața lumii el devine tipologia unui erou care apără și
învinge - atât de obișnuiți fiind a-1 vedea pe Sfântul Gheorghe ucigând
balaurul, încât (spre ex.) la achiziționarea dintr-un sat a unei icoane cu
Sfântul Gheorghe s-a consemnat în registrul inventar: „Sfântul Gheorghe
fără cal și fără balaur”.
în privința frecvenței în colecția Muzeului Etnografic al
Transilvaniei a icoanelor care îl reprezintă pe Sfântul Gheorghe, pe baza
unei analize comparative ă tematicii generale, se poate observa faptul că
această temă urmează imediat după cele închinate Maicii Domnului cu
Pruncul (peste 80 icoane) și Sfântului Nicolae (45 icoane), fiind în
același număr cu icoanele închinate Maicii Domnului îndurerată (37).
In ordinea frecvenței în colecția M.E.T., temele celelalte sunt: lisus
Hristos Pantocrator/ învățător, Răstignirea, Masa Raiului, Sf. Constantin și
Elena, Prohodul Domnului, învierea, Nașterea, Sf. Paraschiva, Sf.
Arhangheli, Sf. Ilie, Sf. Petru și Pavel, lisus cu vița, Botezul Domnului,
Adam și Eva, Sf. Trei ierarhi, lisus cu globul, încoronarea Fecioarei,
Intrarea în Ierusalim, Judecata de Apoi, Sf. Haralambie, Sf. Dumitru, Sf.
Mihail, lisus și Ioan Botezătorul copii; de asemeni mai sunt icoane și cu:
întâmpinarea Domnului, Duminica Floriilor, învierea lui Lazăr, Adormirea
Maicii Domnului, Pogorârea Sfântului Duh, Sf. Ioan cu mielul, Sf. Ioan cel
Acest studiu a fost prezentat ca dizertație în cadrul mașterului de Istoria Artelor
Plastice în Țările Române (sec. XVI-XVUI) în context european (sesiunea iunie 2004),
profesor îndrumător Dr. Nicolae Sabău.
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Nou, Sf. Ion, Sf. Ștefan, Sf. Mucenici, “Trei Sfinți”, Sf. Tereza, Sf. Anton,
și “Rozalia”. Din totalul de 642 icoane (după registrele de inventar), cele
mai multe icoane sunt pe sticlă, iar restul pe lemn (doar câteva pe pânză sau
alte materiale).
în colecția M.E.T. se păstrează icoane pe sticlă ale Sfântului
Gheorghe din centre precum Nicula (având cele mai multe
exemplificări), Laz, Arpașul de Sus, Șcheii Brașovului, Mărginimea
Sibiului, Maierii Albei Iulia. Aceste exemplificări însă nu exclud
reprezentarea temei și în alte centre ale picturii pe sticlă din Transilvania
-- așa după cum rezultă spre exemplu din amplul studiul Pictura
țărănească pe sticlă, autori Dumitru și Iuliana Dancu.
Referitor la iconografia țărănească reprezentarea „Sfântului
Gheorghe ucigând balaurul” trece prin mai multe faze ale organizării
compoziției, de la cele mai simple și mici ca dimensiune icoane
niculene, la abordările compoziționale mai extinse ale sudului
Transilvaniei. Așadar rațiunea principală pe care se bazează prezentul
studiu este reprezentativitatea acestei teme în contextul icoanei pe sticlă
din Transilvania, și nu în ultimul rând frumusețea în sine a modului de
transpunere plastică a temei.

Abordarea motivului iconografic „Sfântul Gheorghe ucigând
balaurul” în contextul unor centre ale picturii pe sticlă din
Transilvania
Se consideră că pictura pe sticlă a apărut la Nicula în ambianța
pelerinajelor la icoana făcătoare de minuni a Maicii Domnului (pictor
Luca din Iclod, 1681), undeva între sfârșitul sec. XVII și începutul sec.
XVIII (2și3), sau doar din sec. XVIII4. Oricum bibliografia de
specialitate datează icoane ale Sfântului Gheorghe de pe la începutul sec.
XIX. Există și o excepție, la Ion Mușlea5, care datează o icoană a
Sfântului Gheorghe la 1703, considerată totodată și cea mai veche
icoană pe sticlă de prin părțile Transilvaniei și consemnată în inventarul

2 Ion Apostol Popescu, Arta icoanelor pe sticlă de la Nicula, Editura Tineretului,
București, 1969, p.35.
3 loan Podea, Icoanele pe sticlă și iconarii de la Nicula, Editura Gedo, Cluj-Napoca,
2002, p.40.
4 Iuliana Dancu, Dumitru Dancu, Pictura țărănească pe sticlă, Editura Meridiane,
București, 1975, p.20.
5 Ion Mușlea, Icoanele pe sticlă și xilogravurile țăranilor români din Transilvania,
Editura Grai și suflet - Cultura națională, București, 1995, p.55.
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bisericii de la Săcădate (Sibiu)6. Mușlea consemnează totodată însă și o
anumită incertitudine privind autenticitatea ei.
Tot el scrie referitor la reprezentarea sfinților despre „lupta pentru
întâietate” între Gheorghe, Haralambie, Ilie și Nicolae Sf. Gheorghe „e
înfățișat, după regiuni, mai adeseori singur, numai cu balaurul pe care-1
omoară; alteori, împreună cu fata de împărat pe care o scapă „de la
pieire”; uneori figurează și părinții fetei; foarte rar se vede și un
personaj, probabil mitologic, care călărește la spatele sfântului”7.
Deoarece pictură pe sticlă s-a realizat mai întâi în Europa centrală,
unde existau glăjării renumite (Ex. Slovacia), pentru comparație au fost
luate în considerare și icoane slovace (dar de sec. XIX) ale Sfântului
Gheorghe - acestea prezentând o compoziție simplă și oarecare
asemănare datorată temei, însă omamentica florală extrem de diferită8;
unele ușoare analogii stilistice/tehnice9 s-ar putea totuși realiza doar cu
câteva icoane păstrate în colecții din Banat.
Interesantă și utilă, ca punct de plecare, poate fi o prezentare a
motivului „Sfântul Gheorghe ucigând balaurul”, pornind (spre ex.) de la
Pictura țărănească pe sticlă (Iuliana și Dumitru Dancu). Așadar pentru
centrul de la Nicula este o icoană datată de început de sec. XIX (nr.31,
31x25,5 cm, colecția Bidian), o alta tot de început de XIX - aici apare și
prințesa și castelul (posibil a fi însă și un centru din Transilvania de
Nord, nr.32, 36x29 cm, într-o biserică maramureșeană) și una tot de sec.
XIX (nr.33, 28x22,5 cm,, colecția Kessler). O alta (nr.35, 40x28 cm,
colecția Kessler) provenind de la Gherla - centru învecinat Niculei îl are
ca autor pe Fain Gherghel, sec. XIX și îl înfățișează pe sfânt în prezența
prințesei salvate. Tot în acest context, unde însă mai apare și un înger
care îl încununează pe sfânt, este o icoană de Șcheii Brașovului, către
1900 (nr.55, 54x48 cm, colecția Jianu). Incluzând compozițional și
prezența prințesei, o icoană din Țara Oltului este datată la mijlocul sec.
XIX (nr.66, 55x49,2 cm, colecția Jianu), iar o alta la început de sec. XIX
(nr.67, 42,3x38,4 cm, colecția Jianu). Referitor la această ultimă icoană
se precizează și faptul că (stilistic) autorul său este venit de la Nicula.
Pentru Țara Făgărașului, o icoană interesantă prin abordarea
ornamentului aparține Anei Deji, începutul sec. XX (nr. 74, 57x47 cm,
colecția Jianu). Tensiunea momentului, marcată de „rugăciunea”
6 Ibidem, p.8.
7 Ibidem, p.l5.
8 Irena Pisutova, L'udove m’alby na skle II, Vydavatel’stvo Osveta, 1979, imaginile
632, 634.
9 Ibidem, imaginile 93 și 97.
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prințesei este surprinsă în pictură. Din Arpașul de Sus, Savu Moga vine
cu o compoziție mai complexă și mai rafinată ca linie a desenului (nr.77,
1855; și nr.83, 1872, 58x49,5 cm; colecția Brăiloiu).
în zona Sebeș - Alba Iulia, pentru sfârșitul sec. XVIII este
înregistrată o icoană inedită ca și compoziție: „Sfântul Gheorghe
înconjurat de 14 scene din viața și martiriul său”; evident nu lipsește
balaurul de la picioarele sfântului. Aceasta pare a fi inspirată din pictura
pe lemn (ex. asemănarea cu o icoană pe lemn din biserica Văleni,
Maramureș; nr.105, 35x28 cm, colecția Ciobanu). Simplificată, în stil
Nicula, este o icoană de Lancrăm, probabil Ioan Kostea, datată 1835
(nr.106, 34,5x29 cm, colecția Jianu).
Față de acest studiu-amplu, albumul lui Cornel Irimie și Marcela
Focșa: Icoane pe sticlă, mai aduce (ca centre) în atenție o icoană datată
din prima jumătate a sec. XIX, lucrată probabil de Torna Poenaru din
Laz, Valea Sebeșului, înfațișându-i pe Sfinții Gheorghe și Teodor Tiron
omorând fiecare un balaur (nr. 73-75, 46,5x41 cm, Muzeul Brukenthal,
Sibiu). Tot din Valea Sebeșului, Laz, mijlocul sec. XIX, este o icoană cu
compoziție extinsă (nr. 49x43,5, colecția A. Slătineanu). Asemănător
compozițional e și o icoană de Făgăraș, prima jumătate a sec. XIX
(42x36 cm, colecția I. Dancu). Din Țara Oltului, sec. XIX, provine o
icoană cu desen naiv (54x48 cm, colecția M. Bâscă). Savu Moga,
Arpașul de Sus, este consemnat aici și cu două icoane mai complexe în
care Sfântul Gheorghe apare alături de Sfinții Teodor Tiron, Pantelimon,
Dimitrie și Tifon (nr. 145-146, 1884, 74,5x84,5 cm; 1859, 73,5x57,5 cm;
colecția C. Brăiloiu).
în concluzie motivul „Sfântului Gheorghe ucigând balaurul” apare
în majoritatea centrelor de pictură pe sticlă din Transilvania - a se vedea
inclusiv Mărginimea Sibiului și Maierii Albei Iulia (colecția Muzeului
Etnografic al Transilvaniei) - compoziția desfașurându-se între
simplitatea niculeană a narațiunii, abundând însă în detalii ornamentale
vegetale (frunze, flori tip ruje), geometrice (torsada) și celeste (soare,
lună, stele) și complexitatea, respectiv rafinamentul sudului
Transilvaniei. Nicula însă, prin simplitatea și naivitatea realizării plastice
rămâne un reper pentru spiritul tradiției țărănești de raportare la
imaginea religioasă.

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

Motivul iconografic "Sfântul Gheorghe ucigând balaurul"...

343

Tehnica și materialele folosite în realizarea icoanelor pe sticlă
din Transilvania (prezentare în conformitate cu bibliografia de
specialitate10)
Din punct de vedere tehnic, mai întâi trebuie precizat faptul că
modalitatea de realizare a icoanelor pe sticlă este de fapt pictură pe dosul
sticlei - în sensul în care sticla servește atât ca suport pictural, cât și ca strat
de protecție. Sticla utilizată în icoanele transilvănene provenea în sec. XVIII
și XIX de la glăjării, care o produceau mai ales în scopuri casnice: ochiuri
de geam. De aceea nu întâmplător primele icoane niculene au dimensiuni
mai reduse față de cele din a doua jumătate a sec. XIX - când pe de o parte
progresase și tehnica de obținere a sticlei, iar pe de altă parte s-au înmulțit și
atelierele de producere a icoanelor pe sticlă.
Desenele icoanelor pe sticlă se realizează după șabloane numite
izvoade (Nicula), forme (Valea Sebeșului), tipare (Șcheii Brașovului),
mătării (Țara Oltului). Aceste șabloane prezintă viitorul desen „în
oglindă”, deoarece la pictura pe dosul sticlei tot desenul vine inversat ca
schemă compozițională. Pentru trasarea liniilor de contur cu cerneală
neagră la început se foloseau pensule subțiri din păr moale „smuls din
vârful cozii de pisică”, iar mai târziu pene de gâscă și apoi penițe de oțel.
O metodă de obținere a cernelii era chindruțul (negru de fum) dizolvat în
zeamă subțire de clei cu adaos de piatră acră, sau în soluție de gălbenuș
de ou (diluat la nevoie cu alcool). Principiul este ca pe cât posibil liantul
culorii desenului să nu fie același cu cel al culorilor propriu zise,
deoarece atunci desenul este dizolvat în masa de culoare. Desenul era
numit sugestiv și „urzeală” - termen preluat din practica țesutului și
compatibil acestei faze de lucru.
La aplicarea culorilor se lucrează în faze succesive, dar în ordine
inversă decât Ia pictura pe suporturi netransparente, deoarece aici fiecare
strat de culoare se suprapune pe dosul sticlei în spatele desenului/ stratului
anterior. De aceea fondurile se pun la urmă. Mai întâi se face desenul și se
pun accentele de culoare. Apoi se realizează anumite efecte plastice (date
inclusiv de laviuri) și la urmă vin petele mai mari de culoare. De aceea
privind pe dosul sticlei doar aceste pete de culoare sunt în general vizibile.
Tot la sfârșit se aplica și foița de aur sau metal aurit.
în privința vopselelor, primele iconițe de la Nicula sunt realizate
cu „teruri” și oxizi metalici, acești coloranți fiind procurați direct din
natură sau de la „bolta” sătească. Albul era obținut din piatră de var,
10 în special Dancu, Op. cit, pp. 36-38; Popescu, Op. cit., PP.45-48; Podea, Op. cit.,
pp.42-45.
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galbenul și ocrul din pământ galben, roșul din miniu, din săruri de cupru
și aur, verdele din oxid de cupru și săruri de crom, brunul și violetul din
mangan, albastru din săruri de cobalt sau dintr-un carbonat de cupru
(azuritul). Bulgării sau prafurile de pigment se frecau pe o lespede
netedă de granit sau marmură cu o altă piatră dură - numită „lufar” la
Nicula și „chisălog” în Valea Sebeșului. Astfel se obținea o pudră
extrem de fină, dar care în combinație cu liantul (printr-o ușoară
dispersare inegală a pigmentului în masa de liant, (lucru care la culorile
industriale fine nu mai există) dădea anumite degradări cromatice și
efecte plastice foarte plăcute la vedere (evident aici trebuie luată în
considerare și patina timpului).
Pudra de culoare se amesteca pe aceeași lespede cu o emulsie de
tempera - pregătită din clei animal (din fierberea oaselor de iepure sau a
unor bucăți din piele de oaie), gălbenuș de ou și ulei de in în diferite
proporții, la care se mai adăuga fiere de bou sau oțet pentru a evita
alterarea substanțelor de origine animală. Uneori pigmenții sunt
amestecați numai cu ulei de in și sicativ, spre această tehnică tinzând
mai ales școlile din sudul Transilvaniei. Ca o constatare însă, se poate
remarca faptul că tehnica tempera are o plasticitate mai mare decât cea a
uleiului (la care culorile sunt mai mate). Aceste culori se întindeau cu
pensule mai groase, de obicei cumpărate din comerț. In funcție de
„duritatea” pensulei este perceptibil și duetul acesteia, deoarece o
pensulă moale realizează treceri mai ușoare. Se mai folosea și un
„malstock”, un băț lung sprijinit (de regulă) în dreapta tabloului și ținut
cu mâna stângă, folosit ca sistem de protecție a tabloului, pentru ca
iconarul să-și poată sprijini mâna cu care picta iară să șteargă vopselele
proaspăt așezate.
Icoana era așezată în rama de lemn, iar pe spatele ramei se aplica
pentru protecție un capac de lemn. Ramele nu de puține ori aveau
caracteristici ale centrului de proveniență. Ca tehnică, acestea sunt
simple sau profilate cu șanțuri trase cu horjul (mai târziu cu cuțite
speciale), vopsite sau băițuite în culori închise. Uneori sunt pictate (de
ex.) cu nuanțe de roșu spre interior, sau prezintă diferite ornamente pe
suprafața ramei — realizate prin pictura sau cu „pieptene” (ex. cele care
imită fibra lemnului).
Datorită în special culorilor minerale (terurile sunt mai opace),
icoanele vechi pe sticlă au’ o transparență anume, vizibilă atunci când se
dă Ia o parte capacul și sunt puse în lumină. La acest efect optic mai
contribuie aurul, care așezat mai ales pe aureole, dar și la realizarea altor
elemente compoziționale, oferă icoanei o plăcută strălucire caldă.
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Câteva considerații generale privind estetica icoanei pe sticlă
Din punct de vedere estetic, icoana pe sticlă parcurge un drum
interesant de la negarea sa din partea unor autorități intelectuale (a se
vedea atitudini precum acelea ale lui Mihai Eminescu, Episcopului Calinic
de Râmnic, sec. XIX sau ulterior, Nicolae Iorga), până la totala sa
acceptare; mai mult transferul său de la țară la oraș ca valoare estetică și
patrimonială - fenomen produs cam de pe la sfârșitul celui de al doilea
deceniu al secolului XX - pe fondul afirmării unei culturi a „specificului
național”, dar și a ecoului înnoirii impresioniste, sau descoperirii artei lui
Van Gogh, Gougain, iar mai apoi Picasso, Paul Klee sau Kandinsky.
Descoperirea frumuseții artei țărănești implică analiza atât sub aspect
formal, al „mecanicii creației populare”, cât și sub aspectul conținutului;
în acest context este bine exprimată mobilitatea și sensibilitatea
colectivității.11 E foarte adevărat că în icoana țărănească poate fi analizat
frumosul din perspectiva albertiană a frumosului ca „proporție”, a
considerației potrivit căreia armonia este esența frumosului; și de asemeni
(spre ex.) și dintr-o perspectivă hegeliană12 potrivit căreia se poate vorbi
despre armonia formei, a culorii, a tonurilor, pornind așadar de la o
legătură interioară a elementelor, ca unitate a lor. Evident că din această
perspectivă nu toate produsele țărănești de serie (icoanele pe sticlă) pot fi
considerate realizări frumoase, armonioase, în esență lucrări care dintr-o
anumită perspectivă estetică pot fi catalogate „opere de artă”; unele
eșuând lamentabil (a se vedea mai ales Școala de la Mărgău).
Tot ca o considerație estetică se impune analiza icoanei pe sticlă din
perspectiva categoriei „reproducerii”, deoarece aceasta este o realizare
țărănească în serie ce pornește de la alcătuirea unui „izvod”, desenul „în
oglindă”, care servește ca șablon reproducerilor ulterioare și care se putea Ia
un moment dat transmite de la o generație de iconari la alte. Evident că
pornind de la acest pattem, survin anumite modificări (în funcție de gustul
și inventivitatea „zugravului” sau alți factori), dar totuși izvodul nu se poate
îndepărta de o anumită linie a tradiției picturii de cult (chiar dacă meșterii
autohtoni nu dispun de o erminie (tratat de iconografie) în adevăratul sens al
cuvântului). Din această perspectivă icoana pe sticlă nu ar putea fi o operă

11 Iuliana și Dumitru Dancu, Pictura țărănească pe sticlă, Ed. Meridiane, București,
1975 și Ioan Podea, Icoanele pe sticlă și iconarii de la Nicula, Ed. Gedo, Cluj.Napoca,
2002, a se vedea “Introducere”, respectiv “Prefață.”
12 Dicționar de estetică generală, Ed. Politică, 1972, p.30.
Anuarul a fost scanat de Biblioteca Centrală Universitară "Lucian Blaga" Cluj-Napoca

346

Simona Teodora Roșea

de artă prin originalitatea sau unicitatea sa, ci luând în considerare calitatea
tehnică-artistică a realizării sale.
în acest sens s-ar putea distinge spre exemplu armonioasa naivitate a
zugravilor niculeni. Pe de altă parte, nu poate fi totuși făcută abstracție
nici de o anumită creativitate impusă de meșteri precum Savu Moga sau
mai ales Matei Țimforea - în elaborarea unor compoziții mai ample.
Oricum, în ce privește estetica icoanei pe sticlă, trebuie avută în vedere o
raportare permanentă la canonul picturii religioase, pe care chiar dacă
zugravul rural l-a îmbogățit cu credințe și elemente ale fondului etnografic
local (a se vedea spre ex. omamentica), totuși nu a putut face abstracție de
el, fiind permanent cu privirea ațintită către zidurile pictate ale bisericii,
către cărțile de cult xilogravate și către icoana pe lemn (a se vedea mai
ales influența icoanei Maicii Domnului făcătoare de minuni de la Nicula).

Despre tema iconografică "Sfântul Gheorghe ucigând balaurul”
Apartenența la un anumit mediu cultural determină și modul de
percepție al limbajului simbolic. în acest context icoana Sfântului
Gheorghe este un bun prilej pentru a pune în discuție un posibil sistem
de reprezentare simbolică potrivit căruia, în funcție de specificul local
(etnic, ecleziastic etc.), s-ar putea stabili anumite opțiuni de reprezentare
a unei teme date (dintre care una poate avea o mai mare frecvență). Spre
exemplu în ambianța culturii populare românești în mod special, dar și a
iconografiei românești în general, icoana sfântului Gheorghe omorând
balaurul are o mare popularitate. De aceea prima impresie vizuală, de
evocare imaginară a icoanei sfanțului Gheorghe, este foarte probabil să
fie această secvență oarecum legendară.
Desigur că icoana sfântului Gheorghe omorând balaurul are și
calități artistice compoziționale deosebite. Peisajul - scenă în care se
desfășoară acțiunea (incluzând palatele, familia imperială și curtenii),
precum și dinamismul dat de mișcarea calului dar și de direcția avântată
a suliței (axă diagonală de compoziție) care străpunge capul balaurului în
zvârcolire, de atitudinea generală a sfanțului în ținută militară romană
(respectiv bizantină sau de epocă, dar anticizantă), de gestul simultan al
fecioarei care leagă balaurul, de mișcarea celorlalte personaje.
Există diferite modalități de transpunere artistică a iconografiei
unui sfânt. O variantă este pictura murală din biserici. în acest sens
Erminia picturii bizantine’3, a lui Dionisie din Fuma, nici măcar nu
amintește secvența legendară cu sfântul Gheorghe omorând balaurul, ea13
13 Dionisie din Fuma, Erminiapicturii bizantine, Editura Sofia, București, 2000
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axându-se pe procesul de judecată și patimile sfântului, martirizat
ulterior prin tăierea capului. Asta însă nu înseamnă că lupta cu balaurul
nu apare în pictura murală românească (ex. la schitul Brădet). Deci
potrivit canonului iconografic, pe pereții bisericilor (interiori sau
exteriori), mai ales dacă acestea sunt închinate sfântului mare mucenic
Gheorghe, se desfășoară un ciclu de secvențe cu viața și pătimirea
sfântului. Aceste reprezentări țin însă de domeniul patrimoniului imobil,
ele putând fi admirate doar de credinciosul și de omul aflat în trecere pe
la biserică. Mărturiile patrimoniului mobil, adică icoana și cartea
(miniatură, xilogravură etc.), sunt cele care pot avea un impact mai mare
asupra privirii și conștiinței. Iar dintre acestea două, icoana are impactul
maxim. Fie că a fost pusă pe iconostas, ori pe peretele casei, fie că este
pe lemn sau pe sticlă (după tradiția populară), icoana cu sfântul
Gheorghe omorând balaurul este reprezentarea cea mai frecventă, în
cazul icoanei pe sticlă fiind chiar o temă de interes major a genului. De
aceea următoarele pagini sunt dedicate unei incursiuni în acest subiect,
dinspre arta ecleziastică spre arta populară.
Cine a fost de fapt Sfântul Gheorghe?
în Proloage14 se spune că Sfântul Mare Mucenic Gheorghe,
purtătorul de biruință, a trăit și a fost martirizat pe vremea împăratului
Dioclețian. El provenea dintr-o familie creștină din Capadochia. Rămas
orfan de tată s-a mutat cu mama sa în Palestina, a îmbrățișat cariera
armelor, era viteaz și a ajuns conducător de oaste. Fiind în garda
împăratului și aflând de decretul de prigonire al creștinilor dat de către
Dioclețian în 303, s-a înfățișat înaintea împăratului mărturisindu-și
credința creștină. Este chinuit prin diferite procedee barbare (ex. bătut cu
vine de bou, tras pe roată, aruncat în groapa cu var etc.) pentru abjurarea
credinței, și în final, după ce săvârșește mai multe minuni păstrându-se
neclintit în credință, este omorât prin tăierea capului.
Secvența cu balaurul e consemnată drept una dintre minunile
săvârșite în timpul vieții sale, „în părțile Sirofeniciei, lângă cetatea
Beirut, nu departe de cetatea Lida”. Aici se spune că își avea sălașul un
balaur căruia locuitorii cetății îi dădeau în fiecare zi spre mâncare unul
dintre copiii lor, crezând că în felul acesta vor apăra cetatea. Sfântul, în
trecere fiind pe acolo, intervine și omoară balaurul în chiar momentul
când acesta se pregătea să o mănânce pe însăși unica fiică a împăratului
acelor locuri.

14 *** Proloagele (Viețile sfinților și cuvinte de învățătură pe luna aprilie), pp.76 - 82,
Editura Mitropoliei Olteniei, Craiova.
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Potrivit scriitorului teolog Valeriu Anania (IPS Bartolomeu al
Vadului, Feleacului și Clujului)15, această reprezentare a Sfântului
Gheorghe omorând balaurul este inspirată dintr-o tradiție hagiografică
lăuntrică pe care Viața sfântului o inserează într-un fel de addenda. Deși,
așadar, „inspirată de o variantă hagiografică apocrifa - pe care istoricii
de artă, etnologii și folcloriștii o pun în relație cu numeroase nuclee
mitologice
icoana s-a încetățenit atât de mult în conștiința creștină
încât a devenit aproape singura reprezentare recunoscută a marelui
mucenic”. în continuare, în comentariul la fresca Sfântului Gheorghe din
biserica fostului schit Brădet (jud. Argeș), este adusă în discuție o idee a
simultaneității temporale în icoană. „Momentul (surprins de pictor) este
acela al înțepării balaurului, dar imaginea îl anticipează și pe cel
următor, prin funia desfășurată cu un capăt de gâtul fiarei și cu celălalt în
mâinile fetei”. La aceste două momente (așa după cum se poate observa
și în reproducerile foto din anexă) se mai poate adăuga și un al treilea, și
anume acela în care Sfântul Gheorghe primește din partea unui înger al
Domnului cununa / coroana mucenicească. Asemănător, într-o variantă
populară a icoanei1617
, „un înger îl încununează pe militar cu o aureolă în
forma literei theta și flori”.
Valeriu Anania arată că succesul acestei icoane trebuie căutat nu
numai în ideea de biruință, ci și în aceea de intercesiune. „Biruința poate
fi personală, intercesiunea e comunitară. Eroul este instrumentul prin
care Dumnezeu salvează o’ întreagă cetate de sub teroarea morții fizice și
spirituale. în finalul variantei hagiografice se precizează că, în urma
acestei minuni, locuitorii cetății s-au creștinat”. Pe firul acestei idei,
făcând o translație de la prezentarea generală a cadrului la o valorizare
identitară, este bine de știut că icoana Sfântului Gheorghe omorând
balaurul flutura și pe steagul de luptă al lui Ștefan cel Mare . In
Proloage (pp. cit.) se arată că un asemenea steag a fost trimis de Ștefan
la Mănăstirea Zograful din muntele Athos. Semnificația era aceea de
luptă împotriva balaurului vremii - adică a păgânilor otomani - și de
asemenea împotriva diavolului. Aici este consemnată și o rugăciune a lui
Ștefan, scrisă pe steagul său:
„ O, luptatorule și biruvtorule, mare Gheorghe, în nevoi și în
nenorociri grabnic ajutător și cald sprijinitor, iar celor întristați,
bucurie nespusă, primește de la noi această rugăminte a smeritului tău
15 Valeriu Anania, Cerurile Oltului, pp. 200 - 204, Editată de Episcopia Râmnicului și
Argeșului, Râmnicu Vâlcea, 1990.
16 Mihaela Proca, Savu Moga - un iconar, p.16, Editura Tehnică, București, 1994.
17 Valeriu Anania, Op. cit., p. 202.
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rob, a Domnului Io Ștefan Voievod, din mila lui Dumnezeu Domnul
Țării Moldovei. Păzește-l pe el neatins în lumea aceasta și în cea de
apoi, pentru rugăciunile celor ce te cinstesc pe Tine, ca să te preamărim
în veci. Amin. Și aceasta a facut-o în anul 7008 (1500), în al 43 an al
Domniei Sale ”.
O variantă a acestui steag se găsește astăzi la Muzeul de Istorie
Militară din București18. Potrivit acesteia sfântul Gheorghe este înfățișat
stând pe un jilț domnesc, ținând în mâini sabia și având la picioarele sale
(stând cu picioarele pe el) un balaur viu, cu trei capete. Sfântul este
(simultan) încununat cu o coroană regală de doi îngeri. Ideea sugerată de
această reprezentare nu poate fi decât aceea potrivit căreia Sfântul
(într-un prezent continuu) omoară balaurul, de vreme ce el este
încununat deja de către îngeri. O idee domnească militantă, în orice caz,
în sensul luptei împotriva balaurului vremii - care era Imperiul Otoman.
Icoana Sfântului Gheorghe are un registru creștin simbolic deosebit.
După cum deja s-a putut deduce, nici balaurul nu este pur și simplu doar
un balaur, el fiind de fapt o imagine a șarpelui satana, așa după cum apare
și în icoanele cu Adam și Eva, în iconografia românească a Botezului lui
Hristos, sau ca imagine generică a iadului în reprezentările Judecății de
Apoi. Referitor la aceasta, Valeriu Anania19 dă o frumoasă explicație
teologică. „în reprezentarea Sfântului Gheorghe am întâlnit balaurul, care
e hiperbolizarea folclorică a noțiunii de șarpe. Pentru creștini, șarpele e
simbolul cel mai puternic al diavolului, începând cu cel ce i-a amăgit pe
protopărinți și terminând cu cel din Apocalipsă, a cărui identitate e
formulată clar: «șarpele cel de demult, care se cheamă diavol și satana,
cel care înșeală pe toată lumea » (12, 9). Așadar, înfrângerea șarpelui
înseamnă biruință asupra diavolului.”
Această semnificație este mai accentuată în unele icoane prin
mijloace plastice de exprimare. După cum se poate observa și într-o
icoană moldovenească de pe la 1600, aflată în patrimoniul Muzeului
Național de Artă al României, „grota neagră, cu oase, sugerează Iadul,
din care a ieșit la suprafață diavolul sub forma balaurului”20. în această
icoană faldurile veșmintelor sunt realizate grafic, prin hașuri aurii, fapt
ce atestă (așa după cum se arată și în comentariu) influența picturii de
18 Claudiu Paradais, Comori ale spiritualității românești la Putna, Editura Mitropoliei
Moldovei și Sucevei, Iași, 1988.
19 Valeriu Anania, Op. cit., p. 204 .
20
x
1
Muzeul Național de Artă al României, Arta din Moldova de la Ștefan cel mare la
Movilești, pp. 82 și 83, București, august - octombrie 1999, catalog de expoziție.
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manuscrise (ex. „școlile” de miniatură de la Sucevița și Dragomima)
asupra picturii murale și de icoane.
O altă rezolvare interesantă a temei este dată de o icoană
basarabeană de sec. XVIII, pictată în manieră naivă. Aici dispunerea
elementelor de relief formează un imens hău (în care își află sălașul
balaurul), calul Sf. Gheorghe părând mai degrabă a zbura pe deasupra
acestuia. Mâna care binecuvântează din nori înseamnă chiar
binecuvântarea lui Dumnezeu. Inedit este palatul - casă boierească,
pictat cu vădite influențe ale arhitecturii locale.
Trecând din zona picturii religioase clasice spre zona picturii
religioase populare, a icoanei pe sticlă, se poate observa o esențializare a
temei Sfântul Gheorghe omorând balaurul. Astfel dispar stâncile, chiar
palatele și prințesa care leagă balaurul, rămânând uneori doar Sfântul
Gheorghe călare, care într-o mișcare avântată străpunge balaurul cu
sulița. O bună exemplificare în acest sens este o icoană de sec. XIX de la
Nicula, unde balaurul încolăcit printre și pe sub picioarele calului,
devine un fel de șarpe (întruchipare explicită a diavolului). Dacă în
aceste compoziții dispar elemente de peisaj și figurative, în schimb apar
elemente de ornament specifice icoanei pe sticlă, așa cum sunt florile și
diferite elemente vegetale stilizate. Acest tip de imagine este însă mai
apropiată de un anume substrat mitic al temei în cauză.
Etnologul Ion Ghinoiu consemnează diferite credințe populare
referitoare la Sfântul Gheorghe și sărbătoarea sa din 23 aprilie. Potrivit
acestora Sângiorzul este un „zeu al vegetației, protector al cailor, vitelor cu
lapte și holdelor semănate, identificat în Panteonul românesc cu Cavalerul
Trac, peste care creștinismul a suprapus pe Marele Mucenic Gheorghe.”
Această credință ar putea fi probabil o explicație la ceea ce a văzut istoricul
Ștefan Meteș într-un sat din Hunedoara. O. Mușlea21
22 menționează faptul că
în satul Boholț, Meteș a văzut icoana Sfântului Gheorghe în grajdul vitelor
și în șură, pusă acolo de oameni pentru a le păzi avutul.
Tot Ghinoiu (pp.cit.), consemnează o credință populară potrivit
căreia ar exista o legătură (un legământ) între Sf. Gheorghe și Sf.
Dumitru (Sânmedru), care își împart Anul Pastoral: vara pastorală între
Sângiorz și Sânmedru și iama pastorală între Sânmedru și Sângiorz,
amândoi purtând la brâu cheile anului. „Un sfânt înfrunzește codrul,
21 Ion Ghinoiu, Obiceiuri populare de peste an - dicționar, pp. 172 - 173, Editura
Fundației Culturale Române, București, 1997.
22 Ion Mușlea, Icoanele pe sticlă și xilogravurile țăranilor români din Transilvania,
p.41, Editura „Grai și suflet - Cultura națională”, București, 1995.
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celălalt îl desfrunzește”. Ambii prezintă analogii cu Sf. Teodor
(Săntoader), care și el „purifică spațiul de forțele malefice, omoară
balaurul, încuie iama și descuie vara”. Toți cei trei sfinți (militari, după
cum se poate observa) au trăsături comune cu Cavalerul Trac. în sensul
celor prezentate mai sus, potrivit ipostazei Cavalerului Trac, dar și
prototipului iconografic al Sfanțului Gheorghe ucigând balaurul, ar putea
fi o icoană pe sticlă pictată de Savu Moga, înfațișăndu-i pe Sf. Dumitru
și Sf. Teodor Tiron (1858). Alături unul de celălalt, în prim plan este
pictat Sf. Dumitru călare, cu o suliță (cu cruce) în mână, omorându-1 pe
necredinciosul Lie, iar în plan secund este înfățișat, asemeni Sfanțului
Gheorghe, Sf. Teodor Tiron ucigând un balaur. S-a mai păstrat de la
Savu Moga un asemenea tip iconografic (realizat în 1874) înfațișându-i
de astă dată pe Sf. Gheorghe (în prim plan) și Sf. Teodor Tiron (în plan
secund), amândoi în veșminte militare, pe cai, ucigând fiecare, cu sulița,
un balaur. în ce privește detaliile anatomice, în catalogul Savu Moga un iconar, simt bune descrieri ale acestora.
Figurile personajelor sunt supradimensionate față de corpuri.
„Portretul lui Dimitrie, imperb, conturat pe trasee ovale elenizante,
sugerează seninătatea victoriei juvenile”23. De asemeni „Sf. Gheorghe
(este redat) imperb, cu fruntea înaltă, elenistică și cu trăsături delicate, cu
ochi mari, nas subțire, obraji și maxilare pe trasee curbe”24. Spre deosebire
de acest tip (întâlnit la Sfinții Gheorghe și Dimitrie), Sf. Teodor Tiron este
redat în ambele icoane după un alt canon, întruchipând o expresie ascetică.
„Portretul lui Teodor, bărbos, matur, cu trăsături ferme, unghiulare,
sugerează gravitatea și responsabilitatea maturității victorioase prin
credință”2526
.„Sf. Teodor, cu barbă scurtă și mustață, are fata alungită,
27
pomeți proeminenți și obraji supți, ochi mari, nas lung” .
După cum se poate observa, în însemnările sale la Sângiorz, Ion
Ghinoiu face referire la un motiv mitic al Cavalerului Trac. Este
cunoscut faptul că în momentul formării și răspândirii Creștinismului,
acesta a valorizat în formulă creștină și anumite motive / evenimente pe
care (probabil cu puțină îndrăzneală) le-am putea numi predispoziții
culturale pentru primirea noii religii revelate. în ce privește motivul
Cavalerului Trac, după cum scrie în Istoria Religiilor", acesta se mai
23 Mihaela Proca, Op. cit., p. 18. ■
24 Ibidem, p.40.
25 Ibidem, p.18.
26 Ibidem, p.40.
27 Alexandru Stan, Remus Rus, Istoria religiilor (manualpentru seminariile teologice),
p. 152, Editura Institutului Biblic și de Misiune al Bisericii ortodoxe Române,
București, 1991.
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numea și Eroul Trac, fiind ocrotitorul ținuturilor trace - reprezentat sub
formă de călăreț pașnic sau cavaler războinic" .
Fie că este vorba despre o exprimare canonică sau populară a
temei Sfântul Gheorghe omorând balaurul, fie că are un substrat mitic
sau nu, această icoană este una dintre cele mai cunoscute și îndrăgite
reprezentări din iconografia românească. De altfel tema se întâlnește în
întreaga lume creștină. Se cunosc frumoase icoane ale Sfântului
Gheorghe ucigând balaurul atât în pictura greacă sau rusă, cât și în
miniatura armeană, spre exemplu. Dar această temă este transpusă și în
sculptură. în acest sens, la Cluj se păstrează o copie a statuii ecvestre din
bronz a Sfântului Gheorghe ucigând balaurul, originalul realizat la 1373
de meșterii Martin și Gheorghe din Cluj (fiii zugravului Nicolae din
Cluj) pentru regele Carol al IV-lea al Boemiei, păstrându-se la Praga.

