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CUVÂNT ÎNAINTE
Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei a ajuns la a XX-a

ediție. Primul număr, apărut în anul 1958, cu ocazia împlinirii a 35 de ani

de la înființarea Muzeului, a marcat un moment important în acțiunea de
valorificare a rezultatelor cercetărilor privind cultura populară materială și

imaterială, fiind prima publicație editată de un muzeu etnografic și cea dea treia publicație de profil, după Studii și Cercetări de Istorie Literară și

Folclor și Revista de folclor din România.
în cele zece volume apărute până în anul 1978, precum și în cele
editate din anul 1997 până în prezent au fost publicate peste 450 de studii,

care tratează aproape întreaga tematică a etnografiei, etnologiei,

folclorului și muzeografiei etnografice din România.
Aceste studii au fost elaborate de personalul de specialitate al
Muzeului Etnografic al Transilvaniei, dar și al altor instituții similare din
țară, printre autori numărându-se personalități marcante ale etnografiei și

folclorului, precum: R. Vuia, O. Bîrlea, FI. B. Florescu, P. Petrescu, P.H.
Stahl, G. Stoica, V. Butură, K. Kos, T. Bănățeanu etc.

Prin valoarea științifică a studiilor și materialelor publicate în cele
douăzeci de volume, Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei și-a
câștigat o reputație solidă în bibliografia etnografică românească, fiind
considerat un adevărat manual de etnografie pentru tânăra generație de

cercetători ai culturii populare din România.
Simona MUNTEANU

Director al Muzeului Etnografic al Transilvaniei
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FORWARD
The Annual of the Ethnographical Museum of Transylvania has attained the

20* edition. The first volume appeared in 1958, on the occasion of
celebrating 35 years since the founding of the Museum, marked an important

moment in the action of valorisation of the research results regarding the folk
material and immaterial culture, being the first publication edited by an

ethnographic museum and the third specialist publication, after Studies and

Researches ofLiterary History and Folklóré and Magazine ofFolklóré from
Romania.

In the ten volumes appeared till 1978, and also in the ones edited beginning
with 1997 till present, there were been published over 450 studies, which were

dealing with almost all topics concemingthe ethnography, ethnology, folklóré
and ethnographic museology in Romania.
These studies were elaborated by the specialist staff of the Ethnographical
Museum of Transylvania and also of some other similar institutions in the

country, authors begin great personalities of the ethnography and folklóré,

such as: R. Vuia, O. Bîrlea, FI. B. Florescu, P. Petrescu, P. H. Stahl, G.

Stoica, V. Butură, K. Kos, T. Bănățeanu etc.
Through the scientific value of the studies and the papers published in the

20 volumes, the Annual of the Ethnographical Museum of Transylvania

gained a solid reputation in the Románián ethnographical bibliography,
being considered a true manual of ethnography for the young generations

of researchers of the folk culture from Romania.

Simona MUNTEANU
Director of the Ethnographical Museum of Transylvania
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CONTRIBUȚII LA CUNOAȘTEREA UNOR OBICEIURI AGRARE
DE LA SFÂRȘITUL SECOLULUI AL XIX- LEA

loan TOȘA, Siinona MUNTEANU
Practicarea agriculturii pe teritoriul României din cele mai vechi
timpuri, „de pe vremea uriașilor”1, este demonstrată atât de numeroasele
descoperiri arheologice care au scos la iveală semințe carbonizate și unelte
folosite la diferite lucrări agricole (arat, întreținerea culturilor, recoltat, etc.),
de originea latină a terminologiei care indică principalele unelte (aratni,
seceră, grapă, moară etc ), lucrări și produse (arat, semănat, măcinat, faină,
pâine etc.) cât și de numărul mare de credințe și practici cu caracter agrar în
care se regăsesc atât elemente foarte vechi caracteristice riturilor păgâne cât
și altele noi impuse de creștinism.
Conservarea acestor elemente până la mijlocul secolului al XX-lea sa datorat faptului că, în cadrul agriculturii tradiționale, soarta recoltelor (care
reprezentau principala sursă de existență), depindea atât de calitatea muncilor
agricole efectuate și a semințelor utilizate, cât și de influența unor factori
naturali care acționau indiferent de voința omului. Din dorința de a cunoaște
și mai ales de a influența în bine acești factori, țăranul român a căutat să
elaboreze un cod care să-l ajute să cunoască perioadele faste și nefaste,
ceasurile bune și ceasurile rele, în care trebuie să facă, sau să nu facă ceva
pentru ca munca lui să nu fie zadarnică. în succesiunea lor, sute și sute de
generații au preluat acest cod și l-au îmbogățit cu elemente noi rezultate din
experiența lor, transformându-1 într-un adevărat calendar popular, care a fost
respectat cu strictețe.
în cadrul acestui calendar se pot surprinde, alături de unele date reale,
rezultate din observarea directă a sutelor de generații, a legăturii dintre modul
de manifestare a unor elemente ale naturii înconjurătoare (evoluția stării
vegetative a unor arbori și plante, comportamentul unor păsări, animale,
insecte etc.) și evoluția culturilor agricole și o serie de elemente fanteziste
apărute din dorința oamenilor de a explica unele fenomene naturale pe care
nu le înțelegeau, cu scopul de a influența în bine rezultatele muncii lor.
în dorința de a aduce o modestă contribuție la cunoașterea agriculturii
tradiționale, vom prezenta câteva aspecte ale calendarului popular, urmărind
în principal practicile și credințele legate de cultivarea cerealelor, aspecte
1 „în vremuri foarte vechi pământul acesta a fost locuit de Uriași. O fată de Uriaș a găsit pe

câmp doi oameni de-ai noștri arând cu un plug cu șase boi” Borănești, jud. Ialomița.
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surprinse în unele fonduri documentare de la sfârșitul secolului al XIX-lea,
insuficient valorificate până în prezent2.
Un prim aspect pe care dorim să-l prezentăm este cel legat de
pregătirile care se făceau în vederea cultivării cerealelor, pregătiri care vizau
alegerea locului de cultivat, a semințelor, precum și momentele faste în care
se desfășurau anumite lucrări.
Ca urmare a schimbărilor economico-sociale petrecute după 1848
(desființarea servitutilor feudale, împroprietărirea țăranilor, extinderea
comerțului cu cereale), în a doua jumătate a secolului al XIX-lea se
finalizează procesul de recunoaștere oficială a așezărilor rurale, ca unități
social-teritoriale formate dintr-un număr variabil de gospodării, dispuse în
cadrul unei rețele de căi de comunicație și un teritoriu, utilizat ca spațiu
ocupațional de membri unei comunități sociale, individualizate printr-un
toponim. în urma acestei individualizări, teritoriile aparținătoare așezărilor
erau precis delimitate prin semne de hotar, care aveau menirea de a marca
linia despărțitoare între teritoriile aparținătoare unei comunități de cele
aparținătoare altei așezări sau marii proprietăți particulare sau de stat. Dacă
înainte fiecare om ara „unde vedea că pământul este mai bun și își oprea loc
de fâneață unde voia”,3 pe moșia proprie4 sau pe moșia marilor proprietari5,
în urma aplicării legilor de împroprietărire, marea proprietate s-a redus ca
suprafață și a crescut numărul proprietarilor mici care erau obligați să se
rezume numai la proprietatea lor. Extinderea comerțului cu cereale a dus la
creșterea suprafeței terenurilor arabile și la o exploatare mai intensivă a
acestora, cu consecințe importante în relația dintre mica și marea proprietate.
în cadrul teritoriului aparținător unei așezări se diferențiau două
elemente importante, vatra satului sau intravilanul, cu gospodăriile
locuitorilor, și hotarul sau extravilanul, cu terenurile arabile, fanețele, pășunea,
pădurea, care servea drept spațiu ocupațional pentru locuitori. Suprafața
teritoriului și implicit a elementelor acestuia varia de la așezare la așezare, în
funcție de zona geografică în care se găseau așezările și de originea lor.
în cadrul teritoriului aparținător unei așezări, suprafețele terenurilor
arabile reprezentau elementul cel mai important, deoarece ele asigurau
2 Pentru redactarea prezentului material, am utilizat informații cuprinse în răspunsurile
trimise la Chestionarele Progama pentru adunarea datelor privitoare la limba română
(1884) a lui B. P. Hasdeu și Cestionariu despre tradițiunile istorice și anticitățile terilor
locuite de români (1893-95) a lui N. Densușianu.
3 Eliza Stoienești, jud. Ialomița.
4 „Bătrânii spun că înainte neme ei erau liberi să pună bucate oriunde, cât puteau
munci” Mihăiești, jud. Muscel.
5 „Oamenii arau pe unde voiau dând numai o dijmă, din zece clăi una” Grindu, jud. Ialomița.
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necesarul de produse alimentare destinate consumului cotidian al membrilor
comunității respective. In cadrul terenurilor arabile intra țarina și ogorul.
Țarina, numită în unele localități și agru6, era partea terenurilor arabile care era
cultivată într-un an cu cereale. Suprafețele din țarină erau numite în funcție de
cerealele cultivate: holde -suprafețele cu păioase, iar după secerat miriște, cele
semănate cu porumb se numeau cucurizaștină, mălăiște, prăși tură, iar partea
cultivată cu cânepă era cunoscută sub denumirea de cânepiște.
Ogorul era, în așezările transilvănene în care se practica sistemul de
agricultură cu ogor bienal și trienal, terenul arabil cultivat un număr de ani
(unul sau doi ani), care era apoi lăsat un an necultivat, în vederea
îmbunătățirii fertilității naturale. Pentru a nu se „îmburuiena”, ogorul era
pășunat cu oile până vara după seceriș, când era arat, facându-se ogorul de
vară 78 înainte de a se ara pentru semănatul cerealelor, ogorul era îngrășat
prin târlire sau cu gunoi de grajd.
în așezările în care nu se practica sistemul de agricultură cu ogor,
țarina era cultivată un număr de ani, până când terenurile deveneau pământ
moale, neproductive, după care erau lăsate necultivate un număr de ani,
pentru a se îngrășa pe cale naturală. în funcție de numărul anilor în care
terenurile nu erau cultivate, ele deveneau pârloagă* (când nu erau cultivate
trei - patru ani) sau țelină (când nu erau cultivate de la cinci la zece ani). Pe
măsura diminuării proprietății, ca urmare a împărțirii acesteia între urmași, sau micșorat suprafețele lăsate să se înțelenească, la fel ca și numărul anilor în
care erau lăsate necultivate.
Pentru ca munca lor să nu fie zadarnică, țăranii au încercat să afle
mersul vremii și regimul precipitațiilor pe perioade mai lungi sau mai scurte,
pentru a efectua lucrările agricole în funcție de cum va fi vremea, călduroasă,
secetoasă sau ploioasă și pentru a încerca să o schimbe, în bine, pentru
culturile lor. Se credea că se poate afla cum va fi vremea în lunile unui an,
dacă se urmărea timpul în cele 12 zile de la Crăciun până la Bobotează,
considerându-se fiecare zi o lună a anului. Dacă timpul într-o zi era frumos,
se credea că așa va fi și în luna desemnată de acea zi. Tot pentru a se afla
6 Prin agru se înțelegea „un loc cu semănături” Maidan, jud. Caraș; „loc de arătură”
Codlea, jud. Brașov; „loc bun pentru arat” Pietroasa, jud. Buzău.
Ogor de toamnă se numea atunci când miriștea era arată toamna și era lăsată „să fie
suptă de gerul iernii”, Dichiseni, jud. Ialomița; „ogor de toamnă se lăsa să degere pentru
picioici, cânepă, grâu, secară, ovese și mei. Primăvara se făcea a doua arătură și se
semăna” Ohaba, jud. Făgăraș.
8 „pârloagă e locul folosit anul trecut și lăsat nearat, toloacă pământul nelucrat de trei ani

care a fost sau nu păscut cu vitele, țelină locul ne arat zece sau mai mulți ani, care a fost
pășunat sau cosit” Dodești, jud. Fălciu.
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cum va fi timpul în lunile anului următor, în ajunul Anului Nou „babele pun
12 linguri cu apă pe o masă oarecare pe care ursesc numele celor 12 luni ale
anului, și dacă o lingură seacă de seara până dimineața acea lună va fi
secetoasă”9.
Cea mai răspândită practică pentru a afla care dintre lunile anului vor
fi secetoase sau ploioase era Calendarul de ceapă, care se practica în ajunul
Anului Nou10.
Se credea că timpul din noaptea Ajunului și din ziua de Anul Nou arată
cum vor fi recoltele în noul an: „dacă timpul este bun așa va fi și recolta, dacă
timpul va fi rău și recolta va fi slabă”11. în noaptea de Anul Nou, pentru a ști
unde să semene culturile de primăvară, oamenii urmăreau fazele lunii: „dacă
luna e veche se credea că trebuie semănat pe loc vechi pentru a avea recoltă
bogată, dacă era lună nouă trebuie să semene pe loc nou”1213
.
14
Un rol important pentru timpul semănatului, întreținerii culturilor și a
recoltatului îl aveau primele trei zile din luna martie numite: baba
semănăturilor 3, baba lucrului din timpul verii și baba culesului. Se credea
că așa cum va fi timpul în aceste zile așa va fi pe perioada primăverii, a verii
și a toamnei15.
Vremea, pe perioade mai scurte de timp, se putea afla după fazele
lunii și după comportamentul unor păsări. Fazele lunii indicau timpul secetos
sau ploios: „dacă Crai Nou se arată în primul pătrar cu coamele în jos
urmează secetă mare, dacă se arată cu coarnele în sus și cu mijlocul în jos zic
că are să fie ploaie multă”16.
Comportamentul unor păsări indica schimbarea, în scurt timp, a
vremii: „când se scaldă găinile în pulbere și aleargă rațele pe suprafața apei

9 Lupșanu, jud. Ialomița.
10 Obicei întâlnit în toate localitățile rurale românești, practicat de către cel mai bătrân
din casă; „se lua o ceapă, se tăia în două și se luau din ea 12 foi. Foile se așează în șir
una lângă alta pe cuptor și în ele se pune o cantitate egală de sare fiecare foaie reprezintă
o lună din an, începând de la stânga la dreapta. în dimineața Anului Nou se uitau la ele,
în care foaie sarea s-a umezit acea lună va fi ploioasă, iar foile în care sarea nu se
umezea arătau lunile secetoase” Vârlezi, jud. Covurlui.
11 Nevricca ,jud. Caraș; Se mai credea că dacă în noaptea de Anul Nou „nu va bate
vântul” (Gîrceni, jud. Vaslui) și „va ninge, va ploua sau se va pune promoroacă sunt
semne că va fi un an mănos” Vânători, jud. Neamț, Gîrceni, jud Vaslui. „Dacă în ziua de
Anul Nou ninge atunci se fac bucatele” Cojocna, jud. Cluj.
12 Buciumi, jud Iași.
13 Orlești, jud Argeș.
14 Șirineasa, jud. Argeș.
15 Orlești, jud Vâlcea.
16 Călinești, jud. Botoșani.
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bătând din aripi, atunci o să ploaie”17. Se credea că trebuie să plouă atunci
„când ciorile se adună în grup și fac gălăgie, când vrăbiile zboară în stol
ciripind”18, „când corbul umblă pe sus și croncănește și când ciorile se adună
multe în cârd și zboară în toate părțile”1920
, „când se înnegrește pădurea de
molid”. în unele localități se credea că schimbarea vremii era prevestită de
cântecul bufniței; „când cânta în locuri de dos se strică vremea, iar când cântă
în locuri de față se face vreme bună”21 și de broaște „când cântă răcănelul
(brotăcelul) e semn de ploaie”22.
Schimbarea vremii era indicată și de fumul de la case „când fumul se
lasă în jos atunci anunță ploaie, iar când se ridică drept în sus va fi timp
frumos”23 și de neguri „dacă se ridică în sus și nu se așează pe văi urmează
ploaia”24.
Dacă, primăvara, primul curcubeu care apare pe cer are culorile
curate, limpezi va fi belșug de recolte în acel an25, iar dacă culorile sunt
întunecate, anul va fi secetos și recoltele slabe26. Culorile primului curcubeu
indicau, de asemenea, soiurile de cereale care vor fi mai roditoare, crezânduse că dacă predomină culoarea galbenă27 sau verde28 se va face grâu mult, iar
dacă predomină culoarea roșie va fi mult porumb. Credința populară spune
că, dacă primăvara tună prima dată în partea de apus, atunci va fi un an bogat
cu vară frumoasă și recoltă bogată29.
Cea mai importantă lucrare agricolă era aratul. De modul în care era
efectuat depindea atât desfășurarea altor lucrări agricole (grăpatul, plivitul,
săpatul etc ), cât și cantitatea și calitatea recoltelor. Aratul se făcea cu scopul
de a tăia, disloca și răsturna complet brazda, pentru a se distruge rădăcinile
buruienilor și pentru a afana terenul.

17 Ciubanca, jud. Cluj „când sc scaldă găinile în praful de pe drum atunci va ploua” Ucea
de Jos, jud. Făgăraș; „când cântă cocoșii seara devreme și păsările se scaldă în țărână e
semn de ploaie” Padina Mică, jud. Severin.
Ucea de Jos, jud. Făgăraș.
Bela jud. Dâmbovița ; „când ciocârlia cântă pe jos, pe marginea satului prevestește
timp urât” Ciochina, jud. Ialomița.
20 Seușa, jud. Alba.
Gura Bistricioarei, jud. Neamț.
Padina Mică, jud. Severin.
Berind, Vultureni, jud. Cluj.
Traian Gherman, Norii în credințele poporului îh „Comoara Satelor” nr. 10, Blaj, 1923, p. 154.
T. Vladimirescu , jud. Tecuci.
Grumezoaia. iud. Fălciu.
27
’ J
Comloș, jud. Timiș.
Maidan, jud. Caraș.
Cojocna, jud. Cluj.
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Aratul începea, în toate localitățile, în luna martie, de aceea ziua de 1
martie marca începutul anului agricol, care avea semnificații deosebite în
mentalitatea populară, el putând influența, în bine sau în rău, activitatea
oamenilor și rezultatele obținute și, ca atare, pornitul plugului era însoțit de
numeroase credințe și practici populare.
Pentru ca lucrările agricole să se desfășoare în bune condiții și pentru
a obține o recoltă curată, înainte de a începe aratul, semințele, plugul,
animalele și oamenii erau stropite cu apă sfințită. Semințele erau sfințite la
biserică unde „în ziua de 1 martie se duceau semințe la biserică, preotul citea
molitva grâului după care le duceau acasă și le amestecau cu cele de
sămânță”30, sau acasă, cu agheazmă făcută la biserică31. Sfințirea plugului se
făcea de către preot: „în vechime la Sfinți se strângeau toate plugurile și
vitele din sat pe un maidan unde cheamă preotul de face agheazmă și
stropește plugurile și vitele apoi toate plugurile arau de clacă grădinile și
locurile din țarină a vădanelor și a oamenilor săraci”3233
. Și stăpâna
gospodăriei îndeplinea ritualul de sfințire prin stropire cu apă sfințită și
afumare cu tămâie „La Sfinți se gătește plugul pentru a trage măcar o brazdă,
dacă nu e posibil mai mult. După ce se înjugă boii se pune în coamele lor
câte un colac, iar stăpâna casei umblă împrejurul boilor șio o a plugului cu
tămâie aprinsă pentru ca să dea Dumnezeu roadă câmpului” .
înainte de pornitul plugului, gospodina casei făcea colaci pe care îi
dădea pomană oamenilor săraci: „în luna martie când ieșeau la plug, acum
mai mulți ani, era obiceiul de a lua cu dânșii mai mulți colaci pentru a-i da
pomană ca să dea Dumnezeu rod ogoarelor”34. în unele localități se credea că
se poate pronostica soarta semănăturilor cu ajutorul acestor colaci care „erau
puși în coarnele plugului sau a boilor și așa pleacă la câmp unde stăpânul,
după ce a tras o brazdă, ia colacii din coamele boilor și pe unul îl azvârle de-a
lungul brazdei și de va cădea cu fața în sus anul va fi cu ploi și recolte
bogate, iar de va cădea cu fața în jos anul va fi secetos și sărac în bucate”35.
30 Chiliile, jud. Roman; „înainte de a ieși la plug plătim o Sfântă Liturghie și ducem tot
felul de semințe pentru care se face rugăciune și se sfințesc” Rușii Munți, jud. Mureș.
31 „Se cheamă preotul acasă să facă agheazmă cu care stropeau semințele, plugul și
vitele” Mărăcineni, jud. Buzău.
32 Bătrânești, jud. Roman.
33 Bătrânești, jud. Roman; „Când ieșim întâi la plug punem plugul, grapa și sămânța în
car, prindem vitele la jug și stăm lângă vite. Gospodina înconjoară de trei ori carul cu
tămâie sfințită, cu o pâine și cu un vas cu apă ca să deie Dumnezeu căldură, ploaie la
timp și roadă îmbelșugată” Rușii Munți, jud. Mureș.
34 Berești, jud. Covurlui: „în ziua cea dintâi când ieșeau la plug se făceau colaci mari care,
împreună cu vin, se sfințeau și se da plugarilor apoi plecau la arat” Negulești, jud. Tecuci.
35 Bătrânești, jud. Roman.
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Deoarece aratul era lucrarea cu care se începea anul agricol, ieșitul la
plug avea o importanță deosebită atât pentru familie36, cât și pentru întreaga
comunitate. Se credea că nu oricine poate ieși primul la plug în țarină
primăvara și că nu se poate începe aratul în orice zi a săptămânii. Primul la
plug trebuia să iasă gospodarul norocos „numai cei cu noroc pot ieși primii la
arat pentru ca după norocul lor să rodească și țarina, că de va ieși unul fără
noroc țarina nu va rodi”3738
. Cel care ieșea primul la plug, Plugarul sau Craiu,
era deosebit de apreciat de întreaga comunitate, fiind sărbătorit a doua zi de
Paști în localitățile din Câmpia Transilvaniei și sudul Transilvaniei; „A doua
zi de Paști cel care a ieșit cu plugul întâi la arat e dus pe plug până la
marginea râului și acolo cu plug cu tot e aruncat în râu” , sau la Sf.
Gheorghe, în Maramureș; „La Sângeorgiu tinerii iau o teleguță a plugului,
pun la dânsa câte 2-4 juguri și se bagă în juguri ca boii, apoi pe teleguță pun
pre gazda care a ieșit mai întâi cu plugul și cu crengi verzi la juguri și cu
clopote la grumaz pornesc de înconjoară satul și se bagă prin vale, mânați
fiind de alți tineri cu nuiele verzi de mesteacăn”39.
Arătura pentru semănat se făcea cu mai mare atenție decât cea pentru
ogor. Dacă la ogor nu se acorda atenție prea mare greșurilor (porțiunile de
teren nearate), la arătura de sămânță acestea erau îndreptate prin întoarcerea
plugului pe același loc, sau prin săparea acestora cu sapa. Pentru arat se
foloseau pluguri de lemn cu corman fix în zonele de șes și de deal în care
panta nu era prea mare și permitea răsturnarea brazdei în ambele părți ale
pantei și cu plug cu corman schimbător în zonele montane și de dealuri cu
pante accentuate.
Aratul trebuia să înceapă într-o zi norocoasă; „într-o zi de luni pe
lună plină, când găinușa-i la răsărit ca să se umple hambarele”40, începutul
fiind vestit de cântecul ciocârliei care cheamă „hai la plug, hai la plug”41.
Când începea aratul „plugarul în prima brazdă, la nouă pași, oprește boii, se
36 „De la Capul primăverii până la Sfinți fiecare gospodar își punea plugul și alte unelte
în rând bun. face cuie noi la tânjală. face cârceie nouă" Bonț, jud Someș; „înainte de
ieșirea plugului din ocol nu-i permis să iasă femeia cu lucru de mână afară ca să lucreze,
că aduce sărăcie și mare nenoroc în gospodărie și în țarină" Cojocna, jud. Cluj.
3 ' Câmpuri Surduc, jud. Arad; „Spun bătrânii că numai cel mai bogat din sat trebuia să
iasă întâi la plug pentru că ziceau oamenii că e om cu noroc și după norocul lui va rodi
țarina și va fi belșug de bucate, iar dacă va ieși întâi un om sărac atunci nu va rodi țarina,
că cel sărac e iară de noroc” Ruși Munți, jud. Mureș.
38 Șinca Veche, jud. Făgăraș.

Șugatag,jud. Maramureș.
40 Tămășești, jud. Sălaj; „Aratul e bine să se înceapă în zi de luni sau joi. Nu se începe
aratul în zi cu lună plină” Bonț, jud. Someș.
41 Ceacâru, jud. Brăila; „ciocârlia prin cântecul ei anunță plecarea cu plugul” Bîrca, jud. Dolj.
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apleacă jos și ia un pumn de țărână suflă cruciș întâi spre sfințitul soarelui și
aruncă țărâna în aer cruciș zicând: cu aiestea fugăresc gheața. Se întoarce cu
alt pumn de țărână către miazănoapte zicând: cu aiestea fugăresc bruma și
înghețul, cu alt pumn de țărână către răsărit zicând: cu aiestea fugăresc
pălitura și tăciunele, în urmă către miazăzi zicând: cu aiestea fugăresc toate
gângăniile stricătoare, apoi ară mai departe. Când termina de arat ia un pumn
de țărână și îl aruncă în sus zicând: trimite Doamne ploi la vreme”42.
Semănatul avea loc odată cu aratul când se semăna pe piele, sau
imediat după terminatul acestuia când se semăna pe brazdă. Semănatul se
făcea cu mâna de către un om care știa cum să împrăștie boabele, pentru ca
acestea să fie răspândite uniform pe teren. Semănătorul trebuia să fie curat
atât trupește, cât și sufletește pentru ca recolta să fie curată. înainte de a
începe semănatul „își face de trei ori cruce, închide ochii apoi ia un pumn de
semințe și le aruncă peste cap amintind numele tuturor păsărilor și jivinelor
care îi strică holda, aruncă apoi alt pumn la dreapta și la stânga ca să nu
mănânce păsările grâul”4344
în situația în care se făcea pe piele, plugarul semăna numai porțiunea
de teren pe care credea că o poate ara într-o zi pentru a nu rămâne boabele
neacoperite ca hrană pentru păsări. în acest caz, semințele erau îngropate la
adâncimea brazdei și răsăreau mai târziu, dar erau mai viguroase în
perioadele mai secetoase. Semănatul pe brazdă urma după ce s-a terminat de
arat terenul, semințele fiind împrăștiate pe arătură. Prin grăpare, semințele nu
erau îngropate prea adânc în pământ și răsăreau mai repede, dar aveau de
suferit în perioadele secetose.
în ambele cazuri, după semănat, terenul se grăpa cu scopul de a se
fărâmița și nivela brazdele de arătură și pentru a acoperi semințele atunci
când semănatul se făcea pe brazdă. Pentru grăpat se folosea, în terenurile mai
nisipoase, grapa, unealta de mărăcini și boroana cu colți de lemn sau de
metal, în terenurile mai argiloase. Când se termina semănatul grâului, „la
toate colțurile holdei se punea câte un fir de ai ca să nu-1 poată strica
.
. -„44
strigoii .
în localitățile mai afectate de secetă, la terminatul semănatului în
țarină era obiceiul ca un grup „de 8 fete și 4 femei să facă din petice o păpușă
în formă de femeie, seceta, și să aducă pe malul gârlei o grapă furată. Pe
grapă se pune păpușa, pâine, un vas cu vin și un cuțit, toate furate de la case,
u Bont, jud. Someș.
43 Cojocna, jud. Cluj.
44 Comloș, jud Arad; „în răzorul pământului, către răsărit, îngroapă o cârpă curată cu o

bucățică de anafură, 3 bucăți de tămâie slujită, 3 boabe de piper, 3 boabe de grâu, 3
picuri de apă sfințită” Bonț, jud. Someș.
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grapa cu cele puse pe ea se dă pe o gârlă dis-de-dimineață urându-i călătorie
bună și să dea Dumnezeu ploaie și spor la țarină”45.
La sfârșitul secolului al XIX-lea, în așezările românești s-au cultivat
următoarele cereale, grâu, secară, orz, ovăz, mei, porumb, alac. Grâul deținea,
valoric, ponderea principală în cadrul plantelor de cultură, cu toate că pâinea a
fost treptat înlocuită de mămăligă și mălai din alimentația de bază cotidiană.
Grâul și pâinea a rămas în continuare cinstea casei46. Despre grâu se credea că
a fost cultivat „de mii de ani pe aceste locuri”47, el fiind adus „de către
împăratul Traian sub potcoavele înfundate ale calului său”48.
S-a cultivat grâu de toamnă „grâu roșu de toamnă”, grâu de
primăvară, „grâu alb de primăvară”49 și grâu umblat sau plimbător50, care se
putea semăna atât toamna, cât și primăvara. După forma și culoarea spicului,
după mărimea boabelor, grâul se numea: ghircă , grâu de primăvară care
făcea spicul roșu, fără țepi, cu boabe roșietice mărunte: „face spicul fără țepi
cu boabe roșii, rotunde”51; arnăuL grâu de primăvară cu spicul mare țepos,
cu boabe mari galbene, din care se obținea o făină foarte bună. Boabele erau
folosite și pentru colivă, colnzii, grâu de primăvară „cel mai frumos grâu”52,
cu spicul mare, țepos, cu boabe mari, galbene, așezate pe patru rânduri în
spic; bănat, grâul cu spicul mare, cu mustăți și boabe mari albinețe; tunsn cu
spicul fără țepi și cu bobul mare.
Secara s-a cultivat în toate satele, ea fiind cunoscută și sub numele de
pâine albă53*.Se cultiva secară de toamnă și secară de primăvară, sau secară
albă și secară neagră. Se credea că „secara albă e mai bună decât secara
neagra„„54 .
45 Seimenii Mari, j ud. Constanța.
46 „Se zice că odată s-a întâlnit popușoiul cu grâul pe un drum. Grâul, vrând să-și bată joc de
păpușoi, i-a strigat:
- Bună ziua, călcâi crăpat! Iar popușoiu i-a răspuns.
- Mulțămcsc dumitale râsul copiilor. Pe grâu îl ustură la inimă vorba popușoiului și de aceea
căută să vadă mai bine cum stă treaba. Mai târziu s-a încredințat că n-a avut dreptate să-și
batjocorească prietenul și de aceea, întâlnindu-1 altă dată, i-a zis:
- Bună ziua sațul casei. Iar popușoiul vesel i-a răspuns:
-Muțămin dumilale cinstea mesei” T. Pamfile, Agricultura la români, București, 1913, p. 65- 66.
Drajna de Sus, jud. Prahova.
Eliza Stoienești, jud. Ialomița.
Băleni Sârbi, jud. Dâmbovița.
„grâu plimbat, adică grâu care se poate semăna când toamna, când primăvara" Cegani,
jud. Ialomița.
Galinceaua, jud. Dolj.
Samoca ,jud. Tulcea.
Chișcăreni, jud. Iași.
Berești, jud. Fălciu.
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Se semăna orz românesc cu spicul mare și patru rânduri de boabe55 și
orz nemțesc cu șase rânduri de boabe în spic56, orz ordinar și orzoaica cu
spicul cu două rânduri, cu boabe mai mari decât ale orzului57.
Porumbul a fost cultivat la sfârșitul secolului al XIX-lea în toate
localitățile. Se folosea porumb muntenesc, cu coceanul gros și miezos, care
face boabe mari cam albicioase; hanganu, cu coceanul subțire, boabe
lunguiețe și mari de culoare galbenă roșcat; mocănesc, cu boabe tari, foarte
spornic, cicantin, sau nemțesc, cu coceanul scurt și subțire, bogat în boabe.
Primăvara, cerealele păioase erau primele care se semănau, îndată ce
se topea zăpada și se usca terenul „în must de omăt”, după care urmau
prășitoarele mai afectate de îngheț. Semănăturile de primăvară trebuiau să fie
terminate până la Arminden, crezându-se că dacă „până la Arminden n-ai
băgat cucuruzul în pământ, poți să bagi mestecăul mămăligii în foc”58.
Sămânța era aleasă cu grijă înainte de a fi semănată. Grâul se alegea
încă de la treierat, din snopii cu spicele cele mai frumoase și mai curate (fără
tăciune) și era păstrat separat. Porumbul se alegea toamna, știuleții cei mai
frumoși erau păstrați separați până primăvara când erau frecați, obținându-se
boabele ce urmau a fi semănate.
Pentru a obține o recoltă bogată și curată, înainte de a fi semănate,
semințele erau amestecate cu boabele care au fost sfințite de preot și cu cele
din cununa de seceriș. Grâul era tratat „cu var și piatră vânătă ca să fie holda
curată și să nu se facă tăciune”59 și cu „cărbuni din noaptea învierii, tămâie și
apă sfințită ca să rodească”60. în unele localități, în semințele de grâu și de
porumb ce urmau a fi semănate se puneau și semințele care au fost puse pe
masa lui Crăciun61. Când se semăna, primele semințe erau aruncate în aer cu
ochii închiși, „acestea erau menite păsărilor”62.