O scurtă prezentare a icoanelor pe sticlă având tema: „Sfântul
Gheorghe”, icoane aflate în Depozitul „Ocupații” - Muzeul Etnografic
al Transilvaniei
în Depozitul „Ocupații” se află 26 icoane pe sticlă cu tema Sfîntul
Gheorghe, la care se mai adaugă încă 7 icoane aflate în depozitul de la*

28 în ipostază de călăreț luptător, vânător, războinic, zeul apare însoțit de un câine,
„în mână poartă o lance pe care o aruncă asupra unui porc mistreț, din fuga calului
(...) Cavalerul Trac vânează mistrețul care scurmă la rădăcinile pomului vieții sau
chiar îl roade. Suprimând cauza morții, sau chiar moartea reprezentată prin mistreț,
Cavalerul Trac este o divinitate a vieții, poate și a vieții de dincolo de moarte.”
Referitor la mistrețul scurmător la rădăcina pomului vieții, probabil nu este lipsit
de interes ca să ne amintim de unele cântări românești care spun că diavolul roade
rădăcinile pomului lumii acesteia, dar la trecerea dintre ani este tulburat / speriat de
urători (sau aude toaca) și în acest moment de neatenție pomul se regenerează.
Atingându-se de rodul vieții (și simbolul regenerării / perpetuării acesteia) atât
mistrețul cât și balaurul au parte de același sfârșit. Sunt uciși cu sulița: unul de
Cavalerul Trac, iar celălalt de Sfântul Gheorghe. Privitor tot la această temă, în
Enciclopedia arheologiei și istoriei vechi a României, se precizează făptui că acest
„cavaler trac”, numit așa după aria de răspândire a cultului, urmează o moștenire
culturală elenistică, dar este transpus în „iconografie” mai ales în epoca romană.
Având sanctuare, el este numit „erou protector al locului”, dar și invictus, aeternus,
sanctus, dominus. A se vedea în paralel aici și numirea Sfântului mare mucenic
Gheorghe - „purtătorul de biruință”. O particularitate a reprezentării Cavalerului
Trac (ex. placa votivă de la Tomis) este prezența unui copac pe care se încolăcește
un șarpe și a unui altar din care se înalță flăcări.
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Hoia. Dintre acestea, 14 sunt de Școala de la Nicula (și Gherla)29 și pot fi
datate din perioada: prima jumătate a sec. XIX - prima jumătate a sec.
XX30. La acestea se mai adaugă una din a doua jumătate a sec. XX,
intitulată „Georgiu Sântutu” și care copiază în oglindă (fără a întoarce
desenul) o icoană de Nicula din sec. XIX31. Fiind de dimensiuni mai
mici, pe glajă, compoziția icoanelor niculene este simplă. Sfântul
Gheorghe pe cal (direcția de la stânga spre dreapta), înfige sulița în
balaurul aflat la picioarele sale. Omamentica este alcătuită din motive
vegetale (frunze), motivul torsadei (1/2 XIX) și motive florale (tip
trandafiri/ruje; 2/2 XIX); într-o icoană mai apar soarele și luna. Sfântul
are în general o tunică roșie și pelerină.
Școala de la Nicula pare a fi copiată peste timp de meșterii din
Mărgău, numai că în acest caz compoziția este în oglindă față de
Nicula. Icoanele de Mărgău sunt în culori tari (nu lipsesc rozul și
movul), iar vestimentația cavalerului este oocidentalizată. în depozit
există trei asemenea icoane.32 Asemănător cu tipul Nicula, dar având
culori mai amestecate și grizate, este o icoană aparținând Zugrăvițelor
Prodan din Maierii Albei Iulia, icoană ce poate fi datată în a doua
jumătate a sec. XIX.33
De o vechime considerabilă, eleganță în stil și compoziție variată
sunt trei icoane de Laz, databile din prima jumătate a sec. XIX. Una
dintre acestea este similară cu o reprezentare din albumul Iulianei și
Dumitru Dancu (considerată de !4 XIX și aparținând probabil lui Torna
Poenaru).34 Această icoană îi înfățișează pe Sfinții Gheorghe și Teodor
Tiron călări, omorând fiecare câte un balaur. în celelalte două icoane, în
compoziție apare și prințesa. într-una Sf. Gheorghe este încununat de un
înger, iar în cealaltă are în mână un chivot. Stilul de Laz este în culori
pastelate, transparente, profilate pe hârtie argintie (fondul).

29 2659/ 26 x 31 cm; B 7737/ 25 x 30 cm; C 95/ 25 x 30 cm; 4031/ 22,5 x 32 cm; 8776/
23 x 27,5 cm (cele mai vechi, prima jumătate a sec. XIX); din a doua jumătate a sec
XIX și începutul sec. XX sunt următoarele: 8836/ 24,5 x 29 cm; A 4064/ 27x32 cm; A
4065/ 25,5x31 cm; A 4571/ 23,5x28,5 cm; B 6267/ 45x56 cm; B 6268/ 26,5x32 cm; B
7694/ 42x48,5 cm; 7620/ 26x31 cm; B 7705/ 25,5x31 cm; B 7737/ 25x30 cm.
30 Pentru două dintre acestea ar exista o mică probabilitate să fie datate de sfârșit de
secol XVIII.
31A 7112; deși de dimensiuni mari: 52 x 60,5 cm (cu ramă), calitatea artistică a acesteia
este discutabilă.
32 B9286/ 38,5x46,5 cm; B9291/ 38,5x44,5cm; B9294/39x47 cm.
33 2912/41x52 cm.
34 8746/ 36x48,5cm;celelalte două: N 1407/ 41x53,5 cm; 8805/ 36x46 cm.
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în icoanele de Mărginimea Sibiului (una) și Șcheii Brașovului
(două), compoziția se desfășoară de la dreapta spre stânga (deci invers
decât la Nicula). Aceste icoane sunt mai mari, mai elaborate (apar și
castelul și prințesa), cu ramele având urme de pictură (Mărginime) sau
ornament (Șchei). Pe undeva aceste trei icoane seamănă (dar în oglindă)
cu o xilogravură ce a circulat în epocă; iar cea de Mărginime are chiar
ecouri ale icoanei pe lemn (pe calul Sf. Gheorghe mai apare un personaj
enigmatic legat tot de episodul minunilor). Aceasta poate fi datată din a
doua jumătate a sec. XIX.35 Dintre icoanele de Șchei, una ar fi de pe la
190036, iar cealaltă din prima jumătate a sec. XX3738
. Tot cu o compoziție
elaborată este o icoană (foarte probabil) a lui Savu Moga din Arpașul de
Sus, icoană ce datează de Ia 1880 (este precizat anul). Ca element de
decor, aici apare un chenar lat, alcătuit din dreptunghiuri colorate în
aceleași nuanțe cu cele ale narațiunii plastice propriu-zise.
Precizez că pentru datare am folosit comparații tematice și
stilistice cu icoane din albumele dedicate icoanei pe sticlă, am comparat
icoanele aflate în depozit între ele, am utilizat de asemeni eventualele
precizări de pe spatele icoanei (precum și cota - ex. pentru N-uri), și nu
în ultimul rând la sfârșit am confruntat datele mele cu cele ale dnei
muzeograf Ileana Bartos.

Catalog al icoanelor pe sticlă având tema „Sfântu Gheorghe
omorând balaurul” (din Depozitul Ocupații - Muzeul Etnografic al
Transilvaniei)

Tehnica de execuție:
“Școala”, centrul de la Nicula (în general): tehnica tempera pe
bază de pigmenți vegetali și minerali (ex. excepție: A7112, icoană
contemporană de “Nicula” realizată în culori de ulei).
Centrul Laz: sec. XX - tehnica ulei, preparată din pigmenți și
ulei de in; sec. XIX - probabil tehnica tempera pe bază de pigmenți
vegetali și minerali.
Savu Moga: pigmenți tempera sau vegetali și minerali, lianți
organici și vegetali.
Centrul Mărgău: folosește culori pe bază de ulei.
35 8824/ 40x50 cm.
36 8787/43,5x54 cm.
37 B8201/33x43 cm.
38 3121/47x52 cm.
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Rama:
Este parte integrantă a unei icoane pe sticlă. Are anumite
caracteristici în funcție de centrul din care provine. Spre exemplu pentru
Nicula sunt simple, băițuite, vopsite, în culori închise și executate cu
retrageri spre interior, eventual un șanț și spre exterior.
In ultima perioadă’ (2/2 XX) s-a folosit și un ornament ondulat
realizat cu “pieptenele” (imitație a fibrei de lemn) - ornament ce se
regăsește și la unele icoane de Mărgău (în acest centru practicându-se
rame simple, doar băițuite). Ceva asemănător (ornament ondulat) s-a
practicat și la icoane de Șcheii Brașovului. Atât la Nicula, în icoane mai
vechi, cât și la Laz ramele sunt pictate cu roșu (diferite nuanțe) spre
interior. Tot la Laz pot să apară urme de pictură pe rame (ex. ornamente
florale realizate din puncte). Rame pictate cu ornamente florale (aici mai
elaborate) sunt caracteristice și pentru centrul Mărginimea Sibiului.
Ramele sunt în majoritate originale. Unele prezintă o stare de
conservare bună sau relativ bună, iar altele sunt atinse de cari (ex.
B6268). Ramele icoanelor de Mărgău sunt foarte fragile. Probabil
ramele de la B7694 și A4065 au fost înlocuite.

Observații:
S-a folosit termenul atelier pentru a identifica un centru de
pictură: ex. Nicula, dar și pentru un autor: ex. Savu Moga. Pentru centrul
de la Maierii Albei Iulia este cunoscut “un” autor generic: Zugrăvițele
Prodan.
Au apărut unele probleme de datare și localizare pentru centrele Laz și
Arpașul de Sus - Savu Moga. 3121, icoana datată la 1880 este în stilul
lui Savu Moga și asemănătoare cu una datată 1855, Colecția Brăiloiu București, autor Savu Moga (Dumitru și Iuliana Dancu - Pictura
țărănească pe sticlă, nr.77).
Privitor la icoana 8805, Mihaela Proca (Savu Moga - Un iconar, planșa
2) o atribuie lui Savu Moga - luând în considerare mai ales rafinamentul
chipului, deșți stilistic ea ar aparține centrului Laz (inclusiv modul de
realizare al ramei).
Aceeași problemă s-ar putea ridica în acest caz referitor la 8746 o icoană asemănătoare aparține lui Savu Moga (1855; vezi Mihaela
Proca, planșa 3), dar pe de altă parte Cornel Irimie și Marcela Focșa
(Icoane pe sticlă, foto 73-74) consideră o icoană foarte asemănătoare cu
aceasta (inclusiv ca mod de tratare a ramei a aparține centrului Laz,
pentru A XIX). Ca mod de realizare al chipurilor, și nu numai, 8746 și
8805 par a aparține aceluiași autor. Este adevărat că Savu Moga a copiat
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unele icoane după centre mai vechi, însă totuși 8746 și 8805 ar putea fí
Laz. în acest context în discuție ar putea intra și NI407 - “înrudită” cu
cele două mai sus menționate, stilistic aparținând Lazului.
în catalog icoanele sunt grupate după centre, dar și după anumite
asemănări. Ex. B6268 pare a fi o formă intermediară între 2659, B7705
și B7737, dar la fel de bine poate să fie tip B7737, cu influență din 2659
(ex. “căciula”).
Alt exemplu de circulație
ar putea fi o xilogravură -3041,
’ a formelor
Q
aparținând probabil unui atelier local și provenită geografic din Poiana
Sibiului. Interesant este că 8824, icoană de Mărginimea Sibiului are mai
multe elemente comune cu această xilogravură. O imagine mai îndepărtată,
însă unde apar și un elemente suplimentare din xilogravură (inedit chiar: o
reprezentare geometrică a ideii de dumnezeire celestă), dar lipsesc alte
elemente care sunt prezente la Mărginime, aparține centrului Șcheii
Brașovului, pe la 1900. Deci ar putea exista posibilitatea ca în această zonă:
Sibiu - Brașov, reprezentarea mai elaborată a Sfântului Gheorghe să fi fost
influențată de o xilogravuri asemănătoare care au circulat în epocă. In plus,
față de orientarea Sf. Gheorghe în icoanele de Nicula și Laz, cele de la Brașov
(ex. B8201 pare a fi o copie ușor modificată a 8587) și Sibiu sunt așezate
invers, ca și cum modelul ar fi fost copiat (și adaptat) de-a dreptul după
xilogravură/ sau un alt “izvod” poziționat asemănător.
Tot în contextual circulației formelor se remarcă spre ex. A7112,
care pare a copia în oglindă (ca produs final), deși prost, o icoană tip
B6267. Alături de aceasta, nu în ultimul rând, Mărgăul - care ar copia
foarte îndepărtat un oarecare stil Nicula, dar introducând elemente
“istorizante” (ex. tipul cavalerului medieval în armură) demonstrează
decadența tradiției iconarilor pe sticlă transilvăneni.

39 Este interesant faptul că această stampă după xilogravură e asemănătoare cu un
model atonit al lui Eftimie Ierodiaconul, 1858, 35x24 cm (imagine reprodusă într-un
catalog editat la Tesalonic, 1997, cu ocazia expoziției: “Comori din Sfântul Munte
Athos”). în cazul de față xilogravura transilvăneană are o linie a desenului și o grafie
greacă mai rudimentară și ar exista o posibilitate ca aceasta să fie o copie a unei
oarecare xilogravuri grecești, chiar atonite.
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LISTA ILUSTRAȚIILOR
Tema: Sfântul Gheorghe ucigând balaurul

i. Nr. înv. 4031, icoană pe sticlă, 22,5x32 cm,
atelier Nicula, % XIX. Proveniență geografică:
Nicula, Cluj; stare de conservare: crăpată, stratul
pictural prezintă numeroase exfolieri.

2. Nr. înv. 2659, icoană pe sticlă, 26x31 cm,
atelier Nicula, ‘A XIX. Proveniență geografică:
Sălciua, Turda; Stare de conservare: bună.

3. Nr. înv. C95, icoană pe sticlă, 38,5x44, 5 cm,
(posibil copie după ) atelier Nicula, A XIX.
Proveniență geografică: Nicula, Cluj; stare de
conservare: bună

4. Nr. înv. A4064, icoană pe sticlă, 27x32 cm,
atelier Nicula, 2/2 XIX. Proveniență geografică:
Berbești, Sighetul Marmației; stare de conservare:
proastă, numeroase exfolieri ale stratului pictural.
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5. Nr. înv. 7620, icoană pe sticlă, 26x31 cm,
ateiier Nicula, 2/2 XIX. Proveniență geografică:
Jucul de Mijloc, Cluj; stare de conservare:
exfolieri ale stratului pictural (afectează parțial
portretul).

7. Nr. înv. B6268, icoană pe sticlă, 26,5x32 cm,
atelier Nicula, 2/2 XIX. Proveniență geografică:
Maria Panea, Mărgău; stare de conservare:
proastă, numeroase exfolieri ale stratului pictural.

6. Nr. înv. B7705, icoană pe sticlă, 22,5x32 cm,
atelier Nicula, 2/2 XIX. Proveniență geografică:
R. K.., Cluj; stare de conservare: ușoare exfolieri
ale stratului pictural.

8. Nr. înv. B7737, icoană pe sticlă, 25x30 cm,
atelier Nicula, 2/2 XIX. Proveniență geografică:
R. K., Cluj: stare de conservare: crăpată,
exfolieri în special în zona ornamentului floral.
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9. Nr. înv. 8836, icoană pe sticlă, 24,5x29 cm,
atelier Nicula, 2/2 XIX. Proveniență geografică:
iud. Alba; stare de conservare: exfolieri ale
stratului pictural.

11. Nr. înv. B7694, icoană pe sticlă, 42x48,5 cm,
atelier Nicula, 2/2 XIX. Proveniență geografică:
R. K., Cluj; stare de conservare: exfolieri ale
stratului pictural.
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10. Nr. înv. A4065, icoană pe sticlă, 22,5x31 cm,
atelier Nicula, 2/2 XIX. Proveniență geografică:
Berbești, Sighetul Marmației; stare de conservare:
exfolieri ale stratului pictural.

12. Nr. Inv.B6267, icoană pe sticlă, 45x56 cm,
atelier Nicula, 2/2 XIX. Proveniență geografică:
M. P., Mărgău; stare de conservare: exfolieri (în
jumătatea inferioară a compoziției).
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13. Nr. Înv. 3121, icoană pe sticlă, 47x52 cm,
atelier Arpașul de Sus - Savu Moga, 1880.
Proveniență geografică: Drăguș. Făgăraș; stare
dp rnnQprvarp* hună

14. Nr. înv. A7112, icoană pe sticlă, 45x56 cm,
atelier Nicula, 2/2 XX. Proveniență geografică:
Nicula, Cluj ; stare de conservare: foarte bună.

15. Nr. înv. 3041, stampă, 42x55 cm, probabil
atelier Hășdate (xilogravură realizată probabil după
un model de atelier grecesc, respectiv atonii).
Proveniență geografică: Poiana Sibiului; stare de
conservare: bună (înrămat ulterior: ramă nouă).

16. Nr. înv. 8824, icoană pe sticlă, 40x50 cm,
atelier Mărginimea Sibiului, 2/2 XIX.
Proveniență geografică: neprecizată; stare de
conservare: relativ bună.
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17. Nr. înv. 8587, icoană pe sticlă, 43,5x54 cm,
atelier Șcheii Brașovului, pe la 1900. Proveniență
geografică: Poiana Mărului, Brașov; stare de
conservare: bună.

18. Nr. Înv. B8201, icoană pe sticlă, 33x43 cm,
atelier Șcheii Brașovului, !6 XX. Proveniență
geografică: Lădăuți (corn. Barcani), Covasna; stare
de conservare: bună.

19. Nr. Jnv. 8805, icoană pe sticlă, 36x46 cm,
atelier Laz, 16 XIX. Proveniență geografică:
neprecizată: stare de conservare: bună.

20. Nr. înv. N1407, icoană pe sticlă, 41x53,5
cm, atelier Laz, XIX. Proveniență geografică:
Mujna, Odorhei; stare de conservare: bună.
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21. Nr. înv. 8746, icoană pe sticlă, (*apare și
Sf. Teodor Tiron), 36x48,5 cm, atelier Laz, 14
XIX. Proveniență geografică: neprecizată;
stare de conservare: bună.

23. Nr. Înv. B9294, icoană pe sticlă, 39x47 cm,
atelier Mărgău, 2/2 XX. Proveniență geografică:
Mărgău, Cluj; stare de conservare: bună.

22. Nr. înv. 2912, icoană pe sticlă, 22,5x32
cm, atelier Maierii Albei Iulia, 2/2 XIX.
Proveniență geografică: Straja, Alba; stare de
conservare: exfolieri ale stratului pictural în
zona superioară a compoziției.

24. Nr. înv. B9291, icoană pe sticlă, 38,5x44,5 cm,
atelier Mărgău, 2/2 XX. Proveniență geografică:
Mărgău, Cluj; stare de conservare: bună.
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25. Nr. înv. A4571, icoană pe sticlă, 23,5x28,5 cm,
atelier Nicula, 2/2 XIX. Proveniență geografică:
Leheceni (com. Cărpinet), Bihor;. stare de
conservare: proastă, numeroase exfolieri ale
stratului picturai.
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26. Nr. înv. B9286, icoană pe sticlă, 38,5x46,5 cm,
atelier Mărgău, 2/2 XX. Proveniență geografică:
Mărgău, Cluj; stare de conservare: bună.
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Anexă

Câteva considerații privind reprezentarea sfinților militari cu
exemplificări în contextul iconografiei românești
Parcurgând cu privirea zidurile unei biserici, se poate observa
faptul că în naos (de regulă) sunt pictați și sfinți militari. Liturgica
Generala^ consemnează și câteva nume ale acestora, așa după cum au
rămas prin tradiție. în rândul cel mai de jos al naosului, pe peretele de
sud sunt pictați: Sf. Mina, Arh. Mihail, Sf. Procopie și Sf. Gheorghe, iar
pe peretele de nord: Sf. Teodor Stratilat, Sf. Teodor Tiron, Sf. Mercurie,
Sf. Nichita, Sf. Eustațiu. Tot aici40
41 se precizează de ce în naos sfinții
militari sunt pictați la curba arcurilor mari care susțin cupola, ei
„formând un fel de gardă de onoare la picioarele Pantocratorului”.
Parcurgând Proloagele sau Viețile Sfinților, privitor la acest subiect, se
remarcă faptul că din multitudinea de sfinți militari, sau cum îi numește
Miron Cristea în a sa Iconografie-, „sfinții soldați”, doar câțiva sunt
pictați într-o biserică. Acest lucru este valabil și în ce privește icoana, și
în mod special icoana românească pe sticlă, unde sfinții preferați au fost:
Gheorghe, Teodor (Toader), Dimitrie (Dumitru) și Mihail, arhanghelul.
O primă explicație care s-ar putea da privitor la alegerea făcută
de iconari în favoarea reprezentării unor sfinți este aceea a popularității
de care se bucurau aceștia. Și dacă în pictura ecleziastică se încetățenise
prin tradiție și prin erminii reprezentarea unor anume sfinți militari, în
popor icoana pe sticlă aduce privitor la aceștia un spațiu al legendei. Atât
sfântul Gheorghe cât și sfântul Teodor (sau Toader) omoară balaurul, iar
sfântul Dumitru omoară pe Lie. Se pare că este vorba despre sfântul
Teodor Tiron, mai apropiat ca prăznuire de perioada ritualurilor agrare
dinaintea Postului Mare - vezi „Săptămâna Caii lui Sântoader”42, deși
potrivit agiografiei atât Teodor Tiron, cât și Teodor Stratilat omoară câte
un balaur. Se poate ușor observa faptul că acestea sunt icoane dinamice
și tipologic înrudite.
Pe sfântul Gheorghe nu-1 vom găsi niciodată (probabil) într-o
icoană pe sticlă pictat altfel decât omorând balaurul. în schimb în

40 Ene Braniște, Liturgica generală, Editura Institutului Biblic și de Misiune al Bisericii
Ortodoxe Române, București, 1993, p.488.
41 Ibidem, p.483.
42 Ion Ghinoiu, Obiceiuri populare de peste an, Editura Fundației Culturale Române,
București, 1997, p.168.
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biserică, sfinții militari din naos au o atitudine statică. Aici ei se înscriu
în ceata sfinților martiri, în iconografia „Bisericii triumfătoare” care este
încununată de prezența lui Iisus Hristos Pantocrator. Din această
perspectivă a apropierii de inima spațiului liturgic, distingem în cazul
iconografiei sfinților militari trei trepte: prezența mărturisitoare (în
naos, „la picioarele Pantocratorului”), de regulă într-o aliniere; prezența
conform agiografiilor (cicluri iconografice cu viața și martiriul sfinților,
pictate în pronaos sau pe zidurile exterioare în Moldova) și prezența
legendară (în icoana pe sticlă).
Privitor la modul în care trebuie reprezentați sfinții militari din
naos, erminiile dau doar informații tipologice, și de regulă o indicație
agiografică a martiriului. Dar să vedem care sunt, potrivit Erminiei lui
Dionisie din Fuma43, (într-o variantă completată și după alte erminii,
valabilă ca informație - asemeni originalului - pentru întreg spațiul de
pictură bizantină), descrierile unor sfinți militari frecvent întâlniți în
bisericile românești.
Sfântul Gheorghe (23 aprilie): „Sfântul slăvitul marele mucenic
Gheorghe, purtătorul de biruință, tânăr, frumos, fără de barbă, cu părul
creț cârlionțat până la urechi, înalt la trup Sfântului Gheorghe îi este
dedicat în carte și un capitol hagiografic, unde însă nu apare legenda
omorârii balaurului (p.203). Erminia consemnează că după ce sfântul a
fost supus la felurite chinuri, s-a sfârșit prin sabie (pp. 176-178).
Sfântul Teodor Stratilat (8 februarie): „Sfântul marele mucenic
Teodor Stratilat, cu părul creț, cu barba despărțită în două, prin sabie se
săvârșește” (p.l97).// Sfântul Teodor Tiron (17 februarie): „Sfântul
marele mucenic Teodor Tiron, cu barbă neagră, cu părul capului până
din sus de urechi, în cuptor, prin foc se săvârșește” (p.l97). // Sfântul
Dimitrie (26 octombrie): „Sfântul marele mucenic Dimitrie, izvorâtorul
de mir” (p. 189). Observăm că aici nu este nici o indicație tipologică, ci
doar a atributelor sale. Tot în această erminie (p. 154) Sfântul Dimitrie
este descris: „tânăr, cu începere de mustăți”. Tot aici (cap. Sfinții
mucenici și chipurile lor, p.l54) Sfântul Artemie (20 octombrie) este
descris doar „la chip ca Hristos” și asemeni Nichita (probabil Nichita
Romanul, 15 septembrie, pentru că sunt mai mulți mucenici Nichita): „și
acesta tot ca Hristos”.
Sfântul Artemie (după cap. de sinaxar): „Sfântul marele mucenic
Artemie, de asemenea ca Hristos, prin sabie se săvârșește” (p. 188).
Sfântul Nichita (după cap. de sinaxar): „Sfântul marele mucenic Nichita
Romanul prin foc se săvârșește. Zugrăvirea: Vâltoare de foc mare și într4’’ Dionisie din Fuma, Erminiapicturii bizantine, Editura Sofia, București, 2000.
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însă sfântul tânăr, cu începere de barbă, avându-și mâinile și vederile în
sus și doi ostași răscolind focul” (p.l85). // Sfântul Mina (11 noiembrie):
„Mina Egipteanul, bătrân, cu barba rotundă”(p.l4) și „Sfântul mucenic
Mina din Cotiada, bătrân cu barba rotundă, Victor și Vichentie diaconul,
tineri, fiind căzniți în felurite chipuri, primesc sfârșitul” (p.l90).//
Sfântul Mercurie (25 noiembrie): „Mercurie, tânăr, cu începere de
barbă” (p. 154) și „Sfântul marele mucenic Mercurie, când a răbdat
muncile fost-a de 25 ani, mare la trup, cuvios și frumos la față,
strălucind de rumeneala ce avea în obraz, plavoș la păr, de sabie și-a
primit sfârșitul” (p. 191).
între frescele extrase cu ocazia restaurării bisericii episcopale de
la Curtea de Argeș, s-a păstrat și un fragment cu Sfântul Procopie (după
descriere și toate probabilitățile marele mucenic Procopie, 8 iulie). în
Erminie (p. 209) acesta este descris: „Sfântul mare mucenic Procopie,
fără de barbă, și maica sa Teodosia, și sfinții mucenici: Nicostrat și
Antioh și 12 jupânese de sfat, au pătimit împreună în Cezareea și au
primit sfârșitul prin sabie”.
încercând o tipologie fizică a sfinților, pe baza datelor de mai
sus, se pot reține câteva caracteristici principale ale chipului44, precum și
unele informații despre aspectul fizic general45. Privitor însă la detalii de
fizionomie precum: ochi, urechi, nas, nu există referințe. Aici însă
intervine canonul de reprezentare al sfinților în iconografia bizantină și
de tradiție bizantină, lucruri pe care cu siguranță că maeștrii iconari le
cunoșteau. Aici intervin câteva probleme de teologia icoanei, deoarece
pictura religioasă orientală a păstrat un prototip duhovnicesc al
reprezentării sfinților. Aceste aspecte sunt tratate cu atenție în Teologia
icoanei (spre ex.) a lui Leonid Uspensky. El arată că prin intermediul
artei iconografice, încă de la începuturile sale „creștinii se străduiau să
transmită nu doar ce este vizibil pentru ochii trupești, dar și ce este
invizibil, în speță, conținutul spiritual al celor reprezentate”46. Aceste
trupuri de sfinți sunt asemănate cu trupul taboric al lui Hristos, în sensul
în care ele sunt transfigurate de slavă.
Din punct de vedere istoric, la formarea canonului iconografic
hristic converg două curente artistice principale: arta elenistică
(reprezentând spiritul grec al artei creștine) și arta creștină
44 dacă sfanțul era mai tânăr sau mai bătrân; dacă avea sau nu barbă (și eventual cum
era aceasta: ex. rotundă, despărțită în două); eventual forma părului (ex. creț sau tăiat
din sus de urechi).
43 ex. că era “înalt la trup”.
46 Leonid Uspensky, Teologia icoanei, Editura Anastasia, București, 1994, p.37.
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ierusalimiteană, respectiv siriană. Creștinismul păstrează din arta
elenistică frumusețea armonioasă și sensul ritmului (a se vedea frizele cu
sfinți), iar din arta siriană o iconografie veridică. Privitor la chipul lui
Hristos, iconografia merge pe formula siriană (și realistă) a bărbatului cu
barba întunecată și păr lung, detașându-se de tipologia elenistică
apolonică a tânărului zeu imperb și elegant47.
Am remarcat faptul că în Erminie privitor la unii sfinți sunt trimiteri
în genul: „asemenea cu Hristos”, iară a mai fi nevoie de alte explicații (știut
fiind că în mod real nu pot exista două persoane asemenea). Dar de vreme
ce „arta sacră ortodoxă este expresie a dogmei transfigurării”48 acest lucru
devine posibil. Tot din acest considerent linia generală a trupului este una
mai alungită, spiritualizată. Fața are de asemenea caracteristici speciale,
comune. Nasul este puțin alungit, iar ochii și urechile devin ciudate pentru o
fizionomie reală. “Acest mod nenaturalist de a reprezenta iconic organele
senzoriale exprimă surditatea și absența reacției față de manifestările
lumești, impasibilitatea, detașarea de orice stimul și, pe de altă parte,
receptivitatea față de lumea spirituală, dobândită prin sfințenie”49.
Rânduiala din lumea spirituală se manifestă și în prezentarea
chipurilor acesteia. Până și pictarea veșmintelor: „haină a nestricăciunii”
(p.l27) urmează această disciplină, reflectată la cel mai mic amănunt
(deoarece neorânduiala și haosul îi sunt specifice vrăjmașului). „Ordinea
lăuntrică a omului reprezentată pe icoană se reflectă firește în atitudinea
și în mișcările sale: sfinții nu gesticulează; ei stau rugându-se în fața lui
Dumnezeu, iar mișcările și chiar atitudinea lor față de trup primesc un
caracter sacramental, hieratic. în general, ei stau cu fața, sau pe trei
sferturi către privitor. Această trăsătură a caracterizat arta creștină încă
de la nașterea ei. Sfântul este prezent aici, în fața noastră, iar nu undeva
în spațiu; trebuie să-l vedem față către față, de vreme ce îi adresăm
rugăciunea noastră”50.
Privind sfinții militari din naosul unei biserici și având câteva
date de teologia icoanei, se poate mai ușor înțelege de ce de ce Erminia
nu a precizat mai multe date despre fizionomia chipului și aspectul fizic
general; aceste informații nefiind necesare nici pictorului și nici
credinciosului. Toți sfinții (aproximativ de aceeași vârstă) puteau fi
pictați cu același tip de nas, același tip de gură, ochi sau urechi, pentru că
acest lucru nu deranja pe nimeni și nu contravenea nici unui canon. în
47 Ibidem, p.53.
48 Ibidem, p.126.
49 Ibidem, p.123.
50 Ibidem, p.127
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cazul sfinților militari ochii sunt expresivi iar fața exprimă pace (ca la
toți sfinții de altfel). Privirea este dată de asocierea ochilor (care
tipologic pot fi foarte asemănători mai multor sfinți, existând oarecum
un standard al reprezentării) și dispunerea sprâncenelor. Din acest punct
de vedere extrem de interesantă este o miniatură armeană unde se disting
(mai ales la ochi) trăsături armenești specifice. în esență, faptul că ochii,
gura, nasul sau urechile erau mai mari sau mai mici, în diferite
reprezentări ale aceluiași sfânt, nu constituie nici o problemă.
Deosebirile (relative) personale sunt date de vârstă, păr, barbă și
mustață (eventual), prezența unor semne particulare (ex. uneltele torturii),
uneori asociere (ex. Sf. Teodor Tiron dimpreună cu Sf. Teodor Stratilat
sau Sf. Gheorghe cu Sf. Dimitrie). Nici vestimentația (care nu este
pomenită în Erminie) nu e un semn distinctiv, deoarece în cazul sfinților
militari, care (în majoritate) de fapt au trăit cam în aceeași perioadă, în
timpul persecuțiilor romane și nașterea (respectiv consolidarea) Imperiului
Bizantin, costumul este acela al soldatului roman. Echipamentul esențial
al soldatului era format din coif (cassis), armura (lorica segmentata), sabie
cu 2 tăișuri (gladius), un pumnal, sulița de lungime medie pentru aruncare
(pilium), scutul (scutum) si sandale. Pe sub lorica avea o tunică (cu
“balteus” în față), adică o cămașă până la genunchi. Armura numită lorica
segmentata, era formată din mai multe lame din bronz suprapuse. Se purta
deaseamenea și cămașa de zale. Apărarea frontală a soldatului roman era
oferita de scutum: fie rotund, din bronz, fie oval, dreptunghiular, de lemn,
iar mai târziu urma sa fie semicilindric sau hexagonal. în luptă, soldații
mai purtau si o mantie roșie care avea rolul de a ține căldură și a induce
frică în ochii inamicului.
Firește că această tipologie clasică se modifică treptat în formula
bizantină. Printre altele, în secolul VI, spre exemplu, împăratul bizantin
Heraclius pune accent pe arcași în armată (în diferite reprezentări apar
sfinți militari cu arcuri). Așa bunăoară este reprezentare unui sfânt
militar din biserica Sfântul Nicolae Domnesc de la Curtea de Argeș.
Reprezentarea tipică a vestimentației unui sfânt militar este
următoarea: mantie, lorică (prelungită puțin în zona membrului superior
și a brațului), tunică pantaloni pe picior, încălțări simple cu “moletiere”,
sabie, scut. Observăm că este eliminat coiful (sau este așezat pe un umăr,
așa după cum se vede într-o frescă de la mănăstirea Probota) și sunt
eliminate de asemenea o parte din arme, lucru logic privitor la faptul că
iconografia prezintă imaginea ideală. Coiful ar fi acoperit o parte din cap
și ar fi ascuns părul, în vreme ce în icoană este extrem de importantă
claritatea feței. în această privință se poate exemplifica o frescă de la
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mănăstirea Sucevița în care Sf. Dimitrie nu poartă coif, în vreme ce
dușmanul prăvălit la picioarele sale are așa ceva.
Probabil există aici și o explicație de natură duhovnicească, sfinții
fiind de fapt apărați de Duhul lui Dumnezeu. Iar privitor la arme, este
pictată o sabie și un scut, o lance sau un arc, mai mult ca distincție a
categoriei sociale. într-o icoană de la mănăstirea Sucevița pictorul a realizat
o trimitere interesantă. Din grupul celor cinci sfinți martiri (patru sunt după
vestimentație sfinți militari)., primul sfânt din stânga ține în mână o sabie cu
mâner sub formă de cruce, iar sfântul din mijloc ține într-o mână sulița și în
dreapta crucea, ca pe un simbol al martirajului creștin.
Două fresce cu sfinți militari extrase de la Catedrala Argeșului,
restaurate de curând, rețin atenția. Mantia roșie (de diferite nuanțe) cu
care sunt reprezentați aici sfinții militari primește și o valorizare
specială, ea fiind “nu doar un habitus iconografic pentru această
categorie de sfinți, ci și o aluzie la sfârșitul lor martiric”5 . Cei trei sfinți
sunt reprezentați frontal, în costum militar. Sfântul Artemie poartă
“platoșă, sabie, scut și cnemide”, Sfântul Teodor Tiron “suliță, scut
rotund și platoșă” iar Sfântul Procopie “platoșă, sabie și suliță”51
52.
Privitor tot la vestimentație, se poate observa faptul că în pictura
medievală românească sfinții militari sunt reprezentați cu picioarele
complet acoperite (contar imaginii soldatului roman). Dacă acest lucru
nu are vreo legătură cu costumul bizantin ulterior, explicația ar putea
consta într-o anumită atitudine a iconarului răsăritean. La Sinodul
Quinisext ținut în anul 692, Părinții reuniți acolo au emis și un canon
(nr. 100) care sancționa “imaturitatea păgână” din pictura religioasă. Iată
și textul canonului: “Ochii tăi să privească drept înainte și genele tale
drept înainte să caute (Pilde 4, 25) - așa vorbește înțelepciunea. Căci
prea ușor pătrund impresiile trupești în suflet.
Prescriem deci ca înșelătoarele picturi ce sunt arătate privirii și
care corup mintea (noun) prin exercitarea unor plăceri rușinoase - fie că
e vorba de tablouri sau de altele asemenea - să nu fie defel înfățișate, iar
dacă cineva le va alcătui să fie afurisit”53.
O ipostază inedită de vestimentație este aceea a unui înger
militar, probabil un arhanghel, pictat în interiorul tamburului turlei mari
de la mănăstirea Probota. Aici îngerul (din ceata Puterilor) este
51 Muzeul Național de Artă al României, Arta Țării Românești in secolele XIV - XVI,
București, 2001, p.39.
52 Muzeul Național de Artă al României, Frescele de la Catedrala Argeșului (o nouă
concepție de restaurare). București, 1998, p.8.
53 Uspensky, Op. cit., p.62.
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înveșmântat într-un costum clasic de reprezentare bizantină, însă poartă
pe cap un coif care mai degrabă face trimitere la coiful cavaleresc
medieval. Este o interesantă sinteză în formulă moldovenească. Tot aici
pelerinele îngerilor soldați nu mai sunt în exclusivitate roșii, după tipul
roman, ci au diferite culori. Aceste pelerine fluturânde, dar desenate
după cute precis delimitate, dau o expresie de dinamism (alături de alte
elemente). Tot din punct de vedere al vestimentației, o varietate
deosebită este dată spre exemplu de iconografia românească a sfântului
arhanghel Mihail. Când apare ca “arhanghel păzitor” în pronaos, e pictat
după modelul bizantin. Dar atunci când este redat în icoană, în variantele
transilvănene, sunt prezente diferite elemente de sinteză culturală (ex.
armură medievală) și de imaginație.
Față de prezența mărturisitoare, așa după cum am numit
tipologia sfinților militari pictați în naos, al doilea tip ar fi cel al
prezenței conform hagiografilor. în pronaosul bisericii, în tindă și pe
zidurile exterioare ale bisericii, apar diferite cicluri hagiografice (și) ale
sfinților militari. Dar aceste secvențe necesită o discuție aparte.
Un alt mod de reprezentare a sfinților militari este ceea ce am
numit prezența legendară, întâlnită în iconografia populară a sfinților
militari. Astfel Sfântul Gheorghe, Toader și Dumitru merg pe aceeași
tipologie a “cavalerului”. Sfântul Gheorghe și Sfântul Toader, călări,
omoară cu sulița câte un balaur, iar Sfântul Dumitru, în aceeași ipostază,
îl omoară pe păgânul Lie.
Din perspectiva culturii populare este interesant modul în care
cei trei sfinți (mai sus citați) primesc unele conotații precreștine, din
vechi ritualuri agrare. Și de asemenea primesc numiri populare:
Sângiorz, Sâmedru, Sântoader, cărora li se asociază atributele unor
zeități din panteonul românesc, așa cum arată Ion Ghinoiu54.
în tradiția populară ei au preluat atributele unor divinități
pastorale de origine indo-europeană, purtând cheile anului (spre ex.) și
purificând spațiul de forțele malefice. în iconografia creștină (legendară)
acești trei sfinți omoară tocmai simbolul răului (balauri, respectiv
păgânul Lie). Probabil de aceea s-a păstrat în icoana pe sticlă tocmai
acest mod de reprezentare a lor. Astfel sunt deschise două moduri de
înțelegere a acestor icoane pe sticlă: unul spre spiritualitatea creștină, iar
altul spre simbolistica agrară. Iată-ne deci în spațiul legendei.
în iconografia românească a sfinților militari, desigur că din
punct de vedere al mijloacelor specifice de reprezentare, între frescă,
icoană pe lemn, icoană pe sticlă și miniatură s-au produs diferite
54 Ghinoiu, Op. cit., pp. 168, 171-173, 178.
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influențe. în cazul icoanei moldovenești pe lemn influența a venit din
partea Școlii de miniatură de la Dragomima (hașurile aurii din
vestimentație, dar și probleme de cromatică). Icoana pe sticlă (apărută
mai târziu) la rândul ei a preluat din icoana pe lemn și din iconografie în
general, dar a și prelucrat după o viziune proprie etc.
Din descrierile citate s-a putut remarca faptul că privitor la
vestimentație, Erminia nu dă informații, dar este de presupus că s-a mers
pe linia unei tradiții cunoscute. De altfel nici erminiile nu au apărut de la
începutul picturii bizantine, ci treptat (începând cu notițe călugărești de
iconografie, iar mai apoi ca lucrări de sine începând cu secolul XVI), ca
o necesitate de a nu se pierde într-un timp de-acum antropocentric, ceea
ce se câștigase în atâtea secole de căutare și revelație sub oblăduirea
Duhului Sfânt.
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ICONOGRAPHIC MOTIVE OF "SAINT GEORGE KILLING THE
DRAGON" IN TRANSYLVANIAN ICON PAINTED ON GLASS PANEL
With Exemplifications from the Ethnographical Museum of Transylvania