55 Brăhășeti, jud. Tecuci.
36 Gărceni, jud. Vaslui.
57 Cucuteni. jud. Iași; Zăpodeni, jud. Vaslui.
5S Orlat, jud. Sibiu.
59 Cojocna, jud. Cluj.
60 Slatina Timișului, jud Severin.
61 în Ajunul Crăciunului se pregătea masa lui Crăciun „pe colțul mesei din odaie se
punea un pumn de grăunțe de grâu și de cucuruz , un brățuc de fân sau de otavă, se
acopereau cu o față de masă, peste care se punea un colac. Masa stătea astfel încărcată
până la Anul Nou când, după ce au venit de la biserică, se așează în jurul mesei, taie
colacul și-l mănâncă, grâul și cucuruzul îl pun în cel de sămânță ca să fie binecuvântat și
ferit de neghină și alte buruieni iar otava se dă boilor pe timpul semănatului ca animalele
să fie și ele curate” Salva, jud. Năsăud.
62 Bonț, jud. Someș.
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Oamenii erau preocupați de întreținerea culturilor pentru ca acestea
să se dezvolte bine și să fie curate și apărate de stricăciunile provocate de
păsări, secetă, grindină etc.
Culturile păioase de toamnă, dacă primăvara erau rare, erau grăpate cu
grapa pentru a se îndesi, iar dacă erau prea dese și negre erau pășunate cu oile
înainte ca „holda să țâpe nodul”6364
, pentru a nu cădea, vara, înainte de a se
65
coace. Primăvara se plivea holda, tăindu-se scaieții și buruienile cu plivitorul.
întreținerea culturilor de prășitoare se făcea prin săparea terenului.
Prima săpătură a porumbului avea loc când acesta avea trei sau patru frunze,
cu scopul de a înlătura buruienile și de a afana pământul, pentru păstrarea
umezelii necesare creșterii plantelor. A doua săpătură se făcea la două, trei
săptămâni și consta în afănarea terenului, rărirea și mușuroirea porumbului în
vederea păstrării umezelii la rădăcină. Când se termina săpatul, se le^au
frunzele porumbului din ultimul rând „pentru ca să lege bine cucuruzul”6 .
Printre factorii naturali care au o mare influență asupra evoluției
culturilor agricole se numără și precipitațiile, lipsa sau surplusul lor putând
avea consecințe catastrofale. Importanța precipitațiilor în anumite perioade
ale ciclului vegetativ, perioade ce coincideau cu lunile de primăvară și vară,
era bine cunoscută în lumea satului tradițional, în toate localitățile rurale fiind
demonstrată de sintagma „ploile din mai fac mălai”, și de legenda plugului
de aur, foarte răspândită în localități din județele Botoșani, Brăila, Constanța,
Covurlui, Dorohoi, Fălciu, Iași, Roman, Suceava, Tulcea și Vaslui.
Potrivit Legendei, un împărat își caută fiul care a plecat de acasă din
cauza neînțelegerilor avute cu părinții. După un timp, făcându-i-se dor,
împăratul a trimis oameni să-l caute în toate părțile împărăției, dar fără
rezultat. împăratul, știind cât de înțelept e fiul său, a dat poruncă să se facă un
plug de aur pe care îl încredință oamenilor lui „ca să umble cu el prin lume și
să întrebe cât valorează acel plug și să însemneze ce va zice fiecare”66.
Mergând oamenii împăratului și întrebând cât valorează plugul, fiecare îl
prețuia diferit. Unul singur din cei întrebați a răspuns „dacă va ploua în luna
mai plugul d-voastră este mai scump decât tot aurul din lume”67 și astfel
împăratul și-a găsit fiul.
63 Cojocna, jud. Cluj.
64 Comloș, jud Arad.
65 „Dacă plouă în luna martie mănânci de pe urma plugului mălai” Zăpodeni, jud. Vaslui.
66 Mîrleanu, jud. Constanța.
67 Beștepe, jud Constanța „acest plug cu toată frumusețea lui, dacă de la 15 martie până
la 1 de cireșar nu va ploua nu face nici o lețcaie, dacă va ploua este de neprețuit”
Mîrleanu jud. Constanța; „dacă în luna mai plouă apoi nimenea nu-i vrednic să cumpere
plugul, dacă nu plouă nu face nici un ban” Zăpodeni, jud. Vaslui.
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în lumea satului de la sfârșitul secolului al XIX-lea se credea că
ploile stau în nori; „Norii sunt o țesătură, o strămătură care se află în cer, la
Dumnezeu, care coboară din ceruri ori de câte ori vrea Dumnezeu să trimită
ploaia ca mană cerească”68. Ploile date de Dumnezeu pot să fie obișnuite,
ploi mărunte „cele mai bune pentru culturi”, ploi cu mană „ploi scurte cu
stropi mari pe timp cu soare care fac rău plantelor, le pârlesc”,69 ploi cu
bulbuci, ploi cu stropi mari care formează viituri și ploi cu grindină care
distrug recoltele.
Dumnezeu, pentru a-i pedepsi pe oameni pentru păcatele lor, putea să
nu dea ploi pe perioade mai lungi sau mai scurte: „secetă mare a fost în anul
1891, doar am arat cu plugul și am pus porumbul și n-a mai dat Dumnezeu
ploaie până în Vinerea Mare (14 Octombrie) când a căzut zăpada. Porumbul na mai răsărit, vitele jumuleau iarba uscată din pământ și mureau că li se punea
pământ de pe iarbă la ghem. A mai fost ani de secetă, da ca atunci nu”70.
Pentru a se pomi ploile, preoții făceau slujbe de ploaie.
Pe perioade mai scurte de timp, seceta putea să apară și datorită
legării ploilor de anumiți oameni (babe vrăjitoare, cărămidari și alți oameni
care știau să facă acest lucru), pentru a nu ploua atunci când ei aveau nevoie
de vreme uscată71.
Babele vrăjitoare, pentru a putea lega ploile, îngropau păpuși
descântate: „vrăjitoarele făceau o păpușă pe care o descântau cum știau ele și
o îngropau în spatele unei cruci de răspântie, zicând să ploaie când o vor
dezgropa”72. Când voiau să dezlege ploile, dezgropau păpușa și „o botezau
cu o cracă de leuștean după care o prindeau cu un cui de fier de fața crucii”73;
îngropau un burduf plin cu apă74 sau cu rouă75: „burduful îl legau la gură
zicând că au legat ploile, apoi îl îngroapă în vatra focului”76. Ca să dezlege

68 Turdașul Român, jud. Alba , „norii sânt boii soarelui care cară apă la curtea acestuia.
Când soarele îi dus de acasă și nu încălzește și nu-i vede boii care cară apa în buți mari,
fiindu-le greu, mai slobod din apă și atunci zicem că plouă”, Ploaia în credințele
populare în Comoara satelor, Nr. 1., Ian 1925 p. 5.
69 Padina Mică, jud. Mehedinți.
70 Padina Mică, jud. Mehedinți.
71 „Cărămidarii leagă ploile ca să aibă timp bun, uscat, pentru cărămidă” Buciumeni, jud.
Iași; „când este secetă se vorbește că ploaia ar fi fost legată de către babe sau de
cărămidari ca să nu ploaie” Cosmescu, jud. Tecuci.
7“ „Vrăjitoarele fac 7 păpuși și le îngroapă sub o cruce. Când vor să dezlege ploile
dezgroapă păpușile” Mogoșești, jud. Olt.
73 Râjlețu Vieroși, jud. Olt.
4 Găvănești, jud.Buzău.
75 Țuțcani, jud.Iași.
76 Țuțcani, jud. Iași.
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ploaia, dezgropă burduful și „împungându-1 cu sula ca să picure câte o
picătură de apă ca să fie ploaia deasă”77; cu un băț de alun „unele babe cu un
băț de alun cu care au scos o broască din gura unui șarpe puteau lega și
dezlega ploile”78.
Cu bățul de alun se puteau trimite ploile în altă parte, acele femei
care „au scos de trei ori o broască din gura unui șarpe cu un băț de alun. Cu
acel băț puteau lega ploile sau le puteau trimite în direcția în care au aruncat
broasca după ce au scos-o din gura șarpelui”79.
Exista credința că ploile sunt legate de cărămidarii care aveau nevoie
de vreme uscată atunci când făceau ei cărămizile, „cred că măestri cărămidari
ar lega ploile ca să poată lucra”80. Pentru legarea ploii, cărămidarii îngropau
pe muma ploii ', „fac din lut un chip de om pe care-1 numesc muma ploii și-l
bagă în vatra focului și ploaia încetează” 81 ; furau un lucru de la o femeie
prima oară însărcinată și-l aruncau într-o fântână82; ardeau o cărămidă
anume făcută83; „cărămidarii adunau pământ ca de o cărămidă pe care-1
frământau cu rouă adunată de pe iarbă, îi dau forma unei cărămizi pe care o
ardeau în foc. Pentru dezlegarea ploile, „poporul se nizuia a fura de la
cărămidari forma de cărămizi pe care o aruncă în apă”84; aruncau o
cărămidă într-o fântână zicând „cât de uscată este cărămida aceasta și nu iese
apă din ea să se usuce pământul și să nu curgă ploile”85; îngropau „prima
cărămidă pe care o fac în pământ și nu mai plouă cât timp stă îngropată.
Când o dezgroapă dezleagă ploile”86; îngropau un brâu roșu „pe care
cărămidarii îl târâie prin iarbă dimineața, apoi împreună cu un cuțit de găsit îl
îngroapă în vatra focului zicând: cum este vatra focului de uscată și cum taie
cuțitul, așa să fie vremea de uscată și ploaia tăiată până vom mântui de făcut
77 Țuțcani, jud Iași. Se credea că dacă ar dezlega burduful „ca să curgă toată apa din el o
dată ar ploua așa de tare că s-ar îneca lumea” . Sântămărie, jud. Cluj (1926).
Cotu Lung, jud. Brăila.
Bivolari, jud Iași.
Nevricea. jud. Timiș; „cărămidarii leagă ploile ca să aibă timp bun, uscat pentru
cărămidă”. Buciumeni jud. Iași.
Căpreni, jud. Dolj.
Grumezoaia, jud Fălciu.
„Cărămidarii iau prima cărămidă și o pun într-o fântână zicând cât de uscată este
cărămida aceasta și nu iese apă din ea să se usuce pământul și să nu curgă ploile” Șarul
Domei, jud. Suceava ; „cărămida care o fac întâi o îngroapă în pământ și nu mai plouă
cât timp stă îngropată” Alexeni, jud. Ialomița.
Lisa, jud. Făgăraș; „când ploile sunt legate de cărămidari, le fură tiparele și le aruncă
într-o fântână” Slobozia, jud. Covurlui.
Șarul Domei, jud., Suceava; „cărămidarii leagă ploile aruncând o cărămidă în fântână
sau în puțuri” Dolhasca, jud Suceava.
Alexeni, jud. Ialomița.
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cărămizile. Pentru dezlegare le dezgropau și le aruncau în apă zicând: cum
curge apa pe Dunăre așa să curgă ploaia”87; luau un burdufde câine negru88,
de mâță89,de ied90 sau de vițel91 plin cu apă. Burduful se lega la gură și se
punea la soare92 sau se îngropa în vatra focului; „cei care fac cărămidă spre a
nu ploua iau un burduf, îl umplu cu apă, îl leagă bine și-1 bagă în pământ și
deasupra face focul și nu plouă cât ține lucrul lor”93. Ca să dezlege ploaia,
scot burduful din pământ, îl înțeapă ca să picure apa „zicând că dacă ar da
drumul la toată apa ar ploua așa de tare că ar îneca lumea”94.
Burduful putea fi umplut și cu rouă adunată dimineața înainte de
răsăritul soarelui „cu o treanță legată de picior umblă prin trei dimineți prin
iarbă de adună iarbă cu care umple un burduf care se leagă la gură și se pune la
soare sau se îngropa în vatra focului unde fac ei cărămizile”95. Pentru a fi siguri
că ploile se vor lega, cărămidarii luau un burduf „în care se punea apă adusă
din trei râuri sau rouă adunată de pe ierburi înainte de răsăritul soarelui, în
noaptea de Sf. Gheorghe. Burduful se îngropa într-o groapă făcută în vatra
focului unde fac mâncarea sau unde ard ei cărămizile96. Pentru dezlegarea
ploilor astfel legate, un copil sau o fată curată fură tiparele de cărămidă și le
aruncă într-o fântână situată între hotare.
Se credea că ploile puteau fi legate și de către oameni răi, care
îngroapă momâi făcute din petice la răscrucea drumurilor. Pentru dezlegarea
ploilor astfel legate „trebuie dezgropate momâile și aruncate în apă”97.

8 Galați, jud. Covurlui.
88 Recea, jud. Făgăraș; „se jupoaie un câine și pielea se face burduf, în fiecare dimineață
strâng rouă până umple burduful apoi pune burduful la soare. Dezlegarea se face
atârnând burduful de o prăjină și îl împunge cu un ac” Florești, jud. Dolj.
89 „legarea ploii se face cu niște descântece punând rouă într-un burduf de mâță, dezlegarea se
face bortând burduful cu rouă numai cu o singură împunsătură de ac, dacă ar borti în mai multe
locuri ar ploua așa de tare că s-ar îneca lumea” Buda jud. Tecuci.
9(1 „Cărămidarii iau o piele de ied și o umplu cu rouă de pe iarbă dimineața înainte de a răsări
soarele în noaptea de Sfântu Gheorghe și o îngroapă în vatra focului unde ard ei cărămida”
Petroiu, jud. Ialomița; „Cărămidarii pun un burdufplin cu apă din 3 râuri în 3 miezuri de noapte
în vatra focului. Pentru dezlegare un copil sau o fată de 4 ani fură tiparele de cărămidă pe care le
aruncă într-o fântână între hotare, când se întoarce trebuie să vină pe altă cale decât cea pe care a
mers.” Băneasa, jud. Covurlui.
91 Turcoaia, jud. Tulcea.
9" Florești, jud. Dolj.
93 Stăncuța Stanca,jud. Brăila.
94 Stăncuța Stanca,jud. Brăila.
95 Petroiul, jud Ialomița.
96 Petroiul, jud. Ialomița.
9 Hațeg, jud. Hunedoara.
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Fetele mari pot să oprească ploile atunci când au nuntă sau este
nedeie; „Fata ia o oală în care pune busuioc și o așează răsturnată într-un par
din gard zicând:
Doamne nu ploua
Până o trece nunta mea
Ca să-mi mătur bătătura
Cu busuioc udată
Stă ploaia legată
în astă oală băgată
Până o trece nunta mea
Și-n urmă o ploua cât o vrea.
Acestea le zice de trei ori apoi face cruce cu cărbuni pe oală, se
închină și o sărută. Ca să dezlege ploaia fata merge la par și zice: ce-am făcut
eu desfac, iartă-mă Doamne de păcat, apoi lovește oala cu ceva și o sparge
fără a o lua de pe par”98
Se credea că se leagă ploaia și atunci „când se spânzură un om
necăsătorit”99*; „când un străin omorât de către hoți, sau în alte împrejurări,
este dus spre satul lui și nu trag clopotele bisericii ”lt)0; „când oamenii înecați
au fost scoși din apă și înmormântați în cimitir”101.
în perioadele secetoase, primăvara și vara, se credea că oamenii pot
dezlega sau provoca ploile dacă: udă femei tinere însărcinate prima dată fără
știrea lor; „când este secetă mare se sfătuiesc mai multe femei și o amăgesc de
duc la fântâna din sat o femeie îngreunată și acolo îi toarnă pe cap cu cofa apă
și dacă se mânie nădăjduiesc că o să ploaie”102; taie boscoanele, „Se pune în
apă câte o femeie în stare binecuvântată și cu o secure taie în apă, jur împrejur,
zicând: precum io tai în apa lui Iordan, așa se taie toate impiedecăturile și
legăturile, toate boscoanele ce vor fi făcut țiganii să nu ploaie.”103; udă
biserica; „când e secetă mare e obiceiul ca o babă iertată sau o fată nevinovată
să se ducă cu cofele cu apă și să ude biserica pe din afară ca să dea Dumnezeu
ploaie”104; fură o icoană; „se fură icoana de la biserică, sau de la o casă unde
este femeie însărcinată de către femei sau fete pe ascuns și se aruncă într-o
98

Bistrița, jud. Mehedinți.
Gîrceni, jud. Vaslui.
Măstăcani. jud. Covurlui.
101
„Pentru dezlegarea ploi trebuie dezgropați acei oameni și dați pe apă” Ciobanu, jud.
Constanța.
102 Tupilați, jud. Roman; „scaldă femei îngreunate pentru a purcede ploaia”. Cuiejd
Gîrcina, jud. Neamț.
103
’
„Țiganii leagă ploaia vara, când fac văioage ca să nu le strice” Vașcău, jud. Bihor.
Ciubanca, jud. Someș.
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fântână”105, într-un izvor106 sau se îngroapă cu fața în jos în pământ107; fură
toaca de la biserică; „toaca trebuie să fie veche”108 și să fie furată pe ascuns,
„se udă înainte de a se fura, apoi o aruncă într-o fântână unde o țin 40 de
zile”109, sau într-un râu unde o țin 2-3 zile110; fură o oală de la un olar111 sau
din par de la o casă112, și o leagă cu ață de o răchită, sau de alt copac, ce se află
în apă, în așa fel ca gura să fie în partea de unde curge apa113; fură o grapă cu
care s-a grăpat „trei femei, noaptea, fără să le vadă cineva fură o grapă cu care
s-a grăpat și o duc la vale și acolo aruncă toate trei cu mâine apă zicând să dea
Dumnezeu ploaie”114; fură o cruce de mormânt „se fură o cruce de la mormânt
de un om sau o femeie despletită și se îngroapă în apă sub pietre”115.
Se credea că se pot provoca sau opri ploile îngropând și dezgropând
păpuși reprezentând pe muma secetei, muma ploii, și pe tatăl soarelui.
Păpușa era făcută de către trei fete116, de fete vere primare117,de femei
tinere118, de fete și băieți de 10-13 ani119, din cârpe în formă de femeie, pe care
105 Andrieșeni, jud. Iași; „pentru a dezlega ploaia fură icoane vechi din biserică sau din
case și le pun într-un izvor sau fântână cu credința că are să vină ploile. Când cred că
ploile sânt legate de cărămidari fură o cărămidă sau o oală și o pun în fântână” Războieni
Valea Albă, jud. Neamț.
106 Broșteni, jud. Suceava.
107 „pentru a ploua fură icoane de la biserică sau de la case și le îngroapă în pământ cu

fața în jos” Dolhasca, jud. Suceava.
lus Andrieșeni, jud. Iași.
109 Valea Rea, jud. Tecuci.
110 Casim, jud. Bacău; „Cu ocazia secetei din primăvara asta s-a furat toaca de la biserică
și au aruncat-o într-o lântână unde a stat ascunsă până au început ploile, când au scos-o”
Slobozia, jud. Covurlui.
111 Basarabi, jud. Suceava.
112 Andrieșeni, jud. Iași; „fură oale în care fac mâncarea și le aruncă în fântână”

Dolhasca, jud. Suceava.
113 Bogdănești, jud. Tutova.
114 Lisa, jud. Făgăraș.
115 Grințieș, jud.Neamț; „se fură o cruce de mormânt și se aruncă în apă apoi plouă de
ajuns” Bistricioara, jud. Neamț; „se fură o cruce de la mormânt și se îngroapă în apă,
dacă vin ploile iau crucea și o duc înapoi. Crucea se duce de un om sau de o femeie
despletită iară a fi văzută de cineva” Grințieș, jud. Neamț.
116 „păpușa era făcută de trei fete dintr-un bețișor înfășurat cu pânză și o îngropau în
hotar” Grumezești, jud. Neamț.
117 „Se strâng mai multe fete vere primare și fac din petice un chip de femeie înfățișând
seceta și o îngroapă la hotar după care fac câteva mătănii” Șasea, jud. Suceava.
118 „Femei tinere făceau mai de mult când era secetă o păpușă din cârpe, o femeie pe care

o leagă de mâini și de picioare și o duceau cu bocet ca la un mort până la hotar ca s-o
înmormânteze zicând că îngroapă seceta” Botești, jud. Roman.
119 „Când este secetă fete și băieți de 10-13 ani, seara în amurg fac o păpușă din trențe, o
pun într-un tron apoi o îngroapă lângă o apă zicând:
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o îngroapă la răscrucea drumurilor „păpușa este un băț îmbrăcat cu petice
având forma unei femei pe care o îngroapă la răscrucea drumurilor”120, într-o
parte a hotarului121 zicând că îngroapă pe muma secetei „bine-mi pare că a
murit muma secetei și a înviat muma ploii”122*
. în unele localități păpușa este
dusă la biserică „o pun pe scaunul morților și o udă cu apă, toată lumea din sat
o plâng muma ploii, muma ploii, dă Doamne ploaie și pe cine nu voiește să
plângă o bate cu urzici să plângă și să se roage cu lacrimi să ploaie”
în cele mai multe localități se făceau, din pământ, două păpuși, una
din ele avea forma unui bărbat și reprezenta pe tatăl soarelui, iar alta era
femeie reprezentând pe muma ploii. Păpușile erau făcute de fete124. Tatăl
soarelui era îmbrăcat în cârpe negre și avea pe cap o pălărie, iar muma ploii
în cârpe albe125*
.
Pe Muma ploii „o împodobesc cu flori și o aruncă în apă”, iar pe tatăl
soarelui îl înmormântau bocmdu-1: „Tatăl soarelui a murit / Muma ploii a
• j 126
înviat
Foarte răspândită era și credința că norii și ploile sunt purtate de
Șolomonari. Despre Șolomonari se credea că sunt oameni înzestrați cu puteri
supranaturale, care după ce au învățat toate cărțile din lume se retrag într-o
peșteră unde scriu toată învățătura lumii într-o carte. Din peșteră Dumnezeu
îi înalță în nori unde, cu cârja într-o mână și cu cartea în alta, conduc norii
cum voiesc ei. Șolomonarii, din când în când, coboară pe pământ cutreierând
satele ca să încerce credința oamenilor, mai ales dărnicia acestora către
săraci.
a

Tatăl soarelui a murit
Muma ploii a înviat
Dă-mi babo cheițele
Să descui porțile
Să pornească ploile
Să curgă pâraiele
Să se scalde rațele
Să se facă bucatele
Să se umple pătulele” Dorobanțu, jud. Teleorman.
Ivănești, jud. Vaslui; ,,fac o păpușă în formă de femeie pe care o bocesc pe ulițe la
crucile drumului și o îngroapă acolo” Basarabi, jud. Suceava.
Mileanca, Suharău, jud. Dorohoi, „păpușa era un bețișor înfășurat cu pânză pe care o
îngropau în hotar trei fete” Grumezești, jud. Neamț.
Muntenii de Sus, jud. Vaslui.
Mozăceni, jud. Teleorman.
„fetele, când e secetă, se jelesc și fac din pământ două păpuși, muma ploii și tatăl
soarelui” Gogoșu, jud. Dolj.
Pîrlita, jud. Teleorman.
Vârtoapele de Sus, jud. Teleorman.
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în unele localități, se credea că Șolomonarii sunt oameni necurați
care, fiind blestemați de Dumnezeu, se pun în legătură cu necuratul
vânzându-și sufletul pentru a căpăta putere asupra văzduhului și balaurilor.
Există o școală de Șolomonari la care învață timp de șapte ani și când ies de
acolo primesc o carte care conține toate tainele șolomănitului. Se credea că
cei care ajung la școala Șolomonanlor, devin „stăpâni ai norilor, pe care îi țin
ascunși în tăun, ape adânci și în iezere unde locuiesc și balaurii, de unde ies
127
afară numai la suflarea balaurului”
Balaurii sunt șerpii pe care omul nu i-a văzut timp de 7 ani, care se
adună128 „într-o zi de vară, când e căldura mai mare, între hotare și acolo se
pun bot în bot și încep a sufla și a spumega la gură. Din balele lor se face
piatra scumpă cât o mărgea pe care, dacă o înghite, unul se face balaur”129130
.
Balaurii stau ascunși în lacuri, iezere ori în păduri în care nu poate intra suflet
de om, așteptând să fie conduși de către Șolomonari; „e credința că balaurul
merge de se afundă într-un lac de munte unde stă până vine Șolomonarul
130
destinat pentru el, apoi se ridică în aer atât el, cât și Șolomonarul”
Șolomonarii pot purta gheața numai unde vor ei să bată131; „într-un
sat un om necunoscut, perit la față, a intrat la o casă 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 mai 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 șolomonar și
a condus gheața pe hotarul satului respectiv”132. Se credea că Șolomonarul
nu se apropie de satul în care trag clopotele de la biserică”133.
Un rol important în întreținerea culturilor, în perioada de maturizare,
îl avea apărarea acestora de stricăciunile provocate de păsări și de unele
12 Ucea de Jos, jud. Făgăraș.
1 “8 „Șerpii cei mari se adună și bătându-se între ei fac spume la gură apoi adorm și acela care se
va scula mai întâi și va mânca spuma acel șarpe se face balaur” Godcni. jud. Muscel.
129 Ohaba, jud.Făgăraș; Balaurii în „Comoara Satelor”, Nr. 6, 1924, p. 77.
130 Mărgineni, jud. Făgăraș.
131 „Șolomonarul, un om bătrân care umblă cu toaca în cârcă și cu două pietre legate de
capetele ei și cere pomană de la oameni și dacă nu-i dă se mânie și se duce la marginea
iezerului și vorbește șolomănește cu balaurul care iese afară și Șolomonarul îl leagă la
ochi. Balaurul îl întreabă unde suntem iar Șolomonarul, dacă vrea să nu bată gheața, îi
răspunde pe munte, iar dacă vrea să bată, îi răspunde pe țară și atunci sloboade gheața.
După ce trece furtuna se duce iar la iaz” Hațeg, jud. Hunedoara.
132Ciubanca, jud. Someș.
133 Ohaba, jud. Făgăraș.

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

Contribuții la cunoșterea unor obiceiuri agrare

31

fenomene naturale. Pentru apărarea culturilor de păsări se făceau sperietori,
ciuhe, din haine vechi, puse pe bețe în forma unui om cu brațele desfăcute
lateral, care erau puse în holde pentru alungarea păsărilor. In cazul în care
sperietorile nu dădeau rezultat, păsările erau alungate cu ajutorul cârâitonlor
de către copii sau de oameni maturi.
Se credea că se pot apăra culturile de stricăciunile provocate de păsări
dacă: în timpul semănatului nu se vorbește, (atunci „se închide gura
păsărilor”134); în seara ajunului Crăciunului femeia cea mai în vârstă din
casă, cu ochii închiși, ia cenușă din vatră zicând „cât văd eu amu atâta să
vadă păsările să strice roada și locul vara, iar în ziua de păsărenie (1
februarie), până în răsăritul soarelui, femeia cea mai bătrână se scoală și ia
câte puțin grâu, porumb, secară, cânepă și le aruncă afară zicând: na-vă
păsări asta să fie mâncarea voastră peste an din toate bucatele și legumele
mele, apoi ia o mână de cenușă luată în ajunul Crăciunului și o aruncă zicând
așa să vedeți și voi să mâncați ori să stricați bucatele mele cum am văzut eu
când am luat cenușa.”135.
Tot pentru apărarea recoltelor de stricăciunile provocate de păsări,
farâmiturile de mâncare rămase pe masă în duminica lăsatului secului de
Postul Mare erau luate de unul din căseni cu ochii închiși în dimineața zilei
de lunea curată și erau date păsărilor zicând „cum n-am văzut eu când am
luat másaiul așa să nu vedeți nici voi bucatele mele”136.
în perioada de creștere și de maturizare, un rol important în
protejarea culturilor agricole, de daunele provocate de unii factori naturali
(ploi torențiale, grindină, trăznete etc.) îl aveau unele zile și sărbători din
perioada cuprinsă între Paști și Duminica Mare (Pogorârea Sfanțului Duh).
Această perioadă avea o semnificație deosebită pentru mentalitatea populară
deoarece zilele erau considerate „mai sfinte decât alte zile de peste an”137, din
care cauză oamenii țineau să respecte toate interdicțiile legate de ele. Cele
mai importante zile din cursul săptămâni erau marțile și joile care, în
perioada dintre Paști și Duminica Mare, erau respectate „întocmai ca
duminicile”138, sau ca „sărbătorile împărătești”139, iar tinerii „făceau horă ca
în orice sărbătoare”140 și se „dădeau în scrânciob”141.
134 Surduc, jud. Hunedoara.
135