Abstract

The iconographic motif of "Saint George Killing the Dragon" is
frequently encountered within peasant iconography of Transylvania and,
generally speaking, it is a commonplace of Christian iconography. With
his double hypostasis: that of the symbolic image coming from ancient
times, of the martyr-soldier, and a historically-shaped, more recent
representation of the medieval knight, to which the valencies of an
agrarian ritual are added, the Holy Great Martyr George, with his
multiple attributes, has been fascinating for centuries the collective
imaginary of both Eastem and Western Christendom. For the whole
world, he becomes the types of a hero that defends and wins; we are so
accustomed to see Saint George killing the dragon that, for instance,
when once an icon was purchased from a Románián village's church, the
record in the bookkeeping-register just read like that: "Saint George
without the horse and without the dragon".
Regarding the frequency within The Ethnographical Museum of
Transylvania of the icons representing Saint George, a comparative
analysis on the general themes has been undertaken. There respective
study's subject was a number of 642 icons (most of them, painted on
glass panel, few - on wooden panel) that are stored in the museum's
warehouse. The research result emphasises the fact that the theme of
Saint George Killing the Dragon is the third in rank after the theme of
Mother of God with the Child (over 80 icons) and that of Saint Nicholas
(45 icons); nevertheless, there are 37 icons representing Saint George,
this number being the same as that of the icons representing Grieving
Mother of God. Within The Etnographical Museum of Transylvania's
collection, ordinated in accordance with the number of the icons that
contain them, the other themes are: Jesus Christ Pantocrator/Master,
Crucifixion, Supper in Heaven, St. Constantin and Helen, Lord's Funeral
Service, Resurrection, Birth, St. Parascheva, The Holy Archangels, St.
Elijah, St. Peter and Paul,- Jesus with the Vine, Lord's Baptism, Adam
and Eve, The Three Holy Hierarches, Jesus with the Globe, Crowning of
the Holy Virgin, Jesus Entering Jerusalem, Judgement Day, St.
Haralambie, St. Dumitru, St. Michael, Jesus and John the Baptist as
Children; there are also icons on the following themes: Lord's Welcome,
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Palm Sunday, Lazarus' Resurrection, Passing of the Mother of God,
Descent of the Holy Ghost, St. John with the Lamb, St. John the New,
St. John, St. Stephen, The Holy Martyrs, "Three Saints", St. Theresa, St.
Anthony and "Rozalia".

Within The Ethnographical Museum of Transylvania's collection, icons
of Saint George killing the dragon painted on glass panel, are also kept.
Most of them were painted at Nicula; there are also icons coming from
Laz, Arpașul de Sus, Șcheii Brașovului, Mărginimea Sibiului, Maierii
Albei Iulia. Nevertheless, these exemplifications do not exclude
representations of this theme also in other painting centres of
Transylvania - as it results from the speciality bibliography (for instance,
Peasant Painting on Glass Panel by Dumitru and luliana Dancu). As
regards the technique, the icon painted on glass panel is, as the matter of
fact, "painting on the glass' backside", elaborated with tempera - like
watercolours (prepared with mineral and vegetal pigments, the main
bonding material being the yolk) or with flax oii (as the bonding
material); the drawing "in Indian ink" is obtained by copying a contour
which follows templates (the drawing's image in the mirror) that were
specific to each workshop/artisan.

Regarding peasant iconography, the representation of "St. George
Killing the Dragon" has altered in accordance with several stages of
composition organisation, from the most simple and small icons from
Nicula (in which only St. George and the dragon appear, plus somé
specific scenery elements: vegetal and floral motives, the torsade, the
moon and the sun) to the more extended compositional approaches from
Southem Transylvania (in which, besides the above-mentioned
characters and motives, there are somé more: the princess, the castle, the
emperor, the courtiers, an angel, the boy from Amira, God's hand, and
scenery elements). So the main reason on which the present study is
based on lies in this theme's representativeness within Transylvanian
icon painted on glass panel, and nevertheless - in the beauty itself of the
way in which the theme is plastically transposed.
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CREDINȚE ȘI RITURI ÎN CICLUL SĂRBĂTORILOR
CALENDARISTICE LA SPERMEZEU
Marius Dan Drăgoi

Grafie câtorva săteni \ în snecial cei de vârsta a treia, vom reuși
să aflăm un crâmpei din credințele și riturile prezente la Spermezeu pe
fundalul sărbătorilor religioase din decursul anului civil. Toate acestea sau perpetuat de la o generație la alta și au constituit un mod firesc de a fi
în viața țăranului, călăuzindu-i toate năzuințele.
Cele pe care le vom enumera nu sunt altceva decât un crâmpei
din bogatul fond arhaic ce a existat odinioară și care s-a subțiat pe
parcursul timpului, de vreme ce modernitatea și-a pus tot mai mult
amprenta, sufocând străvechile datini și credințe magice. Relatările
performerilor, pline de zel și convingere, actualilor tineri din Spermezeu
nu li se par a fi altceva decât semne ale trecutului, multe dintre ele chiar
de domeniul absurdului, fabulosului. Nu însă și bătrânilor care le
respectă cu aceeași forță și fior sacru.
Am considerat de bine să le adunăm în acest material. Cine știe,
peste ani, vor constitui singura sursă din care se va mai putea afla despre
rânduielile strămoșilor care au locuit oarecând în Spermezeu.

Anul Nou (1 ianuarie)
Seara, în ajunul Anului Nou, feciorii și fetele se adunau la mai
multe case, unde se organiza Vergelul. Fiecare fată își aducea în traistă
blidul cu plăcinte sau pancove, iar feciorii aduceau băutură și plăteau
ceterașii. în seara din ajunul Anului Nou se păstrează tradiția în
Spermezeu de a se coace plăcintă cu brânză.
Fetele și feciorii, adunați la Vergel jucau până la miezul nopții,
după care fiecare pereche se așeza la masă ca să mănânce din cele aduse
de ”drăguța” fiecăruia. Fetele invitau să guste din bucate și pe alți feciori
sau rudenii apropiate. După gustare se juca și ”dârlăia”, dar nu până prea
(') Informatori: Hognogi Nastasia, 91 ani; Mureșan Marina, 87 ani; Bradea Paraschiva,
85 ani; Irimeș Elisabeta Paraschiva, 82 ani; Clapa Alexandru, 80 ani; Cristurean
Floarea, 79 ani; Balaș Tereza, 78 ani; Știop Măriuța, 74 ani; Oprea Ileana, 74 ani; Rus
Viorica lui Crăiuțu, 74 ani; Bradea Anica de pe Popoasa, 73 ani; Irimeș Maria lui
Poștariu, 73 ani; Irimeș Firuca lui Buheni, 73 ani; Drăgoi Vaier lui Roman, 71 ani;Rus
Florica, 70 ani; Libotean Raveca, 70 ani; Măerean Victoria, 67 ani; Drăgoi Vasile lui
Roman, 67 ani; Șoș Paraschiva de la Drum, 63 ani; Drăgoi Ana, 61 ani; Drăgoi
Dumitru, 13 ani; Drăgoi Adrian, 7 ani; Drăgoi Grigore, 7 ani.
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târziu, pentru că în dimineața de Sfântul Vasile tinerii aveau obligația să
meargă alături de părinții lor la biserică. Alteori, unii tineri "petreceau
acolo până nu mai puteau sta de trudiți și de amărâți’’ (Bradea
Paraschiva, 85 ani).
în dimineața Anului Nou mai era obiceiul să se înceapă prinosul
"Sân Vasâi”, care se prepara în ajunul Crăciunului și se ținea pe colțul
mesei până în ziua Sfântului Vasile.
Această pâine se confecționa din două "florii” de aluat care se
așezau cruciș, încadrate de un colac, iar deasupra se ornamenta cu un
colăcel. în mijlocul acestui colăcel se punea un bob de tămâie și un cățel
de usturoi, cu credința că prin aceste două elemente pâinea va fi ”de leac
și binecuvântare”. în dimineața Sărbătorii Sfântului Vasile se luau câteva
felii din mijlocul prinosului, unde era colăcelul, tămâia și usturoiul și se
împărțeau la animalele din gospodărie. După terminarea slujbei de la
biserică, membrii familiei îl consumau cu ciorbă de spinare de porc,
mâncarea îndătinată la Anul Nou.

Bobotează (6 ianuarie)
în ajunul Bobotezei, fetele obișnuiau să apeleze la diferite
practici magice de aflare a "orândei". Cea mai des folosită, care se
practică și astăzi, este prepararea "lipiului". Aluatul acestui lipiu se
frământa cu faină, apă și .sare, toate luate de 9 ori și apoi se cocea în
cuptor sau pe sobă, însă cu mare atenție, în așa fel încât aluatul în timpul
coacerii să fie purtat cât de des pe o parte și pe alta. La venirea preotului
cu crucea, lipiul se așeza sub prag, dar în așa fel încât numai preotul să
treacă peste el. Dacă cumva mai trecea și altcineva, însemna că practica
nu mai avea nici o valabilitate. Seara, după o zi de ajun desăvârșit, fata îl
consuma, afară pe tăietorul de lemne, nu înainte de a face peste el 101
metanii. Metaniile se făceau undeva într-o încăpere pentru că fata
trebuia să le facă dezbrăcată complet de haine. Informatoarele mai tinere
nu știau de practica metaniilor, deci presupunem că în decursul timpului
aceasta dispăruse. în timp ce consuma lipiul, fata trebuia să fie foarte
atentă și să perceapă în care parte a satului ”bat câinii” sau cântă cocoșii.
Din zona în care se auzeau lătratul câinilor sau cântatul cocoșilor, de
acolo însemna că o să-i fie mirele. Alte fete visau peste noapte pe
viitorul soț.
Paraschiva Bradea lui Ceârdâș, la cei 85 de ani, ne spune cum a
procedat și ea într-un ajun al Bobotezei ca să-și "viseze orânda” :
„In Ajunu Bobotezei ne-am făcut și noi lipie ca să ne visăm
orânda. Și ca să nu știe mama că avea încă trii mai mari ca mine și ăia
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erau cu lipie, doi feciori și pe soră-mea, io m-am lipit cu Coca, că apoi a
fost lelea Cătălină, și io cu ea, și ne-am făcut la ea lipiele. Am luat de 9
ori faină cu dosurile mâinii și pe fiecare dată 9 mătănii, da la aestea n-am
fost în pielea goală când am făcut făina. Și de 9 ori sare și tăt așa am
făcut tăt câte 9 mătănii, de 9 ori apă cu lingurița, și am frământat și am
copt-o, că în cuptor, că pe sobă, cum o fost atuncea. Și nu i-am dat pace,
tăt am purtat-o așa. Când o fost zua, ni le-o legat, no: «amu vine popa
cu crucea». Ni le-o legat într-o hârtie și le-o legat cu o ață și, no, zicea:
«Tu, stai aici după ușă, și cu ața în mână !» și cu lipiele o fost ața.
Când o pășit popa, io, odată am tras cu ața lipiele, ei, da nu le-am luat de
acolo. Și o intrat cățelu în casă, după popa, și o luat lipiele și o fugit cu
ele. N-o mai venit în veci, cățelu Piști, n-o mai venit altu.
No, noi alte lipie din nou și alte mătănii. Și ne-am făcut iară. Șiapoi nu le-am mâncat până sara că așa o trebuit. Și sara ea s-o visat că o
mers pe la Domnișoru [viitorul ei soț], io, a mea orândă n-am visat-o. Pe
cine am visat io pe ăla l-o belit de viu, un fecior de-a lui Huza, ăl mai
mare. Venea pe la soră-mea și am visat că o venit și mi-o dat apă cu
pumnu să beau...înainte de cină, da n-am cinat alte celea numa lipiul ăla
că o fost sărat, țucu-ți doru, și atâta mi-o fost de sete. Da ea s-o visat pe
la Domnișoru. înainte de a mânca lipiele sara o trebuit să facem 101 de
mătănii pe lipiul nost, da, dezbrăcați în pielea goală...”
Dintre informatoare multe au mărturisit că au procedat la fel și au
reușit să-și ”vadă orânda”. De pildă și Ana Drăgoi lui Vasile lui Roman,
61 ani Informatori: Hognogi Nastasia, 91 ani; Mureșan Marina, 87 ani;
Bradea Paraschiva, 85 ani; Irimeș Elisabeta Paraschiva, 82 ani; Clapa
Alexandru, 80 ani; Cristurean Floarea, 79 ani; Balaș Tereza, 78 ani;
Știop Măriuța, 74 ani; Oprea Ileana, 74 ani; Rus Viorica lui Crăiuțu, 74
ani; Bradea Anica de pe Popoasa, 73 ani; Irimeș Maria lui Poștariu, 73
ani; Irimeș Firuca lui Buheni, 73 ani; Drăgoi Vaier Iui Roman, 71 ani;
Rus Florica, 70 ani; Libotean Raveca, 70 ani; Măerean Victoria, 67 ani;
Drăgoi Vasile lui Roman, 67 ani; Șoș Paraschiva de la Drum, 63 ani;
Drăgoi Ana, 61 ani; Drăgoi Dumitru, 13 ani; Drăgoi Adrian, 7 ani;
Drăgoi Grigore, 7 ani. :
„Și io mi-am făcut lipiu în ajunu Bobotezei, cum am auzit și io de
la alte fete de seama mea. N-am mîncat nimic tătă zua și după ce o trecut
popa cu crucea și am pus lipiu sub prag, m-am dus și l-am mâncat pe
tăietori. Eram cu soră-mea, cu Măriuța. Și după ce l-am gătat de mâncat
am pus bine seama în ce parte de sat bat câinii. Soră-mea, Măriuța, o zis:
«Auzi, Ană, că bat din jos de sat la Vasâlia a lui Roman! ». Nu uit veci
vorba asta. Și Vasâlia a lui Roman o fost să fie al meu.”
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„Mama ne povestea că ea și cu o soră mai mare, o chema
Lisavetă da îi zicea «lelucă», o zis că și-o făcut lipie amândouă și le-o
mâncat pe tăietor. La mama, soră-sa când o mâncat lipiul ei, că asta o
fost atentă ca să audă tăte mișcările. Mama o zis că atunci când o
mâncat lelucă-sa o bătut un câine aici din jos de sat și după aia s-o
mâncat câinii pe Coastă, rău, acolo unde meri la Grui [cimitirul satului].
Și s-o măritat și o stat șăpte săptămâni cu bărbatu și o venit din Căian și
o zăcut și o fost beteagă și o murit și o dus-o pe Coasta. No, așă io fost la
soră-sa orânda” (Bradea Paraschiva, 85 ani).
Pentru aflarea orândei la băieți se făceau șapte sau nouă colăcei,
fiecare ales cu numele unei anumite fete din generația tânărului,
posibilă soție. Se puneau anumite semne pe fiecare colac pentru a se ști
exact pentru cine a fost numit colacul, iar după ce se scoteau din cuptor
se așezau pe o pânzătură. Era chemat apoi un copil sub 7 ani, sau însuși
feciorul care vroia să-și cunoască orânda, să ia la întâmplare unul
dintre colăcei. După ce se alegea colăcelul, se afla numele fetei pentru
care a fost numit.
Tot pentru aflarea orândei fetele obișnuiau să ajuneze în ziua de
”Sânt Andrei” (30 noiembrie) sau "trei duminici la rând”. în aceste trei
duminici fetele purtau la ele permanent o furculiță și o lingură cu care
mâncau duminica seara, după apusul soarelui, când se termina ajunul. în
una din aceste nopți trebuiau să-și viseze orânda. „Am ajunat și io trii
duminici la rând și purtam furcuța și lingura în jăb și cu ele mâneam
duminică sara ca să-mi visez orânda. Și am visat-o. La fântână la
Cătălina lui Arsănte l-am visat pe omu meu. Era cu un clop de paie și o
întrebat : «Care beți apă ?». Io eram cu soră-mea. Numa io am băut
apă de la el” (Liboteanu Raveca lui Belciug, 70 ani).
în ajunul Bobotezei când trecea preotul pe la fiecare casă cu
crucea, fetele luau câte o crenguță din struțul de busuioc din "canceul
popii” sau dăruiau un alt struț în schimbul celui din ”canceul” cu
aghiasmă. Alegeau apoi un fir de busuioc pe care îl legau cu un fir roșu
și îl așezau sub o piatră în ”produhul” de la râu. După câți peri se așezau
pe crenguța de busuioc, atât de bogat trebuia să fie cel care le va lua în
căsătorie. Tot așa lumânarea cu care se întâmpina crucea, după ce pleca
preotul, se stingea în lădoiul cu grâu. După câte boabe de grâu se lipeau
de lumânare, se aprecia că atâtea ”măji” de grâu trebuia să îmblătească
gospodarul în acel an.
La "umblatul cu crucea”, preotul era însoțit de diac care "cânta
Iordanul” (troparul Bobotezei), de făt care purta cana cu aghiasmă și de
către un sătean mai nevoiaș, numit "calul Bobotezei” tocmai pentru că
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purta cu el desagi în care aduna de la fiecare casă câte un fuior de cânepă
pentru funiile de la clopotele bisericii. „Noi le dădeam pentru funiile de
la clopote da tăte mergeau la preoteasa, care, cum trecea sărbătorile,
făcea clacă cu femeile din sat și-și torcea fuioarele, după care punea
teară de-și țesea pânza de lepedeauă, haine, saci și de ce avea nevoie în
casă. Atunci era preoteasa doamnă mare, că n-avea de horzobdit ca și noi
la semănatu, culesu și lucratu cânepii” (Libotean Raveca, 70 ani).
Dintre sătenii numiți ”caii Bobotezei” care îl însoțeau pe preot
”cu crucea” în prima jumătate a secolului al XX-lea, îi amintim pe
Todic, Pavălu Balajanului, Ionu Rogojănilor și Ion Doda. Aceștia
primeau în dar de la fiecare casă câte un colac sau mai mulți colăcei,
”lipie”, ”cocorăzi” etc. Fiind ajunul Bobotezei fiecare familie punea pe
masă ca să servească preotul, bucate de post, ”corobețe fierte”, ”lipie”,
"cocorăzi”, ”pancove” etc. Pentru a doua zi, se preparau din carne de
porc ”aiturile” (răcituri), mâncarea tradițională de Bobotează.
înaintea preotului, mergeau grupurile de copii, care rosteau
"Chiralecșa”:
„Chiralecșa”
Grup de copii

ra
de
pod
pă

-

lec
pri
șî-n
pris

sa-i
mă
că
p-a

Í

Doam
va
ma
fa

3
ne
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ră
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„Chiralecsa-i, Doamne,
Grâu de primăvară
Și-n pod și-n cămară
Și pe prispă-afară.”
Grupurile de copii erau mesagerii preotului. „Cân’ auzeam copiii
strigând «Chiralecșa», atuncea știam că popa cu crucea îi în vecini, cu
vreo două-trii case mai în jos” (Clapa Alexandru, 81 ani). Aceștia
primeau din partea „gazdelor” dulciuri, colăcei, nuci, alune, mere sau
pere. Nucile și alunele erau aruncate în curte, în fața scărilor, iar copiii se
înghesuiau târându-se prin zăpadă, care de care să culeagă mai multe.
După ce plecau urătorii, ”căsănii” se pregăteau cu multă pioșenie
să-l primească pe preot cu crucea. Se aprindea tămâia, iar unul dintre
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bărbații din familie ieșea pentru a-1 întâmpina pe preot ”cu lumnina”.
Lumânarea „era aprinsă” la poartă, de la vecinul care-1 însoțea pe preot
spre casa lui. Preotul intra în casă în timp ce ”se cînta Iordanul”,
binecuvânta locuința și o stropea cu agheasmă și apoi dădea crucea spre
sărutare tuturor membrilor familiei, de la cel mai mare la cel mai mic. Se
schimbau apoi câteva cuvinte de binețe, preotul și ceilalți din grup serveau
câte ceva de pe masa gazdelor după care se trecea la casa următoare.
Bărbatul din casă, cu lumânarea, îl însoțea pe preot până la casa celuilalt
vecin, unde erau întâmpinați tot cu lumânarea, după aceeași rânduială,
apoi de la vecin la vecin, tot așa. Lumânarea era purtată numai de către
bărbați. „Fomeile n-au voie să intre cu lumnina cân’ intră popa cu crucea,
că aduc mult rău la casă” (Irimeș Maria, 70 ani).
înainte de venirea preotului ”cu Iordanul”, unele femei obișnuiau
să-și scoată ”zadiile” din lada de zestre și le întindeau pe o rudă din casă,
ca să fie stropite cu agheazmă. „Mama, Dumnezo s-o ierte, nu-și scotea
zadiile din ladă, da mai jos, lelea Irină lu’ Haiduc, veci cân trecea popa
cu crucea și le întindea tăte zadiile pe rudă ca să fie stropite cu
agheazmă” (Drăgoi Ana, 61 ani).
Și Ia Spermezeu în noaptea de Bobotează sau dimineața, feciorii
și fetele obișnuiau să intre de trei ori în apa râului, deoarece „în zua de
Bobotează îi apa sfințită”, „că n-ai bube, nu te prinde boala în anu ăla, nu
se leagă nimica rău de tine pe anu ăla.”
„Meri acolo, în produh. La Bobotează îi înghețată valea. Produh
îi unde Iau fomeile cămeși. Se dezbracă, se bagă acolo de trii ori: «în
numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin» și atuncea iesă
iară și iară își face cruce și iară se bagă, de trii ori. Că n-ai bube, nu te
prinde boală în anu ăla, nu se leagă nimică rău de tine pe anu ăla. Asta
ne spunea mama. Și ea o făcut... s-o dus și s-o scăldat în produh, da n-o
fost beteagă. Da, aestea lui Pilug încă s-o scăldat. Raveca aia de pe
Valea Hagii și cu Aristina. Ele mi-o spus. Da io nu m-am scăldat că am
fost tare rea de frig. Tuloaie, că poate m-ar fi strocșit acolo lângă apă!”
(Bradea Paraschiva, 85 ani).
„în zua de Bobotează dimineața, m-am dus la vale cînd eram
acasă, eram fată... și m-am băgat în apă, în produh, acolo, dezbrăcată,
așă. îmi luam o haină și când ieșeam de acolo o luam pe mine și acasă.
Nici nu simțeam frig. Am avut bube. Mi s-o făcut bube, așă, pe față, am
avut și aici o bubă și am avut, așă, pe după cap și apoi o zis cineva să mă
bag la Bobotează și să mă scald în apă ca să nu mai am bube. Țin minte
că-i Botezul de aia se scălda, zicea că în zua de Bobotează îi apa sfințită,
aia nu se strică niciodată, no, și de aia. Dimineață, dimineață, când s-o
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făcut zuă m-am dus acolo și m-am dezbrăcat și m-am băgat acolo în apă
și de tăt m-am băgat, o dată m-am băgat și de două ori, mă sfințeam în
apă și gata. Și ieșeam și luam o haină pe mine, groasă, și acasă” (Bâlâș
Tereza lui Pilug, 78 ani).
Spre deosebire de satele învecinate, la Spermezeu, acest obicei al
cufundării în apa râului a dispărut mai repede decât în alte așezări de la
poalele Țibleșului. De pildă, la Agrieș, Târlișua și Borleasa tinerii încă
mai obișnuiau să se arunce în râu, în noaptea Bobotezei, inclusiv prin
anii ’70. Paraschiva Bradea își explică această străveche practică
invocând istorioara prin care Mântuitorul Hristos, prin Botezul Său în
apa Iordanului, a distrus zapizul încheiat între Adam și diavoli. „Când o
țâpat Dumnezo pe diavol, de s-o răsculat în contra lui Dumnezo, de-o
țâpat diavolii pe pământ, o zis: «Vai de tine pământule !» bunul
Dumnezo. Când l-o țâpat pe Adam din Rai o făcut zapist diavolul că nu
l-o lăsat să are pământu, «că-i a nost». Și când S-o băgat Mântuitoru
în apă s-o tâlburat tăte apele, n-o mai aflat diavolii zapistu. S-o șters
zapistu cu Botezu Mântuitorului în apă.”
„în noaptea de Bobotează se așezau și ”moșcotirii” sau "pețitorii” la
porțile caselor unde locuiau tineri necăsătoriți. “Moșcotirul” sau "pețitorul”
este o păpușă sau un păpușoi de dimensiunile unui om, confecționat din
paie și cârpe, în mâna căruia se punea un bilet scris în versuri în care se
explica pe cine reprezintă păpușa și se făceau tot felul de îndemnuri hazlii și
ironice la căsătorie. Fetele care agreau „pețitorul” și le surâdea ideea unei
căsătorii apropiate, introduceau ”moșcotirul” în casă, îl puneau după masă
și îl cinsteau cu băutură și cu mâncare. Tot Paraschiva Bradea când a fost
fată a avut parte și de ”moșcotir”, căruia i-a acordat toată cinstea și ca
dovadă în acea iama a avut norocul să se mărite.
„Noaptea am dumit liniștită și când o fost dimineață m-am dus la
biserică după Aghesmă. Când am venit de la biserică copiii, toți copiii
p’îngă pețitoru meu, moșcotiru meu. Că l-o pus acolo într-un vârf de măr
și copiii mi l-o adus, și mi l-o adus în ocol. Io dacă am sosit în ocol cu
aghesma, am dus aghesma în casă și l-am cuprins pe moșcotir și l-am
băgat în casă, după masă. «Hai, pețitorule, hai, că tu ești al meu !» și
în iama aia m-am măritat.”
Tot în această noapte, băieții furau porțile de la curțile fetelor, le
schimbau cu altele sau le ascundeau.
în ziua praznicului Botezului Domnului, după Liturghie, preotul
împreună cu mulțimea credincioșilor prezenți la slujbă ies în procesiune
în apropierea râului satului, fie în târgul de la Podul lui Bolbos, așezat
lângă râu, fie la Monumentul Eroilor sau în curtea bisericii, tot aproape
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de râu. în fruntea alaiului se află copiii, care poartă diferite icoane mai
mari sau mai mici, urmează “praporii” ținuți de feciorii îmbrăcați în
straie populare, apoi preotul cu diecii și norodul. La sfârșitul slujbei de
sfințire a Agheasmei Mari, preotul face miruitul, se venerează icoanele
iar femeile își iau “cănțile” cu agheasmă și le duc acasă ca să le fie,
peste tot anul, spre spor și tămăduire de tot răul. La întoarcere, înainte de
a se intra în biserică, se înconjoară sfântul locaș de trei ori iar copiii și
feciorii strigă ”Chiralecsa”, ca o ultimă invocare, în această sfântă zi, a
belșugului, păcii și bunăstării. înainte era tradiția ca pe tot parcursul
procesiunii de la biserică spre râu și de la râu spre biserică, absolut toți
bărbații să strige “Chiralecsa”. Astăzi, acest obicei se păstrează neștirbit
doar în satul învecinat, Borleasa.

Sfântul Haralambie (10 februarie)
Cu ocazia acestei sărbători creștine se merge la biserică. După
Liturghie preotul binecuvintează faina, grăunțele, tărâțele pe care sătenii
le vor împărți animalelor din gospodăria lor. Sfântul Sfințit Mucenic
Haralambie este considerat protectorul animalelor domestice. Nu se
lucrează nimic în această sărbătoare, iar bucatele binecuvântate de preot
în această zi sunt păstrate pe toată durata anului pentru a fi împărțite
animalelor în caz de boală sau alte rele întâmplări.

Capul Primăverii (24 februarie)
”Capul Primăverii” și ”Alexia Caldă” (17 martie) sunt denumite
în Spermezeu Sărbătorile gândacilor.
„Se spune că la «Capul Primăverii» gândacu se întoarnă în
scorbură și la «Alexia Caldă» iese afară”. Tocmai de aceea în aceste
zile bărbaților le este interzis să lucreze orice lucru de primăvară iar
femeilor „nu le este slobod” să lucreze cu firele. Să nu coase, să nu țese,
să nu toarcă. „Fomeile care lucrau în această zi, tăt anu nu mai scăpau de
gândaci” (Libotean Raveca, 70 ani).
„Nu-i slobod la Capu Primăverii și la Alexia să umbli cu fire.
Floarea noastră, soră-mea, o înșirat mărgele de pus la grumaz la Capu
Primăverii. Când am mers la Zgău să săpăm la mălai și ne-am pus pe
suman jos să ne odihnim, numa vedem că o ieșit un gândac” (Libotean
Raveca, 70 ani).
Femeile care au îndrăznit să lucreze cu firele, să-și țese pânza în
aceste zile „n-au avut nici o haznă de lucru”.
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Sâmbăta pierduților
Această sâmbătă mai este numită și "Sâmbăta morților - Moșii
de iarnă", în ajunul duminicii Lăsatului sec de came pentru Sfântul Post.
La Spermezeu este numită așa pentru că în această zi femeile, care au
pierdut fără voia lor pruncii fără de vreme, duc la biserică prescuri
pentru Sfânta Liturghie. Desigur, că nu pot pomeni numele acelor prunci
care n-au fost botezați, însă își trec numele lor pe pomelnic, invocând
îndurarea și dragostea Atotputernicului Dumnezeu. Se spune că în
această noapte se poate auzi scâncetul și plânsetul acestor prunci numiți
"moroi” din anumite locuri unde au fost îngropați. Nefiind botezați n-au
fost așezați în cimitir, ci la tulpinele pomilor de grădini sau la marginea
gardurilor din ogrăzile caselor. Printre suspinuri se aud și aceste cuvinte:
“Mie mama nu mi-o dat țâță !”

Lăsatul secului
La Spermezeu până astăzi Postul Mare se ține cu strășnicie de
către aproape toți sătenii. Nu se mănâncă carne, lactate, ouă, iar
multe dintre credincioasele parohiei nu mănâncă nici ulei. Bărbații
se abțin să consume băuturi alcoolice, iar clăcile și alte petreceri
precum și hora satului erau interzise. Jocul (hora) era interzis
întotdeauna la marile praznice împărătești.
Toată lumea încearcă să-și primenească sufletul, să treacă pe la
scaunul Spovedaniei, să se împărtășească cu Sfintele Taine.