’J

Surduc jud. Hunedoara.
Hațeg, jud. Hunedoara.
Ciubanca, jud. Someș.
139 P°jarul de Sus, jud. Gorj.
Șendreni, jud. Covurlui.
140 T v
.
lvanești, jud. Vaslui.
Perieni Bogești, jud.Tutova.
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Aceste zile erau ținute de întreaga comunitate sătească: „când cineva
lucrează ceilalți îi iau unealta, dacă el se pune de pricină, îl duc la primărie ca
nu cumva din cauza unuia să bată grindina ogoarele tuturor”142. Zilele erau
considerate primejdioase și pentru oameni: „bătrânii spun că s-au văzut
minuni, o femeie ghilea pânză în această zi și o venit o învârtitură de vânt, o
luat-o cu pânză cu tot pe sus și a dus-o de nu știe nimeni de urma ei”143.
Marțea era considerată zi rea care are ceasuri rele144 și e
„nenorocoasă pentru a începe un lucru”145, pentru că „nu merge bine”146, din
care cauză nu se începe nici o lucrare agricolă în ziua de marți (arat, săpat,
secerat etc.). Cele mai periculoase zile de marți din cursul unui an erau:
marțea trăznetului, din prima săptămână, a Postului Mare, zi care era ținută
și nu se lucra, crezând că 2dacă vor lucra în această zi le va trăzni, vara, atât
pe ei, cât și lucrul lor”147, marțea încuiată, din a doua săptămână a postului,
zi în care „dacă vor lucra se vor încuia atât membrii familiei cât și vitele”148
și marțile de după Paști.
Se țineau trei marți după Paști „înainte vreme se țineau nouă marți,
erau rele ca și cele nouă joi”149, pentru a apăra hotarul și pe membrii
comunităților sătești de: vremuri grele cu furtuni și ploi mari cu grindină150;
de primejdii nenorociri și răutăți „de opăreală, vânt și piatră”151.
în aceste zile, „femeile nu-i bine să lucreze, nici să opărească ceva, că
e rău de ploi cu piatră și se opăresc cerealele și viile”152, „ nu se croiește
nimic că e rău de moarte, nu se spală că se opărește câmpul”153154
.
155
Cea mai periculoasă era marțea a treia, marțea dracului1'7sau
Ropotinul. Se credea că „dacă cineva se îmbolnăvește, mai cu samă dacă a
lucrat în această zi, nu e nădejde să se scoale”135. în această zi, în localitățile
din sudul țării, femeile nu lucrează altceva decât „fac țeste pentru copt pâinea
142 Bahna, jud Roman.
143 Rădeni, jud. Botoșani.
144 Godeni, jud. Muscel, Lupești jud. Covurlui; Ianca, Romanați.
145 „Nu iese nimeni întâia oară la plug marțea, nu se croiește nimic că e rău de moarte”
Drăgșani, jud. Teleorman.
146 Grohor, jud. Tecuci.
14 Viziru, jud. Brăila.
148 Viziru, jud. Brăila.
149 Caravanețu, jud. Teleorman.
150 „Ziua de marți este ținută pentru grindină” Ianca, jud. Brăila.
151 Mozăceni, jud. Teleorman.
152 Garaganu, jud. Teleorman.
153 Drăgșani, jud. Teleorman.
154 Viziru, jud. Brăila.
155 „Se țin trei marți după Paști, cărora li se zic ropotini, care sânt răi de piatră. Femeile în zilele
acestea nu lucrează nimic decât țeste" Pârlita, jud. Teleorman.
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sau turta”156. în unele localități din Vechiul Regat, în anii secetoși, în această
zi se făcea Caloianul.
Despre Caloian se credea că este: „dezlegătorul ploii”157, „cel care
poruncește norilor să ploaie”158, „trimisul lui Dumnezeu care umblă pe nori
și-i face să ploaie”159. Se spunea că numele de Caloian a rămas de la „un
grec, pe nume Iane, care era evlavios cu toți țăranii de acolo și când se
întâmpla să fie secetă el ieșea la câmp și se ruga lui Dumnezeu să se
milostivească către acei locuitori și să le dea ploaie. Fiind atât de bun și de
milostiv, Dumnezeu îi asculta rugăciunea și dădea ploaie. După câtva timp
muri acel Iane și a început a-1 plânge toți din sat, regretând bunătatea și
ajutorul ce se vedea de la el. La moartea lui, venind și un compatriot de al
lui, bun prieten, a început a-1 plânge cu glas tare: Iane Colo, Iane, adică Iane,
bunule Iane și oamenii din sat auzind pe acesta așa zicând, au crezut că-1
cheamă pe nume, Caloian. Și după trei zile după moartea lui trebuind să-i
facă pomana de trei zile și neavând pe nimeni în urmă, fiind străin, sătenii
gândindu-se la binele și ajutorul ce-1 dădea Caloianul, au contribuit, cu toții,
și au făcut, după obicei, pomană, petrecând cu toții”160161
.
Caloianul se făcea pe timp de secetă, în marțea a treia după Paști,
când ies marțeleX6X. La pregătirea Caloianului (păpușii), luau parte numai
fetele mari, de români, iar la înmormântarea și la masa de pomană participau
și băieții și chiar adulții. Păpușa era îmbrăcată ca un mort, cu cămașă,
pantaloni, panglici și flori, cu lumânări aprinse,162 la cap i se puneau coji de
ouă roșii „înadins păstrate de la Paști”163.
Caloianul se făcea ziua, se punea într-un sicriu și se bocea164 ca un
mort, apoi se purta pe ulițele satului pentru a fi înmormântat. înmormântarea
156 Cotești, jud. Muscel.
57 Dăieni, jud. Constanta.
Măgurele, jud. Teleorman.
159 Corodu, jud. Tecuci.
160 Șurdila Greci, jud. Brăila.
161 Seimenii Mari, jud. Constanta; Cîrjelari, Jijila.
62 Filești, jud. Covurlui.
163 Oltina, jud. Constanța.
164 „Caluiene. lene
Deschide lădițele
Să curgă ploițele
Că de când le-ai închis
Lacurile au secat
Câmpurile s-au uscat
Vitele au zbierat
Pâinea a pălit
Caluiene, lene,
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Caloianului se făcea în țarină, unde era îngropat la loc ascuns165, pe marginea
unei ape166, la răspântii de drumuri167. Când îl duceau să-l înmormânteze, se
imitau toate practicile de la înmormântarea unui mort adevărat: „o fată se
face popă, își despletește părul, pe cap își pune o tingire, drept potcap, iar de
gât își atârnă o pestelcă, drept patrafir, ia o oală legată cu cârpe drept
cădelniță și o carte”168.
Când se înmormânta, păpușa era plânsă de către fetele care participau
la înmormântare:
„Caluiene, lene
Descuie portițele
Să curgă ploițele
Că de când n-a mai plouat
Grâușorul s-a uscat
Vitișoarele au murit
Pruncii în mamă au amorțit
Te-am căutat
Prin pădurea rară
Cu inima amară
Prin pădurea deasă
Cu inima arsă
Noi într-una te bocim
Și ploicică dorim”169.
Păpușa stătea îngropată până în ziua de joi, când „dimineața, până nu
răsare soarele, fetele se duc îl dezgroapă și-l aruncă pe gârlă. Când îl aruncă,
îl aruncă în sus zicând că așa de înalte să crească holdele semănate
pomenindu-le pe rând, apoi duc două căldări cu apă, de pomană la o casă, și
udă pe oricine întâlnesc în cale”170.
După ce aruncau pe apă Caloianul, fetele se întorceau la casa pe care
au ales-o „să facă Caloian, unde au adus făină, brânză, untură și unde stăpâna
casei le-a făcut plăcinte și turte și fac pomană, la care vin și flăcăii”171.
Noi la tine ne rugăm
Deschide lădițele
Să curgă ploițele
Câmpul să-nverzească
Lumea să se veselească” Ungureni Țigănești, jud. Tecuci.
165 Alacapi, jud.Constanța.
166 Piscu, jud. Covurlui.
167 Grohor, jud. Tecuci.
168 Turcoaia, jud. Tulcea.
169 Socariciu, jud. R. Sărat.
170 Sarai, jud. Constanța.
171 Sibioara, jud. Constanța.
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Din săptămâna luminată se țineau „toate joile până la înălțare” ,
timp de 9 săptămâni, „prima este în Săptămâna Mare, Joia Mare și a noua e
Joia mânioasă, după Duminica Mare”173*și nu lucrau la câmp pentru ca să nu
w174
bata piatra
Zilele de joi erau ținute ca zile de sărbătoare „9 joi după Paști ține
poporul, dar mai cu seamă joia întâia, a treia și a noua, când, cu osebire
femeile, le serbează în toată regula”175176
pentru ca să nu li se întâmple
• -176
nenorociri
Se credea că Joi este „o fecioară foarte frumoasă care locuiește în nori
și atunci când lumea se ruga ei o apăra de ploi mari și de grindină”177, „o
femeie bătrână, foarte bună care trăiește într-un loc retras unde nu ajung
oamenii și care e foarte mânioasă când lucrează în joile după Paști”178, „mai
mare peste ploi și grindină și nu dă grindină dacă se țin joile după Paști”179. Se
spunea că „Un împărat Joian simțind că i se apropie sfârșitul vieții și-a sfătuit
supușii să-i serbeze ziua morții spre binele lor. De ziua morții mele de veți fi
datori la alții să nu vă duceți la muncă deoarece în acea zi fierbe piatra mai
tare, norii se vor frământa mai mânioși și munca voastră va fi în primejdie.
Nimic nu se va alege din sporul ce vor muncii în ziua morții mele”180.
Cele mai importante joi din cursul unui an sunt: joia furnicilor, în
săptămâna albă, (ultima săptămână din câșlegile Crăciunului), joia iepelor, în
prima săptămână a Postului Mare, Joia Mare și joile după Paști.
în joia din săptămâna luminată, în unele localități, se obișnuia să se
facă unele ceremonii pentru a se apăra recoltele de ploi cu grindină „când
eram copil gospodarii satului Frumușelu mergeau în joia din săptămâna
luminată cu preotul satului cu 9 oale noi și anafură pe hotarul moșiilor și pe
la toate semnele de hotar, crucile și încrucișările drumurilor, unde făceau o
groapă și îngropau o oală nouă și anafură de la Paști, zicând: până aici are
voie gheața a veni, iar la noi s-o transformi Sfântă Joi în ploaie caldă și
mănoasă”181.

~ Nemțișor, jud.Neamț.
(3 Coslugea. jud. Constanța.
j4 Brebu, jud. Prahova.
'3 Obârșeni, jud Tutova.
176 „țin 9 joi întocmai ca zilele de sărbătoare și cred că dacă vor lucra în aceste zile li
se poate întâmpla mari nenorociri” (Sarai, Constanța).
Avrămești, jud. Tutova.
78 Berești, jud. Covurlui.

Șendreni, jud. Covurlui.
80 T. Pamfile, Sărbătorile la români, Editura Saeculum, 1997. p. 16.
181

Dulcești, jud. Roman.

x
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în aceste zile de joi, „femeile nu cos, nu cârpesc, nu torc, nu bat cu
maiul, nu umblă cu furca prin țarini”182 ; „nu fac leșie, nu opăresc și nu spală
haine”183, că erau rele „de piatră și se opăresc cerealele”184 „nu coc pâine”185.
Bărbații „nu lucrează în vie, la câmp cu plugul și nu bat pari în pământ cu
maiul”186, „nu sapă la câmp”187. în unele localități, în aceste zile „se făceau
clăci la preot”188.
Dintre cele 9 joi ținute, cea mai periculoasă era a noua, numită Joia
bulcilor189 sau Joia verde190, când „fierbe piatra în cer”191. Se credea că în
această zi: „Dumnezeu împrăștie Ielele sau vânturile rele”192; „umblă
Rusalele pe câmp”193; „până-n această zi cresc toate buruienile, iar din
această zi dau înapoi”194. La sfârșitul secolului al XlX-lea, în unele localități,
oamenii au început să nu mai țină toate joile: „azi s-o eriticit lumea, de aceia
plouă cu piatră și le strică pâinea”195.
în toate satele românești, joia a treia după Paști era ziua paparudei.
Despre paparudă se credea că este „o sfântă care se roagă la Dumnezeu să
ploaie”196; este „o sfântă ce poate da ploaia”197; este „o femeie sfântă și toți
oamenii care aveau lipsă de ploaie ploua cu ajutorul ei. Ea se plimba prin
țarini vărsând lacrimi și din acele lacrimi se ridicau norii și ploua”198; este
„zeița ploilor, care umblă cu ploile și are puterea de a da ploaie pe
pământ”199; este „o zână dintre Rusalii care în vremea de demult umbla prin

182 Bistricioara, jud. Neamț.
183 Gălășești, jud. Argeș.
184 Caravanețu, jud. Teleorman.
183 Secuiu, jud. Dolj.
186 Borlești, jud. Neamț.
187 Caravanețu, jud. Teleorman; ..serbează joile după Paști până la Duminica Mare, nu
ies la câmp și în vii ca să nu bată piatra” Haciuni jud. Roman.
188 Bătrânești, jud. Roman.
189 Botești, jud. Roman, Siliștea jud. Covurlui.
190 Zătreni, jud. Vâlcea.
191 Blăjești, jud. Bacău.
192 Havâma, jud. Dorohoi.
193 Rachitoasa, jud. Tecuci.
194 Starita, jud. Prahova.
195 Țuțora, jud. Iași.
196 Niculițel. jud Tulcea.
197 Filipești, jud.Brăila.
198 Turcoaia, jud Tulcea.
199 Filipești, jud.Brăila; „cred că paparuda a fost o zeiță. Se serbează în Joia a treia după
Paști. In ziua de paparudă se udă cu apă cât pot de tare pentru a ploua. Udă și femeile
însărcinate ca să facă copilul ușor” Corodu, jud. Tecuci.
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sate, pe timp de secetă”200 ;„este o sărbătoare în onoarea ploii, în această zi se
udă cu apă pe la fântâni, flăcăi, fete și femei ca să ploaie”201.
Ziua de Paparudă se ținea în toate localitățile, în joia a treia după
Paști „ca o sărbătoare”202, zicând că este paparudă și „se udă cu apă ca să dea
Dumnezeu ploaie peste semănături”203.
In ziua de paparudă era obiceiul să se ude oamenii cu apă ca să
ploaie204, „toată lumea se uda ca să fie anul ploios”205; femeile însărcinate erau
udate ca să dea Dumnezeu ploaie206, sau „li se fură păpucii sau o coasă nouă
pe care le dau pe gârlă zicând că va fi anul mănos și îmbelșugat”207; „se duc
mai multe fete pe la fântâni, pe una o împodobesc cu tot felul de verdeață,
numind-o păpălugără, și înconjoară fântâna strigând: ploaie, ploaie”208*.
Fetele mici, mai ales cele de țigan, făceau pe una din ele paparudă.
Fata care se făcea paparudă purta o cămașă sau fustă, făcută din bozi și alte
buruieni verzi, peste hainele rele, trențăroase299, sau direct pe piele210, se
mânjea pe față cu fructul boziilor ca să fie cât se poate de urâtă21'și era
însoțită de alte fete și copii, sau de mama ei (în cazul fetelor de țigan).
Alaiul cu paparuda umbla prin sat, de la casă la casă, udând pe toți pe
care-i întâlnea în cale212. Femeile însărcinate se temeau să întâlnească
paparuda crezând că „dacă vor fi udate cu apă din paparudă le va muri
pruncul, dar cei care umblau cu paparuda, când le întâlneau nu se lăsau până
200 Tg. Berești, jud Covurlui.
201 Răcoasajud Buzău.
„zi de sărbătoare, de aceea se udă toți” Huruești, jud. Tecuci; „In joia a treia după
Paști poporul serbează paparuda. Nu lucrează nimeni, oamenii se udă unii pe alții ca să
ploaie în timpul verii” Gîrbovi, jud. Ialomița.
203 Berești, jud. Covurlui; „în Joia a treia după Paști femeile țin paparuda având obiceiul a se
uda cu apă una pe alta mai ales pe cele în poziție, având credința că dacă se vor uda va ploua”
Ionășești, jud. Tecuci, „Paparuda era o zi ce o serbau femeile în a treia joie după Paști, se adună
la un loc și se udă cu apă, apoi își petrec cu mâncare și băutură” Poiana, jud. Dolj.
204 „flăcăii, fetele și femeile tinere se udă pe la fântâni ca să dea Dumnezeu ploaie, de

preferat se udă femeile însărcinate” Obliseni, jud. R. Sărat; „femeile se udă pe la fântâni ca
să dea Dumnezeu ploaie cu deosebire fetele mari udă și gonesc pe flăcăi cu cofe pline cu
apă, ca să ploaie peste vară și să se facă pâinea” Cosmescu, jud. Tecuci; .fetele se adună pe
la puțuri și pe cine trece pe drum îl udă cu apă de sus până jos” Viziru, jud. Brăila; „mai
multe fete umblă împreună udând cu apă pe cine întâlnesc în cale” Gura Boului, jud. Olt.
205 Poiana, jud. Dolj.
Măstăcani, jud. Covurlui.
20 Țepu, jud. Tecuci.
Mircești, jud. Vaslui.
Pîrlita, iud. Teleorman.
210
J
Bistrița, jud. Mehedinți.
Godinești, jud. Gorj.
212 Gura Boului, jud. Olt.
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ce nu le udă crezând că îndată o să ploua”213. Intrând în curtea gospodarilor,
fetele care însoțeau paparuda cântau, iar fata îmbrăcată paparudă juca.
Cântecele de paparudă variau de la localitate la localitate, ele fiind o
invocare pentru ploaie și recolte bogate214.în timp ce paparuda juca, un om
sau o femeie, ieșea din casă cu un vas cu apă și o uda zicând să curgă ploile
după cum curge apa din vas215. Proprietarii în curțile cărora juca paparuda o
cinstea cu bani, ouă, făină etc.
După ce termina de jucat prin tot satul, boziile cu care a fost
îmbrăcată paparuda le aruncau pe o cruce, sau le duc la un râu și le aruncă pe
apă scăldând și pe copila care a fost paparudă.
Pentru a apăra culturile de păioase în perioada coacerii, oamenii
țineau și unele sărbători mai puțin importante din calendarul creștin. Prima
sărbătoare era Vartolomeu (11 iunie), zi în care se credea că „răsare găinușa
pe cer, cucuruzul cum o vede, crește ca smuls din pământ, iar grâul începe a
se învârtoșa”216. Ziua era ținută în unele localități ca sărbătoare a grâului
deoarece „de aci încolo seacă rădăcina grâului și trebuie să se coacă’’217, iar