Miercurea întâi în Post și Miercurea la mijlocul Postului
în aceste două miercuri din Post nu se lucra din pricina
"întruelelor”, „vârtejul de vânt care face roata aia și ia colbul de pe
drum. Să zice că în el stă dracu și dacă faci cruce să departă. Dacă lucri
cumva în miercurea întâi în Post și în miercurea la mijlocul Postului vin
«întruelele» și dau peste tine și nu mai ești om” (Știop Măriuța lui
Belciug, 74 ani).
Ca să poți lucra în Miercurea întâi în Post se punea pe stâlpii de
la porțile ogrezii, în trei locuri, faină în formă de cruce, ca să mănânce
păsările cerului. Dacă puneai făină puteai măcar ”depăna jârebile”, însă
nu puteai țese, opări, lucra la straturi, sau altceva.
„O mătușa de-a noastră, Maria lui Văștean o lucrat la straturi, la
altu, nu la ea. O zis că a lucra la altu că i-a da bani. Și o venit
«întruelele» și o dat peste ea și n-o mai putut umbla cu un picior cât
o trăit. I s-o făcut codați Ia picior” (Știop Măriuța, 74 ani).
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Fratele Paraschivei Bradea, Dumitru Coptil, a lucrat în aceste zile
oprite, iar într-o primăvară a adormit la soare și l-au luat ”întruelele”.
„Zicea că te ia <întruelele> atunci dacă lucri... un fel de boală care
ferească Dumnezo Sfântu. Frate-mi-o Dumitru o fost beteag de boală de
aia. N-o putut umbla și ce i-o spus, da io nu știu cine l-o învățat pe tata și
pe mama. Să ieie tămâie neagră din potică, o cerut, și cu tămâie de
astalaltă și cu leuștean, să le amestece laolaltă, să le zdrobească și să se
facă crucea cea mare pe el, auzi, de aicea și până la capătul picioarelor.
Și-n dos, tăt aia. Și i-o trecut la frate-mi-o. N-o putut defel umbla din
brâu în jos” (Bradea Paraschiva, 85 ani).
„S-o dus omu meu la Agrieș și am uitat că-i miercurea de la
mijlocul Postului. Marți sara nu am lucrat și miercuri dimineața mă scol
și mă dau la teară. Mi-o intrat un fus în mână. N-am mai lucrat veci în
miercurea asta ! Bag seama că mulți care nu țin, nu pățesc mare lucru,
dapoi, io, dacă mă țin, pățesc mereu. Bag seama că dacă îți pui și te ții de
la lucru, de aia, poate, că îți pui gându ăsta” (Libotean Raveca, 70 ani).
„Nănașa, Petrucoaie, Docnea, zicea că o țesut în miercurea întâi
în Post ori doară în miercurea la mijlocul Postului, ele așa s-o plâns, și io luat pânza vântu și numa o văzut cum o dus-o și o învârtit-o vântu tătă
p’îngă tumu bisericii, aia veche, și n-o mai putut-o. Numa darăburi o
scos-o, că n-o putut-o descâlci. No, vai, săraci de noi ! No, asta mi-o
spus-o ea, cu gura ei ne-o povestea” (Bradea Paraschiva, 85 ani).

Hojdocea (1 martie)
“Hojdocea o avut trei nurori și le-o mânat la vale cu lâna de oaie
neagră. S-o spele până să va face albă. Dacă o văzut că nurorile nu pot
schimba lâna, s-o făcut rea, și-o luat douăsprăzece cojoace pe ea și o
urcat în munte la feciori să le pârască pe nurori. Suind la munte, s-o tăt
făcut cald de și-o lepădat câte un cojoc până ce n-o mai rămas cu nici
unul. După ce a ajuns în vârful muntelui, unde era frig, o înghețat. De
aia, de Hojdocea, odată-i frig, odată-i cald” (Măerean Victoria din
Dâmbul Curții, 61 ani).
în această zi gospodinele se fereau să lucreze la războiul de țesut.
“O fomeie o țesut în zua de Hojdocea și i-o luat vântu pânza de
tătă o sfârtecat-o” (Știop Măriuța, 74 ani).
„Ne-o povestit lelea Vică a lui Andriș că o țesut în zua aia, în zua
de Hojdocea, o țesut o pânză și o zis că o întins-o acolo cum era mai
demult... și o zis că pânza aia ce-o țesut-o în zua aia, Hojdocea, i-o luat-o
vântu și i-o băgat-o în apă și atuncea era, cum era puhoiul ăla mare de
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mult în ’48...și o băgat-o pe sub lemne de nu o mai putut-o scoate numa
dărăburi” (Bâlâș Tereza, 78 ani).

40 de Sfinți (9 martie)
în această sărbătoare se coceau câte 40 de "lipie” și se dădeau
pomană la copii și săraci. Fiind post, fiecare avea datoria să facă și 40
de metanii în cinstea fiecărui Sfânt Mucenic. După această sărbătoare
femeile se pregăteau să facă straturile și să semene legumele și florile
cu credința că „cei 40 de Sfinți au bătut cu ciocanele în pământ ca să
răsară verdeața.”

Alexia Caldă (17 martie)
„Alexia o fost omul lui Dumnezău. Toamna o venit spre casă cu
fânul de pe hotar. Pe drum o văzut cum mușcau gândacii dintr-o
buruiană și să tăt băgau în pământ. Dacă i-o văzut pe gândaci cum
mușcă, o mușcat și el. După ce o ajuns acasă și o descărcat fânul în șură,
i-o venit să se bage în fân, de unde n-o mai ieșit până-n primăvară când
s-o făcut cald. De aia i se zice Alexia caldă. în ziua asta nu se lucră ca să
nu fii mușcat de gândaci” (auzită la Raveca lui Vasâlie a Vlasii de către
Știop Măriuța, 74 ani.)
Existau aceleași interdicții pentru lucru ca și la ”Capu Primăverii”
cu excepția că de "Alexia” se înconjura casa de trei ori și se afuma cu o
cârpă aprinsă „pentru ca gândacii să nu vateme nici galițele, nici oamenii,
dacă cumva intră la casa omului. îmi povestea mama că o fomeie care o
ținut Alexia și o mers roată de trii ori și și-o afumat casa, le-o pus vara la
copii să mănânce lapte, în ocol. Un gândac cu flori la urechi o venit și o
mâncat și el lapte cu copiii din blid. Nu le-o făcut nimic la copii. Copiii
când l-o văzut o zis: «Ia, mamă, puiu ! Ia, mamă, puiu !» Pe când s-o
uitat rnă-sa, o văzut gândacu, da, gătase de mâncat laptele. S-o dus pe ici în
colo și nu i-o vătămat pe copii” (Libotean Raveca, 70 ani).
„Nu mai lucru cât oi trăi la Alexia și Capu Primăverii. Am lucrat
într-un an și tătă vara când am ieșit la hotar să lucru numa peste gândaci
era să calc” (Cristurean Floarea lui Fătu, 79 ani).
“Ionfbărbatul informatoarei] într-o primăvară, că nu i-o cam
plăcut să lucre că s-o temut, că și el o fost fricos, s-o dus la curățit acolo
după Deal și o ridicat un braț de găteje. Să le ducă dincolo pe altele și să
le aprindă și gândaci, doi. No, i-o omorât. S-o dus să mai ridice de altă
parte, patru , cinci gândaci. S-o dus de altă parte, mai multi gândaci. O
venit acas’, n-o mai lucrat în zua aia, în zua de Alexia” (Bradea
Paraschiva, 85 ani).
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Celor care nu respectau "Sărbătorile gândacilor” și în special
"Alexia” le ieșeau pe corp "broaște”, „un fel de umflături, ca poamele,
care ți se fac sub piele; la mânuri, la picioare și peste tăt trupu” (Oprea
Ileana de pe Popoasa, 74 ani).
„Tata, Dumnezo să-l ierte, o lucrat la "Sărbătorile gândacilor" și
i-o ieșit o broască pe mână” (Știop Măriuța, 74 ani).
„Leontina lui Sandu lui Corâiân încă o lucrat de Alexia și nu n-o
trecut mult și i-o ieșit o broască la o mână” (Oprea Ileana, 74 ani).

Blagoveșteniile (25 martie)
Se aprinde gozu și paiele pentru a se afuma pomii din grădini,
"lisnițele”.

Aratul
La scoaterea plugului din ogradă se punea jos în fața boilor sau a
vacilor prinși în jug, un lanț de fier și zbiciul ("scorbâciul”), lângă lanț,
iar "pogăniciul”, băiatul din fața boilor, trebuia să treacă peste aceste
două obiecte împreună cu boii înjugați, cu plugul și cu cel care ținea de
coamele plugului. Se stropeau apoi boii și plugul cu agheazmă, se
afumau, înconjurându-se de trei ori, cu tămâie, apoi li se dădea la boi să
mănânce câte o mică felie din prinosul "Sân Vasâi” care era păstrat cu
multă grijă pe toată durata anului.
în hotar, înainte de a începe prima brazdă, "pogăniciul” și cel
care conducea plugul îngenuncheau cu capetele descoperite în fața
boilor, își ziceau rugăciunile, îi stropeau, iarăși, cu agheazmă, de
asemenea plugul, și începeau aratul.
Aratul se începea, de obicei, lunea sau joia. Se zicea că nu e bine
să-l începi marțea (cînd nu se începea nici un lucru casnic sau la hotar) și
nici vinerea (când nu se torcea) sau sâmbăta.
De asemenea semănatul era recomandat să se facă (atât pentru
cereale cât și pentru legume) în zilele "de dulce” și nu în cele de post,
miercurea sau vinerea.
în perioada semănatului, soțul și soția nu aveau legături trupești
„ca să nu facă grâul tăciune”. Cu aceeași atenție se făcea și semănatul.
Gospodarul încerca să poarte la semănat haine cât mai curate,
întotdeauna purta capul descoperit, înainte de a lua grâul își spăla
mâinile cu aghiazmă. Semințele de grâu erau amestecate „cu piatră
vânătă și var și sare că zicea că-i bun că nu răsar toate gozobdinele
(buruienile)” (Bradea Paraschiva, 85 ani).
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Floriile
Crenguțele de salcie binecuvântată și mâțișorii care erau aduse de
la biserică în duminica Floriilor erau așezate fie la icoanele din casă, fie
împlântate în grădina de zarzavaturi pentru ca în felul acesta legumele să
devină mai dulci la gust și să fie protejate de dăunători.
în ajun de Florii gospodinele coceau în cuptor pâine sau mălai și
câțiva colăcei în forma literei S în oglindă, răsuciți la capete sub formă
de melc. Acești colăcei erau denumiți "florii” și se împărțeau milostenie
copiilor. în duminica Floriilor la Parastas, cei trei colăcei erau schimbați
și se punea în locul lor trei "florii”.

Vinerea Seacă
Vinerea Patimilor sau Vinerea Mare înainte de Paști mai era
numită de săteni și ”Vinerea Seacă” pentru că în această zi nu se semăna
nimic. Se mergea la nuc cu o secure și se amenința zicând: „Dacă nu faci
nuci te tai și te pun pe foc !”
în Joia Mare se merge la biserică la ’Trastie” sau ”Denia celor 12
Evanghelii” iar în Vinerea Mare la „Denia Prohodului”.

Sfintele Paști
în noaptea de Paști fiecare sătean se străduiește să meargă la
biserică, ”la înviere”. Slujba începe la ora 12:00 noaptea, se iese în fața
bisericii, se înconjoară biserica în dangăt de clopote cu icoana învierii,
de trei ori, apoi se intră în biserică unde se continuă cu Canonul Sfintelor
Paști. La ora 2:00 Slujba ia sfârșit și se împarte "Sfintele Paști” sau
"Pasca”, bucățele de prescură amestecate cu vin.
"Pasca” este preparată de o familie de săteni care se oferă pentru
un an să asigure prescura și vinul necesar Sfintelor Slujbe și să păstreze
biserica curată și în bună rânduială. Rotația se face de la un Paște la
altul. La Paște, familia respectivă face o donație bisericii, fie o pereche
de veșminte, fie un alt obiect liturgic necesar sfântului locaș. "Pasca” se
pregătește în zilele luni, marți și miercuri din Săptămâna Patimilor, sub
formă de prescuri, de câteva femei văduve și se binecuvintează la
Liturghia Sfântului Vasile din Joia Mare când preotul scoate din fiecare
prescură câte o părticică la Sfânta Proscomidie.
La Paște, se anunță oficial o altă familie dispusă „să dea cununa
anului” sau „să dea de Pască”.
Liturghia Sfintelor Paști începe dimineața la ora 10:00 când
fiecare familie, îmbrăcată în port de sărbătoare, vine la biserică. După
Liturghie se binecuvintează ouăle roșii, păscutele și slănina. ”Păscuțele”
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se prepară numai la Paști . Sunt un fel de plăcinte, cu brânză sărată în
mijloc, și care sunt coapte în cuptorul de pâine.
în dimineața de Paști tinerii și copiii se spală pe față într-un
lighean cu apă în care este pus un ou roșu și un bănuț de argint. Ca să fie
frumoși la față ca oul roșu și curați precum argintul.
Cojile de la ouăle roșii nu se aruncă, ci se așează în crengile
copacilor sau se pun pe apa râului, „ca să ajungă și la cei din aia lume și
să știe că noi ținem Paștile” (Libotean Raveca, 70 ani).

Sângeorzu (23 aprilie)
Ciobanii de la stână, împlântau cuțitul în găleata de lemn,
tămâiau staulul oilor și îl ungeau, în chipul crucii, cu leuștean,
rostopască și ologea. Tot așa ungeau pulpele oilor pentru ca "strigoii” să
nu le ia laptele. Tot așa procedau gospodarii și la grajdurile vacilor,
puneau la ușa grajdului leuștean, rostopască și ologea iar pe stâlpii de la
porțile ogrăzii așezau glii de pământ cu iarbă verde în care înfigeau câte
o crenguță de salcie sau rug.
"Strigoile” obișnuiau în această zi să ia din balega oilor sau a
vacilor, să aștepte turma sau cireada lângă drumuri și chiar să intre prin
grajduri pentru a putea lua în această zi din lapte și a-1 adăuga la
animalele lor. în descântec foloseau și următoarea incantație: „Ciupirig,
ciupirig / De la tăte câte un pic !”
„Tata o zis că o auzit pe o vecină de-a lui. D-apoi ce o ajuns
vecina aia, Doamne, ferește, Maică Sfântă 1 Că i-o picat carnea așă, ni,
tată, tătă, tătă de pe cioante la slăbia ei...Tata zicea, Dumnezo îl ierte, că
aia cine ia laptele și de la șorecoaie și de la guzăcoaie și de la tăt felu de
animale spurcate vine câte un pic. Cum zice în descântecu ăla. El o zis
că o fost fecioran, tata, și o stat sub un poduț c-apoi pe acolo treceau
oile satului, tata o fost din Sita, și mărhăile, peste poduțu ăla. Și pe ea o
chema Sânzâiană și o stat sub poduț și o auzit când o zis așa. «Atâta am
înțeles și după aia am fugit să nu mă cunoască vecina» că vecina aia o
fost după un văr din frate de-a lui tata și zicea: «Ciupirig, ciupirig / De
la tăte câte un pic!» ne spunea nouă. Vai de mine, noi n-am umblat cu
de alea, Doamne feri-ne !” (Bradea Paraschiva, 85 ani).
Tot la Sângeorz este tradiția în Spermezeu ca băieții să ude fetele
cu apă curată din fântână.

Rusaliile
In miercurea dintre Paști și Rusalii nu se lucrează nimic „ca să nu
bată gheața în hotar”. Salvarea sătenilor „atunci când vine vreme grea” sunt
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cele două clopote de la biserica veche „care alungă și departă de către sat
norii cu vreme spurcată” (Hognogi Nastasia lui Conzulerîu, 91 ani).
„Clopotile de la biserica veche așa o fost sfințite ca să împrăștie
gheața și ruptura de nori. Dacă nu le-am fi avut nu știu ce ar mai fi fost,
săraci de noi. De multe ori, numa io cât am văzut, că vineau nori cu
vreme grea și când începeau să sune clopotile numa ce vedeai că încet,
încet să face vreme bună. Povesteau bătrânii că o fost un război și o venit
jăndarii și le-o luat ca să le ducă și să facă din ele gloanțe. O rămas
biserica și satu iară clopote. Doamne, supărată o mai fost lumea !
Fomeile
și-o pus zadii negre și năframă neagră pe cap și cântau
morțăște pe tăte ulițele. Nu știu cum o dat Bunul Dumnezo, ș-api le-o
adus înapoi și le-o pus iară la biserică” (Rus Florica lui Hudără, 70 ani).
Clopotarul satului este plătit în fiecare an de către spermezeni ca
să stea permanent de veghe la clopote, mai ales în perioada de vară, în
caz de vreme grea.
în ajun de Rusalii interiorul caselor se împodobeau cu ramuri de
paltin, nuc, ”acăț” (salcâm) și cu flori de lemn alb. A doua zi la biserică,
după Liturghie, se făcea procesiunea de sfințire a țarinii, după aceeași
rânduială ca și la Bobotează. Copiii, cu icoanele, și feciorii îmbrăcați în
straie populare, cu praporii, în fața cortegiului. Atât la Bobotează cât și
la Rusalii cât mai mulți, bătrâni și tineri, încearcă să îmbrace straiele
tradiționale năsăudene. Acum se iese mai mult la terenurile din zona
bisericii, fie în parcul localității unde este Monumentul Eroilor, fie în
curtea școlii noi, însă înainte se ieșea pe dealuri, pe hotarele satului. De
pildă, pe Dumbravă, pe Podul Șăndrii, la Grui etc.
Până la Rusalii se culeg ”toate burienile de leac”, plantele
medicinale, cum ar fi: ”ninta”, "burienile de aprindere”, ”ologeaua”,
“sunătoare”, “acățul”, “romonița”, “sânzâienile”, “peria ursească”, “tica
de mălai”, “coada vacii” etc.

Sânzâienile (24 iunie)
Florile de Sânzâiene se culegeau seara, în ajunul sărbătorii, se
împleteau în cununi în numele membrilor familiei și se aruncau pe
acoperișul casei, pentru fiecare "căsan”. Dacă cumva se întâmpla ca una
dintre coronițe să cadă de pe acoperiș, în ziua de Sânzâiene, pe acela l-ar
fi așteptat mult necaz în acel an, poate chiar moartea.
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Sărbătorile pârlejoase și vânturoase
Ilie Prooroc (20 iulie); Maria Magdaléna (22 iulie);
Foca (23 iulie); Âna (25 iulie); Pantelimon (27 iulie)
în aceste zile nu se lucra de frica focului (trăznetelor) și a
vântului. La cei care nu respectau aceste zile, focul le pârlea casa și toată
agonisita iar vântul le distrugea recolta. Semnele se arătau imediat în
special în lucrurile folosite în aceste ”zile însemnate”.
„Apoi Ilie Prooroc, vai de mine, ferească Dumnezo Sfântu, o
trăznit la Ionu Ilenii fânu, la un dobriceân fânu din sus de noi” (Bradea
Paraschiva, 85 ani).
„într-o zi de Ilie Prooroc ne-o chemat la săcere un ungur, la Uriu.
Noi i-am zis că nu lucrăm, că-i sărbătoare. «Io nu știu de atâtea
sărbători și nu mă tem de fulgere», o zis el. Ne-am dus lă săcere și era
o zi tare faină, cu mult soare. Dintr-o dată, din senin o venit un nor cu
vânt, tunete și fulgere. Nici nu ne-am mai aflat mănunchiurile și snopii,
după aceea. «No, vezi că o fost Ilie Prooroc», i-am zis noi la ungur”
(Știop Măriuța, 74 ani).
„La Ionu lu Vila Dânghii, pentru că o cărat fân în zua de Maria
Magdaléna, i-o ars numa fânu și carul i-o rămas întreg” (Libotean
Raveca, 70 ani).
„La ăștia din Borzoia le-o trăznit clăi de grâu secerate de atunci
de când n-o fost bine” (Bradea Paraschiva, 85 ani).
„La Ionu Ilenii i-o trăznit două clăi că le-o făcut în Foca” (Balaș
Tereza, 78 ani).
„Cine lucra în Ana tăt i se ducea pielea de pe mâini” (Oprea
Ileana, 74 ani).
„Am plivit în gredinuță în Ana ș-apoi n-am mai avut haznă de
nimic în anu ăla” (Cristurean Floarea, 79 ani).
„Oamenii care făceau fân în ziua de Pantelimon, le lua vântul
fânul, iar oamenii strigau: «Lasă-1 Pantelimoane că nu-i tăt făcut
astăzi, îi și de ieri»” (Știop Măriuța, 74 ani).
“Valentinu lui Lipiș o cosit fânul și o făcut fârcitură și i-o trăznit-o,
în zua de Pantelimon. Savastinu Cepului de pe Hălmăsău o cosit luheriu de
Pantelimon și prin tăți hucii o ajuns” (Balaș Tereza, 78 ani).”
Nu uit veci că și noi am lucrat de Pantelimon la luheri în
Vârtoape. Eram nevastă nouă acasă Ia socru, la Grigore lui Roman. Și
Lisaveta, cumnată-mea, era nevastă nouă. O fost o zi caldă de vară,
numa bună de făcut fân și’ ne-am dus cu tății să facem luheriu. Am fost
vreo șapte-opt. Și am făcut tătă zua, știi Dumnezo câți prepelegi, și l-am
gătat și ne-am dus acasă. Spre sară o venit un vânt mare și ne-o
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împrăștiat prin tați hucii luheriu de n-o mai rămas numa parii la
prepelegi. O venit un om la noi acasă și i-o zis la socru, Dumnezo să-l
ierte: «Măi, Grigore, du-te în Vârtoape să vezi ce ți-o făcut
Pantelimonu cu luheriu dacă ai lucrat în zua lui !» Du-te, că nu l-am
mai putut strânge, că o fost prin tăți hucii băgat, cât o fost pădurea de
mare. Și ăla care o rămas, tăt o fost făcut, așă, rotogol, de nu ai mai putut
face nimic cu el” (Drăgoi Ana, 61 ani).

Ștefan cu fumu (2 august)
Nu se lucra tot de frica focului care „mistuia casele și fânațele”,
la cei care nu respectau această zi.
„La Anica lui Emil de la Moară, din jos de sat, era gata să-i ardă
casa că n-o avut bai și o lucrat la Ștefan cu fumu. Numa o afumat-o, o
țâră, că i s-o aprins un coteț, într-o zi fierbinte de vară. Da o sărit
oamenii și o stins focu. N-o ținut nimica în coteț da bag seama o stat o
țigancă în casa aia veche, în partea a doua de casă care n-o fost a lui
Anica, și aia o lăsat în coteț tăt felu, și pene de perină, și când o fost întro vară, i s-o aprins. Mă tem că în august, după Ștefan cu fumu” (Oprea
Ileana, 74 ani).

Probojeniile sau Schimbarea la Față (6 august)
Se crede că începând cu această zi se schimbă și culoarea
codrului. Și omul trebuia să se schimbe, din rău în bun, mai cu seamă
cerându-ți iertare de la cei pe care i-ai supărat și "țineau mânie”. Erai
îndemnat la prudență, să nu cerți sau să fii certat de cineva, fiindcă pe
toată durata anului nu mai aveai liniște și lucrurile nu-ți mergeau bine.
„Dacă te-o probozit (certat) în această zi părinții sau vreun om străin, în
toată perioada anului vei fi probozit și supărat” (Mureșan Marina a
Popenilor, 87 ani).

Sfânta Maria Mare (15 august)
Pe toată durata postului, cu 15 zile înainte de praznic, cât mai
mulți săteni, în special tinerii și femeile, merg în fiecare seară la biserică
să asculte Paraclisul Maicii Domnului. La sfârșitul rugăciunilor se cântă
o priceasnă în cinstea Fecioarei Maria apoi grupurile de femei, pe ulițe,
în pas domol spre casă, cântă din mers tradiționala cântare ”0, Mărie !”
Noi merem pe drum în jos,
De la Maica lui Hristos...
O, Mărie, frumos nume
Lăudată ești în lume !

Noi merem pe drum în sus,
De la Maica lui Iisus...
Noi merem pe drum de piatră
De la Maica Preacurată...
O, Mărie, Maică Sfântă,
Astăzi toată lumea-ți cântă !
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Este de fapt un cântec de pelerinaj, care era cântat în zilele
premergătoare sărbătorii "Adormirii Maicii Domnului’’ ca o pregătire
pentru pelerinajul care urma să aibă loc, în această aleasă zi, spre
Mănăstirile Nicula sau Rohia, sau mai nou spre Mănăstirea de maici din
Dobric, în apropierea satului Spermezeu.
Nu se mai păstrează tradiția ca în serile din Postul Sfintei Marii
fetele să împletească cununi din flori și spice de grâu și să le ducă, în cântec
de ”0, Mărie” la iconostasul bisericii. Se pare că acest obicei a dispărut
odată cu mutarea în noul locaș de cult, prin anii ’50. Tradiția pelerinajului,
însă, a luat o mare amploare, în special după 1989, odată cu înființarea
mănăstirii din Dobric unde majoritatea spermezenilor țin să participe la
privegherea de noapte și la Sfânta Liturghie din 15 august, dimineața.
O altă parte dintre săteni preferă să mai meargă la Mănăstirea
Rohia, mulți pe jos, trecând dealurile Lăpușului sau la Mănăstirea
Nicula. Puțini rămân acasă, îndeosebi bătrânii și cei bolnavi.

Tăierea capului Sfântului Ioan (29 august)
Post și ajun. Nu se întrebuințează cuțitul, nici pentru mâncare,
nici pentru altceva. Mâncarea de post se pregătește cu o seară înainte.
Cum majoritatea sătenilor nu mănâncă nimic până seara, atunci preferă
să consume ceva ușor, în special pâine și legume.

Sfânta Mărie Mică (8 septembrie)
Nu se lucrează nimic, se merge la biserică, însă se fac pregătiri
intense pentru a doua zi, când se ține la Spermezeu “Târgul de țară, de
toamnă” (9 septembrie).
Din vremuri îndepărtate se păstrează tradiția ca în zilele de luni a
fiecărei săptămâni locuitorii din satele din zonă să vină la târg în Spermezeu.
Pe 19 mai și 9 septembrie sunt cele două mari “Târguri de țară,
de primăvară și de toamnă” la care „se adună poporul ca la sfințenie de
biserică” din toată zona Năsăudului și Lăpușului. Se făceau târguieli, în
produse și animale, însă, era cel mai fericit prilej pentru tineri de a se
întâlni ”la joc”, la hora.
Târgul propriu-zis se ținea de dimineața de la 6:00 până după
amiaza la orele 14:00-15:00 când fiecare putea vinde sau cumpăra orice,
de la produse alimentare, obiecte casnice și până la animale, de diferite
soiuri. După amiază, mulțimile din zona târgului se împrăștiau iar
centrul de greutate se muta în zona unde se ținea "jocul”, hora, de obicei
în parcul localității sau la Căminul cultural.
Ulițele erau împânzite de tineri și tinere, din diferite sate, îmbrăcați
în portul năsăudean, feciorii purtând tradiționala pană de păun ”în clop” iar
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fetele ”clopul subțire”, pălăria împodobită cu flori și oglinjoare. Cel puțin
așa arăta satul la târg, după adoptarea în unanimitate a portului nou
năsăudean. ”Lăturenii”, cei care veneau la joc din așezările apropiate, aveau
ocazia să se cunoască mai bine, în special băieții cu fetele, și nu de puține
ori, mulți dintre ei, ajungeau mai târziu să se căsătorească.
De prin 1994 a început să slăbească această străveche tradiție, tot
mai puțini tineri se îmbrăcau în straie populare iar la un moment dat, așa
ca din senin, a dispărut și ”jocul” fiindcă nu mai erau doritori.
Târgurile de țară nu numai la Spermezeu, dar și la Târlișua și,
probabil, în multe alte sate, au devenit din ce în ce mai mult niște locuri
în care se cultivă kitsch-ul, nonvaloarea. Pe departe belșugul de
frumusețe și bucurie de altădată, doldora prezent la târguri.
De menționat că târgurile la Spermezeu se țin în partea de jos a
satului, lângă râul satului și pârâul (cu podul) lui Bolbos. în vechime,
până pe la începutul secolului al XX-lea târgul se ținea pe Șes, în zona în
care se găsește acum Dispensarul veterinar și casa doctorului veterinar,
Vasile Redenciuc.

Ziua Crucii (14 septembrie)
Post și ajun. Se ține post cü o săptămână înaintea sărbătorii,
Postul Crucii. După această zi începe "bătutul nucilor”, culesul nucilor.
La acest praznic credincioșii mergeau în pelerinaj, înainte de 1948, peste
deal, la Mănăstirea de maici "Sfânta Cruce” din Strâmbu.
Cu toate că după 1989 mănăstirea a fost redeschisă de către
călugărițele ortodoxe, nu se mai merge în număr atât de mare ca și în
vechime. Mulți preferă, însă, să meargă la Mănăstirile Rohia și Dobric.

Sfânta Vineri (14 octombrie)
Era considerată o zi a fertilității pentru animale. Se dădeau
drumul la berbeci între oi.

Sânmedru (26 octombrie)
Mai era numită și ”zua răilor” sau ”a slugilor” deoarece în
această zi se plăteau, în bani și produse, slugile, ciobanii sau ciurdarii
satului care erau angajați de la Sângeorz.

Luminăția (1 noiembrie)
Până la mijlocul secolului al XX-lea această zi de pomenire a
celor adormiți nu se ținea după același obicei întâlnit astăzi. Nu se
mergea la cimitir. Dimineața se duceau prescuri la biserică pentru Sfânta
Liturghie, iar cei care doreau puteau face și parastas, apoi seara se
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aprindeau lumânări, într-un vas cu pământ, la fereastra casei, în numele
celor trecuți la cele veșnice din neamul lor.
De altfel, mulți nici nu mai știau în ce parte a cimitirului sunt
îngropate rudeniile lor. După înmormântare se păstra datina de a se
planta un prun sau un măr la capătul mormântului, lângă piatra care
străjuia locul celui îngropat. Nu se punea cruce la căpătâi, ci o piatră pe
care era încrustată o cruce cu numele celui decedat, anul nașterii și
morții. Se poate vedea până astăzi în cele două vechi cimitire ale satului,
în Grui și la Biserica Veche, o parte mai nouă, cu felurite soiuri de cruci,
de la cele din lemn până la altele foarte "modeme” din marmură și
ciment; și partea veche, formată dintr-o livadă de pruni și meri, semne
ale celor care odihnesc acolo, moși și strămoși.
Mai nou, după slujba Liturghiei de la biserică unde se face și
Parastasul, preotul începe vizitarea cimitirelor unde face rugăciuni și
dezlegări pentru toți cei care odihnesc în acele locuri. Este solicitat să
meargă în majoritatea cimitirelor mai mari din localitate, care nu sunt puține
la număr: "Turcele”, ”Jgheab”, "Podul Sânătorii”, ”Coasta lui Bradea”,
"Biserica Veche”, "La Brazi”, "pe Șes”, "Grui”, "Grădina lui Hadazanu și
lui Pilug”, "Grădina lui Roman”, "Podul Șăndrii”, "Peștera” etc.
Pe morminte se pun lumânări și flori, iar copiii primesc dulciuri
și fructe pentru odihna sufletelor celor răposați.

Filipii (13-15 noiembrie)
Se țineau trei zile la începutul Postului Crăciunului (două de dulce și
una de post) pentru ca omul și gospodăria să fie protejate de lupi. Se legau
cu ață toate obiectele casnice: foarfece, ace, fuse etc. pentru ca și „gura
lupului să fie legată și să nu mănânce oamenii și galițele”.
„Ne povestea mama că, o dată, în lunea de Cilipi, o intrat un lup
într-o șezătoare da n-o putut mânca nimic că tăte o fost legate cu ață”
(Cristurean Floarea, 79 ani).
„La un om i-o îmblătit câinii lupii pentru că o lucrat în zua de
Cilipi” (Libotean Raveca, 70 ani).
„în ziua de Sfântul Indrei și Cilipi se legau cu ață fusele și
foarfecele ca nu cumva să se lucreze. Pieptenele erau și acestea legate”,
fiindcă era interzis pieptănatul în aceste zile. (Știop Măriuța, 74 ani)

Indreiu lupilor (30 noiembrie)
“Să zice că un om și-o pierdut amândoi boii și s-o dus să-i cate
prin pădure. Câteva zile nu i-o găsit și i-o tăt cătat. într-una din zile, s-o
întâlnit cu un om care i-o zis: «Du-te în preluca aia, că acolo ți-s boii.
I-ai găsit pentru că ai ținut zua Sfântului Indrei». Era un om în haine
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albe și zicea că-i Sfântul Indrei.” (Auzită de la Ana lui Mirolea de către
Știop Măriuța, 74 ani)
Și această sărbătoare se respecta și nu se lucra din aceleași
motive, ca și la Filipi, teama de lupi. Se spune că în această zi se
formează haitele iar lupii devin foarte agresivi. Se legau, iarăși, cu ață,
obiectele casnice: fusele, foarfecele etc. și piaptănul. Nu era permis nici
pieptănatul. Dacă în satele învecinate, Agrieș și Târlișua, „se ținea tot
pentru lupi”, în 16 ianuarie, ”Sân Petru de iarnă”, la Spermezeu nu se
mai știe să se fii respectat cândva această sărbătoare.
Fetele ajunau de Sfântul Andrei ca să-și viseze peste noapte orânda.
Puneau în această zi crenguțe de cireș în apă, iar dacă înfloreau până la
Crăciun, însemna că o să se mărite în curând. Și băieții procedau la fel.

Sân Nicoară (6 decembrie)
Se postește cu o săptămână înaintea sărbătorii Sfântului Nicolae,
în special de către mame, pentru ca Sfântul să le ajute tinerilor din
familia lor să se căsătorească. „Să zice că Postu Sfântului Niculae îi bine
să îl țâi ori pentru ce, pentru casă, pentru sănătate, pentru copiii care nu
se pot căsători. L-am ținut și pentru copiii mei și tăți o ajuns bine,
Doamne, mulțam !” (Cristurean Floarea, 79 ani).
Vremea de Sânt Nicoară determina zilele premergătoare
Crăciunului. „Dacă-i moale de Sfântu Niculaie se înăsprește, dacă-i
aspru se înmoaie vremea” (Libotean Raveca, 70 ani).
Mai nou, copilașii primesc peste noapte, în cizmulițele așezate la
gura sobei sau la ușă, daruri și dulciuri.

Crăciunul (25 decembrie)
A

In ajunul Crăciunului, „găzdoaiele” pregăteau în cuptoarele de la
casele lor „coptătura” pentru intervalul de zile dintre Crăciun și
Bobotează, deoarece în această perioadă sacră se interzicea „băgatul în
cuptor”. Așadar, atunci se preparau colăceii pentru colindători, pâinea și
turtele, prinosul „Sân Văsâi”, care se consuma în dimineața Anului Nou,
precum și costițele și câmații din care toată lumea aștepta să se înfrupte
în ziua praznicului, mai cu seamă cei mici, care nu uitau să facă aluzie la
mâncările „de dulce” în „colindița” lor:
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„Colindiță cu codiță”
Dumitru Drăgoi, 13 ani
Adrian Drăgoi, 7 ani
Grigore Drăgoi, 7 ani

Co - lin - di - tă
Hai C’ră - ciu - ne
că
no - uă ni
De - atâ - ta mă -

Colindiță cu codiță,
Holbă ochii la poliță,
La câmați și la costiță;
Colindiță cu flișcoi

cu fliș-coi
și la noi
s-ou - rât
lai pră-jât.

Hai, Crăciune, și la noi,
Că nouă ni s-o urât
De-atâta mălai prăjât.

Așadar, primii colindători din Ajun erau cei mici. Băieții, câte
doi sau trei, cu steaua sau cu capra, primeau din partea gazdelor bani, iar
fetițele, în grupuri, cu colinda, erau răsplătite, de asemenea, și li se punea
în trăistuțe colăcei, dulciuri sau fructe. O altă colindă glăsuită de cei
foarte mici (băieți și fetițe până la 5-6 ani) este: „Șăde ursu pe butuc”.

„Șăde ursu pa butuc”

Șăde ursu pa butuc,
Dă-mi colacu să mă duc;
Că te-am colindat bugăt,
Cu picioarele-n omăt;
De mi-i da, de nu mi-i da,
Altu nu te-oi colinda.
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De asemenea, printre obiceiurile îndrăgite în zonă se numără:
„Cu steaua” și „Capra”.
„Cu Steaua”
Dumitru Drăgoi, 13 ani
Adrian Drăgoi, 7 ani
Grigore Drăgoi, 7 ani

Steaua sus răsare
Ca o taină mare.
Steaua strălucește
Magilor vestește
Că astăzi Curata,
Prea Nevinovata,
Fecioara Maria
Naște pe Mesia.

Magii cum zăriră,
Steaua și porniră,
Mergând după rază
Pe Hristos să-l vază.
Și dacă porniră,
îndată-1 găsiră,
La dânsul intrară
Și se închinară,

Cu daruri gătite
Lui Hristos menite,
Având fiecare
Bucurie mare,
Care bucurie
Și aici să fie,
De la tinerețe
Pân’ la bătrânețe.

„Cu Steaua”
Mg. 2(>71 II ii

Dumitru Drăgoi, 13 ani
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Steaua strălucește,
Și lumii vestește.
Steaua lui Hristos
Răsărind frumos
Că de când ceriu,
Cum și pământu,

Nimeni n-a văzut
Să se fi născut
Din pruncă curată,
Prea nevinovată,
Numai Precista
Făcu aceasta,

Această minune
Născu Fiu pe lume,
Născu Fiu curat,
Fără de păcat.
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Spre seară, mergeau cu colinda grupurile de tineri, băieți și fete,
iar spre dimineață vârstnicii.
Colinda se cânta la fereastră, nu înainte ca unul dintre colindători
să întrebe: „Sloboziți
Crăciunu-n casă ?”. Gazda
răspundea:
„Slobozim, slobozim !”. După colindă, ceata intra în casă, unde
colindătorii erau poftiți „după masă” și serviți cu toate „bunătățile”
pregătite de „găzdoaie” (mâncare și băutură).
In Spermezeu sunt cunoscute mai multe urări care se rostesc
după colindă. Cea mai cunoscută este aceasta:
„Bine, bine, jupâne gazdă
C-âm ajuns acest praznic luminat,
Care cu drag l-am așteptat,
Să auzim îngerii cântând,
Cu steaua călătorind
Buna veste aducând,
Nouă și la dumneavoastră
Că sânteți de legea noastră.”

Gazda răspundea: „Mulțumim, haidați în casă !”

O altă variantă:
„Ciucur verde de mătasă,
Slobozî-ne gazdă-n casă,
Că de-om sta mai mult p-afară
Ni-i afla la primăvară,
Șî de nu ni-i slobozi
Ț-om sparge ușa cu pumnu
Șî ț-om arăta Crăciunu.”

Gazda:

„Apoi decât să ne spargeți ușa cu pumnu,
Mai bine intrați în tindă
Șî ne spuneți o colindă,
Mai bine intrați în casă
Să vă puneți după masă.”
Frații Vaier și Vasile Drăgoi (71 și 67 ani) ne încredințează că o altă
orație s-a rostit „oarecând” după colind. „Oarecând s-o zâs după colind. Noi
n-am apucat asta, da în copilăria noastră am învățat zâcale și de la un bătrân,
Todic, care zâcea că asta să spune după colindă” (Vaier Drăgoi).
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„Să luară gazdă nost’
într-o sfântă joi,
Cu doisprăzăce boi.
Boii podobei,
De plătea cinci mii de lei.
La râtu rotat,
La măru tufát
La râtu rotos,
La măru tufos.
Brazdă neagr-o răsturnat,
Grâu roșu o ravarsat,
Grâu roșu ca focu,
Șî mașcat ca șî bobu.
Să luară gazda nost’
La luna, la săptămână,
Să vadă holda.
De mândră șî de frumoasă,
Grâu-i mândru șî frumos
Ca pelița lu’ Hristos.
în spic ca vrabia,
în pai ca trăstia.
Să luară gazda nost’
La luna, la săptămână,
După săcerei cu săcerele
Cu mănunchi de viorele
Să săcere iute cu ele.
Altu săcera, altu lega,
Altu cu nările sfreleluie,
Altu cu urechile în sac pune.

Șî o-ncarcat trii cară de povară,
Șî o coborât în jos la moară,
Da șî moara-i curvă mare
C-o pus coada pa spinare
Șî o luat-o-n jos la vale.
Da șî moraru-i meșter mare,
Că i-o dat trii pumni în șăle,
De o crâșcat moara-n masăle
Șî o făcut trii pasate și-o farină
Până o fost covata plină.
Să luară gazda nost’
La luna, la saptamîna
După trii borese
Cu sâte dese
Una rară de mahară
La ăștia di p-afară.
Una deasă de matasă
La eia di pân casă.
Șî-o făcut trii colaci
Mândrii șî frumoși
în pelița lu Hristos.
Unu l-o pus în cuiu ăl de jos
Să fie mai lesne de scos.
Unu l-o pus în cuiu ăl de sus
Să fie mai lesne de adus.
Mai era, mai era
Da ne temem ca-nsăra
Că ni-s curțâle departe
Niște bordeie strâcate.”

Dimineața, „toată lumea” mergea la biserică să asculte Sfânta
Liturghie. De la Crăciun până la Bobotează se interzicea cu strășnicie ca
femeile să meargă în vizită la alte case, iar, în caz de nevoie, înaintea lor
trebuia să intre un bărbat, neutru ca praful casei să fie trecut de un
bărbat, și nu de o femeie, căci era „amărăsân a rău” pentru acea familie
pe care o vizita.
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BELIEFS AND RITES WITHIN THE ANNUAL
CELEBRATIONS IN SPERMEZEU
Abstract

This study tries to present the ancient rites and beliefs, which have been
kept in relation to the Christian festivals during the year. It can be
noticed how carefully and with determination the peasant tried to proiect
his family and his belongings; he often went to magic rituals that, in the
passage of time, were gradually assimilated by the Christian festivals.
Even so the ancient rituals never ceased.
We notice that - nowadays even more so - an old community is
suffocated by modemity and these ancient rituals lose more and more of
their value and consistency. The new society almost does not notice the
customs or even does not care about them. The same thing happens - as
in almost every Románián viliágé - in Spermezeu too.
An appreciation of our retigious and cultural traditions is important for
future generations as part of Romania’s distinctive contribution to the
wider cultural heritage of Europe.
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Țărani din Spermezeu și din
Perișor, 25 august 2002.
Resfințirea bisericii din Spermezeu

Familie din Spermezeu,
25 august 2002.
Resfințirea bisericii parohiale
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Victoria Măerean
în portul bătrânesc,
Spermezeu 2001

Aratul, Spermezeu 2001
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La secerat, Spermezeu 2001

în prag de sărbători,
la “gura cuptorului”
(Măriuța Mureșan, a Ropenilor),
Spermezeu 2001
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Feciori din Spermezeu,
în portul nou de sărbătoare, 2001

Călăreți la nuntă, Spermezeu 2002
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Cireada de bivoli, Spermezeu 2001

Cioban cu turma de oi, Spermezeu 2002
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Păcurarii dimineața,
la prima mulsoare.
Spermezeu 2002

La stână, Spermezeu 2002
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Vaier Drăgoi cu oile la iernat, 2002

Colindători în portul bătrânesc, Spermezeu 2001
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Colindători în portul bătrânesc, Spermezeu 2001

Irozii. Grup de copii, Spermezeu, Crăciun 2002
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Cu capra, loan și Dumitru Drăgoi, Spermezeu 2002
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CONSIDERAȚII PRIVIND PROBLEMATICA ACTUALĂ A
EXPOZIȚIILOR ETNOGRAFICE PAVILIONARE
Cercetător II dr. Ioan Augustin Goia
în țările puternic industrializate, muzeele etnografice - în special
cele în aer liber, dar și cele pavilionare - concurează cu succes în prezent, ca
număr de vizitatori, muzeele de alt gen. Tendința de a recupera nostalgic
valorile fundamentale ale culturii rurale tradiționale (apropiere de natură,
organicitate, simplitate) și setea de identitate a citadinilor contemporani întro societate standardizată explică acest succes. Expozițiile etnografice
actuale trebuie să țină seama de aceste tendințe și în România, renunțând la
artificial și convenție în favoarea reconstituirilor fidele, dar și inspirate,
sugestive, de atmosferă. Vom trece sumar în revistă anumite aspecte legate
de proiectarea expozițiilor etnografice pavilionare românești, confruntândule cu dezideratul enunțat.

I. STRUCTURA TEMATICĂ. Sub raportul structurii tematice,
expozițiile etnografice pavilionare de lungă durată, desemnate în
literatura de specialitate românească prin termenii “expoziții de bază”
sau “expoziții permanente”, pot avea o orientare “exhaustivă” sau o
orientare tematică.
Expozițiile de bază cu orientare “exhaustivă” au fost preferate
înainte de 1990 în special de către muzeele etnografice puternice, cu arie
de reprezentare județeană sau regională, care dispuneau de suficient
spațiu de expunere și de un patrimoniu suficient de bogat și de
diversificat pentru a ilustra satisfăcător domeniile fundamentale (toate
domeniile era imposibil) ale culturii populare locale. Constituirea unui
asemenea patrimoniu presupunea o politică de achiziții coerentă și
echilibrată, dificil de susținut, din motive obiective, de majoritatea
muzeelor de profil (lipsă de specialiști pe diferite domenii, lipsă de
fonduri de achiziții suficiente etc.). O expoziție de bază cu caracter
“exhaustiv” oferă vizitatorului o viziune de ansamblu, sintetică, asupra
culturii populare locale sau zonale, dar are și dezavantaje inerente: a)
complexitatea sa tematică face imposibilă aprofundarea fiecărui domeniu
în parte și face dificilă receptarea conținutului atât de divers și de bogat
de către vizitator; b) structura tematică pe domenii este previzibilă și se
repetă de la muzeu la muzeu, creând vizitatorului impresia de “déja vu”;
c) asemenea expoziții sunt în mod necesar ample, vizitarea lor integrală
pretinzând mult timp; d) investițiile considerabile necesitate de
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organizarea unei asemenea expoziții determină păstrarea ei, în același
format, pe o perioadă îndelungată, fapt ce provoacă treptat sațietate și
indiferență din partea publicului.
Expozițiile de bază cu orientare tematică, axate pe ilustrarea
unui singur domeniu al culturii populare sau a unui aspect social
complex, oferă avantajul aprofundării fenomenului prezentat. Expoziția
are un conținut unitar, iar timpul necesar vizitării este mai scurt,
acceptabil pentru vizitatorul modem. O asemenea expoziție de bază va
putea fi înlocuită după 2-4 ani cu alta, tot tematică, pregătită în acest
interval, asigurându-se varietatea expozițională, esențială pentru public.
Din păcate, expozițiile de bază tematice pot fi organizate la un înalt nivel
doar în muzeele care dețin cel puțin câteva colecții realizate printr-o
politică de achiziții orientată în profunzime. Am putea spune că
expozițiile cu orientare “exhaustivă” au la bază o politică de achiziții
extensive, pe când cele cu orientare tematică se bazează pe o politică de
achiziții intensive. Organizarea mior expoziții tematice repetate conduce
obligatoriu la accentuarea cercetării de profunzime a diferitelor domenii,
cercetare materializată în completarea colecțiilor muzeale. Dezavantajul
expozițiilor de bază tematice constă, pe de o parte, în faptul că nu oferă o
viziune de ansamblu asupra modului de viață tradițional caracteristic
ariei reprezentate, iar pe de altă parte în faptul că elementele de detaliu
pot să obosească o parte a vizitatorilor.
Politica de achiziții, deseori nesistematică, desfășurată la
nivelul întregii țări anterior anului 1990 și ulterior, face dificilă, în
majoritatea muzeelor, trecerea la expozițiile de bază tematice.
Singurul muzeu mare care a optat înainte de 1989 pentru o expoziție
de bază cu caracter pur tematic a fost Muzeul de Artă Populară din
București. Expoziția de port popular românesc realizată de această
instituție de prestigiu a reprezentat la timpul său un adevărat
eveniment în muzeografia etnografică românească.
Dacă golurile din colecții nu vor fi completate în muzeele
etnografice românești în următorii 10-15 ani, expozițiile de bază
tematice de înalt nivel vor putea fi realizate de către muzeele cu arie de
cuprindere zonală și națională doar cu ajutorului muzeelor județene, prin
împrumut intermuzeal de patrimoniu.
Personal cred însă că viitorul aparține expozițiilor de bază
tematice și consider obligatorii demersurile viitoare în vederea pregătirii
colecțiilor pentru acest moment, prin îmbogățirea lor.
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II. TIPURI DE DISCURS EXPOZIȚIONAL
Trecând în revistă expozițiile de bază ale diverselor muzee
etnografice, străine și românești, identificăm următoarele tipuri de
discurs expozițional:

a) Discursul preponderent cognitiv
b)Discursul preponderent afectiv
ijvnluiaui pi vpuuutiviii vaivui
d) Discursul pretins simbolic
a) Discursul preponderent cognitiv utilizează procesul tehnic
sau social drept unitate expozițională definitorie. In muzeele care
adoptă acest tip de discurs expozițional nu se expun obiecte disparate,
care doar indică procesele menționate, ci obiecte muzeale în corelație
funcțională, prin care sunt explicitate fazele esențiale ale diferitelor
procese tehnice, sociale, economice. Obiectivul cognitiv poate fi atins
cu adevărat doar în acest fel.
Obiecțiile aduse acestui tip de discurs vizează de obicei
densitatea prea mare de obiecte necunoscute expuse (care ar fi
“obositoare” și “derutante” pentru vizitatori) și aspectul “prea tehnic,
prea științific” al expoziției. Prima obiecție este însă discutabilă: dacă
procesele ilustrate sunt clar delimitate spațial, alcătuind module
tematice, fiecare proces va fi receptat drept o unitate vizuală și
cognitivă, ansamblul dobândind chiar un plus de coerență și claritate.
Dacă vizitatorul este interesat, va avea posibilitatea să intre în
intimitatea procesului, dacă vrea doar o orientare generală, va rămâne
cel puțin cu amintirea unor procese de o complexitate până atunci
ignorată. Etalând un număr mare de obiecte ciudate, cu utilizări
ingenioase și surprinzătoare, un asemenea tip de discurs trezește
curiozitatea în rândul citadinilor și subminează rapid o prejudecată
înrădăcinată în cazul unora dintre ei, conform căreia cultura populară ar
însemna doar primitivism și înapoiere.
Referitor la a doua obiecție (“aspect prea tehnic”) am remarca
faptul - observat de noi în cursul ghidajelor - că numărul vizitatorilor
citadini interesați de aspectul tehnic al proceselor reprezentate este mai
mare decât al celor interesați doar de ambianța relaxantă. Pe de altă
parte, utilizarea în expoziții de tip cognitiv a mijloacelor video și audio
poate contribui la reconstituirea atmosferei tradiționale, cu încărcătură
afectivă, importantă pentru toți vizitatorii, dar indispensabilă celor cu un
anumit tip de sensibilitate.
b) Discursul preponderent afectiv mizează în special pe
atmosferă și sugestie. Abordarea expozițională are caracter preponderent
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scenografic, valorificându-se elementele spectaculare ale domeniului.
Obiectele tradiționale, incluse în acest caz într-un ansamblu tematic (într-o
“scenă” sau într-un ansamblu de “scene”), nu vor putea fi definite
suficient sub aspect cognitiv, funcțional, adevărata lor semnificație putând
fi alterată de percepțiile individuale insuficient orientate de către
organizatori, sau chiar anulată de lipsa cunoștințelor necesare receptării. In
mod inevitabil, expoziția va fi sărăcită sub aspect cognitiv, putând să
marcheze însă un plus în plan emoțional. Există în acest caz un mare
pericol: transformarea expoziției în spectacol poate induce - în absența
conținutului cognitiv consistent - trăiri deturnate, bazate pe premise false.
O asemenea expoziție-spectacol se poate transforma în experiment
cultural cu efecte deformante asupra imaginarului colectiv. Renunțarea
programatică la binomul cognitiv obiect-funcție poate transforma rapid o
expoziție-spectacol într-o expoziție-kitsch, în care cultura tradițională
devine un simplu pretext expozițional. în plus, o asemenea abordare nu ar
satisface un public variat ca structură, ci ar impune fie o grilă de receptare
potrivită citirii spectacolului de mase, fie una destinată unui public eiitist.
d) Discursul preponderent estetic aduce în prim plan valențele
artistice ale obiectului etnografic muzeal, indiferent de funcția acestuia.
Deoarece în cultura populară obiectele cu valențe estetice aparțin
preponderent anumitor genuri, acestea vor fi reprezentate în expoziție
mult peste ponderea lor reală în cultura populară. Există și genuri în
cadrul cărora piesele cu valențe artistice sunt extrem de rare, expunerea
prioritară a acestora încălcând principiul reprezentativității. Ambele
situații induc vizitatorului o impresie falsă, estetistă, asupra culturii
țărănești, alterând conținutul cognitiv al discursului expozițional.
în absența unui patrimoniu muzeal etnografic complex,
structurat ca întreg sau a unuia structurat pe câteva colecții aproape
complete, multe muzee județene cu profil mixt, care aveau doar secții de
etnografie, cu spațiu de expunere restrâns, au optat frecvent, înainte de
1990, pentru asemenea expoziții de “artă populară”, un concept comod,
puternic influențat de formația anumitor etnografi din București,
profesori sau absolvenți ai Institutului de Istoria și Teoria Artei din
capitală. Aceste expoziții nu aveau caracter tematic propriu-zis, ci
reprezentau o grupare mai mult sau mai puțin artificială de obiecte
etnografice din diferite domenii, scoase din contextul social-economic,
selectate doar în funcție de valențele lor decorative. Diversitatea
funcțională a obiectelor cu valențe estetice face dificil un discurs
cognitiv complex, coerent și de adâncime, discursul estetic din unghiul
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concepției decorative țărănești și al specificului decorativ local, zonal
sau național fiind singurul posibil.
d) Discursul pretins simbolic presupune expunerea câtorva
componente materiale, disparate, ale unui proces, cu pretenția de a-1
reprezenta în întregime. în realitate, un asemenea demers expozițional
bifează doar, cu meschinărie birocratică și suficiență semidoctă, niște
domenii ale culturii populare, ratând comunicarea cu publicul, atât sub
raport cognitiv cât și sub raport afectiv. Este un discurs facil, reușind
performanța de a comunica prin expunere mai puțin decât ar exprima
obiectele respective în mediul lor firesc, într-o magazie, de exemplu.
Personal aș opta pentru discursul preponderent cognitiv, susținut
cu material video și sonor, creator de atmosferă. Tipul de discurs
cognitiv a fost deseori mai mult mimat decât realizat cu consecvență în
muzeografia etnografică românească, câteva experiențe de acest fel,
finalizate coerent, fiind necesare în prezent la nivel de țară.
Generalizarea acestui tip de expoziție de bază, util în special pentru
sinteze la nivel regional sau național, nu este nici posibilă, din cauza
structurii patrimoniului, nici recomandabilă, o standardizare provocând
saturație. Coexistența tipurilor diferite de discurs expozițional
(excluzându-1 pe cel pretins simbolic) în rețeaua muzeală națională este
de dorit și poate fi benefică, dacă autorii lor sunt conștienți de limitele și
pericolele pe care le presupun.

III. MODALITĂȚI DE EXPUNERE.
în muzeele etnografice pavilionare se utilizează în prezent două
modalități fundamentale de expunere a obiectelor: a) în spațiu închis

(vitrine) și b) în spațiu deschis.
a) Expunerea în vitrine protejează piesele împotriva degradării
și furtului, dar introduce un element de artificialitate, în puternic contrast
cu organicitatea obiectelor și a ambianței tradiționale. O asemenea
soluție este, în plus, deosebit de costisitoare.
b) Expunerea obiectelor în spațiu deschis favorizează
demersurile de reconstituire a ambianței tradiționale, dar nu garantează
securitatea pieselor de un anumit gen. Costurile unei asemenea expoziții
sunt, în schimb, reduse.
Specificul patrimoniului etnografic face posibilă folosirea în
cadrul aceleiași expoziții a ambelor modalități de expunere: uneltele,
anumite țesături, mobilierul, piesele de port vor putea fi expuse în spații
deschise, pericolul de sustragere sau deteriorare fiind scăzut, iar
ceramica sau podoabele vor putea fi expuse în vitrine, unde vor fi
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protejate și asigurate. Unii muzeografi etnografi preferă însă, conform
unei “mode” anterioare anului 1989, expunerea masivă a patrimoniului
în vitrine. Indiferent de structura tematică, expozițiile etnografice
pavilionare “de bază” organizate în acea perioadă constituiau investiții
costisitoare (proiectare tehnică specială, mobilier unicat, fix, mijloace
auxiliare de serie mică, abundență de texte etc.), alocate în beneficiul
unei singure unități de profil (“Decorativa”). Mijloacele de expunere și
de iluminare produse de aceasta erau uneori atât de sofisticate plastic,
încât eclipsau piesele expuse, în loc să le pună în valoare. Asemenea
expoziții erau gândite ca investiții pe termen lung (30-40 de ani), fără a
se lua în calcul faptul că într-o perioadă atât de lungă tematica se va uza
moral, iar interesul vizitatorilor va scădea. Proiectarea unui mobilier
modulat, multifuncțional, ar fi permis reconfigurarea expoziției la
intervale mai scurte, dar mentalitatea vremii (atât a beneficiarilor, cât și a
executanților) nu încuraja asemenea inițiative.
Personal aș opta pentru expunerea preponderent deschisă, pentru
a înlătura, în măsura posibilului, artificialul, asigurând contactul vizual
nemijlocit (în anumite cazuri chiar contactul fizic) al vizitatorilor cu
obiectele muzeale.

MODALITĂȚI
IV.

DE PANOTARE

în panotarea practicată în majoritatea muzeelor etnografice din
România s-a aplicat pe scară largă și încă se aplică un principiu
caracteristic domeniului artei plastice: punerea în valoare a obiectului
singular. Pentru a fi receptat individual, se susține, acesta trebuie să
aibă în jurul său suficient spațiu liber, amplasarea tuturor pieselor de pe
același panou urmând a se face conform legilor plastice de punere în
pagină, luându-se în considerare raportul goluri-plinuri, diagonalele
active etc. Expunerea va fi, în consecință, aerată, iar numărul de obiecte
expuse - redus.
Personal cred că acest mod de expunere nu ia însă în considerare
faptul esențial că expoziția de etnografie prezintă procese, nu obiecte
disparate, cu valoare proprie, distinctă. Ca atare, punerea în pagină va
respecta în continuare legile plastice ale receptării unei suprafețe, doar că
unitatea de expunere va fi reprezentată nu de obiect, ci de ansamblul de
obiecte care ilustrează un proces. în acest caz va crește densitatea de
obiecte pe unitatea de suprafață (antrenând obținerea unui plus cognitiv),
fără ca legile compoziției să fie neglijate. în legătură cu așa-zisul neajuns
al expunerii dense ar trebui să reflectăm asupra posibilității ca acest tip
de expunere să constituie prin el însuși un element necesar recreerii
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atmosferei tradiționale, cunoscută fiind îngrămădirea pieselor
etnografice în construcțiile tradiționale in situ (șoproane, pivnițe, cămări,
încăperi de locuit de mici dimensiuni) a căror ambianță era definită
tocmai prin penuria de spațiu. Nu ar trebui neglijat nici interesul
accentuat al publicului actual, în special străin, pentru acumulările
baroce de obiecte neobișnuite, surprinzătoare, receptate ca secvențe ale
imensului “talcioc global”, ilustrat cu voluptate în serialele TV despre
călătorii, seriale extrem de populare în prezent.

V. MIJLOACELE AUXILIARE
Expozițiile pavilionare presupun acceptarea convenției în
abordarea spațiului expozițional. Unii muzeografi exhibează însă
convenția, mizând ostentativ tocmai pe contrastul dintre elementul
spațial artificial (mijloacele auxiliare) și elementul autentic
tridimensional (obiectele muzeale), în timp ce alții încearcă să diminueze
convenția, vizând sublinierea autenticității atmosferei. Personal optez
pentru a doua variantă.
a) Pardoseala sălilor de expoziție. Parchetul sau mocheta
constituie produse citadine care contrastează cu ambianța rurală. în plus,
mocheta este contraindicată și pentru că se întreține cu dificultate și
colectează praful. Ambele soluții au fost folosite însă, cu dezinvoltură,
înainte de 1989, de către Decorativa.
Utilizarea pe spații mari a unui linoleum de culoarea pardoselei
de lut din casele tradiționale (ocru, siena) ar putea fi o soluție mai bună
pentru sugerarea spațiilor închise (interioare de casă, cămări, șuri). Este
însă exclusă folosirea linoleumului decorat sau a bucăților de linoleum:
fiecare sală trebuie să fie acoperită de un cupon unic, monocrom. Este
exclusă și utilizarea linoleumului în unele săli și a parchetului în altele:
pardoseala unitară contribuie la unificarea ansamblului expozițional.
Sugerarea spațiilor deschise (curți, terenuri arabile, pășuni) este mult
mai dificilă, convenția fiind de neînlăturat în acest domeniu. Podiumurile
pot constitui, totuși, o soluție pentru sugerarea fragmentară a acestora.
b) Podiumurile. în cazul utilizării masive în expoziție a
vitrinelor, podiumurile cașerate pot fi folosite fără probleme, nota de
artificialitate și convențional fiind, oricum, dominantă. Dacă însă se
optează pentru expunerea deschisă, de atmosferă, asemenea podiumuri
devin stridente. Din acest motiv pot fi experimentate platforme subțiri
(5-10 cm.), din materiale naturale, în locul podiumurilor cașerate: miriște
decupată (agricultură), glii înierbate, cosite scurt (păstorit), pietriș mare
(pescuit). Dioramele sub sticlă au o puternică notă de artificial, dar forța
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lor evocatoare incontestabilă poate fi suplinită prin folosirea fotografiilor
mari, de fundal.
c) Materialul fotografic este utilizat în expozițiile de etnografie
atât ca fundal, pentru reconstituirea ambianței rurale, cât și ca material
documentar legat de piesele expuse. Această ultimă modalitate de
utilizare a imaginii are dezavantajul alternării de fotografii și piese
originale pe același panou, situație care introduce o notă de artificial,
care afectează încercările de sugerare a ambianței tradiționale. Deoarece
materialul vizual este indispensabil, se poate opta pentru utilizarea
fundalurilor de ambianță și pentru înlocuirea fotografiilor (imagini
statice) cu imagini video, care redau dinamic diferitele aspecte culturale,
în context organic. Fundalurile vor marca concomitent și unitățile
tematice, în fața fiecărui fundal fiind expuse piese care ilustrează un
proces anume. Rămâne de hotărât dacă se va opta pentru fundaluri color,
de tipul celor utilizate la diorame, sau dacă se va opta pentru fundaluri
sepia. Primele se remarcă prin veridicitate, dar există pericolul să
eclipseze piesele. Fundalurile în sepia nu concurează piesele și sugerează
documentul de epocă, dar pierd în veridicitate. Cele două soluții pot fi
folosite și alternativ, în funcție de caracteristicile diferitelor genuri.
Piesele etnografice care în mediul lor firesc erau întâlnite în
ambianța peretelui spoit sau văruit, pot fi expuse pe fondul alb al zidului,
distanțate de acesta prin procedee specifice.
d) Vitrinele. Am menționat anterior dezavantajele vitrinelor
cu design sofisticat. Vitrinele simple, neutre, sau cele cu un design
care face trimitere la piese tradiționale cu funcție de depozitare
similară, sunt de preferat.

e) Etichetele și textele.
Utilizarea etichetelor în expozițiile de etnografie are o serie de
dezavantaje majore: a) afectează ambianța tradițională; b) afectează
compoziția panoului; c) distrage aproape inutil atenția vizitatorului,
pentru că informațiile furnizate sunt minime.
Eficiența textelor de prezentare din săli este și ea discutabilă. Și ele
introduc o notă de artificial în expoziție, fără a compensa acest dezavantaj
prin informație receptată, pentru că prezintă de obicei generalități pe care
publicul le citește extrem de rar, pentru el primând obiectele.
In consecință, s-ar putea renunța la texte și etichete, înlocuite cu
un ghid de expoziție protejat cu folie plastică, pe care vizitatorul îl
primește la intrare și îl restituie la ieșire (soluție adoptată deja, în diferite
variante, de unele muzee din țară). El va conține ordinea sălilor și
fotografia fiecărui panou tematic, piesele sau grupurile de piese fiind
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numerotate pe fotografie, iar informațiile privitoare la ele figurând sub
aceasta. în acest fel, atmosfera tradițională a sălilor nu va fi deranjată de
elemente vizuale aparținând orizontului modem, vizitatorul va alege
informațiile care îl interesează, iar informațiile vor putea fi mai
numeroase, superioare calitativ și -foarte important - dublate de un text
într-o limbă străină.
f) Mijloacele audio-vizuale nu ar trebui să lipsească din muzeul
etnografic pavilionar. Ideal ar fi ca aparatele video cu filme documentare
de profil să funcționeze în cadrul fiecărui sector tematic. Ghidajul pe
suport audio poate substitui etichetele și textele, având și avantajul unei
posibile individualizări.
Fără îndoială, în muzeografia etnografică dogmele trebuie
respinse. Ele pot conduce la o standardizare periculoasă (unii specialiști
străini susțin că muzeele etnografice românești seamănă prea mult între
ele) și la anchiloză. Ideile novatoare pot apărea și pot fi validate însă
doar prin asigurarea unei dinamici crescute la nivelul expozițiilor de
bază (reorganizare la 2-4 ani). Important este însă ca inovația să nu
vizeze doar mijloacele de expresie și să nu sacrifice conținutul cognitiv
și semnificativ al piesei muzeale în favoarea spectacolului facil, cu
bătaie scurtă.

CONSIDÉRATIONS CONCERNANT LA PROBLÉMATIQUE
ACTUELLE DES EXPOSITIONS ETHNOGRAPHIQUES
PAVILLONNAIRES
Résumé
L’auteur analyse la structure thématique des expositions
ethnographiques pavillonnaires de Roumanie (expositions exhaustives,
expositions thématiques), Ies types de discours d’exposition (a. le discours â
prédominance cognitive; b. le discours ă prédominance affective; c. le
discours a prédominance esthétique; d. le discours
prétendument
symbolique), Ies manieres’ d’exposition, les maniéres d’agencement des
piéces, les moyens auxiliaires. II prefere Ies expositions pavillonnaires
thématiques, qu’on actualise tous Ies 2-3 ans, le discours d’exposition
cognitif, l’exposition ouverte, sans vitrines, l’agencement des piéces de
maniere qu’elles reconstituent un processus, l’utilisation au maximum des
photos de l’arriere-plan, du film et du fond musical.
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COLECȚIA DE PECETARE
A PREOTULUI MIRCEA ANTAL DIN BREB
Janeta Ciocan
Prescura este cea care însoțește marile evenimente ale vieții
omului. O întâlnim la botez, la nuntă, la moarte, dar mai ales la
pomenirea morților cu ocazia sărbătorii Sfintelor Paști.
Prescura, o pâine ca oricare alta, primește caracterul de pâine
sacră în momentul în care este pecetluită cu slovele sacre: IS HS NI KA
(Iisus Hristos Biruitor). Ca vechime prescura se întâlnește la creștini din
momentul în care creștinismul a ieșit din catacombe. Trei, se pare că au
fost simbolurile care îi individualizau la început pe creștini: crucea,
peștele și pecetluirea pâinii sacre. Pentru înscrierea pe pâine a slovelor
sacre se folosește prescumicerul sau pecetarul. Pe teritoriul României,
cele mai vechi pecetare sunt cele pe care le-au scos la lumină săpăturile
arheologice de la Palatca în județul Cluj și de la Joabăr în județul Timiș.
Acestea au fost datate în sec. IV DH și sunt confecționate din lut ars.
In satele Maramureșului pecetarul sau prescumicerul se găsea în
aproape toate gospodăriile, dar nu oricine punea mâna pe el. Aceasta o
făcea doar femeile bătrâne din casă, de obicei văduve, socotite a fi
„curate”. Pentru prescurile care se făceau pentru biserică preotul, alegea
o femeie din sat pe același principiu. Curățenia se referea nu numai la
cea fizică ci în primul rând la cea morală. Respectiva femeie a avut o
viață ce putea fi un exemplu pentru toți membri comunității.
Pecetarul, la prima vedere, poate părea un minuscul obiect ce
îndeplinea un ritual cerut de către biserică. Țăranul român însă a făcut
din el operă de artă. Pe acest obiect ce nu depășește, de cele mai multe
ori câțiva centimetri întâlnim întreaga simbolistică a caselor sau a
vestitelor porți maramureșene. Iată un motiv pentru care muzeele, și nu
numai, s-au străduit să le adune în colecțiile sale. în Maramureș se
cunosc două colecții, deosebit de valoroase, cea a dr. Victor Pop din
Sighetu Marmației, aflată azi în Muzeul Etnografic din același oraș și
cea a preotului Mircea Antal din Breb aflată azi în Muzeul Etnografic
din Baia Mare.
Preotul Mircea Antal, s-a născut la 12 martie 1913 în localitatea
Lueriu de lângă Toplița în familia preotului Grigore Antal, mama sa
Elena fiind sora Patriarhului Elie Miron Cristea. La vârsta de 18 ani
(1949) va fi arestat pentru „uneltire împotriva ordinei sociale” și închis.
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Anii de detenție i-a petrecut Ia Miercurea Ciuc, Aiud și în lagărul pentru
elevi de la Târgșor. Liceul îl va urma la seral la Cluj și mai apoi va urma
cursurile Seminarului Teologic din București. La absolvirea seminarului
a fost numit preot în satul Breb din Maramureș, unde va rămâne până la
decesul survenit la 22 ianuarie 1996. în 1955 s-a căsătorit cu Ligia
Belea, fiică de preot greco-catolic. împreună au avut opt copii, doi băieți
și șase fete. Băieții vor pomi pe urmele tatălui, azi fiind preoți tot în
Maramureș, unul urmându-i tatălui în Breb, iar celălalt în satul Săcel.
Părintele Antal s-a integrat complet în viața comunității pe care a
păstorit-o, amintirea lui fiind vie și azi în Breb. A încercat să cunoască
oamenii locului cunoscând în primul rând locurile, dar și obiceiurile și
tradițiile celor cărora le era duhovnic. I-a cunoscut și i-a iubit, lucru pe
care oamenii l-au simțit și azi el a rămas în conștiința locului drept,
părintele Antal din Breb. în toți anii pe care i-a petrecut aici a fost gazdă
de neuitat pentru mulți intelectuali români sau străini care găseau în Breb
nu numai un loc mirific-ci și un om în preajma căruia se simțeau
minunat. Preocupările soților Antal, legate de flora locurilor sunt foarte
bine cunoscute. Alături de directorul Grădinii Botanice din Cluj, Borza
vor întocmi un ierbar de o valoare inestimabilă, ierbar care azi se află în
colecțiile muzeului Brukenthal din Sibiu.
încântat de arta populară maramureșeană, el își va îndrepta atenția și
spre obiecte din acest domeniu. Colecția de artă populară a preotului Mircea
Antal este deosebit de valoroasă ea cuprinzând, icoane pe sticlă, sfeșnice,
ceramică, port popular, textile de interior. în cadrul acestor preocupări a
adunat într-o frumoasă colecție 34 de pecetare, dintre acestea 30 făcând azi
parte din colecțiile Muzeului Etnografic din Baia Mare.
Pecetarele din colecție se pot analiza în funcție de vechime și
mai apoi în funcție de ornamentică. Din cele 30 de pecetare doar patru
sunt datate.
Cel mai vechi pecetar al colecției este datat, în chirilică, la 1729
și provine din satul Călinești. Este cel mai vechi pecetar cunoscut în
colecțiile muzeale sau private și dacă luăm în considerare materialul din
care este confecționat, lutul ars, face legătura cu pecetarele descoperite
în săpăturile arheologice de care aminteam mai sus. Corpul pecetarului,
înalt doar de 6,5 cm, are un decor foarte simplu, o cruce incizată pe
trupul său și muchiile marcate cu dinți de lupă. Pe una din fețe, la bază,
se găsesc câteva litere din alfabetul chirilic ce marchează anul în care a
fost confecționat, (foto 1)
Al doilea pecetar datat este din lemn. Are forma unui obelisc cu
înălțimea de 13,5 cm. Peste baza în formă de pătrat se odihnesc doi
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colaci de pe care se înalță un obelisc octogonal ce are incizat,
aproximativ la mijloc, anul 1877. (foto 2)
1912. I. 14 stă scris pe cel de al treilea pecetar datat al colecției.
Baza tronconică este decorată pe marginile fiecărei fețe cu dinți de lup,
iar fața laturilor cu motive fitomorfe (ramuri). Cu siguranță se termina cu
o cruce, dar aceasta s-a rupt, (foto 3)
Cel mai recent datat pecetar este cel care are înscris pe corpul său
anul 1924. Pe o bază tronconică, decorată cu dinți de lup și un brâutorsadă, se ridică o cruce lucrată cu multă grijă și acuratețe, (foto 4)
Celelalte pecetare ale colecției nu sunt datate. Ne încumetăm a
încerca o descriere a lor în funcție de decor și a încerca în același timp o
datare. Credem că cele mai vechi pecetare sunt cele care au un decor
foarte simplu, asemănător cu cel al pecetarului de lut datat la 1729.
Acest pecetar ne îndreptățește să credem că la început, decorul,
nu era foarte important. Obiectul avea menirea de a purta slovele sacre
ce urmau a fi înscrise pe pâine. Pâinea ce poartă aceste slove și care trece
prin ritualul săvârșit de preot se transformă în pâinea sacră pe care o
cunoaștem sub numele de prescură. De aceea credem că cele mai vechi
pecetare au forme simple; de pecete (ștampile), de unde li se trage și
numele, (foto 5, 30). Primul dintre aceste credem că poate fi datat la
sfârșitul secolului al XVIII-lea sau începutul secolului XIX. Corpul
unora dintre ele, deși neomamentat, ne amintește de turlele bisericilor de
lemn ce vegheau asupra satelor, (foto 7; 8; 11; 12) Având drept
ornament doar crucea scrijelită în trupul lor, semn că sunt obiecte cu
destinație precisă în cadrul cultului, eleganța și proporțiile fac din ele
obiecte la fel de valoroase ca și cele mai ornamentate.
Mai târziu, meșterul țăran care le-a confecționat, a încercat să le
facă și mai frumoase și le-a încărcat cu aceleași motive ornamentale cu
care era obișnuit, și prin intermediul cărora își exprima gândurile și
sentimentele, motive ce se constituiai într-un limbaj înțeles de cei din
jur. Acesta este motivul pentru care ornamentele de pe pecetare le
întâlnim pe o sumedenie de alte obiecte din gospodăria țărănească.
Aminteam mai sus că cele mai simple pecetare ne amintesc de turlele
bisericilor. Cu timpul aceste turle se vor termina cu cruci, (foto 14).
Asemănarea pe care unii încearcă să o facă între pecetare și piramidele
aztece (foto 13, 15) ni se pare totuși forțată.
Cele mai frumoase pecetare sunt cele care au corpul în formă de
cruce și bogat ornamentate. Pe acestea întâlnim și unele dintre cele mai
vechi și mai frumoase ornamente: torsade, dinți de lup, soarele, omul,
bradul sau spicul de grâu.