"13 Bogați, jud. Dîmbovița.
214 „Hai paparudă, rudă
Ia ieși de ne udă
Cu găleata rasă
Ploile să se varsă
Unde a da cu sapa
Să curgă ca apa
Am plecat cu cheile
Să descuiem cerurile
Să ne curgă ploaia
Unde a da cu plugu
Să cure ca untul
Să se facă grânele
Cât prăjinele
Să se facă porumbele
Cât pătulele
Boii înjugători
Oameni muncitori
Oile lânoase
Vacile lăptoase
Mai mult sănătoase
Să trăiască domnul casei” Cioara Radu Vodă, jud. Brăila.
/'15 Galbeni, jud. R. Sărat.
216 Orlat, jud. Sibiu.
217 Cugir, jud. Hunedoara.
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oamenii nu lucrau nici la câmp
și nici acasă pentru că „grâul are și el o
sărbătoare și atunci încă să lucrezi”218
219.
Pentru ca „holdele să nu se pripească în timpul coptului”220 și pentru
ca recoltele să fie apărate de fulgere și trăznete, se ținea Precupul221 (8 iulie).
Despre Precup se credea că este „purtătorul fulgerelor și a trăsnetului”222 și
că „fierbe piatra în apă”223.
Sfântul Ilie și Pantelemon erau considerați sfinții cu cele mai mari
puteri asupra fulgerelor, tunetelor și a vântoaselor. Se credea că dacă zilele
lor nu erau ținute ca sărbători, atunci recoltele vor fi distruse, iar oamenii vor
avea de suferit224.
Sfântul Petru ( stil vechi) era sărbătoarea care marca începutul
seceratului “ se bucura sărăcimea că la Sfântul Petru se lesnesc bucatele.
Sfântul aduce pită nouă”225.
Când începeau seceratul oamenii își făceau cruce și ziceau: „Doamne
ajută”, iar când mergeau pe drum și întâlneau oameni secerând, salutau cu:
„Dumnezeu să vă alduiască lucru și pe dumneavoastră și li se răspundea și pe
dumneavoastră”226
Seceratul se făcea cu secera sau cu coasa. Seceratul cu secera este
forma cea mai veche de recoltat, care s-a păstrat până relativ târziu datorită
faptului că snopii rezultați cuprindeau mai puține buruieni și la treierat se
obțineau boabe mai curate. Seceratul cu secera necesita un efort mai mare, de
aceea „înainte de a tăia primul mănunchi de grâu e obiceiul ca secerătorii,
mai ales cei tineri, să se lege peste brâu cu câteva fire de grâu ca să nu-i
doară șalele la secerat”227.
218 „Vartolomeu poartă vântoasele și dacă nu-1 prăznuiești el aduce vântoase puternice în acele

locuri și acestea toată adunătura de pe câmp, clăi de grâu , clăi de fân - o înalță în aer și o
împrăștie încât nu te alegi cu nimic” Vețel, jud. Hunedoara.
219 Orlat. jud. Sibiu.

Frumoasa, jud. Neamț.
’
„pe la noi de regulă e ceva tempestate, nu ziua noaptea sigur de ziua lui Procopie de aceea îi
zic sfântul cel mânios” Vașcău, jud. Bihor.
2 Tîncova, jud. Timiș; „de aceea ziua era ținută și de unguri” Vașcău, jud. Bihor.
3 „și s-a înecat luna în apă atunci când s-a dus cu fratele ei, Soarele, pe puntea de ceară
221

ca să se cunune” Gîngiova, jud. Dolj.
„Un țăran pe nume Bounegru s-a dus în ajunul Sf. Pantelemon pe câmp să strângă în
dimineața zilei următoare niște snopi de orz. Ceilalți țărani l-au sfătuit să vină acasă că
Pantelemon e zi cu primejdie, dar el a zis că-i dau eu lui Pantelemnon. Peste noapte a început o
furtună grozavă și el a voit să vină acasă însă caii s-au speriat și l-au trântit din căruță împreună
cu un copil care a și murit, iar el a rămas, din acea noapte, mut până în anul celălalt când i s-a
dezlegat limba și a început să vorbească” Viziru, jud. Brăila.
Vașcău, jud. Bihor; „La Sf. Petru se începe la secere” Foltești, jud. Covurlui.
22® Cojocna, jud. Cluj.
Dezmir, jud. Cluj.
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Pentru a termina mai repede seceratul și a se evita scuturarea
spicelor, oamenii, mai ales cei avuți, făceau clacă la secerat, la care
participau mai ales tinerii: „feciorii și fetele merg să secere la omul în șura
căruia joacă în timpul anului” , pentru care gazda angaja muzicanți , care
„după fiecare postată secerată cântă iar tinerii joacă”*
230.
229
La terminatul seceratului, „numai fetele trebuiau să facă cununa”231,
din spice, o cunună232 care era adusă la gazdă de o fată curată. Când veneau
pe drum, fetele cântau:
“Grâu-aista-i neghinos
Mânce-1 gazda sănătos
Grâu-aista, ca nada
Mânce-1 sănătos gazda
Dimineață, am plecat
La holdă, la secerat,
Holda mare, grâu frumos
Ca și fața lui Hristos”233.
Când alaiul cu cununa intra în sat, „toți ies cu botele cu apă, de la
fântână, de udă cununa”234. Sosind la gazdă, alaiul cu cununa cânta:
„Dealu Mohului
Umbra snopului
Cine se să umbrește
Și să socotește
Sora Soarelui
Și cu a vântului
Iele se umbresc
Și se socotesc
Care sunt mai mare
Sora Soarelui
Din grai își grăia
Că io sunt mai mare
Că fratele-i Soare
Iei când strălucește
2‘8 Cojocna, jud. Cluj.
229 „Gospodarii mai înstăriți fac clacă la seceriș, adună fete și flăcăi, fac mâncare mai bună și

angajează muzicanți” Gura Râului, jud. Sibiu.
230 Cojocna, jud. Cluj.
231 Vașcău, jud. Bihor.
"32 Cununa putea fi „în formă de cruce sau rotundă” Vașcău, jud. Bihor.
233 Vașcău, jud. Bihor.
234 Steza Cârțișoara , jud. Făgăraș.
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Lumea o-ncălzește
Sora vântului
Din grai își grăia
Că io sunt mai mare
Că fratele îi vânt
Că vânt de n-ar fi
Oamenii ar muri
Oamenii la plug
Și boii la jug
Oamenii pe deal
Și caii din ham
Stăpână, stăpână
Nu te întrista
Că holdele-s rari
Și la spicu-s mari
Dumnezeu va da
Claia găleata
Spicu lingura
Stăpână, stăpână
Gata cina bine
Că cununa-ți vineri
Cununa de plinu
Și-o vadră de vinu
Cununa-i în casă
Și vadra-i pe masă
Că, de n-o vi da
Vine un corb negru
Și-ți ia stogu întregu
Vine cioara neagră
Și-ți ia claia întreagă”235.
Cununa era „dusă la biserică unde se sfințește, o aduc acasă și o
păstrează până la semănat când o ia și o strică în grâul de sămânță”236.

235 Gura Râului, jud. Sibiu.
236 Dezmir, jud. Cluj.
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Contributions â Ia connaissance de quelques coutumes agraires â la
fin du XlX-éme siécle
Résumé

Les auteurs présentent des aspects liés â quelques coutumes agraires
pratiquées a la fin du XlX-éme siécle, á partir des informations existentes
dans certains fonds documentaires, les Questionnaires, constitués comme
méthode de recherche scientifique.
Dans la premiere partié on présente l’influence des mesures
administratives appliquées pendant la deuxiéme moitié du XlX-éme siécle
(la distribution des terres aux paysans, la diminution de la grande propriété
fonciére, la délimitation du territoire appartenant aux habitats ruraux etc.) en
insistant sur le róle de 1’agriculture dans l’économie paysanne.
On présente les coutumes populaires utilisés pour la prévision du
temps, pour des courtes périodes ou pour des périodes plus longues. En
fonctions de ces prévisions météorologiques, on organisait les travaux
agricoles: on labourait la térré, on faisait la semaille des plantes agricoles et
d’autres travaux agricoles pour maintenir en bon état les cultures agricoles
etc.) et tout cela pour obtenir une récolte plus riche.
Les auteurs insistent sur l’importance que les précipitations avaient
pour 1’agriculture traditionnelle, importance qui a généré, le long du temps,
l’apparition des nombreux croyances et coutumes populaires pár lesquelles
on essayait de stopper les pluies trop abondantes, pendant les périodes trop
pluvieuses, ou, au contraire, de provoques leur apparition quand il faisait trop
sec.

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

TEHNICILE TRADIȚIONALE DE PRELUCRARE A LAPTELUI
PRACTICATE ÎN 86 DE SATE NORD-TRANSILVĂNENE CU
SISTEM LOCAL-AGRICOL DE CREȘTERE A OILOR
Ioan Augustin GOIA

Asocierea proprietarilor de oi - forma dominantă de organizare a
procesului pastoral în cazul ovinelor - viza și vizează, la români, în mod
prioritar, exploatarea eficientă a laptelui și repartiția echitabilă a derivatelor
sale, produse deosebit de apreciate, dar dificil de obținut, din cauza lactației
reduse, caracteristice acestei specii. Brânza de oaie deținea, alături de
celelalte derivate lactate specifice, o poziție de prim ordin în alimentația
țărănească românească tradițională, depășind în importanță carnea de oaie. O
asemenea structură a consumului alimentar - normală pentru o populație
agricolă, care creștea un număr redus de oi - a fost semnalată de specialiști
chiar și în mediul populațiilor eurasiatice specializate unilateral în creșterea
animalelor: „O analiză amănunțită a economiei seminomazilor și nomazilor
(eurasiatiaci) demonstrează că produsele lactate constituiau alimentația lor de
bază, în timp ce carnea ca aliment zilnic rămânea rezervată numai unei pături
bogate, relativ restrânse”12
.
Deși lâna, blana și gunoiul turmelor reprezentau plusuri economice
notabile în bugetul gospodăriei țărănești vechi, cu tendințe autarhice, din
zona cercetată , importanța deosebită a produselor din lapte de oaie, în
special a brânzei, în alimentația de efort țărănească, le-a asigurat acestora o
poziție centrală în organizarea procesului pastoral. Nu întâmplător, tehnicile
pastorale transmise de români altor culturi au fost tocmai cele - cu un înalt
grad de specificitate - legate de prelucrarea laptelui de oaie.
De remarcat diferențele semnificative existente - nu numai în zona
cercetată de noi - între tehnicile de prelucrare a laptelui de oaie și tehnicile
utilizate în prelucrarea laptelui de vacă.
Laptele de vacă era și este consumat frecvent, în gospodăria
țărănească din zona cercetată, ca lapte dulce, proaspăt sau fiert. Proximul său
derivat era și este laptele acru, rezultat prin acnrea spontană, fără adjuvant,
sau cu sămânță de lapte acru, a laptelui dulce. De la suprafața laptelui acru
era adunat groștiorul (smântână), care putea fi transformat, prin batere, în
1 S. I. Rudenko, Studieri iiber das Nomadenlum. în „Viehwirtschaft und Hirtenkultur”.
Budapest, 1969, p. 26.
2 Compusă din 86 de sate din zonele Lăpuș, Chioar, Meseș. Dealurile Clujului, Sălaj,
cercetate de autor în intervalul 1979 -1997.
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unt, restul lichid fiind numit zară. Prin încălzirea aceluiași lapte acru se
obținea scoaca (brânza de vacă relativ perisabilă), restul lichid fiind numit
zăr. Caracteristică acestui proces tehnic era desfășurarea lui „naturală”, prima
fază de transformare a laptelui (acrirea lui) demarând lent, iar următoarele
faze (cu excepția obținerii untului) conținând procedee foarte simple, care nu
pretindeau o succesiune imediată, rapidă. întregul demers tehnic era adecvat
prelucrării familiale a unei cantități reduse de lapte de vacă, rămasă după ce o
parte era consumată zilnic, ca lapte dulce, iar o altă parte era rezervată, în
prima parte a perioadei de lactație, vițeilor (laptele dulce se valorifica rareori,
în perioada interbelică, pe piață, unde ajungeau, de obicei, doar derivatele
sale, smântână și untul).
Deosebirea esențială care apare în cazul prelucrării laptelui de oaie
constă în faptul că prima etapă a procesului tehnic este foarte rapidă, grație
unui adjuvant specific (cheag-hag), iar etapele imediat următoare (ridicarea
cașului, țintuirea lui, obținerea jintiței și urdei) se succed la fel de rapid, abia
ultimele etape (fermentarea cașului, obținerea untului) consumându-se pe
îndelete, în zilele următoare. Este evident faptul că acest proces tehnic este
adecvat prelucrării unei cantități mari de lapte, într-o perioadă de timp cât
mai scurtă (se succed trei mulsuri zilnice ale întregii turme), la distanță de
sat, și are ca scop principal obținerea unui produs final conservabil pe o
durată lungă: brânza de oaie.
Am avea deci o tehnică a cărei geneză ne apare ca fiind strâns legată
de spațiul preponderent pastoral, de specificul fiziologic al oii (lactație redusă),
de exploatarea laptelui în asociere, de repartiția derivatelor sale în etape și de
izolarea personalului pastoral specializat, și o alta legată de realitățile fizice ale
spațiului cu profil agro-pastoral, influențată de un specific fiziologic
fundamental diferit (bovine) și de exploatarea familială, cotidiană, a laptelui.
Este interesant de observat că în zonele Meseș și Sălaj, cunoscute încă
din secolul al XVI-1 ea pentru dezvoltarea puternică a creșterii bovinelor, toată
terminologia referitoare la prelucrarea laptelui de vacă este latină (lapte dulce,
lapte acru, groștior, unt, scoacă, zăr, zară34), pe când terminologia care
punctează fundamental procesul tehnic al prelucrării laptelui oilor conține
termeni preromani exact pentru derivatele lactate specifice ovinelor
(străgheată, urdă, brânzăf. Dacă luăm în considerare faptul că și amenajarea

3 Zăr și zară au fost socotiți termeni de origine latină de către majoritatea lingviștilor, vezi
I.I.Russu, Din trecutul păstoritului romînesc, în „Anuarul Muzeului Etnografic al
Transilvaniei”, 1957- 1958, p. 150.
4 I.I.Russu, Din trecutul păstoritului romînesc, în „Anuarul Muzeului Etnografic al
Transilvaniei”, 195 7 - 1958, p. 148 - 151.
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pastorală pentru mulsul ovinelor poartă denumiri preromane (țarc, strungă5),
că persoana care prelucrează laptele de oaie se numește baci, termen atribuit
fondului autohton de I I. Russu6 și că, după unii autori, chiar termenul stână ar
fi autohton7, originea preromană a procesului de exploatare și de prelucrare
specifică a laptelui de oaie pare evidentă. Această dualitate terminologică este
prezentă și în alte ținuturi românești, iar acolo unde termenii latini legați de
prelucrarea laptelui de vacă au fost înlocuiți, în parte, cu termeni de altă
origine, setul de termeni preromani referitori la prelucrarea laptelui de oaie a
rămas același. Diferențele terminologice care apar la nivelul celor două seturi
de termeni tehnici sugerează coexistența, în timp, a două sisteme de prelucrare
a laptelui, cu origini diferite: un sistem preroman, cu geneză posibil montană,
generat de specificul fiziologic al oilor și, implicit, de necesitatea accelerării
procesului de prelucrare și un sistem roman, caracteristic zonelorjoase, generat
de preponderența bovinelor și de desfășurarea predominant „naturală”, lentă, a
procesului de prelucrare a laptelui acestora.
Diferența fundamentală între cele două sisteme de prelucrare a
laptelui a fost sesizată și de cercetătoarea poloneză B.Kopczynska-Jaworska,
care îl citează pe Klecki când semnalează deosebirea esențială, sub aspect
tehnic, între cașul obținut direct din lapte dulce, cu ajutorul cheagului, și
cașul obținut din lapte acru. B.Kopczynska-Jaworska remarcă faptul că
păstorii de oi din Carpații Nordici, a căror origine română este general
acceptată de cercetătorii problemei, obțin cașul de oaie, fără excepție, cu
ajutorul cheagului, în timp ce în satele est-slave și vest-slave din zonele joase
și subalpine este generală prepararea cașului de vacă din lapte acru8. Originea
etnică diferită a locuitorilor din cele două arii evidențiază pregnant contrastul
tehnic, iar trecerea în limbile slave a termenilor specifici referitori la
prelucrarea cu cheag a laptelui de oaie indică proveniența externă a tehnicii
respective în mediul slav.
Vom prezenta în continuare tehnicile de obținere și prelucrare a
laptelui de oaie, practicate în zona cercetată de noi în perioada sondabilăpnn
informatori (ulterioară, în general, anului 1920). Deoarece sistemul de
creștere a oilor practicat în zonă era cel local-agricol, caracterizat prin
desfășurarea întregului proces pastoral doar în hotarul satului, tehnicile
I.I.Russu, Din trecutul păstoritului romînesc, în „Anuarul Muzeului Etnografic al
Transilvaniei”, 1957 - 1958, p. 145 - 146.
I.I.Russu, Din trecutul păstoritului romînesc, în „Anuarul Muzeului Etnografic al
Transilvaniei”, 1957 - 1958, p. 145.
Ibidem
B.Kopczynska-Jaworska, Gebrîihte Schajkase in den Kárpátén, în „Viehwirtschaft und
Hirtenkultur”, Budapest, 1969, p. 531.
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respective erau aplicate fie la stâna din hotar, în totalitate, fie parțial la stână,
parțial în gospodărie.

1) MULSUL oilor se executa în zonă exclusiv la stână, din poziție
posterioare, fiecare dintre cei doi mulgași, care flancau strunga șezând pe
butuci, oprind - prin prindere de piciorul dinapoi - oaia ce-i revenea și
mulgând-o fie prin strângerea repetată a țâței între degetul mare și cel arătător,
fie prin prinderea țâței cu arătătorul și presarea ugerului cu nodul degetului
mare. Anterior mulsului, ugerul oii era presat în jos, cu ambele palme. In
cursul mulsului în găleată, cei doi mulgari blocau strunga cu unul dintre
genunchi. Deși excrementele nu erau socotite spurcate, când sesiza pericolul,
mulgarul împingea oaia mult înainte, evitându-1 în parte. Mulsul era executat
în zonă doar de către bărbați, păcurarii fiind ajutați primăvara (când nu
răzbeau singuri, din cauza cantității mari de lapte) fie de mulgari angajați, fie
de mulgari aduși cu împrumut, ori de membri ai familiei care își primea laptele
cuvenit. în satele în care mulgarii erau angajați, informatorii justificau faptul
subliniind că profesionalismul mulgarului influența randamentul turmei:
„Dacă n-o mulge (pe oaie) de prima dată bine, rându’ întie, să-i golească
ujeru’, să fie mulsă ca lumea, să ieie tăt picuru’ de la ea, ea înțarcă. Că ce-i
rămâne în ujer de-amu dimineața, pă miază nu-1 mai are”9.
Caracteristic pentru zona cercetată și pentru alte zone din România
este faptul că laptele de oaie nu a fost și nu este consumat, în gospodărie, ca
lapte dulce, în stare proaspătă sau fiert. Chiar și în cazurile - extrem de rare
și datorate unei conjuncturi economice speciale - în care proprietarii își
mulgeau oile proprii separat, laptele obținut era amestecat cu cel de vacă și
era transformat, în gospodărie, prin închegare, în caș. Nici în Ungaria nu se
consuma laptele de oaie în stare proaspătă10. Numărul relativ mic de oi
deținut de o familie, cantitatea mică de lapte furnizată de acestea, prin
specificul lor fiziologic, faptul că ele trebuiau să fie, din acest motiv,
organizate în turme comunitare, care rămâneau întregul sezon în hotarul
satului, departe de gospodării, explică absența laptelui de oaie proaspăt din
meniul țărănesc cotidian. Cu atât mai mult surprinde situația din Bulgaria,
unde laptele de oaie proaspăt era, conform lui C. Vakarelski, „...consumat cu
regularitate, pretutindeni”11. Deoarece autorul nu dă detalii, bănuim că o
conjunctură organizațională aparte explică acest fapt.
9 Inf. Borbei Vasile, n. 1922, Sâncraiu Almașului.
10 L.K. Kovács, Die traditionelle Milchwirtschaft bei den Ungam, în „Viehwirtschaft und
Hirtenkultur”, Budapest, 1969, p. 657.
11 C. Vakarelski,Milchverarbeitung undMilchprodukte bei den Bulgaren, în „Viehwirtschaft
und Hirtenkultur”, Budapest, 1969, p. 547.
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2) ÎNCHEGAREA LAPTELUI Șl OBȚINEREA CAȘULUI
în intervalul cercetat prin informatori, executarea celor două operații
revenea și revine, la stâna din hotar, în mod obișnuit, proprietarului laptelui
(numit, în această împrejurare, baci sau băcioi) sau păcurarului, iar în
gospodărie - unui membru al familiei, care putea și poate fi, în acest caz, și
de sex feminin. Baciul specializat, angajat cu simbrie, a fost semnalat,
sporadic, doar în Lăpuș și în special pentru perioada interbelică (cu excepția
satelor cu stâna la munte, unde prezența sa era obligatorie).
Laptele din gălețile pline era turnat de către persoana care băciuia în
vasul din doage folosit pentru închegat (fie ciubăr, fie putină'), prin
strecurătoarea de lână sau de pânză, sprijinită ori pe buza vasului, ori pe
Jupeiu' ciubărului, ori pe cracul de ciubăr, ori întinsă de două țăpușe
paralele și orizontale.
în perioadele călduroase, laptele era închegat imediat după muls, atât
în cazul în care era prelucrat la stână, cât și în cazul în care era transportat în
gospodărie, cu ciubărul purtat manual. Transportarea laptelui în sat, de către
proprietar, cu măgarul (în recipiente speciale, din doage) sau cu carul, a
condus, în ultimele decenii, la închegarea laptelui în gospodărie.
în perioadele reci, vasul de închegat era așezat lângă focul din vatra
stânei, pentru ca laptele să se încălzească puțin, până la temperatura laptelui
muls, sau se încălzea o parte din lapte într-un vas, amestecându-se ulterior cu
restul laptelui, după care se punea cheagul. în Sâncraiu Almașului, în laptele
proaspăt, adus toamna în gospodărie, într-o perioadă cu temperaturi scăzute,
se pune apă încălzită (un litru la zece litri), care îl subțiază și îl readuce la
temperatura din momentul mulsului, permițând închegarea .
în mod obișnuit, cheagul (țiagur) era obținut în zonă din stomac de
miel sau de ied, din stomac de porc și - doar în Lăpuș, sporadic - din stomac
de vițel. Utilizarea stomacului de miel sau de ied - sacrificați înainte de
înțărcare - predomină în Lăpuș, iar utilizarea stomacului de porc predomină
în Dealurile Clujului, nelipsind din restul zonelor. Presupunem că acolo unde
numărul mic de oi proprii nu pretindea obținerea unei cantități mari de cheag,
stomacul porcului, sacrificat în fiecare iarnă în gospodărie, furniza o cantitate
suficientă, tăierea unui miel de lapte în acest scop devenind inutilă. Nu este
exclus ca această renunțare aproape totală la cheagul de miel sau de ied să se
fi produs, în asemenea sate, abia în momentul în care s-a pierdut eventualul
element de magie analogică (laptele închegat în stomacul mielului de lapte
produce închegarea laptelui muls).*
12 Inf. Borbei Vasile, n. 1922, Sâncraiu Almașului.
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Stomacul (rânza') mielului sau iedului neînțărcat conține „brâzușca
cee de lapte în el”, care trebuia recuperată și spălată cu apă, împreună cu
stratul interior al stomacului, obținut prin jupuire. In cazul cel mai simplu,
atât peretele stomacului, cât și brânza spălată erau sărate puternic și alcătuiau
împreună un săculeț, care era uscat și păstrat în loc uscat și curat, deasupra
vetrei, până primăvara, când era preparat tiagid. In majoritatea satelor,
brânzei sărate i se adăuga - înainte de a fi pusă la uscat, înfășurată în stomac
- fie zer dulce, scurs de pe caș, fie zer dulce și oțet de mere, ori lapte dulce,
brânză iute de oaie și oțet.
Primăvara, înainte de folosire, din săculețul amintit - bine spălat la
exterior - se tăia o bucată care era mărunțită, iar bucățile erau lăsate la
fermentat doar în apă călduță, lichidul obținut, strecurat, fiind folosit la
închegat. în majoritatea cazurilor însă, bucățile tăiate fermentau („să
ilestesc”) în patru-cinci litri de zer acru, de oaie, sau în aceeași cantitate de
zer dulce, căruia i se adăuga „o mână de sare”. Existau și cazuri în care se
adăuga chiagului doar oțet cu apă, o practică socotită rudimentară, cu efecte
neplăcute asupra gustului cașului. Unii informatori recomandau totuși
adăugarea unui „miez de oțăf ’ (cantitate infimă) la zerul amintit, considerând
că, în asemenea cantitate, nu dăunează cașului dar, în schimb, asprește
cheagul, îl face mai puternic.
Stomacul porcului (tișcă, bitirigă) trebuia spălat cu mai multă grijă,
până își pierdea total mirosul urât. în unele sate se foloseau în acest scop
exclusiv sarea și apa, în altele - sarea, pănușile de porumb și apa. în special în
satele din zona Dealurilor Clujului, unde utilizarea stomacului de porc avea
tradiție, spălarea era deosebit de minuțioasă. în Valea Hranei, de exemplu,
stomacul porcului era spălat cu sare, urzici, oțet și pănuși de porumb, iar în Rus
- cu sare, cu pănuși de porumb, cu păsat sau cu făină de porumb.
După spălare, stratul interior al stomacului de porc să dubé (se
jupuia), pentru a fi folosit la obținerea cheagului. Bine sărat, el era preparat
fie prin uscare, asemenea stomacului de miel, fie prin saramurare, caz în care
- bine sărat - era păstrat într-o oală până primăvara. în satele în care stratul
dubit era supus uscării, el putea fi atârnat imediat după sărare, sau putea fi
umplut, în plus, după metoda folosită în cazul stomacului de miel, cu făină de
porumb și oțet sau cu brânză de oaie.
Indiferent de tehnica de conservare, prin saramurare sau prin uscare,
prepararea cheagului în primăvară urma regulile deja menționate în cazul
utilizării stomacului de miel.
în sfârșit, cheagul de vițel ne-a fost semnalat - în mod semnificativ doar în Ungureni și Cupșeni13, sate necooperativizate în care - în ciuda
13 Vezi lista informatorilor.
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interdicției sacrificării tineretului bovin înainte de 1989 - vițeii erau
sacrificați, ilegal, la vârste mici. Cheagul era obținut și în acest caz doar din
stomacul vițeilor de șase-opt săptămâni, neînțărcați. Stomacul și cașul
conținut în el erau bine spălate, apoi cașul era depus în stratul interior - jupuit
- al stomacului, adăugându-i-se un sfert de litru de lapte dulce (de vacă sau
de oaie), brânză de oaie și „o mână de sare”. Uscat prin suspendare, cheagul
era folosit primăvara, prin mărunțire în apă călduță. Se considera că folosind
doar jumătate din cheagul uscat, cealaltă jumătate „să răsuflă” și își pierde
din tărie, cheagul provenit din aceasta preparându-se, în consecință, mai
concentrat.
Cheagul era încercat, înainte de folosire, pe o cantitate mai mică de
lapte, pentru a se estima, proporțional, cantitatea necesară pentru un închegat
optim, știindu-se că prea mult cheag face cașul iescos, săc. Deoarece tăria
cheagului trebuia verificată, o asemenea estimare prealabilă este obligatorie.
Prin aplicarea an de an a rețetelor susmenționate, s-a constat în zonă că
pentru închegarea a 20 de litri de lapte sunt necesare, în general, una-două
linguri pline cu cheag lichid, strecurat.
Cheagul turnat în vasul de închegat era estimat și amestecat cu
ajutorul lingurii pentru băcluit (lingură mare, gâjă, găvan). în funcție de
temperatura mediului și de tăria cheagului, durata închegatului oscila între 25
și 40 de minute. în Lăpuș, unde putina are capac (fiind), acesta o acoperă,
pentru a păstra căldura și a permite cheagului să lucre, în restul zonei vasul
de închegat era și este acoperit cu o țesătură.
Gunda Bela semnala utilizarea, în Lăpuș, a cheagului de proveniență
vegetală, în special în cazuri de forță majoră (lipsa momentană a cheagului
de proveniență animală). Prin 1940-1948, în Cupșeni, Ungureni, Suciu de
Sus și Rogoz frunzele și tulpinile de măcriș - zdrobite - erau legate într-o
pânză rară, introduse în lapte și strânse de mai multe ori în pumn, pentru a
elibera sucul ce închega laptele14. Tot în Lăpuș (Rogoz, Suciul de Sus) a fost
folosită, pentru închegarea laptelui de oaie, ciuperca Lactarius Piperatus
(bureții usturoi) sau seva de mesteacăn fermentată15. Măcrișul mai era folosit
pentru închegarea laptelui de oaie și de secui, de ucrainienii și de slovacii din
Tatra, de valahii din Moravia și de românii din Năsăud (Parva, Rebra)16. Tot
măcriș utilizau uneori, pentru închegat, și unii români dintre Someșul Rece și
Mureș, alții, tot din Munții Apuseni, folosind cu rezultate identice și coaja