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

426

Janeta Ciocan

Unul dintre cele mai întâlnite ornamente pe pecetare este cel al
funiei împletite (foto 6,16, 18, 29) și reprezintă în general dorința de
ascensiune. Este simbolul prin acre se dorește a lega cerul de pământ și
care pentru pecetare a fost preluat probabil tot de pe biserică. Să nu
uităm că bisericile de lemn de cele mai multe ori sunt înconjurate de un
brâu-torsadă ce le leagă pe mijloc. Ornamentul e la fel de întâlnit însă pe
obiecte din interiorul locuinței țărănești: lada de zestre, războiul de țesut,
sărărița, cleștele de spart alune, patul sau masa. încercarea de a uni cerul
cu pământul ni se pare evidentă în unul din pecetarele colecției Antal
(foto 17). De pe un piedestal înconjurat de dinți de lup se ridică, bine
împletită, dar ușoară o funie ce se termină cu o cruce.
Dintele de lup, ornament socotit printre cele mai vechi dar și
printre cele mai frecvente în arta populară românească este aproape
nelipsit din decorul pecetarelor. EI pare la prima vedere malefic, dar nu
trebuie uitat că rolul său în culturile străvechi a fost cel de păzitor. Dacă
analizăm tipul de obiecte, din cultura populară materială românească, pe
care acest decor apare: lada de zestre, ușa de intrare, ferestrele, casetele
etc. rolul de păzitor iese chiar mai bine în evidență. De asemenea pentru
daci legătura cu acest animal a fost profundă, Mircea Eliade considerând
chiar că stă la baza numelui lor. Dintele de lup apare pe cele mai diverse
obiecte, confecționate din cele mai diverse materiale și tocmai de aceea
apariția lui pe pecetare nu poate mira pe nimeni.
Omul, pe pecetarele din colecția preotului Mircea Antal apare
doar pe două exemplare. Primul (foto 17) este o stilizare a acestui
ornament și poate fi integrat pecetarelor numite de Romul Pop în
„Glasul Pecetarelor”, „babe și moși”. Al doilea pecetar (foto 27) provine
din Ieud și prezintă pe o față răstignirea, iar pe cealaltă spicul de grâu,
(pecetarul este descris de Romul Pop în „Glasul Pecetarelor”)
Analizând piesele din colecție putem concluziona ca doar două
sunt mai vechi de mijlocul sec XIX, celelalte fiind confecționate în a
doua jumătate a secolului al XIX-lea și prima jumătate a secolului XX.
Pecetarele s-au păstrat și foarte bine pentru că erau protejate. In general
se țineau învelite în pânză, pe grindă, tocmai pentru a nu putea fi atinse
decât de persoana care avea acest drept. Femeile care erau alese pentru a
face prescurile pentru biserică, atunci când erau prea bătrâne și le
„părăseau puterile”, transmiteau pecetarul și știința facerii prescurilor
altor femei alese de către preot. Fiecare pecetar a slujit comunitatea sau
familia timp de mai multe generații și fiind un obiect respectat de cei din
casă a trecut prin vremi. Dar poate că dacă n-ar fi fost oameni ca Dr.
Victor Pop și părintele Mircea Antal, care dintr-un profund respect față
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de ceea ce au creat înaintașii, au adunat și mai apoi au lăsat aceste piese
ca și alții să se bucure de frumusețea lor.
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PRIEST MIRCEA ANTAL’S SE AL ENGRAVER COLLECTION
Abstract
In the first part of his work the priest Mircea Antal is presented as an
outstanding personality of the modem history of Maramureș, as a man of
science and culture opposing the communism regime.
Although he is nőt originally írom Maramureș he integrated himself very
well and he became part of the community, which he has shepherded.

Along the years the priest Mircea Antal has gathered a lot of főik art
objects. Among these there is a collection of 30 seal engravers. The seal
engraver is a small wooden object, which was used in the church rituals
to sanctify the bread.

The Románián craftsmen have transformed this small object in a piece of
art. In Maramureș County there are known only two collections of this
kind. One of them is Doctor’s Vasile Pop collection and it can be seen in
the Maramureș Museum in Sighetu Marmatiei and the second one
belonged to the priest Mircea Antal and you can see it in the
Ethnographic Museum in Baia Mare.
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Cămășile femeiești cu ciupag

Cristina Morariu
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pentru arta populară tradițională, colecția Maria Panea a intrat în anul 1975
in patrimoniul Muzeului Etnografic al Transilvaniei, devenind un valoros
material de cercetare
și în același timp un inestimabil tezaur de
popularizare a autenticului și frumosului din această parte a Transilvaniei.
Situată în N-Vestul Transilvaniei, la câțiva km de Huedin, Mărgăul
este o comună de munte așezată la poalele Munților Gilăului, în zona
Mocănimii Munților Apuseni, zonă de culmi mai scunde, cu pante domoale,
intens despădurite, terasate pentru culturi, care alternează cu pante mai
repezi împădurite1. Atestată documentar deja la 14272 așezarea cu populație
exclusiv românescă, formată ca majoritatea așezărilor din Mocănimea
Munților Apuseni, în mici bazine din lungul văilor ce o străbat (Arieșul,
Ampoiul, Someșul). Mărgăul a rămas până aproape în zilele noastre o
comunitate socială în care s-au păstrat nealterate tradiții ale culturii populare
românești. Piesele tradiționale de o rară frumusețe, țesături, lemn, ceramică,
construcții gospodărești - aflate în patrimoniul Muzeului nostru și pe teren
sunt o dovadă incontestabilă a unității și continuității artei populare
românești de pe întreg cuprinsul țării.
în acest cadru geografic și etnografic s-a născut, a trăit și și-a
desfășurat activitatea învățătoarea Maria Panea, cea care a inițiat și
finalizat munca de selectare și strângere a bogatului material din colecția
ce-i poartă numele. Cuprinzând peste 2000 de obiecte din toate
domeniile artei și creației populare, colecția reflectă pe plan cultural și
artistic diferite studii ale evoluției creației populare din Mărgău.
Colecționară și în același timp creatoare, Maria Panea, timp de mai bine
de trei decenii, cu dăruire și abnegație a pus condeiul în mâna a zeci de
generații, educându-le dragostea și respectul pentru valorile adevărate
ale artei noastre populare, păstrate și transmise din tată în fiu. Cu o bună
cunoaștere și documentare asupra specificului zonei și comunei,
dovedind o mare rigurozitate și probitate științifică, dublată de un simț

1 V. Butură, Evoluția portului popular în versantul de răsărit al Munților Apuseni,
în AMET
2 C. Suciu, Dicționar istoric al localităților din Transilvania, București, 1968, s.v.396
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artistic și un gust rafinat în alegerea pieselor, Maria Panea a colecționat
piese de port, textile, lemn, ceramică, pictură pe sticlă.
Ponderea cea mai mare în colecție o au țesăturile, textilele de
interior - ștergare, țoale, păretare precum și piesele de port popular specifice
zonei și comunei Mărgău: cămăși femeiești cu “ciupag”, cămăși bărbătești,
zadii cu trup vânăt, cioareci, sumane, cojoace, pieptare.
Alături de textile, piesele de ceramică și lemn - de la cele de uz
gospodăresc, unelte pentru prelucrarea textilelor - până la mobilier,
contribuie la formarea unei imagini complexe, de ansamblu asupra
unității și varietății artei populare din Mărgău, cu cea din Mocănimea
Munților Apuseni.
Prin gestul generos de a dona Muzeului Etnografic întreaga
colecție Maria Panea a înfăptuit un adevărat act de cultură ai cărui
beneficiari suntem noi, cei de azi și cei din viitor.
Reprezentând domenii diferite ale artei populare din Mărgău,
piesele ce alcătuiesc această colecție sunt în număr diferit, ponderea cea
mai mare fiind dată de cămășile femeiești cu ciupag - peste 700 - motiv
pentru care, în rândurile următoare le vom acorda o atenție deosebită.
Amintim între celelalte piese prezența de valoare a celor datate și anume:
două ploști datate 1887 și 1901, un blid datat 1939 și două pieptare
bărbătești datate tot 1939, având nr. de inventar B.5808 și B. 5806.
Costumul tradițional din Mărgău este încadrat în tipul zonal al
Mocănimii Munților Apuseni și se compune din următoarele piese:
cămașa încrețită la gât și la pumnari, catrințe perechi, pieptar, broboadă,
cojoc, suman, pentru cel femeiesc și cămașa dreaptă cu gura în față,
cioareci, pieptar, suman și chimir pentru cel bărbătesc.
Revenind la tema lucrării de față - cămașa femeiască cu ciupag precizăm că piesele de acest tip din colecția Maria Panea, confecționate
în prima jumătate a sec. XX, prin cromatică și omamentică sunt o
dovadă a vechimii și circulației unor piese și elemente ornamentale
specifice artei populare românești care s-au păstrat nealterate pânî
aproape în zilele noastre, aici în comuna Mărgău, localitate integrată
subzonei etnografice a Mocănimii - Gilău - Călățele. In această subzonă
marca distinctivă a cămășii femeiești o constituie broderia pe crețuri în
registrul superior al corsajului cămășii numită ciupag și cuprinde
aproape o treime din corsajul cămășii. Amintim că, costumul tradițional
femeiesc din această subzonă mocănească compus din cămașa cu ciupag,
pe crețuri și zadiile cu trup vânăt cunoaște o vastă arie de răspândire
intracarpatică de la Munții Metaliferi în sud până în zona Văii Mijlocii a
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Someșului în nord și de la depresiunea Crișului Negru în vest până la
Valea Superioară a Mureșului în est.
Cămașa femeiască' cu ciupag se înscrie în tipologia cămășii cu
încreț de tip carpatin, de substrat dacic. Vechimea acestui tip de cămașă
cu “încreț” este atestată și de prezența ei în costumația femeilor dacice
de pe metopele de pe Tropaeum Traiani de la Adamclisi și pe columna
lui Traian. Același tip de cămașă este reprezentată și pe stela funerară
din muzeul de la Zagreb3, în costumația femeii din perechea de iliri în
costum autohton.
Cămașa românească din portul popular femeiesc a păstrat prin
croi, structură, omamentică arhetipul dacic, cunoscând o foarte mare
varietate zonală prin cromatică și dispunere a câmpilor ornamentali
diferiți de la o zonă la alta. Cămașa femeiască definește nu numai tipul
zonal de unde provine ci are și multiple funcționalități pe lângă cea
utilitară și stilistică, ea este una dintre piesele de port care marchează
pregnant diferențele de: etnie, zonă, vârstă, stare socială, rituală
ceremonială, fiind purtătoarea unor adevărate mesaje în limbajul
paralingvistic al comunității tradiționale. Cămașa femeiască este de
asemenea, aceea care determină însăți structura și compoziția
costumului, restul pieselor asortându-se întotdeauna cu ea, cu care
trebuie să se acorde în mod imperios, ca specific etnic, zonal, vârstă,
material, omamentică și cromatică.
Așa cum relevă documentele vechi și în zona Mocănimii, cămașa
specifică costumului din Mărgău a cunoscut o evoluție de la varianta având
croiul cu încreț bogat la gât, cutele neordonate, nebrodate fiind singurul
decor al corsajului până la varianta amplu împodobită prin ciupagul brodat
peste muchiile cutelor, caracteristică începutului de veac XX și continuată
până prin deceniile cinci șase. Ordonarea cutelor prin apariția unui mic
guler susținător, încrețirea pânzei după o anumită tehnică străveche și
brodarea pe muchia cutelor reprezintă cele mai importante momente în
evoluția acestei piese de port, evoluție care a culminat cu realizarea unor
compoziții de o rară frumusețe și perfecțiune.
Datorită legăturilor acestui centru mocănesc - Mărgău - cu
zonele învecinate și limitrofe, precum și în urma numeroaselor relații și
schimburi economice și culturale, varianta cămășii cu ciupag amplu
brodat peste muchiile crețurilor s-a făcut cunoscută în complexul cultural
al Vestului Transilvaniei. Semnificativ este faptul că această variantă de

3 Arta populară românească, ed. Academiei R.S.R., București, 1969, cap. Port
popular, p.256
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cămașă cu ruptură, croiul și omamentica a influențat până la identitate
cămașa purtată în satele maghiare din învecinată zonă a Călatei.
în prezentarea categoriei de piese de port a cămășilor femeiești
cu ciupag din colecția Maria Panea, am considerat necesar să ne oprim
asupra următoarelor aspecte: croiul, materialul, tehnicile de lucru pentru
pânză, tehnica broderiei peste muchia cutelor, cromatică și omamentică.
1. Croiul. Cămașa tradițională cu ciupag din Mărgău se croia
din 6 lăți de pânză repartizați astfel: câte 1 Ez petru față, câte 1 14
pentru fiecare mânecă, 1 pentru spate iar din restul se croiau “pava” și
clinii. Corsajul cămășii cu ciupag este scurt și foarte bogat încrețit, iar
mânecile lungi încrețite de la gât sunt prevăzute la mijloc cu crețuri
care le strâmtează.
Dimensiunile deasupra cotului, permițând formarea unui volan,
“fodor” amplu și lung peste braț, pe marginea căruia este aplicată
“cipca”, dantelă croșetată în casă sau procurată din comerț.
Pava este o piesă mică de formă dreptunghiulară sau romhică,
introdusă la subrațul cămășii pentru a facilita mișcările și pentru a-I
da lărgimea necesar
2. Materialul. Cămășile cu ciupag din colecția Maria Panea,
confecționate toate în prima jumătate a sec. XX , sunt din pânză de casa,
țesută la război. Materia primă folosită a fost: cânepa și bumbacul.
Pentru un număr mic de cămăși din colecție, pânza folosită a fost cea cu
urzeală de bumbac și băteală din cânepă, iar cea mai mare parte dintre
cămăși au fost confecționate numai din pânză în amestec de cânepă și
bumbac și în sfârșit o ultima grupă este cea pentru care s-a folosit pânza
cu urzeală și băteală numai din bumbac.
Pentru realizarea broderiilor de pe ciupag și mâneci femeile din
Mărgău au folosit cu precădere amiciul - fir procurat din comerț - în
cazul broderiilor monocrome. Broderiile policrome au fost realizate cu
fire diferite ca: lânica, mătasea, și bumbacul - ultimele fiind procurate
tot din comerț.
3. TEHNICILE DE LUCRU folosite pentru confecționarea
cămășilor cu ciupag se pot clasifica în trei categorii și anume: tehnica de
lucru pentru obținerea pânzei; tehnica de lucru pentru confecționarea
cămășii, încrețirea cutelor la piept fiind un procedeu de reducere a
amplitudinii materialului pe corsajul cămășii și tehnica de lucru pentru
realizarea broderiei peste muchia cutelor - ciupagul - “orditul” și
brodatul propriu zis peste cute în procedeul numit trăsurește - adică
broderia pe cute numărate.
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a) Tehnica de lucru pentru obținerea pânzei. în satele din zona
Mocănimii Munților Apuseni, industria casnică textilă s-a practicat până
astăzi. în Mărgău ca și în celelalte sate, războiul de țesut a fost nelipsit în
fiecare casă. Din tinerețe până la bătrânețe, femeile au țesut în spiritul
tradiției autentice transmițând această îndeletnicire din generație în
generație. Tehnicile în care țeseau erau diferite în funcție de material și de
destinația piesei - de uz gospodăresc sau cu funcție decorativă. Tehnica în
care a fost țesută pânza din care s-au confecționat cămășile cu ciupag din
colecția de care ne ocupăm a fost cea în două ițe și cu suveica.
b) Tehnica de lucru pentru obținerea încrețului - a cutelor . Pentru
obținerea formei tradiționale a cămășii cu ciupag s-a recurs la încrețirea la
gât a laților de la pieptul și spatele cămășii. Prin acest procedeu corsajul
capătă un aspect estetic deosebit permițând în același timp și lejeritate în
mișcare. Prin folosirea acestei tehnici se obțineau cute ordonate de forma
unor raze care porneau de la baza gâtului spre partea inferioară a corsajului.
Mânecile largi,foarte bogate, se încrețeau tot de la gât revărsându-se amplu
peste brățara de la cot, terminându-se cu un volan lat. în timp s-a renunțat
treptat la această tehnică complicată, adoptându-se cămașa simplă cu piepții
croiți și mâneci atașate de lă umăr.
c) Tehnica brodării pe muchia cutelor a suscitat interesul multor
cercetători. Intrigata problemă a originii ei, a vechimii și a ariei de
răspândire - cu referire și la cămașa mocănească - subiectul prezentei
lucrări, a fost mult discutată în decursul anilor. Pe baza documentelor
existente și a concluziilor la care s-a ajuns se afirmă marea vechime a
acestei tehnici pe teritoriul țării noastre, precum și răspândirea ei din
Moldova și Dobrogea până în vestul țării.
Cusătura pe crețuri, de asemenea identificată în arta populară a
multor popoare din S - Estul Europei ca și din Europa Occidentală,
unii cercetători acreditând ideea pătrunderii ei în arta românească prin
intermediul populației colonizate din Transilvania deja în Evul
Mediu. Cercetările ulterioare care au demonstrat folosirea “încrețului”
cu rol funcțional la piesele de port autohton intra și transcarpatice,
precum și realizarea artistică a cusăturii prin combinarea a două
tehnici - încrețul și orditul trăsurește - constituie argumente reale
pentru considerarea dezvoltării acestei tehnici pe teritoriul țării
noastre, în baza unei vechi tradiții, ca formă de manifestare a
ingeniozității tehnice și artistice a poporului4.

4 Maria Bocșe, Arta populară de pe Valea superioară a Crișului Negru, teză de
doctorat, 1978
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Cămașa cu ciupag este o dovadă incontestabilă, de o deosebită
frumusețe a ingeniozității și măiestriei artistice în brodarea pe crețuri,
realizate de femeile românce. în aceeași tehnică se realizau încrețurile pe
mânecă pe care se broda de obicei un motiv asemănător cu cel de pe
“ciupag”. Mai amintim că lății erau încheiați în tehnica cunoscută a
cheițelor, rezultând un real decor al piesei.
Pentru a realiza partea decorativă cu cea mai mare pondere în
ansamblul cămășii, - “ciupagul” - s-a folosit această tehnică a broderiei
pe muchia cutelor, în care s-au realizat compoziții ornamentale de o
deosebită frumusețe și perfecțiune. Motivele ornamentale se aranjează
într-o compoziție ce pornește de la baza gâtului lățindu-se spre baza
inferioară a cămășii, pe piept formând un trapez de diferite dimensiuni,
în cazul colecției pe care o prezentăm, la o primă vedere de ansamblu, ar
apărea că motivele și decorul se repetă cu o frecvență foarte mare, dar
privite separat fiecare piesă este un unicat, prin compoziția de pe tipar.
Pentru celelalte suprafețe brodate de pe cămașă precizăm că la
omamentica de pe mâneci tehnicile folosite sunt diferite în funcție și de
inspirația celei care le realiza și anume: broderia pe muchia cutelor
pentru brățara peste cot, broderie cu găurele, cusătură în cruci, cusătură
după desen - “irașoș”, cusătură pe fir, aceste tehnici nefiind legate de
tradiție ca în cazul broderiei de pe “ciupag”.
Pentru broderia de la marginea fodorilor, creatoarele au folosit de
asemenea tehnici diferite, ca: alesul în război, broderia pe fir, cusătura
după desen. în ciuda marii varietăți de tehnici folosite, suprafețele
brodate se armonizează în compoziții ce încântă privirea.
4. ORNAMENTICA. Ca piesă de port dominată în costumul
popular femeiesc, cămașa este cea care prin omamentică, prin
compozițiile de pe piept și de pe mâneci determină omamentica
întregului costum.
In cazul cămășii cu ciupag, geometrismul predominant al ciupagului
este determinat de croiul cămășii cu un creț, de tip carpatin, în tehnica
brodării pe muchia cutelor. Modelul, compoziția de pe fiecare ciupag se
conturează ca un fragment de model ce sar putea continua la infinit.
Motivele geometrice, aranjate într-o compoziție sau alta, dau marea
varietate a ciupagelor din colecția noastră. Femeile din Mărgău au folosit
următoarele motive: crucea dreaptă, linia dreaptă, linia oblică, cruce în x,
crucea dublă în x, zăluța, cracul, grebla, coarnele berbecului, triunghiul,
pătratul, rozeta și rombul nelipsit de pe fiecare ciupag.
“Brățara” de pe cot este o broderie îngustă tot pe muchia cutelor în
care elementele geometrice ce formează ornamentul sunt de cele mai multe
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ori aceleași de pe “ciupag”: romb, cruce dreaptă, cruce în x, pătrat, zăluță,
în compoziții mici ce se armonizează cu compoziția de pe ciupag.
în broderia de pe marginea fodorilor, la cele mai multe cămăși
din colecția noastră predomină ornamentul geometric, dintre cele
amintite deja, iar pe un număr destul de mic de piese, creatoarele au
brodat motive florale. De asemenea, un număr relativ mic de cămăși au
broderie și de-a lungul mânecilor, cunoscute sub numele de “râuri”, pe
mânecă, ce pornesc din umărul cămășii până la “brățara” de pe cot.
Râurile de pe mânecă sunt în cazul pieselor din colecția noastră,
suprafețe înguste, verticale, brodate cu motive florale policrome, o
dovadă a influenței orășenești ce pătrunde în omamentica pieselor de
port popular, a țesăturilor și textilelor tradiționale.
Geometrismul dominant al broderiei ciupagului conferă întregii
cămăși o notă de eleganță și sobrietate întregită în mod fericit prin
monocromia acestuia, în concordanță decorativă și cromatică cu celelalte
suprafețe brodate. Ele s-au păstrat multă vreme în această armonie,
elementul de inovație manifestându-se la început în omamentica, iar mai
târziu și în cromatică, mai cu seamă după ce materialul folosit pentru
cusături s-a procurat frecvent din comerț.
5. CROMATICA. Cromatica omamenticii celor mai vechi
cămăși cu “ciupag” din colecția noastră, pe baza materialului existent,
precum și a informațiilor de teren, s-a rezumat o perioadă mare de timp
doar la două culori, și anume: roșul și negrul, tradiționale în arta
populară românească. Aceste culori au fost reprezentative pentru vârsta
celei care le purta: roșul pentru femeile tinere și fete, negrul pentru cele
în vârstă și pentru cămășile rituale de înmormântare. Broderia ciupagului
rămâne în continuare monocromă, în timp ce diversificarea cromaticii se
face pe celelalte suprafețe ornamentate, într-o gamă largă ce pornește de
la albastru închis, trecând prin mov, portocaliu, roz, verde. în colecția
noastră, numărul cămășilor cu această cromatică este relativ mic,
majoritatea pieselor având broderia de pe ciupag și mâneci într-o singură
culoare monocromă.
Alături de motivele florale, diversificarea cromaticii este expresia
influenței orășenești ce s-a făcut simțită, în mod diferit în toate colțurile
țării, stadiul și formele de conservare a tradiției legate de portul popular,
remarcându-se diferit în diferite zone etnografice, în funcție de diverși
factori, dintre care amintim pe cel economic, gradul de izolare a
așezărilor, posibilitatea de comunicare.
Studiul de față și-a propus o prezentare generală a acestei
categorii de obiecte, cămășile femeiești cu “ciupag” din Mărgău, ca o
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modalitate de valorificare în contemporaneitate a donației iacute de
învățătoarea și creatoarea populară Maria Panea.

UNE COLLECTION DU PATRIMOINE DU MUSEE
ETNOGRAFIQUE DE LA TRANSYLVANIE “MARIA PANEA” DE MARGAU
Résumé
Cette collection, véritable document scientifique et artistique, a
été faite donnation au Musée, en 1975, par l’institutrice Maria Panea qui
a vécu á Mărgău.
Contenant plus de 1500 piéces en bois, de la céramique, des
costumes populaires, des icönes sur verre, des textiles, des tapis et des
outils pour différentes activités domestiques, la collection prouve
l’originalité et l’unité de l’art populaire roumain.
Situé au nord-ouest de la Transylvanie, le viliágé Mărgău reste un
lieu ou Ies tradition populaires et le sens artistique des paysans sont encore
bien conservés mérne aujourd’hui, fait demontré par cette collection.
Encore aujourd hui Ies habitants de Mărgău réalisent de vraies
oeuvres d’art qui donnent une immage complexe sur la beauté de l’art
populaire roumaine.
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COLECȚIA DE MONEDE
A MUZEULUI ETNOGRAFIC AL TRANSILVANIEI
Florin Lazăr
Un fapt inedit îl constituie găzduirea de către Muzeul Etnografic
al Transilvaniei a unui număr destul de mare de monezi (250 de piese)
care aparțin diferitelor perioade ale umanității, fiecare dintre ele
vorbindu-ne aparte de semnificațiile, economice, politice si culturale ale
epocii în care a fost emisă.’
Modalitatea prin care aceste monede au ajuns să facă parte din
patrimoniul Muzeului nostru ține de domeniul întâmplării, ele fiind
confiscate de către autorități la vamă și apoi aduse, spre a fi lăsate în
custodie, Muzeului Etnografic al Transilvaniei. Nu face obiectul analizei
noastre conjunctura (fericită!) datorită căreia aceste monede au poposit
în Muzeul Etnografic al Transilvaniei, ci ne mulțumim doar să
prezentăm piesele din această colecție și să ne bucurăm că ea există.
Trebuie doar amintit faptul că, din cauză ca ea ne-a parvenit pe filiera pe
care am menționat-o, această colecție nu este unitară din perspectiva
diacronică -nu are în structura sa piese care să ocupe perioade mari din
istoria umanității - ci doar câteva piese din sec III-IV d. H. si apoi piese
doar din secolul XIX-XX.
Deși, în principiu, moneda nu constituie punctul de interes
maxim al științei etnografice putem vorbi, totuși, de o relație de
profunzime între ban (care aici, în sfera etnografiei, își modifică esențial
valorile deja consacrate-economice, politice, culturale - și transcende în
spațiul spiritualizat al credințelor și obiceiurilor din viața țăranului
român) și straturile cele mai adânci ale mentalității arhaice românești.
înainte de a începe prezentarea propriu-zisă a colecției Muzeului
Etnografic al Transilvaniei vom încerca să înfățișăm unele din practicile
tradiționale atât de mult înrădăcinate în tradițiile poporului român.

La naștere
Pe masa ursitoarelor se puneau, alături de alte obiecte strict necesare
(pâine, vas cu apă) pentru ca ursitoarele sa ursească bine și niște bănuți
pentru ca nou născutul să fie bogat.
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Prima baie
în covata în care se făcea prima baie a bebelușului se puneau pe lângă
flori, busuioc și niște bănuți de argint pentru ca acel copil să fie harnic,
ca argintul viu, și bogat.

La 1 martie
De cele două fire împletite din care se forma mărțișorul erau prinse niște
monede pentru a aduce celei care-1 poartă bogăție.

La Paști
în prima zi de Paști în vasul în care se afla apă neîncepută se puneau
alături de ouă roșii iar cel ce se spăla cu apă pe față din acea apă se
spune a că va fi curat tot anul.

La înmormântare
Se obișnuiește ca în unele zone să se pună pe ochii mortului niște
bănuți pentru ca acesta să aibă cu ce își plăti vămile prin care va trece.
Această apropiere, foarte sumară a celor două universuri nu face
decât să releve puternica relație ce se poate stabili între fascinanta lume
a tradițiilor și cea a semnificațiilor pe care ea le atribuie banilor.

Scurt istoric
în spațiul Dobrogei, mai exact la Histria, istoricii semnalează
primele semne ale civilizației românești care, cu aproape două milenii și
jumătate în urmă, își începea construcția unui sistem economic, politic și
cultural. Semnele acestei noi structuri de civilizație s-au păstrat până
astăzi fie prin mărturiile scrise, fie prin descoperirile arheologice. Vase
de lut, statuete, rămășițe de arme, monede, toate aceste vestigii constituie
în sine elementele unui limbaj nou ce ne rezervă încă multe mistere.
în ceea ce privește monedele (sau, mai exact, ceea ce ținea loc de
monede în perioada de început) descoperite în aceste locuri ele sânt
probabil cele mai puternice mărturii despre epocile pe care o anumită
civilizație le-a parcurs, despre viața economică, politică și culturală care
au influențat un popor la un moment dat in istoria umanității,
“Prima colonie greacă de pe teritoriul țării noastre, pe coasta de
vest a Mării Negre, a fost cea de la Histria, chiar dacă cea mai veche
mențiune se referă la Orgame (amintită la Hecataios, fiul lui
Hegesandros din Milet), unde nu există însă emisiuni cu numele cetății.
Cele mai vechi produse ale atelierului histrian sunt monedele vârf de
săgeată ("money but not coins"), turnate anume în tipare și care nu au
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servit niciodată ca arme. De asemenea, săgețile de luptă scoase din uz,
cu vârful rupt intenționat și uneori cu manșonul umplut cu plumb, simt
uneori și ele prezente în tezaure”1
Deși pare că în această primă etapă am asista la un sistem
premonetar, datorită arhaicității așa-ziselor “monede - vârfurile de
săgeată”- nu e vorba decât, în principiu, decât o altă formă pe care
moneda o avea în acele timpuri. Această primă “emisiune” a
monezilor a mers uneori, în unele localități, în paralel cu acei
“delfinași”, care se găseau până în 1940 și pe monezile românești și
care au devenit stema Dobrogei.
Ulterior în cetatea Histriei au apărut primele monezi de bronz
turnate, cu roată și cu legendă, în jurul anului 475 a Chr. și cântărea
aproape 8,40g . fiind vorba de acele didrahme “de etalon attic”, așa cum
amintește în studiul său Gheorghe Poenaru Bordea: ”După această primă
etapă, considerată monetară și nu premonetară, fiind vorba numai de o
altă formă decât cea obișnuită, ca și în cazul Olbiei dealtfel, unde
faimoșii "delfinași", emiși în paralel cu vârfurile de săgeți, coboară până
la nivelul primelor monede propriu-zise ("coins") având pe ele litere,
urmează la Histria emisiunea de monede de bronz, tot turnate, cu roata și
cu legenda , tranziția facând-o aici vârfurile de săgeți cu roata amintite
mai sus. Pentru începutul monedelor propriu-zise, s-au propus date
cuprinse între ± 475 a. Chr. și 449 a. Chr. Din punct de vedere
metrologic, ansamblul seriei pare să desfidă o clasificare coerentă, dar
cum emiterea lor s-a prelungit, se pare, până către 350 a. Chr., n-ar fi
exclus să existe serii succesive, eventual de două nominal uri diferite.
Cele mai cunoscute emisiuni histriene sunt, tară îndoială, cele
de argint, având două capete, dintre care unul inversat, pe avers și
vultur pe delfin pe revers. Dacă la o datare a primelor emisiuni pe la
sfârșitul veacului al VI-lea este pe cale să se renunțe, momentul exact
de introducere a acestui tip, care a făcut carieră de durată, este încă în
discuție, fiind vorba de date ce se plasează ca extreme între circa 470
și 423 ori 405 a. Chr. Cele mai vechi monede cântăresc circa 8,40 g,
ceea ce ar părea să sugereze că avem de-a face cu didrahme de etalon
attic, după care a urmat, probabil, o reducere spre 8 g, la emisiuni tot
cu aspect arhaic.”2

1 Gheorghe Poenaru Bordea, Emisiunile monetare ale atelierelor grecești de pe
litoralul românesc al Marii Negre (sec. Pi î. Hr. - III). Un stadiu al problemei, în 130
de ani de la crearea sistemului monetar românesc modern, București, 1997.
2 Ibidem
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Nu vom insista foarte mult asupra îndepărtatei istorii a
monedelor pentru că vastitatea cercetărilor și studiilor elaborate pe
această temă nu ar putea să încapă în spațiu mult prea riguros calculat al
unei lucrări de Anuar. Am dorit doar să semnalăm câteva etapele pe care
le-a parcurs moneda în istoria civilizației românești. Aceste monezi însă
au depășit spațiul dobrogean și au putut fi găsite pe o arie deosebit de
mari, începând cu sudul dobrogea bugăreasă, din sudul Dunării, și până
în Italia: “Aceste monede au avut o arie largă de circulație. Le găsim
insistent prezente în tezaure din Dobrogea românească și bulgărească, pe
coasta de nord a Mării Negre, în Moldova și izolat în Muntenia și
Oltenia, până în Tirolul de Sud, în Italia, în Alto Adige, ori la sud de
Balcani. Merită să notăm apariția de monede histriene cu roata departe în
est, în Crimeea, în chora Chersonesului Tauric sau, departe în vest, în
așezarea aponimă a culturii La Téne, unde ea a fost confundată inițial cu
o monedă celtică și unde este oricum o prezență ciudată, precedând la o
mare distanță în timp celelalte descoperiri monetare, mult mai recente.”3

Prezentarea colecției de monede
a Muzeului Etnografic al Transilvaniei
Muzeul nostru deține un număr de 250 de monezi, însă nu le vom
prezenta pe toate deoarece spațiul acestei lucrări nu permite acest lucru.
Le vom înfățișa pe cele mai reprezentative dintre ele. Colecția se împarte
în monede romane și grecești, monede de la sfârșitul secolului al XIXlea, monede românești din veacul XX.

Monezi romane și grecești

C1558
Revers: Senatus Populuque Romanus Optimo Principi
în câmp: S.C. (Senatus Consulto)
Victoria stând stânga ține un scut pe un palmier; scutul este inscripționai
VlC(toria) DAC(ica)
Moneda este o copie modernă după o monedă originală din bronz

’ Ibidem

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

Colecția de monede a Muzeului Etnografic al Transilvaniei

449

C 1561
Monedă imperială grecească
Data 193-227
Material: bronz
Aversul: Legendă ștearsă vizibile doar trei litere AIO?
Descriere: bust împăratului Caracala, drapat și cuirasat, cap descoperit
Revers: Legendă ștearsă (se poate citi P AUTA)=P AUTALIA (Tracia)
astăzi localitatea Kiustendil, Bulgaria
Descriere: Templu tetrasil; în câmp: Esculap și Higia - între ei un altar
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Monede din Imperiul Austro-Ungar, secolul XIX
C1547

Nominal: 10 creițari
Emitent: Franz Iosef
Data: 1815
D:5,5 mm
G:3,33 g
Material: metal comun
Tiblu:
Stare de conservare: bună
Gravor:
Axa: 6 mm
Descriere:
Avers: cerc perlat
In câmp: în centru Coroana Imperiului Austro-Ungar. Sub stemă se află
valoarea nominală a monedei - 10 creițari - sub valoare se află milesimul
1815
Revers: cap dreapta Franz Iosef și inscripția FRANC. IOS.I.D.G.
IMP.AVSTR REX. BOH.GAL.ILL.ETC.ET AP. REX. HVNG. în
centru Coroana Imperiului Austro Ungar. în centru apare vulturul
bicefal. Capul vulturului întors spre stânga ține în gheara stângă; cel din
dreapta ține în gheara dreaptă o cruce
în câmp: ghirlandă în formă circulară întreruptă din loc în loc de
stema Imperiului Austro-Ungar.
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C.1545
Nominal: 1 florin
Emitent: Franz losef
Data: 1879
D: 3,5 mm
G:ll,99g
Material: Argint
Tiblu:900/000
Stare de conservare: bună
Cant:
Gravor:
Axa: 6 mm
Descriere:
Avers: cerc perlat; LOD.ILL.REX. A.A. 1879. HUNGAR BOHÉM.
GAL
In centru Coroana Imperiului Austro Ungar. In centru apare vulturul
bicefal. Capul vulturului întors spre stânga ține în gheara stângă; cel din
dreapta ține în gheara dreaptă o cruce. Sub stemă apare valoarea
nominală de 1 florin
Revers: cerc perlat cu inscripția FERENCZ. JOSZEF I.D.G. AVSTRIAE
IMPERATOR
In câmp: cap dreapta împăratul Franz losef. Capul este înconjurat cu o
frunză de laur.
/v

A
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C 1541

Nominal: 5 coroane
Emitent: Franz Iosef, Austria
Data: 1908
D: 3,5 mm
G:23,87 g
Material: Argint
Tiblu:900/000
Stare de conservare: bună
Cant: Unitis Viribus
Gravor:
Axa: 6 mm
Descriere:
Avers: cerc perlat
în câmp: ghirlandă în formă circulară întreruptă din loc în loc de stema
Imperiului Austro-Ungar, dispusă înăuntrul unui cerc. Stema Imperiului
Austro-Ungar este compusă din: inscripția valorii nominale a monedei
(Quinque Corone); inscripția este despărțită de coroana Imperiului
Austro Ungar. în centru apare vulturul bicefal. Capul vulturului întors
spre stânga ține în gheara stângă; cel din dreapta ține în gheara dreaptă o
cruce. Sub stemă apare milesimul 1908. De o parte și de alta a
milesimului apare cifra 5 (stânga) și simbolul C(dreapta). în interiorul
simbolului C apare inscripția OR
Revers:cap dreapta Franz Iosef și inscripția FRANC. IOS.I.D.G.
IMP.AVSTR REX. BOH.GAL.ILL.ETC.ET AP. REX. HVNG.
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Monede românești de Ia începutul și mijlocul secolului XX
C 1497
Nominal: 2 Lei
Emitent: Carol I Regele României
Data: 1912
D:23,9 mm
G:9.94 g
Material: argint
Tiblu:835/000
Stare de conservare: bună
Gravor: Tassét
Axa: 6 mm
Descriere:
Avers: cerc segmentat; semicircular: România 2 Lei
în câmp: pe un fond albastru se află dispusă imaginea unei
țărănci având în mâna stângă furca și în mâna dreaptă fusul; la brâu are o
seceră. Monede este segmentată în două secțiuni: în partea dreaptă a
primei părți se află inscripția România;în partea stângă se află valoarea
nominală a monedei, 2 Lei,; în partea dreaptă a celei de a doua jumătăți
se află milesimul: 1912 iar în partea dreaptă apare numele de Bassarab
Revers: cerc perlat semicircular: Carol I Rege al României
în câmp: cap stânga Carol I Rege al României
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C.1489
Nominal: 250 lei
Emitent:Regele Mihai, România
Data: 1941
D:23,9 mm
G:11.95 g
Material: argint
Tiblu:835/000
Stare de conservare: bună .
Gravor: H(aralambie) Ionescu
Axa: 6 mm
Descriere:
Avers: cerc perlat
în câmp: scut albastru încărcat cu stema României; Moneda are patru
cartiere; C:(l) încărcat cu acvila cruciată având în dreapta soarele și în
stânga luna (Stema Țării Românești); C (2): cap de bour cu stea în cinci
raze între coarne, jos la dreapta soarele și la stânga semilună (stema
Moldovei); C(3): leu trecând pe pod cu coada pe spate și purtând în
gheare o spadă (stema Olteniei); C(4) acvila ieșind din bandă, având la
dreapta (dextra) soarele iar la stânga (sinistra) luna
Șapte turnuri de cetate dispuse: 4, în prima linie, 3 în linia de jos
(Stema Transilvaniei)
In insițiune: doi delfini afrontați (stema Dobrogei); în “inimă” există un
scut “peste tot” încărcat cu tabla de șah (scut heraldic al Casei Regale
românești). Sub stemă se află valoarea monedei: 250 lei. Iar sub valoarea
nominală este apare anul 1941
în câmp: cap dreapta Regele Mihai
Revers: cerc perlat; Mihai I Rege al Românilor
în câmp: cap stânga Mihai I
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C 1478
Nominal: 500 lei
Emitent:Regele Mihai, România
Data: 1941
D:23,9 mm
G:24.90. g
Material: argint
Tiblu:83 5/000
Stare de conservare: bună
Cant: PRIN STATORNICIE LA IZBÂNDĂ
Gravor: H(aralambie) Ionescu
Axa: 6 mm
Descriere:
Avers: cerc perlat; semicircular se află inscripția Moldova lui Ștefan în
veci a României
în câmp: figura domnitorului Ștefan Cel Mare, îngenuncheat, ținând în
mâini o mănăstire
Revers: cerc perlat: semicircular: Mihai I Rege al Românilor
In câmp: cap stânga Mihai I. Sub efigie se află anul 1941
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LA COLLECTION DE MONNAIES
DU MUSÉE ETHNOGRAPHIQUE DE TRANSYLVANIE
Résumé
Bien que, en principe, la monnaie ne constitue pas le point
d’intérét maximum de la science éthnographique, on peut, pourtant,
parler d’une relation de profondeur entre l’argent (qui ici, dans la sphére
de l’éthnographie, modifie, essentiellement, ses valeurs deja consacrées
- économiques, politiques et culturelles - et transcende dans l’espace
spirituálisé des croyances et des coutumes de la vie du paysan roumain)
et les couches Ies plus profondes de la mentalité archaîque roumaine.
Notre musée détient un nombre de 250 monnaies mais nous
n’allons pás les présenter toutes car l’espace de cet ouvrage ne nous
permet pás de ie fairé. Nous allons présenter les plus représentatives.
La collection peut étre partagée entre les monnaies romanes et
gréques, monnaies de la fin du XIXe siécles et monnaies roumaines
du XXe siécle.
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FORME DE DEGRADARE ALE LEMNULUI DIN STRUCTURA
MONUMENTELOR DE ARHITECTURĂ POPULARĂ ALE
PARCULUI NAȚIONAL ETNOGRAFIC “ROMULUS VUIA”
Mihaela Gropeanu
Parcul Național Etnografic “Romulus Vuia” este parte integrantă
a Muzeului Etnografic al Transilvaniei, primul muzeu în aer liber din
România, înființat în 12 aprilie 1929, structurat pe patru sectoare
tematice (plan întocmit de Vaier Butură și Teodor Onișor):

•
•
•

•

instalații tehnice și ateliere meșteșugărești,
tipuri zonale de gospodării și monumente de arhitectură populară,
sectorul etnobotanic (plante tradiționale, construcții agricole
din hotar),
sectorul etnozoologic (creșterea animalelor, construcții pastorale
din hotarul satelor).

întinderea secției este de aproximativ 15 hectare, suprafață pe
care sunt distribuite trei biserici din lemn (Cizer, județul Sălaj datând
dini773, Chiraleș, județul Bistrița Năsăud datând din sec XVII,
Petrind, județul Sălaj-1612), douăsprezece gospodării țărănești,
douăzeci de instalații tehnice (fierării, pive, joagăr, vâltori etc.), troițe
etc. Obiectivele sunt grupate funcție de materia primă prelucrată:
lemn, piatră, metal, lână, produse agricole.
Personalul laboratorului de conservare-restaurare al M.E.T.
deservește atât secția pavilionară cât și secția în aer liber.
Laboratorul dispune de patru conservatori și trei restauratori
(textile, pictură tempera, lemn). Pentru a cuprinde pe o perioada de
6 luni (01 aprilie - 01 octombrie 2003) toate obiectivele din Hoia,
din punct de vedere al conservării s-au distribuit un anumit număr
de obiective fiecărui conservator, subsemnatei fiindu-mi distribuite
următoarele gospodării: Jelna, Secuime, Bedeci, Marișel,
Cămârzana, Moara de la Josenii Bârgăului, Rotăria de Ieud,
Fierăriile de la Vărzari și Rimetea.
Marea majoritate a exponatelor, ca structură, reprezintă o
diversitate de materiale organice (cu precădere) combinate cu
anorganice, fiecare dintre acestea reacționând caracteristic în condiții de
mediu date. Având în vedere faptul că lemnul reprezintă circa 90% din
construcțiile din secție, acesta necesită o atenție deosebită din punct de
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vedere al conservării și restaurării lui. Este cunoscut tuturor fenomenul
de îmbătrânire al materialelor de origine organică, consecință a structurii
lor chimice, a trecerii timpului, succesiunii anotimpurilor, alternanța
fenomenelor meteorologice (ploi, ceață, zăpadă, îngheț, dezgheț, arșiță
ș.a.m.d), a seriilor de cicluri de sorbție-desorbție a vaporilor de apă din
atmosferă în căutarea echilibrului cu mediul înconjurător.

Curbe de sorbție-desorbție ale apei din lemn
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Lemnul are în structura sa apa legată chimic și cea legată fizic
(apa liberă). Apa legată chimic este apa chemosorbită (absorbită) iar apa
de la suprafața lemnului este cea adsorbită. Prin fenomenele de sorbțiedesorbție a vaporilor de apă, lemnul suferă umflări-contrageri adică
modificări dimensionale, rezultatul este concretizat în crăpături, fisuri
respectiv fragilizarea fibrei lemnoase. Aceste fisuri sunt locuri
convenabile depunerii ouălor de către insectele xilofage.
Fiind un material complex ca structură chimică, având în
compoziție celuloză 30-40%, hemiceluloză 18-30%, lignină 25-30%,
substanțe tanante, substanțe minerale, acizi organici, alcaloizi, amidon și
altele, lemnul este un material anizotrop, eterogen și este deteriorat,
degradat sub acțiunea cumulativă a factorilor de mediu. După cum știm
niciodată nu se exercită influența izolată a unui singur factor, ei se
interferează și influențează reciproc, obiectivele din secția în aer liber și
în general obiectul de muzeu este un „sistem deschis” în căutarea
permanentă a echilibrului cu mediul înconjurător.
Factorii de microclimat umiditatea relativă și temperatura sunt
greu controlabili într-o secție în aer liber și dacă aceștia nu au valori
optime UR 50-65% și temperatura în intervalul de 1-18°C , fără oscilații
bruște și amplitudini mari, generează o serie de probleme de conservare
și restaurare.
Lumina solară, factor fizic de microclimat este implicată în
deteriorarea fizico chimică a materialelor suport, în special a celor
organice. Compoziția spectrală a luminii cuprinde radiațiile gama,
radiațiile X, UV, Viz, IR și undele radio. Radiațiile UV, Viz și IR sunt
responsabile de degradările produse de lumina solară. UV-urile au
acțiune fotochimică (se poate observa în toată secția Hoia modificarea
culorii lemnului, modificări cromatice, exceptând lemnul nou integrat în
structura monumentelor) iar radiațiile IR au acțiune termică producând
contracții ale fibrei lemnoase, apariția microfisurilor care în timp se
transformă în macrofisuri.
In secția Hoia au fost depistate atacuri de xilofage (insecte și
ciuperci) din clasa Lyctus, Anobiidae (pentru insecte) și ciuperci Coniophora Cerebella, Merulius Lacrymans, precum și mucegaiurile de
tip Penicillium, sau vegetații verzui (la suprafața lemnului) din clasa
mușchilor și lichenilor conform buletinelor de analiză eliberate de
Institutul Agronomic.
Lemnul de diferite esențe (brad, stejar, fag, ulm) este foarte ușor
supus biodegradării, ca urmare a acțiunii multor factori de degradare
(fizici, chimici, factorul uman) din mediul înconjurător. De multe ori
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efectul fiind sinergie, procesele de deteriorare și degradare sunt
ireversibile. Consecințele acțiunii acestor factori sunt foarte greu de
combătut, atât din punct de vedere al volumului de muncă cât și al
costului ridicat al reactivilor utilizați, aparaturii.
Microorganismele și insectele se numără printre factorii de
deteriorare, degradare, alterare a materialelor organice provocând
daunele cele mai frecvente și cele mai intense. In condițiile propice
dezvoltării lor (temperatură, umiditate, murdărie) au Ioc transformări
profunde în structura lemnului, slăbindu-i considerabil rezistenta. în
cazul în care umiditatea relativă este mai mare de 65% și temperatura
este mai mare de 23°C, factori fizici esențiali de germinare a sporilor de
ciuperci în contact cu lemnul (material organic), este unul din exemplele
foarte cunoscute omului de muzeu și care-i creează probleme de
combatere deosebite acestuia.
Lemnul din structura obiectivelor și piese din lemn
aparținând acestora, prezintă orificii de zbor (urme ale atacului de
cari), prezența de rumeguș proaspăt de cele mai multe ori. Aceste
insecte au nevoie de foarte putina apă și se hrănesc cu amidon,
zaharuri, vitamine din lemnul vechi. Apariția galeriilor slăbește
rezistența mecanică a lemnului, galeriile fiind practicate de adulți
sau larve cu ajutorul mandibulelor în toata masa obiectului de lemn.
Un atac virulent de cari, din speciile sus menționate, am întâlnit la
grajdul de la Cămârzana în această vară.
Prezența masivă a rumegușului și a orificiilor numeroase de
zbor pe bârnele din constituția pereților grajdului a necesitat
aproximativ 3 săptămâni de muncă susținută, constând în injectarea
orificiilor și pensularea bârnelor cu Sadolin Sadokill, în dozele
necesare pentru eradicarea atacului biologic. Tratamentele executate
au fost tratamente de suprafață și nu impregnări în profunzime la
presiuni diferite de presiunea atmosferică. Tratamente asemănătoare
au fost efectuate și la obiecte de dimensiuni mai reduse aparținând
gospodăriilor din Parcul Etnografic “Romulus Vuia”: Jelna (pat,
lădoi, obiecte mărunte din cămara, ladă de cereale), Bedeci (cotețe),
Secuime (car, sănii, pluguri), Mărișel (ladă de zestre, sanie, plug,
car, roata morii, unelte de lucru), bârnele din structura pereților
morii de la Josenii Bârgăului, bârnele Rotăriei de la Ieud s.a.m.d.
Există gospodării în care s-a intervenit prompt pentru tratamente
de eradicare a ciupercii Merülius Lacrymans (plafonul casei de la
Mărgău și pivnița casei Galda de Sus), specifică lemnului, foarte
rezistentă care atacă, ceea ce este celuloza - lemn sau hârtie.
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Filamentele microscopice ale ciupercii pătrund în celulele
lemnoase, se dezvoltă hrănindu-se din pereții ligno-celulozici ai acestora
degradându-i (cu ajutorul enzimelor). Cauzele apariției acestei ciuperci
la obiectivele în discuție:

> degradarea acoperișului (la casa Mărgău),
> lipsa izolației la fundație,
> infiltrarea apei prin capilaritate în ziduri (la pivnița casei
de la Galda),
> lipsa ventilației în spațiu,
> întunecimea,
> inexistența șanțurilor de drenare a apei în jurul
obiectivului (Galda).
în spațiile respective există miros specific de fungi, precum
și prezența corpurilor fructifere aderente (Galda). La Mărgău a fost
afectată doar o parte a plafonului (până la 15% din suprafața
acestuia), însă la Galda au fost afectate toate obiectele depozitate
aici. Diagnosticul și de această dată a fost stabilit de către Institutul
Agronomic Cluj. Au fost luate măsuri urgente: scoaterea obiectelor
din casa (Mărgău) și pivnița (Galda) și îndepărtarea lor de obiectiv
prin izolare; arderea scândurilor, grinzilor de sprijin și a porțiunii de
plafon (Mărgău) în afara muzeului; pământul răzuit din pivniță a
fost îngropat într-un loc izolat la o adâncime de 1,5 m. Metodele de
tratament (chimică și metoda arderii) s-au folosit alternativ pe o
perioada de 2 luni calendaristice. Substanțele chimice utilizate:
sulfat de cupru (10 - 15 %) și fenosept (5 %o). Plafonul, pereții,
grinzile, tocurile ușilor, ușile pivniței, precum și obiectele izolate sau tratat cu soluțiile sus menționate și supuse apoi arderii un timp
scurt pe toată suprafața lor. Aceste obiective sunt ținute continuu
sub observația colectivului laboratorului.
Ca urmare a situării Parcului Etnografic în vecinătatea unor
artere importante de circulație str. Tăietura Turcului și șoseaua ClujNapoca - Satu Mare și vecinătatea cu un șantier de construcții pentru
Parcul Industrial (în partea nordica a muzeului) aerul atmosferic este
poluat cu praf, fum, gaze reactive (SO2, NOx). Acești agenți ataca
bunurile culturale, împreună cu ceilalți factori de mediu contribuind
la degradarea acestora. Praful alcătuit din silicați de Al și Mg,
microorganisme, particule de grăsime, vapori de apa se depune repede
pe suprafața obiectelor ducând la creșterea stratului de murdărie care
se integrează în materialul gazda. Murdăria în straturi grosiere se
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îndepărtează greu prin mijloace mecanice sau chimice. Praful este
higroscopic, menține o anumita umezeala a obiectelor pe care se
depun, iar în condiții corespunzătoare de mediu microorganismele
conținute de praf si depuse pe obiecte se vor dezvolta și-și vor
manifesta acțiunea distructiva. Poluarea slăbește rezistenta materiei,
urmările fiind grave și ireversibile. Precipitațiile sub forma de ploi
acide (cu pH cuprins între 4,5 - 6) au efecte nocive asupra metalelor,
imobilelor, monumentelor de arta, este favorizata dezvoltarea
ciupercilor, apariția unor specii de insecte, înmulțirea acestora4. Din
aceste motive și nu numai (sa nu uitam reaua credința a unora,
greșelile de manipulare și transport ale obiectelor etc.) este foarte
importanta conservarea preventiva cu tot ce implica ea:
controale la intervale scurte de timp ale obiectivelor,
urmărirea stării de sănătate a obiectelor,
menținerea curățeniei,
urmărirea parametrilor microclimatici,
protecția împoțriva luminii naturale (estomparea ferestrelor
cu perdele albe) și a poluării atmosferice (instalarea unor
filtre cu cărbune activ pentru purificarea aerului),
■ executarea canalelor de dren,
■ respectarea Normelor Conservării Științifice.
în Hoia se impune construirea unei baze de tratament prevăzută
cu: sală de tratamente, cameră de carantină, laborator de conservarerestaurare, bazine de imersie, depozit de reactivi. Această bază de
tratament reprezintă una din priorități în ceea ce privește sectorul
conservare pentru obiectivele existente în muzeu și pentru cele provenite
din achiziții, rezultatul cercetării de teren a muzeografilor.
Prin urmare lemnul din structura monumentului etnografic,
necesită conservare pasivă și activă atentă pentru prevenirea
degradărilor, evitarea avansării deteriorărilor și infestării altor obiective
vecine din incinta secției în aer liber.

■
■
■
■
■
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Tipuri de degradare ale lemnului întâlnite la Gospodăria de la
Galda, Mărișel și Fierăria de la Rimetea

Porțiuni de acoperiș degradat - “Fierăria de la Rimetea"

Degradări Ia roata de apă de ia “Fierăria Rimetea”
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Detaliu cu porțiuni de lemn degradat din pivnița casei de la Galda

Detaliu cu porțiuni de lemn degradat din pivnița casei de la Galda
Anuarul a fost scanat de Biblioteca Centrală Universitară "Lucian Blaga" Cluj-Napoca

Forme de degradare ale lemnului...

467

Gospodăria de la Mărișel
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FORMES DE DÉGRADATION DE LA STRUCTURE DL BOIS
DES MONUMENTS DE L’ARCHITECTURE POPULAIRE DL
PARC ETHNOGRAPHIQUE "ROMULUS VUIA”
Résumé

L’ouvrage présente des données concemant l'état de conservation
du bois des monuments éthnographiques dans la section Hoia (en plein
air) et quelques méthodes de traitement du bois pour l'élimination des
attaques biologiques.
Le bois est un matériel périssable avec une structure chimique
complexe. A la longue, sous l’action simultanée des facteurs naturels
(physiques, chimiques, biologiques) et du facteur social, ce matériel se
dégrade. II s’agit de l’apparition des phénoménes de dégradation:
deshydratation, attaques des insectes et des champignons (surtout
Anobium, Lyctus, Comiophora, Merulius etc.).
Ce travail essaie de mentionner Ies plus importantes méthodes de
la conservation du bois, de mérne que les étapes, et quelques matériaux
insecto-fungicides utilisés dans le traitement du bois, aussi de surface
que d’intérieur.
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RESTAURAREA A DOUĂ CATRINȚE, ÎN TEHNICA
“PATRU IȚE”, DIN PATRIMONIUL MUZEULUI
ETNOGRAFIC AL TRANSILVANIEI
Laura Troșan
Costumul tradițional se încadrează în aria mai largă a portului
popular românesc a cărui unitate este evidentă în sistemul de croială, în
ornamentică și în colorit.
Costumele populare sunt încă purtate în multe sate românești,
mai ales de sărbători. Modelele de broderie au o anumită semnificație ce
diferă de la o zonă la alta. Femeile și bărbații nu au aceeași broderie sau
tăietură a cămășilor populare. In unele regiuni ale țării se respectă cu
strictețe combinațiile de culori impuse de tradiție.
Catrința a fost considerată cea mai simplă formă de acoperământ
și a cunoscut cea mai mare răspândire teritorială: apare exclusiv în
Transilvania, frecvent în Oltenia, Muntenia, Dobrogea, Banat, mult mai
rar în Moldova. Acest fenomen se explică prin simplitatea structurii sale,
ușurință în purtare, și implicit, prin costurile reduse necesare realizării ei.
Catrințele sunt ușoare și comode la purtat, iar în zonele în care coexistă
cu vâlnicul, acestea se purtau pe durata anotimpului cald.
O piesă importantă a costumului femeiesc din Transilvania este
zadia cu “trup negru sau vânăt”, în trecut regăsindu-se în toată
Transilvania. Zadia are două câmpuri, unul vânăt, numit “trup” în partea
superioară și unul mai restrâns, roșu, ornamentat cu vrâste (existau 5
vrâste ornamentate cu motive geometrice care se alternau). Zadia din
față era mai lată și încrețită la brâu, iar vrâștele erau mai înguste și mai
puține. In timp s-a putut observa tendința de-a înlocui zadia din față cu
șorțul de glot (mătase) ornamentat foarte colorat.
Catrința cu trup vânăt” este răspândită teritorial pe Valea
Arieșului și în Câmpia Transilvaniei, iar împreună cu „cămașa cu
ciupag”, căreia îi aparține, reprezintă cel mai arhaic costum popular
românesc din Transilvania. Inițial, partea cu „trup vânăt” domina zona
numită „tureacul roșu”, cu timpul însă zona închisă la culoare se
micșorează, fiind redusă la o bandă, numită ”brâu”.
Decorul constă în țesătura rezultată din diferite forme de
nevedire - 4 ițe.
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Piesele au fost achiziționate în anul 1977, cu o valoare de 50
lei fiecare, în prezent aceste piese fac parte din colecția de textile a
muzeului.
Obiectele sunt țesute, în gospodăria țărănească, Ia război în 4 ițe.
Decorul catrințelor este obținut prin alternarea unor benzi roșiiportocalii, întrerupte de dungi înguste pe care s-au cusut diferite motive
geometrice. Pe laturi și la capătul inferior piesele sunt festonate.
La confecționarea catrințelor s-au folosit atât pentru urzeală, cât
și băteală, fire din lână, răsucite în sensul literei Z.
Densitatea firelor de urzeală în țesătura este de 7 fire pe un centimetru.
Densitatea firelor de băteală în țesătura este de 7 fire pe un centimetru.
în momentul achiziției lor, piesele prezentau deteriorări datorate
funcționalității, pierderi ale urzelii și bătelii, estomparea culorilor, urme
ale unui atac de molii (atac inactiv pe suprafețe de 1 cm.2), la care s-a
adăugat în timp și depuneri de praf.
O etapă importantă în procesul de restaurare este identificarea
tipului de fibră din care este confecționată piesa. în acest scop firele au
fost observate cu ochiul liber, dar cercetarea a fost aprofundată,
folosindu-se lupa și stereomicroscopul. Identificarea fibrelor a continuat
și cu proba de ardere, astfel mirosul degajat în timpul arderii, de păr ars,
a confirmat celelalte analize efectuate, firele folosite la urzeală și băteală
sunt din lână.
în urma testării coloranților cu o soluție de spălare (detergent
neutru, neionic în apă distilată la o concentrație de 3%, iar apoi în
concentrație dublă 6% , la o temperatură de 23°), s-au constatat
următoarele: culorile nu erau bine fixate pe fibre, iar fenomenul de
sângerare putea să aibă loc pentru fiecare culoare.
Testul de culoare s-a realizat în modul următor: sub piesă s-a
așezat o hârtie de filtru, apoi piesa, peste care s-a așezat o compresă umezită
cu soluția de spălare, peste care s-a așezat o greutate (marmură) pentru
presare. Timpul necesar pentru testarea coloranților este de 24 de ore.
Testarea coloranților din fibre s-a repetat în acest caz pentru
tricloretilenă (operație executată prin tamponare), s-a constatat din nou
migrarea coloranților pe hârtia de filtru. Pe baza celor două teste s-a
renunțat la curățarea umedă cât și uscată.
S-a încercat fixarea coloranților cu acid acetic 5% mergând până
la 10%, dar nu a existat certitudinea că acești coloranți folosiți au fost
fixați pe fibră. în urma unei noi testări se mai putea observa fenomenul
de migrare a culorilor.
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Pe baza propunerilor făcute de subsemnata și a discuțiilor purtate
în cadrul Comisiei de Restaurare întrunită în cadrul muzeului, s-a optat
în unanimitate pentru renunțarea la curățarea umedă și chimică a celor
două catrințe, singura operațiune de curățire executată urma să fie o
ușoară desprăfuire.
Curățarea mecanică a celor două piese s-a realizat cu ajutorul
aspiratorului de mână, iar pentru a se proteja pisa s-a folosit un filtru din
tifon. Operația a fost completată cu o periere a pieselor, cu perii moi în
direcția de urzeală a firelor.
Pentru a ușura procesul de restaurare s-a desenat pe hârtie
milimetrică modelul de țesere a celor două piese, cu ajutorul
stereomicroscopului.
Următoarea etapă în procesul de restaurare este pregătirea firelor,
detergentul biodegradabil pentru curățire umedă. De asemenea s-a
încercat într-o zonă mai puțin lizibilă noul mod de țesere.
Tehnica de lucru folosită a fost în 4 ițe, urmărindu-se să se
respecte modelul original. Reconstituirea a început cu refacerea zonelor
degradate prin introducerea de fire de urzeală și ulterior de băteală în
tehnica originală.
Firele folosite au fost compatibile din punct de vedere al culorii
și naturii cu cele inițiale. în alegerea grosimii firelor de lână s-a ținut
cont mai ales de grosimea acestora. Astfel dacă firele nou folosite ar
avea aceeași grosime cu cele originale, în zonele în care aceste se
suprapun va exista o zonă mai îngroșată, care poate deranja estetic. Din
aceste considerente firele din lână nou alese au fost mai subțiri decât cele
din piesele originale.
în restaurarea acestor piese s-a lucrat liber pe masă, iar pentru
fixarea piesei s-au folosit greutăți învelite în netex. Firele de lână nou
utilizate le-am vopsit cu un colorant de lână acid (Codlea). Pentru
vopsire s-au făcut eșantioane, care au fost introduce în vopsea. Vopsirea
s-a făcut în culori apropiate, mergând din aproape în aproape, dorindu-se
obținerea unor culori cât mai apropiate de cele originale.
La finalul operațiunilor de restaurare, porțiunile nou reconstituite
au fost presate cu ajutorul greutăților.
Toate operațiunile de restaurare au fost fotografiate. Pe parcursul
restaurării, toate etapele și operațiunile executate au fost consemnate în
caietul cât și în dosarul de restaurare. După finisarea pieselor s-a cusut
numărul de inventar al acestora. Comisia de Restaurare întrunită la
finalul operațiunilor a fost de acord cu întreg procesul de restaurare al
celor două piese.
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După restaurarea celor două catrințe s-au făcut recomandări
privind depozitarea și expunerea celor două piese.
In continuare cele două catrințe vor fi urmărite în cadrul
controalelor periodice din depozite.
Piesa va fi depozitată, rulată și protejată cu netex, în condiții
climatice impuse de normele conservării științifice. Expunerea acestor
piese se va face cu respectarea condițiilor cerute de piesele restaurate, de
asemenea pentru expunerea lor va fi consultat conservatorul și
restauratorul de specialitate.
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RESTAURATION OF TWO POPULAR TEXTILES FROM
TRANSYLVANIA ETNOGRAPHIC MUSEUM COLLECTION
Abstract

The popular textile pieces made from wool and wool embroidery are
preserved in Museum collection from 1977.

The decoration of these textiles is made from red bands with interfered
coloured lines (white, yellow. orange, red, blue, green and black). We
concluded that the colours were poor fixed on the textile fibres, after
testing colour resistance with chemicals.
The pieces were restaured with wool chemical coloured. The missing
paris of embroidery were restaured with respect to the existing model.
Finally, the restaured parts were covered 24 hours with heavy stone pieces.
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Restaurarea a două catrințe în tehnica “patru ițe” ...

Piesa în timpul lucrului (B 6801)

Piesa finisată (B 6801)
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Catrința în fonna finală (B 6800)
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PĂSTRAREA PATRIMONIULUI MUZEAL,
METODE ȘI TEHNICI UTILIZATE
Paula Dora Pascu

Păstrarea patrimoniului muzeal, în condițiile impuse de normele
conservării științifice, este o problemă permanentă care se rezolvă de
cele mai multe ori cu foarte mare greutate sau din motive obiective nu se
poate rezolva în timpii optimi, măsurile în acest sens luându-se după ce
s-au înregistrat degradări sau deteriorări la o categorie de obiecte aflate
într-un spațiu de cele mai multe ori necorespunzător. A păstra înseamnă
a oferi obiectului patrimonial condiții corespunzătoare: spații salubre,
microclimat corespunzător, module din materiale compatibile, etalare
corespunzătoare, izolare de toți factorii distructivi.
Din păcate, multe din problemele cu care ne confruntăm, sunt create
de spațiile de care dispunem, pe care le-am moștenit de fapt, spații care n-au
avut niciodată funcția și destinația pe care o au acum și care datorită
procesului de îmbătrânire a materialelor utilizate în construcție în urmă cu
aproximativ 400 de ani, a deficiențelor de construcție și canalizare, nu oferă
condiții corespunzătoare păstrării și conservării patrimoniului muzeal. în
cele mai multe cazuri, spațiile sunt cu pereți igrasioși, umiditate
ascensională, microclimat necorespunzător cu depășiri foarte mari ale UR
peste limitele admise, cu o încărcătură de germeni patogeni pe metru cub
care depășesc cu multe procente limitele admise de OMS.
Obiectul muzeal are în componență o diversitate de elemente
chimice care reacționează cu mediul înconjurător, determinând
numeroase reacții chimice, de fapt un schimb continuu de substanțe.
Aceste schimburi afectează starea de sănătate a obiectului patrimonial
dacă acesta se află în spații care nu corespund și unde factorii biotici sunt
în mare măsură potențați de factorii abiotici provocând degradări sau
deteriorări câteodată ireversibile.
Patrimoniul Muzeului Etnografic al Transilvaniei este un
patrimoniu foarte diversificat din punct de vedere al materialelor
componente, al formelor și dimensiunilor, iar păstrarea lui solicită foarte
mult specialiștii care au responsabilitatea directă în acest sens, lucrătorii din
muzeu care vin în contact cu obiectul muzeal, cât și factorii de decizie.
In lucrarea de față voi prezenta o parte din situațiile concrete
existente sau apărute pe parcursul activităților desfășurate în cadrul
programului de organizare și reorganizare a spațiilor destinate păstrării
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patrimoniului muzeal. în principiu toate activitățile desfășurate au avut ca
obiectiv general protejarea'obiectelor de natură organică sau anorganică,
stabilindu-se încă de la început o scală a urgențelor, în urma unei analize
profunde a condițiilor reale de păstrare, a materialelor componente, a
degradărilor înregistrate, a prognozelor privind acțiunea factorilor biotici, a
cerințelor impuse de normele conservării științifice și a posibilităților reale
pentru schimbările ce urmau să aibă loc. S-a avut în vedere o organizare
conform proiectelor concepute în scopul conservării științifice și s-a stabilit
ordinea în care se vor reorganiza spațiile de depozitare a patrimoniului.
Obiectivele au fost următoarele: a) protecția colecțiilor din lemn mobilierul țărănesc simplu și pictat, uneltele pentru agricultură și pescuit,
din spațiile de la subsol; b) protecția textilelor uzuale, decorative și a
pieselor de port cu accesoriile lor; c) protecția icoanelor pe sticlă și lemn; d)
protecția obiectivelor și a obiectelor din lemn din secția în aer liber.
Având în vedere numărul mare de colecții și implicit foarte mare
de obiecte de cea mai mare varietate, înainte de a se trece la activitatea
de reorganizare a spațiilor s-a considerat necesară studierea tuturor
spațiilor din punct de vedere al microclimatului și al stării de sănătate,
pentru a stabili gradul de salubritate. Depozitarea patrimoniului era
efectuată pe colecții, dar amestecate din punct de vedere al materialelor
și erau amplasate astfel: a) colecțiile de mobilier, unelte agricole și de
pescuit (lemn, metal), ceramică, la subsolul clădirii, în spații care după
analizele efectuate, au fost declarate insalubre, având pereții igrasioși,
umiditate ascensională, lipsite de ventilare permanentă, cu regimuri
climatice umede și foarte umede dominante, fără posibilități reale de
schimbare a microclimatului; b) colecțiile de textile uzuale și decorative,
piesele de port din fibre vegetale și animale, blănuri și piele, icoane pe
sticlă și lemn, obiectele aparținând locuințelor și bucătăriilor din lemn,
metal, piele, erau depozitate la parter în același spațiu, unde pe pereți
până la o înălțime de cca. 40 cm exista igrasie, iar UR depășea 75%
începând cu luna mai până la sfârșitul lunii octombrie; c) colecțiile
ocupațiilor de bază și meșteșugurile (lemn, metale, piele, os), erau
depozitate la etaj unde cpndițiile microclimatice se apropiau de cele
impuse de norme. Condițiile necorespunzătoare din spațiile de la subsol
și parter au favorizat apariția și dezvoltarea fungiilor, slăbirea rezistenței,
astfel că o parte din obiectele de natură organică au fost afectate de
mucegaiuri, iar la ceramică în plus s-a produs o exfoliere a smalțului în
special la cele cu deficiențe de prelucrare.
Prezentarea nu se referă la modul ideal de organizare sau
reorganizare a unor spații de depozitare, ci la modul în care s-a
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desfășurat în realitate aceste activități, în funcție de condițiile concrete.
Studierea condițiilor reale de lucru ne-a relevat câteva aspecte care ne-au
dus repede la concluzia că nu aveam la dispoziție spațiu separat pentru
manipularea obiectelor, în acest caz trebuia să utilizăm spațiul respectiv
care era oricum foarte aglomerat și unde trebuia să creăm noi un spațiu
minim pentru efectuarea’ lucrărilor. în ansamblul ei, reorganizarea
depozitelor s-a structurat pe 3 planuri majore, respectiv conservare,
evidență, cercetare. în cadrul activităților de păstrare și conservare a
patrimoniului muzeal au fost incluse operațiile de conservare propriuzisă și operații legate de organizarea depozitelor pe criteriul
tipodimensionării. S-au analizat toate posibilitățile reale și s-a ajuns la
concluzia că trebuie să rezolvăm aceste activități în ordinea urgențelor și
să utilizăm toate mijloacele , și metodele de care dispunem pentru a
reduce efectele acțiunii factorilor distructivi.
La data când am început proiectarea tuturor activităților și a
organizării depozitelor pe aceste criterii mi-a trebuit timp și argumente
solide pentru a demonstra avantajele acestui sistem de organizare tipodimensionarea patrimoniului muzeal - criteriu impus de fapt de normele
conservării științifice, nu inventat pur și simplu. In privința aceasta, în anii
1980-1983, au fost persoane care au respins cu înverșunare idea în sine.
Respingerea nu venea dintr-o argumentare demonstrativă, ci din faptul că
“omul” în general nu acceptă cu ușurință noul. Tipodimensionarea era acel
“nou” introdus în domeniul muzeografiei românești și menționat în normele
care intraseră în vigoare. Pe mulți lucrători din muzee i-a speriat idea în sine
și probabil gândul că activitatea în sine este laborioasă, implică multă
muncă și nu numai atât, o mare responsabilitate a deciziilor luate în acest
sens. Cu timpul, s-a înțeles termenul, s-au constatat avantajele și a fost
acceptat si pus în aplicare.

Metode de lucru
A fost conceput proiectul
tuturor activităților legate de
reorganizarea depozitelor și au fost stabilite etapele de lucru, cât de
amănunțit posibil, principiile de organizare, materialele necesare și
sarcinile concrete. Situația reală însă avea implicații directe asupra
celorlalți parametrii, care trebuiau respectați și de aceea proiectul a
suferit pe parcurs modificări, iar o parte din etapele de lucru și-au
schimbat ordinea față de cum ar fi trebuit programate, având situații
când n-au mai putut fi respectate cu strictețe indicațiile teoretice. în ce
privește principiile de organizare, aici s-a ridicat o problemă deosebită
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care trebuie rezolvată. Dacă tipodimensionarea a fost concepută cu
precădere conform cerințelor modeme impuse de conservarea științifică,
aparent ea nu reușește întru totul să le satisfacă și pe cele ale clasificării
științifice de specialitate impusă de muzeografi. Trebuia găsită o cale
prin care să se respecte în măsura posibilului și acest criteriu.
Activitatea în sine a început cu separarea obiectelor pe genuri de
materiale, activitatea care a influențat celelalte activități care urmau să se
desfășoare conform proiectului. Analizând fiecare material în parte trebuia
să cunoaștem cerințele conservării științifice pentru fiecare și anume: care
sunt parametrii microclimâtici din spațiul respectiv, care sunt cei impuși
de normele conservării, modul de așezare pe unitatea modulară, poziția stare de repaus sau funcțională, depozitare pe verticală sau orizontală,
izolare de factorii distructivi. Dimensiunile și forma obiectelor au impus
tipurile categoriale. Operațiunile de separare, măsurare și grupare a ocupat
un timp considerabil și datorită faptului că nu au fost condiții normale de
manipulare a obiectelor.
Au fost multe probleme de rezolvat și am ținut tot timpul cont de
faptul că obiectele muzeale au trecut din faza funcțională în faza de repaus
și în acest caz nu mai suportă o uzură funcțională dar suportă acțiunea
factorilor abiotici și biotici. Grupate pe tipuri de dimensiuni și formă au fost
incluse în tabelele care au servit la stabilirea tipurilor de module, în cazul în
care am fi avut posibilitatea executării acestora de la început. în cazul nostru
a fost mai dificil pentru că a trebuit să găsim soluții de adaptare la modulele
existente ceea ce a creat un inconvenient care nu ne-a permis să rezolvăm
totul la modul ideal. Unitățile modulare existente la etaj erau tip rafturi cu
polițe fixe, la parter tip dulăpioare închise suprapuse, de aceeași
dimensiune. In situații de genul acesta trebuie să ai o imaginație bogată, să
fii foarte inventiv, să găsești soluții de adaptarea de așa manieră încât
soluțiile propuse să îndeplinească condițiile impuse de normele conservării
științifice, dar să nu aibă costuri ridicate, în așa fel încât să te încadrezi în
bugetul care se oferă pentru asemenea gen de activitate.
începând cu anul 1983, s-a rezolvat reorganizarea depozitului
colecțiilor de la ocupații și meșteșuguri, de la etaj, unde problema
modulelor s-a rezolvat prin suplimentarea sertarelor fixe, cu sertare
mobile care culisează, confecționate în atelierul de tâmplărie, de către
muncitorii muzeului. S-a creat în acest mod spațiu pentru transferarea și
depozitarea obiectelor din lemn, metal și a colecției de icoane din
depozitul de textile de la parter. Primele s-au depozitat pe un modul
central amplasat în prima sală, iar pentru icoane s-a proiectat un modul
executat din materiale refolosibile cu sertare mobile care corespundeau
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tipurilor morfologice pentru care au fost proiectate. Toate icoanele au
fost depozitate pe orizontală, în stare de repaus.
A urmat transferarea
colecției de ceramică din sub
solul clădirii și reorganiza
rea depozitului Ia parter, în
spațiul unde au fost birourile
muzeografilor. Și în acest caz
au fost folosite aceleași
unități modulare tip raft, la
care s-au adus modificările
impuse de tipodimensionare.
(modul icoane)

Conform programului stabilit la începutul activităților de
protejare a patrimoniului, a urmat depozitul de textile, de unde au fost
transferate o parte din colecțiile din alte genuri de materiale și unde a
mai rămas puțin loc pentru reorganizarea acestuia într-o primă fază.
Separarea s-a făcut pe genuri de fibre, vegetale sau animale, blănuri,
piele, iar în cadrul acestora, uzuale, decorative, rituale, sau piese de port,
accesorii etc. Grupate pe tipuri morfologice, în cadrul fiecărei categorii
de obiecte, acestea au fost depozitate și clasificate respectând și criteriul
impus de muzeografi. în funcție de specificul colecției am stabilit la
unele un singur tip, ex. la căciuli, iar la altele 3, ex. cojoacele, pieptarele,
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sau chiar 4 la covoare, cergi, lepedee. Diferența dintre un tip sau altul
este de 10-15 cm. Primul‘tip reprezintă dimensiunea cea mai mică, iar
ultimul pe cea mai mare. în cadrul aceluiași tip, aici intervine criteriul
științific de specialitate, obiectele au fost depozitate pe zone, iar acolo
unde a fost posibil s-a ținut cont chiar și de culoare - ex. la sumane.
Unitățile modulare au fost vechi, mobilier tip dulăpior, vechi de
peste 30 de ani, cu aceleași dimensiuni, suprapuse. In acest caz problema
adaptării a fost deosebit de grea, s-a încercat și s-a reușit depozitarea
obiectelor bidimensionale, fără îndoituri, practicându-se rularea lor și
depozitarea pe sertare mobile, în interiorul dulăpioarelor, pe orizontală.
Piesele de port, pe tipuri categoriale, au fost depozitate pe umerașe
învelite cu pulvotex. Textilele de interior, covoarele, cergile, lepedeele,
s-au depozitat rulate, pe rulouri montate pe un rastel metalic, sau din
lemn. Pentru depozitul de textile muzeul a lansat o comandă la Fabrica
de Nettex din Bistrița și s-a procurat materialele necesare protejării
textilelor rulate, cât și a celor din interiorul dulapurilor.

(depozitarea covoarelor, lepedeelor)
în anii următori cu pulvotex s-au acoperit modulele de la
ceramică. Tot din pulvotex au fost confecționate punguțe în care s-au
introdus plante cu proprietăți insecticide, pe care le utilizăm de mulți ani,
în mod preventiv în special în depozitul cu textile din fibre animale,
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blănuri, piele. Am. precizat de la început că s-a realizat o reorganizare a
depozitului de textile într-o primă fază, pentru că în ultimii ani, destul de
recent, s-a reușit o a doua reorganizare și chiar o transferare a colecțiilor
într-un alt spațiu. A fost efectuată o separare a fibrelor de bumbac, in,
cânepă, de fibrele animale, astfel încât colecția de cămăși a fost
transferată ia etaj într-unul din spațiile utilizate pentru expozițiile
temporare. Au fost proiectate unități modulare pentru cămășile lungi, din
materiale ușoare, cu sertare mobile. Dar nici spațiul acesta nu este
suficient pentru depozitarea întregii colecții, de aceea, o mare parte din
cămăși, cele scurte s-au depozitat pe umerașe învelite cu pulvotex.
Cămășile lungi au fost protejate pulvotex, iar ia celelalte s-au montat
perdeluțe din bumbac albe. Ferestrele au fost obturate cu pulvotex.

(depozit cămăși)

O parte din colecțiile de mobilier și unelte agricole au fost
transferate cu câțiva ani în urmă, când spațiul de la subsol a intrat în
reparații și s-a sperat într-o rezolvare a problemelor care afectau pereții,
probleme care nu s-au rezolvat nici până în momentul de față. Și pentru
aceste colecții s-a renunțat tot la un spațiu expozițional de la parterul
unui bloc, unde în ultimii ani au fost transferate toate obiectele care erau
depozitate Ia subsol.
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Chiar dacă depozitarea în aceste spații este provizorie, s-a făcut tot pe
criteriul tipodimensionării, reușind în acest mod să depozităm în spațiul
respectiv colecțiile din cele 5 depozite de la subsol.
Al doilea plan major pe care s-a desfășurat activitatea de reorganizare
a depozitelor a fost cel al evidenței, care a cuprins 2 genuri de activitate: în
primul rând inventarierea din punct de vedere gestionar al fiecărui depozit,
pentru că acest gen de evidență proprie lipsea cu desăvârșire, și în al doilea
rând constituirea dosarelor topografice pentru punerea la punct a sistemului
de regăsire al obiectelor. Acesta a fost conceput ca un circuit de la obiect la
documentație care să satisfacă atât nevoile legate de evidența științifică cât și
cele legate de evidența gestionară Astfel, deoarece de-a lungul timpului
numerele de inventar nu au fost marcate pe obiecte în locuri anume stabilite
după un sistem unitar și sunt în general greu de găsit, pe fiecare obiect s-a
atașat o etichetă cu numărul de inventar. Acesta este un prim pas spre
identificarea rapidă a obiectului. La fiecare modul s-a atașat câte o listă de raft
cuprinzând aceleași date pentru fiecare obiect ca și eticheta, în ordinea în care
obiectele au fost depozitate, de la stânga la dreapta, din spate în față Numărul
curent de pe listă fiind coincident cu numărul topografic-respectiv poziția
topografică a obiectului.
Aceeași succesiune este înscrisă și în listele care fac parte din
dosarul de depozit, cu diferența că acestea au rubricatură mai complexă,
fiind conceput ca un instrument științific. Listele au fost concepute cu
următoarea structură: lista nr..., modulul.., poz. topo..., nr. crt..., nr. inv.
.., denumirea obiectului .., zona .., localitatea ..., tipul ..., obs. Dosarul de
depozit este și documentul de gestiune care permite orice verificare a
obiectelor fără să se facă apel în orice moment la registrele inventar de
marcare, registre care sunt folosite la inventarele de mare amploare.
Urmează planul grafic al depozitului cu codificarea unităților modulare.
Această structură oferă pe lângă informația elementară despre
obiecte și posibilitatea rapidă de orientare în spațiu și identificarea
obiectelor respective de către oricare dintre lucrătorii din muzeu. Nam realizat încă un fișier pe care l-am gândit cu mulți ani în urmă,
fișier care este foarte necesar în special pentru situațiile când dorim să
organizăm expoziții, sau urmărim starea de sănătate a patrimoniului.
Intenționăm, ca împreună cu muzeografii să realizăm hărțile
etnografice pentru fiecare depozit, hărți care să fie afișate în
depozitele respective și pe care vor fi punctate zonele etnografice
reprezentate în muzeu, reușind în acest fel să avem o imagine clară a
ceea trebuie să avem în vedere la eventualele achiziții
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în lucrarea de față am prezentat activitățile desfășurate pentru
păstrarea și protejarea patrimoniului muzeal, organizarea pe criterii
moderne impuse de normele conservării științifice, dar care nu s-a reușit
decât într-o oarecare măsură, apreciind că departe de a fi un exemplu
ideal, este în schimb expresia modului în care problema păstrării
patrimoniului se poate rezolva în funcție de condițiile date de spațiu și
mobilier existent. Pentru situația actuală, felul în care s-a rezolvat
,reprezintă un pas înainte față de stadiul anterior, chiar dacă nu în toate
cazurile rezolvate, soluțiile adoptate sunt cele ideale. Activitatea de
organizare și reorganizare nu s-a finalizat, ținând cont de perspectivele
care le are muzeul la început de secol XXI, când au fost prevăzute
extinderi, construcții noi pentru depozitarea patrimoniului muzeal.
Activitatea în sine a fost complexă și a presupus multă conștiință
profesională, perseverență și o bună colaborare între membrii
colectivului care a lucrat efectiv la aceste depozite. Colaborarea s-a
dovedit a fi un valoros schimb de experiență cu reale câștiguri pentru tot
colectivul, astfel că pentru colegii începători a fost un bun prilej de
îmbogățire a cunoștințelor de specialitate și totodată prilej de a cunoaște
îndeaproape vastele colecții ale muzeului.
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LA PRÉSERVATION DU PATRIMOINE MUSÉAL
MÉTHODES ET TECHNIQUES UTILISÉES
Résumé
Cet ouvrage présente quelques les activités pour la préservation
du patrimoine: l’organisation et la réorganisation des dépőts, les métodes
et les tehniques utilisées pour déposér toutes les catégories des objets
dans les conditions réelles de notre musée.
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RESTAURAREA UNOR PAFTALE DIN COLECȚIA
MUZEULUI ETNOGRAFIC AL TRANSILVANIEI
Daniela Pop
Paftaua - încheietoare ornamentală la haină sau la cingătoare
lucrată de obicei din metal prețios și împodobită cu pietre prețioase1 este un accesoriu vestimentar epatant datorită mărimii acesteia, având în
general un diametru de aproximativ 10 centimetri.
Paftalele care fac subiectul acestei lucrări fac parte din colecția
Muzeului Etnografic al Transilvaniei. Argintul, bronzul și sticla au fost
adesea folosite de bijutieri pentru confecționarea podoabelor de
dimensiuni mari cum sunt paftalele, în primul rând datorită costului
redus al acestora comparativ cu al aurului și apoi datorită ușurinței de
prelucrare a acestor aliaje care pot fi turnate în matrițe, prelucrate prin
batere, încrustate sau lipite. Una dintre paftalele restaurate cu nr.inv. N
7957 (fig.l) este din bronz, iar paftaua cu nr.inv. N 7959 (fig.2) a fost
confecționată din argint aurit. Am ales cele două paftale datorită
materialelor diferite și a complexității restaurării. Ambele prezintă
brâuri ornamentale din sticlă rubinie fațetate, de mărime uniformă prinse
în patru gheare. Pietrele mari din mijlocul paftalelor au forme diferite și
sunt încastrate în suportul prevăzut cu șurub, care la rândul său este fixat
cu piulițe pătrate de pafta.
Obiectele muzeale din metale și aliajele acestora sunt afectate cel
mai des de umiditate, lumina și temperatura neafectând aceste obiecte.
De asemenea, impuritățile și gazele nocive din atmosferă purtate de
curenții de aer afectează starea de conservare a metalelor. Degradările
corozive care apar diferă de la un metal la altul în funcție de locul ocupat
de acesta pe scara potențialelor standard2. Aliajele metalelor au un
comportament diferit, uneori acestea fiind mai ușor de prelucrat și mai
rezistente la atacul coroziv decât metalul pur, așa cum este cazul
bronzurilor, care sunt aliaje ale cuprului cu staniu3.
în cazul paftalei din bronz se observă produși de coroziune
bruni ai cuprului (carbonați, oxizi și sulfuri) (fig.la) și cloruri
cuproase (Cu Ch), cu aspect prăfos și de culoare alb-verzuie (fig.lc)
care accentuează procesele corozive. Piesa prezintă și câteva pietre
ornamentale lipsă (fig.lc).
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îndepărtarea prodigilor de coroziune ai cuprului, în special a
clorurilor este obligatorie în procesul de restaurare a paftalei din bronz. In
acest sens prima operație în vederea restaurării a fost demontarea părților
componente ale paftalei urmată de degresarea acestora cu un solvent
organic. A urmat imersarea acestora în soluție de complexon III (37,2g/l )
corectată la un pH = 10 (bazic) cu ajutorul unei soluții tampon (acetat de
amoniu: amoniac). La anumite intervale de timp pentru îndepărtarea
produșilor de coroziune și eliberarea suprafeței de contact cu soluția, părțile
componente ale piesei au fost scoase din baia de imersie și curățite mecanic
în apa distilată cu o perie fină. Operația s-a repetat până la curățirea
completă a suprafețelor. Neutralizarea s-a efectuat într-o soluție de acid
citric 5% cu tiouree ca inhibitor, urmată de. spălări repetate în apă distilată
până la obținerea unui pH neutru al apei de spălare.
Completarea ornamentelor din sticlă lipsă, a fost următoarea
operație efectuată după degresarea piesei cu acetonă. în acest sens, s-a
confecționat un pat de plastilină (fig.ld). Ornamentele lipsă au fost
completate cu rășină epoxidică bicomponentă (tip Bison) integrată
cromatic cu praf de pigment acrilic5. Fațetele au fost modelate cu
ajutorul unor miniffeze (fig.le). în final, după o degresare cu alcool
etilic și uscarea pieselor acestea au fost peliculizate prin pensulare cu
două straturi de ceară microcristalină (tip Paraloid B 72, 3%) iar părțile
componente ale paftalei au fost reasamblate (fig.lb).
Paftaua din argint aurit prezintă zone în care stratul de aurire
lipsește și zone cu produși de oxidare ai argintului (fig.2a) în aceste
zone. Adsorbția oxigenului pe argint este însoțită de adsorbția simultană
a moleculelor de apă care conțin și clor și care facilitează apariția
clorurilor de argint. Prezența în atmosferă a hidrogenului sulfurat și a
sulfurilor volatile duce Ia înnegrirea superficială a piesei datorită
apariției sulfurii de argint (AgîS), sare greu solubilă4.
Produșii de coroziune ai argintului aurit au fost îndepărtați prin
tratarea suprafeței obiectului cu o soluție sub formă de pastă preparată
din praf de cretă și sulfura de amoniu 5%. Suprafață pe care s-a aplicat
un strat uniform din această pastă a fost periată ușor cu un tampon din
bumbac după 10 minute de la aplicarea pastei. Piesa a fost spălată cu apă
distilată și operația descrisă anterior s-a repetat de 3 ori, până la
dispariția completă a produșilor de coroziune ai argintului. Neutralizarea
piesei a fost efectuată într-o soluție de acid citric 5% cu tiouree ca
inhibitor, urmată de clătiri repetate. In cazul acestei piese s-a verificat
dacă apa de spălare este liberă de cloruri cu ajutorul testului cu azotat de
argint (AgNC^). Testul constă în colectarea într-o eprubetă a unei
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cantități mici din apa de clătire a piesei și tratarea cu o soluție de Ag
NC>310%. Prezența ionilor de clor în soluție duce la formarea unui
precipitat alb, dens de clorură de argint. Dacă eprubeta este expusă la
lumină câteva minute, soluția se va înnegri ca urmare a prezenței
clorurii. Testul se repetă până la obținerea unei soluții clare în eprubetă.
In final, piesa a fost degresată cu alcool etilic și uscată pe hârtie de filtru.
Deoarece în contact cu mediul înconjurător pe suprafața
argintului se formează ușor un film de oxid de argint s-a impus
protejarea suprafeței paftalei cu o peliculă uniformă de ceară
microcristalină (Paraloid B 72, 5%) obținută prin imersia piesei în
soluție timp de 3-4minute. Piesa a fost reasamblată și imersată din nou în
soluție de acoperire, timp de 3-4 minute (fig.2b), pentru o mai bună
izolare a suprafeței obiectului.
Refacerea strălucirii de odinioară și punerea în valoare a
paftalelor care fac obiectul acestui articol este o muncă pasionantă, dar și
o responsabilitate asumată a restauratorului. Materialele din care au fost
confecționate fiind mai puțin “nobile” (bronz, sticlă, argint) se pune
problema stabilizării acestora prin metode cât mai eficiente și cu reactivi
specifici care să nu afecteze în timp obiectul. Importante din punct de
vedere al restaurării și conservării sunt și condițiile de depozitare sau de
expunere a acestor piese, urmărirea parametrilor microclimatici fiind de
importanță majoră în stoparea proceselor de coroziune și degradare a
obiectelor din metal sau aliaje metalice.

CONSERVATION OF SOMÉ BROOCHES FROM
ETHNOGRAPHIC MUSEUM OF TRANSILVANIA
COLLECTION
Abstract

Two brooches made from bronze and guilded silver with coloured glass,
were conserved and preserved by two different methods. One of them,
made from bronze, involved casting of missing fragments of glass with
special bi-component epoxidic resin. The other one made from guilded
silver was treated and conserved against further oxygen, chloride and
sulfur corrosion.
Finally, the brooches recovered their old brightness an colours and it was
established an chemical equilibrium between metal and environment.
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Fig. 1 Pafta din bronz, nr. inv. 7957: a) înainte de restaurare, b) după restaurare, c) părți
componente demontate, d) pregătirea patului de turnare a rășinii pentru completarea
pietrelor lipsă, e) ornament completat cu rășină integrată cromatic.
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2.

Fig.2. Pafta din argint aurit, nr. inv. N 7959:
a) înainte de restaurare,
b) după restaurare.
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NOTĂ DE CONSTATARE PRIVIND STAREA DE
CONSERVARE A PICTURII DIN INTERIORUL
BISERICII DIN CIZER, JUD. SĂLAJ, DATATĂ 1773
Drăgan Dragoș
Biserica din Cizer (Sălaj), a fost construită în anul 1773 de către
Horea, după cum atestă inscripția Lucrat Ursu de pe o bârnă din bolta
naosului. Biserica prezintă, forma cea mai evoluată a tipului românesc de
plan constructiv: pronaos poligonal, naos dreptunghiular, altar poligonal
cu pereți decroșați și pridvor pe trei laturi.

Pronaosul: dimensiuni

- lungime 414 cm
- lățime 523 cm
- înălțime 208 cm

Peretele de Nord:

- lungime 306 cm
- lățime 208 cm s-a pierdut total

Acest perete este format din cinci (5) grinzi de lățime diferită.
Pânza de legătură dintre grinzi se păstrează parțial, existând zone unde
aceasta s-a pierdut total.
Stratul pictural s-a păstrat pe suprafețe mari. Grosimea stratului
de preparație (grundul) este foarte inegală ca și grosime, ținând cont că
s-a folosit o tehnică populară de preparare.
Datorită numeroșilor factori care au acționat asupra lui, stratul
pictural prezintă numeroase cracluri, desprinderi în două ape și de
asemenea desprinderi oarbe, ușor detectabile la pipăit. în numeroase
zone stratul pictural s-a pierdut datorită pierderii proprietăților liantului
(clei animal).
Din punct de vedere compozițional pictura este realizată într-o
manieră naivă (populară), ea cuprinde șapte personaje reprezentate cu
privirea spre dreapta.
Partea superioară a compoziției este foarte degradată existând
urme vizibile de săruri provenite de la apa de ploaie infiltrată prin
acoperiș (ulterior schimbat).
Tehnica de realizare a picturii este tradițională și anume tempera
cu ou pe suport de lemn grunduit. Partea inferioară a compoziției
cuprinde un ornament geometric, care la rândul său prezintă degradări
masive de strat pictural (ridicări în două ape, exfolieri și desprinderi
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oarbe ale acestuia). Stratul pictural rămas este foarte fragilizat datorită
pierderii proprietăților liantului de preparațig. ; .

Peretele de Nord Vest:

- lungime 190 cm
- lățime 208 cm
1

Compoziția este formată din patru (4) personaje orientate spre
dreapta. Partea inferioară a peretelui conține un registru decorativ. Pe acest
perete sunt vizibile numeroase degradări ale stratului pictural. Există urme
de scurgeri de apă mai ales în partea superioară a peretelui, stratul pictural
prezentând numeroase desprinderi, ridicări în două ape, exfolieri, pierderi și
desprinderi oarbe. Aceste degradări sunt datorate numeroșilor factori care
au influențat starea de conservare a stratului pictural.
Pânzele de legătură dintre grinzi sunt existente, dar prezintă
pierderi de strat pictural pe aproape întreaga suprafață. Unele dintre
pânze sunt prinse de grinzi cu ajutorul cuielor ceea ce denotă o
intervenție total necorespunzătoare. Pe toată suprafața peretelui există
depuneri de murdărie aderentă, fum, praf, pânze de păianjen.

Peretele de Vest:

- lungime 247cm
- lățime 208 cm

Compoziția este împărțită în doua registre delimitate de o bandă
de culoare roșie. Partea inferioară păstrează în mare parte ornamente
geometrice.
întreg peretele prezintă degradări majore ale stratului pictural,
desprinderi numeroase (dreapta sus), (stânga jos). în partea stângă există
o pată foarte mare de săruri datorata scurgerii apei de ploaie.
în centrul peretelui este lipită o bucată de pânză (45cm.x8cm.)
pictată, dar această bucată hú face parte din compoziție.
Datorită numeroaselor desprinderi oarbe acest perete necesită o
urgentă intervenție de consolidare profilactică a stratului pictural cu foiță
japoneză existând pericolul pierderii stratului pictural pe suprafețe mari.
Peretele de Sud Vest:

- lungime 182 cm
- lățime 208 cm

Din punct de vedere compozițional acest perete este foarte
sărac, pe aproape întreaga suprafață existând un fond de culoare ocru,
în zona mediană dreaptă se poate observa o scenă, care reprezintă
Moartea cu coasa.
Partea superioară și cea din stânga sunt puternic degradate,
existând pete mari de săruri datorate scurgerilor de apă de ploaie și
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pierderi masive de strat pictural. Stratul pictural existent prezintă
aceleași degradări ca și la pereții alăturați.
Peretele de Sud:

- lungime 288 cm
- lățime 208 cm

Acest perete cuprinde și calea de acces în biserică. Partea dreaptă
este puternic afectată de scurgerile de apă de ploaie existând urme
vizibile de săruri pe toată suprafața. Partea stângă mai păstrează urme de
pictură, dar are puternice degradări și la ceea ce a mai rămas din ea.
Pânzele de îmbinare sunt prezente, dar puternic afectate.
în partea superioară, pânza lipsește. Există numeroase pierderi de
strat pictural și de asemenea degradări galopante ale celui existent.

Peretele de Est: Acest perete cuprinde calea de acces în Naos
precum și două despărțituri (ferestre) laterale de aproximativ 145x63cm.
Registrul superior conține un ornament floral, care se prelungește și pe
stâlpii ce încadrează intrarea în Naos . Ornamentul floral de pe stâlpi este
cioplit în lemn, de remarcat fiind numeroasele cuie metalice (scoabe
țigănești) bătute în lemn.
Pânzele de îmbinare lipsesc pe mari suprafețe ale peretelui, cele
rămase Ia îmbinare sunt bătute cu cuie metalice. Stratul pictural este
foarte friabil și prezintă degradări pe suprafețe foarte mari.
în partea inferioară stratul pictural are un aspect lucios datorat
îngrășării excesive a acestuia datorat frecării cu factori externi (haine).
Peretele prezintă pierderi de strat pictural, in unele locuri existând și
pierderi ale stratului de preparație (grundul), desprinderi oarbe și ridicări
ale stratului pictural în două ape.

Tavanul este pictat cu ornamente florale și geometrice, fiind
compus din patru (4) grinzi care se intersectează. Starea de conservare a
stratului pictural de pe grinzi este foarte precară, prezentându-se foarte
degradat și cu un aspect friabil pe toată suprafața. Scândurile din
compunerea plafonului sunt ornamentate cu stele și flori pe fond alb. O
parte din aceste scânduri (5) au fost înlocuite cu altele noi (chiar
deasupra intrării în Naos). în zonele de îmbinare a scândurilor au fost
aplicate chiar și peste pânza pictată, șipci din lemn nou.
Stratul pictural are numeroase degradări: pete de săruri, desprinderi
de strat pictural, exfolieri și chiar zone unde acesta s-a pierdut.
Naosul:

- lungime 607 cm
- lățime 520 cm
- înălțime 500 cm
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Peretele de Nord (h 175cm). Acesta este format din patru grinzi
de grosimi diferite și nu prezintă degradări majore cu excepția urmelor
de săruri datorate infiltrației apei de ploaie. Peretele are un fond de
culoare ocru deschis.
Grinda superioară prezintă un ornament floral încadrat de o
bandă de culoare roșie. Stratul pictural prezintă desprinderi spre peretele
Pronaosului cu pierderi parțiale și de strat de preparație în unele locuri.
Spre peretele estic există o fereastră (70cm x 54cm.), care secționează
compoziția în dreptul ornamentului floral precum și registrul
compozițional superior.
Pânzele de legătură dintre grinzi sunt deteriorate parțial, sfâșiate,
existând pe ele numeroase pierderi de strat pictural.
Peretele de Vest: cuprinde ușa de intrare în naos precum și cele
două despărțituri spre pronaos. Pe acest perete există aceleași elemente
compoziționale ca pe peretele de nord.
Se observă pierderi parțiale de pânză în zonele de îmbinare ale
grinzilor. Sunt vizibile intervențiile corespunzătoare cu materiale
incompatibile (arcadele de la intrarea în naos: obturarea spațiilor dintre
grinzi cu chit de geamuri pe bază de ulei).
Au fost introduse bucăți de lemn nou nefinisat, cu rol de obturare
în partea stângă a intrării în naos. Desprinderile de strat pictural sunt
prezente pe acest perete fiind foarte pronunțate în zona inferioară a lui,
atât în partea stângă cât și partea dreaptă. La îmbinarea cu peretele de
sud sunt prezente bucăți de lemn nou, nefinisat cu rol de obturare a
spațiilor create.

Peretele de Sud: Pe acest perete sunt prezente două (2) ferestre cu
dimensiunile de 54cm. x72cm., respectiv 69cm. x73cm.. Din punct de
vedere compozițional stratul pictural este format din ornamente florale
(în partea superioară), având ca fond general o culoare de ocru deschis.
Referitor la starea de degradare, stratul pictural prezintă numeroase
exfolieri, urme de săruri datorate apei de ploaie, sfâșieri ale pânzei de
îmbinare a grinzilor. în multe zone se observă pierderea stratului pictural
nână la sunort.
A’

A

Peretele de altar (Catapeteasma) : Naosul comunică cu altarul
prin 2 “porți” Diaconești și una centrală (împărătească). Porțile
împărătești nu mai păstrează nici o urmă de strat pictural, în partea
inferioară (stânga) este reprezentat Sf. Nicolae, iar la dreapta
Arhanghelul Mihail. In partea superioară a acestor compoziții este
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prezent un ornament geometric, care se întinde deasupra intrărilor în
altar, pe toată lungimea peretelui.
Catapeteasma este formată din 12 icoane, care reprezintă scene din
viața Măriei și a lui Iisus. Deasupra intrărilor principale se află o icoană
împărătească pe lemn, reprezentându-1 pe Iisus Pantocrator. în registrul
superior sunt reprezentați cei 12 Apostoli, precum și tâlharii crucificați. în
centru se află o cruce albă flancată de 2 ferestre. In general, stratul pictural
prezintă aceleași degradări prezente în toată biserica. în plus este prezentă o
cantitate mare de murdărie aderentă, pe toată suprafața picturii și cu
precădere în partea superioară a acestuia. Starea de conservare a icoanelor
este următoarea: toate prezintă un strat gros de murdărie aderentă, precum și
numeroase urme de rășină brunizată scursă.
Partea superioară a peretelui de vest are o formă de semicerc,
fiind formată din 8 (opt) grinzi. Această suprafață prezintă cele mai
grave deteriorări ale stratului pictural din naos. Pierderile de strat
pictural până la suport sunt prezente pe suprafețe foarte întinse.
Desprinderile de strat pictural în acoperiș și oarbe sunt numeroase,
răspândite în toată suprafața. Pânzele de legătură s-au pierdut aproape în
totalitate, iar cele rămase sunt foarte degradate. Urmele de săruri produse
de apa de ploaie sunt și aici prezente. Compozițional urmele de strat
pictural rămase îl prezintă probabil pe Sf. Ilie.
Bolta naosului este împărțită arhitectonic în 2 (două) sectoare
printr-un arc de cerc din lemn sculptat. Compozițional este împărțită în
14 registre delimitate de ornamente geometrice sub formă de benzi
longitudinale. Aceste registre se regăsesc parțial compozițional și pe
icoanele catapetesmei. Lipsa aproape în totalitate a pânzelor de îmbinare,
desprinderile de strat pictural, pierderea pe alocuri a acestuia, urmele de
săruri pe suprafețe mari denotă degradarea gravă a picturii. Sunt vizibile
intervenții ulterioare necorespunzătoare prin adăugarea de lemn nou, cu
rol de obturare a spațiilor dintre scânduri.
Altarul:

- lungime 365 cm
- lățime 354 cm
- înălțime 253 cm

Peretele de Nord. Din punct de vedere compozițional acest perete
conține 3(trei) registre. Până la înălțimea de aproximativ lOOcm.există un
fond de culoare gri deschis, având în partea dreaptă un desen care
reprezintă un stâlp ornamental. în partea inferioară există o bandă de
culoare verde și roșie. Stratul pictural s-a păstrat pe aproximativ întreaga
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suprafață. Există degradări majore ale acestuia prin desprinderi în două
ape, desprinderi oarbe detectabile la ciocănit, urma de săruri.
Pânza de legătură dintre grinzi este puternic afectată, desprinsă
pe alocuri cu numeroase pierderi de strat pictural, iar în unele locuri este
prinsă de suport cu cuie metalice. Al doilea registru se întinde pe 3 (trei)
grinzi longitudinale, stratul pictural prezintă și aici multiple degradări,
desprinderi în două ape, exfolieri de strat de culoare și chiar zone cu
pierderi până la suport. Se pót observa urme de cuie, arsuri de flacără de
lumânare, care au degradat stratul pictural până la suportul de lemn, pe
toată suprafața există un strat de murdărie aderentă. Pânzele de îmbinare
sunt puternic deteriorate prezentând degradări mergând
până la
pierderea stratului pictural, fiind totodată prinse cii cuie metalice.
La îmbinarea peretelui de nord cu cel de nord-vest există o bandă
ornamentală de aproximativ 15 cm lățime de culoare roșu-alb-negru,
care se continuă circular, mai puțin pe peretele de vest și separă registrul
2 de cel superior. Compozițional sunt reprezentate 2 (două) grupuri de
îngeri pe nori având pe fundal un fond înstelat. Degradările stratului
pictural se materializează prin exfolieri ale stratului de culoare,
desprinderi în acoperiș și pierderi până la suport ale acestuia. Pânza de
îmbinare este sfâșiată pe suprafețe mari, desprinse de suport în multe
locuri având numeroase zone unde stratul pictural s-a pierdut. Pe
întreaga suprafață se observă un strat gros de fum datorat lumânărilor.

Peretele de Nord Est conține 2(două) registre compoziționale, cel
inferior având 2 (două) personaje în straie bisericești separate între ele de
coloane ornamentate. Degradările acestui perete sunt multiple: începând de
la exfolieri de strat de culoare, desprinderi în 2 (două) ape ale stratului
pictural, terminând cu pierderi de strat pictural până la suport. Pe întreaga
suprafață se poate observa un strat de murdărie aderentă.
Registrul compozițional superior reprezintă un grup de îngeri pe
un fond înstelat. In această zonă sunt prezente degradări multiple la
nivelul stratului pictural prin exfolieri până la grund și pierderi ale
acestuia până la suport. Pânzele sunt desprinse și foarte degradate având
pierderi masive de strat pictural. întreaga zonă este acoperită cu un strat
gros de fum de lumânare.

Peretele de Est conține central o fereastră (31 cm. x 26cm.). La fel
ca și peretele de N-E are aceleași structură compozițională și aceleași
categorii de degradări. în plus se constată intervenții anterioare la
îmbinările dintre pereți și grinzi cu chit de geam (bază ulei) cu rol
probabil de obturare.
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Peretele de Sud Vest conține o fereastră (40cm. x38cm.), iar
degradările sunt aceleași. La îmbinarea cu peretele de sud se poate
observa o degradare masivă datorată scurgerilor de apă.
Peretele de Sud conține o fereastră (69cm x69cm.) cu 2(două)
ochiuri de geam lipsă. în partea superioară dreaptă se poate observa o
pată mare (50cm. x 60cm.) datorată scurgerilor de apă. Puțin mai jos
există un cuier pentru haine, care însă acoperă pictura.
Peretele de Vest reprezintă accesul în naos prin cele 3(trei)
intrări, pe toată suprafața există un strat pictural de culoare gri deschis și
prezintă aceleași degradări.
Tavanul altarului este și el pictat, iar compoziția este reprezentată
de Sf. Treime dispusă într-un cerc, iar în exterior se află 4 serafimi și 2
îngeri. Pânzele de îmbinare sunt foarte degradate și prezintă pierderi
multiple de strat pictural, sfâșieri, desprinderi. întreg tavanul este
puternic afumat.
Concluzionând starea de conservare foarte precară se impune o
intervenție imediată asupra stratului pictural în vederea stopării evoluției
degradărilor. Totodată, o intervenție de consolidare profilactică a picturii
ar ajuta la păstrarea unei perioade îndelungate a picturii rămase pe pereții
interiori ai bisericii. Ținând cont de importanța monumentului trebuie
găsită o soluție imediată de susținere financiară a lucrărilor de restaurare.

STUDIES OF CONSERVATION STATE OF INSIDE PAINT
FROM CIZER CHURCH, SĂLAJ DISTRICT
Abstract

Cizer Church (Sălaj) was built in 1773 by Horea, fact that is known from
an inscription on the wood element, from the main room.

The church is built in the most advanced Románián construction style.
In this study paint on wood degradation is presented. A proposal of
emergency conservation of paint on wood is made, considering the poor
conservation state of it.
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