14 B. Gunda, Pflanzliche Labstoffe in den Kárpátén, în „Vichwirtschaft und Hirtenkultur”,
Budapest, 1969, p. 505 - 506.
15 Ibidem, p. 505.
16 Ibidem, p. 506.
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verde de nucă, mărunțită, legată într-un ștergar și introdusă în lapte .
Maghiarii din Câmpia Transilvaniei, românii din Munții Apuseni, ciobanii
din Jina, care pășunau pe Valea Drăganului, în Bihor, ciobanii maghiari din
Ciuc și cei moldoveni, care își pășunau turmele alături de aceștia, foloseau
pentru închegat sânzienele, dar numai în perioada de primăvară și de început
de vară, când tulpinile erau încă tinere, verzi*
18. Cu sânziene mai închegau
laptele de oaie și huțulii din Maramureș și ciobanii din anumite zone din
Slovacia19. Pe Arieșul superior, în Sălciua, se foloseau pentru închegat - ca
adaos la cheagul de origine animală - porumbele, semințele de cânepă și de
bostan (informație furnizată lui Gunda B. de V. Butură)20. Sucul de porumbe
se utiliza în același scop și pe Valea Lăpușului și în Năsăud, zone unde
laptele de oaie se închega și cu mere sau cu pere pădurețe21. Gunda B.
menționează utilizarea cheagului de proveniență vegetală de către vechii
evrei, greci și de către romani, semnalând prezența lui în Europa medievală și
contemporană, alături de cheagul de proveniență animală22. închegarea cu
străgeată (Munții Rodnei) sau cu brânză iute (Ocoliș, Valea Arieșului) este
considerată de reputatul etnograf un relict al unei străvechi culturi
pastorale23. El consemnează prezența acestei tehnici și în unele sate din
Munții Apuseni și din Lăpuș24.
Cheagul de proveniență industrială a fost folosit în zonă doar
sporadic, începând cu deceniul opt al secolului al XX-lea, fiind cumpărat de
la centrele comunale sau orășenești de prelucrare a laptelui. Astăzi se
apelează la el în mai mare măsură, putând fi procurat cu mai multă ușurință,
din circuitul comercial. Atitudinea beneficiarilor din zonă față de acest tip de
cheag este contradictorie, unii lăudându-i calitatea superioară, alții
contestând-o.
închegarea deplină a laptelui era verificată în momentul în care să
rumpe, să spărge, să tűié laptele închegat, fie cu lingura, în cruce, fie cu
sterpii, cu care se învârtea în jintiță (Lăpuș). Dacă zerul ivit în crăpătură era
limpede și galben-verzui, nu alburiu, se considera în întreaga zonă că laptele
era bine închegat. Și felul în care crepa laptele închegat constituia în unele
1' B. Gunda, Pflanzliche Labstoffe in den Kárpátén, în „Viehwirtschaft und Hirtenkultur”,
Budapest, 1969, p. 505 - 506.
18 Ibidem, p. 506 - 507.
19 Ibidem, p. 507.
20 Loc. cit.
2' Ibidem, p. 508.
2“ Ibidem. p. 508 - 510.
23 Ibidem, p. 513.
24 Ibidem, p. 512.
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sate un indiciu: când acesta se despica puțin în fața degetului sau a
instrumentului folosit, laptele era socotit bine închegat. Izolat (Fălcușa,
Gâlgău pe Someș, Poiana Blenchii)25, se considera că sterciul (pentru bătut
laptele) care rămânea înfipt vertical în lapte semnala faptul că acesta era bine
închegat {înstânit).
în satele în care fiecare proprietar își mulgea separat oile proprii,
transportând laptele - de trei ori pe zi - acasă (Drăghia, Dealu Mare,
Coroieni, Ban, Bănișor)26, mulsoarea de la prânz și cea de seară, prea mici
pentru a fi prelucrate, se păstrau în pivniță sau în cămară, în oale de lut ținute
în apă rece, până dimineața, când erau închegate împreună cu mulsoarea de
dimineața, la care se adăuga și laptele de vacă muls acum (proporția: optnouă litri de lapte de oaie la cinci-șase litri de lapte de vacă).
După verificare, laptele închegat era mestecat în vestul zonei cu
lingura mare - indiferent dacă operația se consuma la stână sau în
gospodărie - iar în estul zonei să bate cxxjintalăul {sterciul). Cu cât se
mesteca sau se bâte mai bine laptele închegat, cu atât se separa mai bine,
ulterior, cașul de zer, consideră informatorii. în satele din nordul Lăpușului,
laptele închegat era bătut cu jintalăul până apărea pe pereții putinii, de jurîmprejur, în relief, un cearcăn sau cerc de substanță grasă, care era curățată
cu lingura și aruncată în putină, trecându-se apoi la strânsu ’ cașului.
Toți informatorii subliniază că strânsu ’ necesita răbdare, executându
se tară grabă: „De umbli fuga nu poți strânge cașu’. De umbli încet, îl strângi
mai iute”27. Din acest motiv, în acele sate din Dealurile Clujului, Meseș și
Chioar, în care cașul era obținut în gospodărie, de către femeile veșnic
ocupate, peste laptele adus închegat de la staul, în ciubărul cu rudițe, acestea
așezau imediat mai multe blide de lut, adânci, cu gura în jos, care erau
apăsate ușor, pentru început, fiind lăsate apoi să preseze cașul încet, treptat,
în timp ce femeile își vedeau de alte treburi casnice, având doar grijă să
scoată din timp în timp zerul strâns deasupra. După scoaterea zerului, cașul
era luat din ciubăr și depus în straița de caș sau înprinzare, tot cu ajutorul
unui blid, agățându-se apoi, pentru scurs, la grindă, în casă, timp de o zi.
De observat faptul că în incinta stânei din hotar le erau interzise
femeilor accesul, mulsul oilor și prelucrarea laptelui, în timp ce manipularea și
prelucrarea de către ele, în gospodărie, a laptelui de oaie adus de la stână, erau
considerate firești, cu excepția perioadei de ciclu menstrual. Informatorii nu au
reușit să explice această contradicție, invocând doar distincția pe care tradiția a
25

Vezi lista informatorilor.
26 Idem.
27 Inf. Buda Vasile, n. 1915, Ungureni.
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facut-o întotdeauna între „stână” și „acasă”. La o examinare atentă, natura
acestei distincții, vag conștientizată de către comunitate, devine evidentă.
Pentru comunitatea tradițională, stâna din hotar constituia un spațiu
cu o sacralitate specifică, obținută prin practici magice ce vizau apărarea și
păstrarea purității magice a terenului împrejmuit și a construcțiilor aferente.
Conform informatorilor, menținerea purității magice a terenului stânei era
obligatorie, deoarece laptele oilor „se spurca” nu doar în urma contactului
direct cu o persoană impură, ci și în urma contactului cu terenul, construcțiile
sau obiectele devenite impure în momentul atingerii lor de către o persoană
impură (femeie, bărbat nespălat după un contact sexual). Stropii de lapte
împroșcați din găleata de muls pe un teren impur determinau, de exemplu,
spurcarea laptelui tuturor oilor din turmă. Cu atât mai mult era periculoasă
atingerea directă a laptelui de către femei în momentul mulsului, moment
marcat de ipotetice pericole suplimentare, deoarece prilejuia primul contact
al laptelui cu exteriorul.
A doua trăsătură distinctivă a spațiului stânei rezidă în caracterul
comunitar al acestuia, generat atât de efortul material comun de edificare a
amenajărilor și construcțiilor specifice, cât și de solidarizarea asociaților în
fața ipoteticelor prejudicii de natură magică.
Dacă spațiul stânei era sacralizat și avea caracter comunitar, spațiul
casei era, dimpotrivă, desacralizat (pe sectorul în discuție) și avea caracter
privat, fapt ce justifica anularea, aici, a interdicțiilor menite să protejeze
comunitatea. Pentru perioada mai veche, tranziția de la un spațiu la altul nu
era lipsită de o oarecare logică magică: pe atunci laptele de oaie era închegat
obligatoriu la stână, deci parcurgea acolo, în spațiu protejat, partea cea mai
vulnerabilă a ciclului de prelucrare, conform raționamentului magic, după
care intra în spațiul casnic desacralizat, privat, în care ciclul de prelucrare
continua pragmatic. Libertatea de mișcare a femeii în acest spațiu familial era
semnificativă, cu atât mai mult cu cât și domeniul obținerii și prelucrării
laptelui de vacă, în gospodărie, îi aparținea exclusiv.
La stânele din Lăpuș, la care se folosea jintalăul la bătut, strânsu ’
debuta cu o manevră executată cu ajutorul lui. După ce laptele închegat era
bătut, jintalăul era introdus în putină până la fund, după care se ridica cu el,
tot încet, cașul de acolo, facându-1 „să primască zăr dedesupf’. Apoi, tot cu
jintalăul, cașul era apăsat deasupra, tot încet, până ieșea zer mult la suprafață.
Abia în acest moment începea baciul, cu mânecile suflecate, „... să-l strângă
tăt roată, tăt roată (circular), până-1 puté lua pă brață”28. Cașul strâns era
ridicat de baci pe antebrațe și pus în strecura țesută, rectangulară, așezată

28 Inf. Buda Vasile, n. 1930, Cupșeni.
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peste o altă putină sau pe căldare, colțurile strecurii erau unite și înnodate,
iar ea era atârnată într-un cui al comarnicului, pentru stoarcerea zerului.
Când proprietarul făcea un caș mare, acesta era ridicat „pă patru
mânuri”, de către doi oameni. în general însă, erau evitați coșii mari, din
cauza faptului că rețineau o parte din zer și dospeau greu, trebuind să fie
tăiați în două sau chiar în patru când erau expuși la soare. în Lăpuș, de
exemplu, dintr-o mulsoare de 60 de cupe se obțineau trei cași, unul putând să
aibă, după dospire, cca. 6 kg.
La stânele din Sub-Meseș, unde jintalăul era necunoscut, băcioiul
arunca puțin zer cald peste laptele închegat și mestecat, înainte de a începe
să-l strângă cu palmele, prin apăsare treptată, tară grabă. Ridicat pe antebrațe
și pus în prinzare, cașul primea formă prin răsucirea ușoară, cu un băț, a
colțurilor legate ale primării, care era apoi agățată în pripilicul bășagului,
pentru a se scurge zerul.
Atât la unele stâne din Lăpuș, cât și la unele din Sub-Meseș era
cunoscută și practica - introdusă, probabil, de baci necinstiți, angajați cu
simbrie - de a cufunda prinzarea, conținând cașul proaspăt, încă umed,
nedospit, în căldarea cu zer fierbinte, unde rămânea cca. cinci minute. Cașul
astfel tratat „facé față faină” și avea coaja galbenă, lucioasă, dar era plin de
zer - tocmai pentru a „trage greu la cântar” - și era sărac în grăsime
(„unsoarea o scoate zăru’”). Coaja îl împiedica să dospească normal și - dacă
nu era tăiat în bucăți, pentru a fi facilitată fermentarea - brânza obținută din
el nu era de calitate. După renunțarea la bacii cu simbrie, practica a fost
folosită în zonă doar de proprietarii de oi lacomi, care vindeau frecvent caș la
piață, în orașe, necunoscătorilor.
Cașul obținut în gospodărie era păstrat în casă, la scurs, o zi, după
care - în majoritatea cazurilor - era scos afară, să dospească la soare timp de
mai multe zile (durata procesului depinzând de condițiile meteorologice și de
mărimea cașilor), sub supraveghere. După prima zi de expunere la soare - pe
o leasă, pe o masă, pe o scândură - cașul era întors în aceeași prinzare sau
mutat într-o prinzare curată, iar în unele sate era găurit cu fusul cu această
ocazie, pentru a ieși din el și restul de zer. Existau însă și sate în care cașul
obținut în gospodărie nu era scos la soare, ci era păstrat doar în casă, timp de
trei zile, până la prelucrare, considerându-se că acest procedeu îmbunătățea
brânza și era mai igienic (Fântânele, Ciureni, Ceaca, Osoi)29.
în satele în care cașul era obținut la stână, el dospea pe leasa
comarnicului sau în pripilicul bășagului. Deoarece erau rare cazurile în care
dospitul era încheiat la stână (puțini proprietari rămâneau la stână mai mult
29 Vezi lista informatorilor.
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de una-două zile), procesul continua acasă, pe o leasă așezată la soare, sau
suspendată sub tavanul prispei. în satele zonei Meseș, o asemenea leasă
suspendată era închisă cu stinghii verticale, ca o colivie, pentru a feri cașul de
atacul păsărilor.
Cașul dospit era recunoscut după coaja sa galbenă și după găurile
mici și dese. Dacă se punea prea mult cheag în lapte, coaja cașului crăpa în
cursul dospirii, dacă cantitatea de cheag era corect dozată, cașul dospit avea
coaja netedă.
Cercetătoarea poloneză B.K. Jaworska distinge „cașul moale”,
obținut în urma scurgerii zerului din cașul proaspăt prin simplă suspendare,
practică prezentă „peste tot în Carpați”, de „cașul tare”, presat în crintă,
obținut în Carpații sudici (Sibiu, ȚaraBârsei, Făgăraș, Parâng)30 și în Câmpia
Transilvaniei31. Ea remarcă faptul că din cașul tare se obține de către păstorii
români nu numai brânză de burduf, ci și telemea32, observație care ne
sugerează posibilitatea ca introducerea crintei în Transilvania și într-o parte a
Ungariei să fie legată tocmai de prepararea brânzei telemea, un sortiment mai
recent de brânză, tipic păstorilor transhumanți aflați în contact, în perioada
medievală, cu piața turcească. în zona cercetată de noi, presa pentru caș nu a
fost folosită înainte de al doilea război mondial, fiind introdusă, sporadic,
doar în ultimele decenii ale secolului al XX-lea, tocmai în legătură cu
tendința proprietarilor cu mai multe oi de a prepara telemea de oaie pentru
vânzare la piață.
3) PREPARAREA BRÂNZEI
în întreaga zonă, brânza era preparată în gospodărie, de către fiecare
gospodină, prin zdrobirea și sărarea cașului, fiind păstrată într-un recipient
din doage, tronconic, numit toc (tic în Sub-Meseș) sau în unul bitronconic,
din doage curbate, numit bărbânță.
Pentru a nu se altera brânza, aceste recipiente din lemn erau curățate,
în Lăpuș, anterior umplerii, prin turnarea în ele a unui amestec de apă și
cenușă („un pumn de cenușă”), în care erau aruncate nouă pietre de râu
încinse în foc (înfocate), al căror număr, întotdeauna același, sugerează
semnificații rituale între timp pierdute. Vasul era acoperit cu o pânză groasă,
leșia și aburii creați curățind interiorul recipientului, clătit ulterior, repetat, cu
apă rece.

30 B.K. Jaworska, Gebrilhte Schafkase in den Kárpátén, în „Viehwirtschaft und
Hirtenkultur”, Budapest, 1969, p. 531.
31 Ibideni, p. 535.
32 Ibidem, p. 533.
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Leșia era folosită pentru spălatul tocurilor și în vestul zonei, dar nu în
toate satele, în unele fiind considerată suficientă răzuirea interiorului cu
cuțitul, urmată de opărirea vaselor cu apă clocotită și frecarea lor, recent, cu
pena de rădăcini.
Existau și sate în care se folosea pentru spălarea recipientelor
menționate doar zerul clocotit (Cernuc, Mesteacăn, Prislop)33.
Gospodina tăia cașul felii, în covata mare, lăsându-le cu coajă sau
îndepărtând-o. în unele sate, feliile erau sărate înainte de sfărmare, în altele
erau întâi sfărmate, sarea adăugându-se ulterior. Sfărmarea se executa doar
manual în perioada interbelică, folosindu-se mai apoi răzătoarea metalică sau
mașina de tocat came.
în cazul în care sărarea se făcea după sfărmare, sarea era presărată pe
toată suprafața cașului, într-un strat a cărui grosime se stabilea în funcție de
experiență. în Chiuiești, de exemplu, se spunea că stratul de sare trebuia să
fie atât de gros, încât „... să să vadă urma mâțului” în el34 Abia apoi începea
amestecatul sării, evitându-se frământatul brânzei, deoarece se considera că o
asemenea operație repartiza inegal sarea. Amestecatul sării începea dintr-un
capăt al coveții, ridicându-se repetat cașul sfărmat, cu palmele, și era reluat
din celălalt capăt, până când sarea era repartizată omogen.
în unele sate, brânza era presată în recipiente în aceeași zi, în altele
era lăsată în covată încă o zi, să se topească complet sarea și să se vadă dacă,
în final, brânza este suficient de sărată. Abia a doua zi, la gustarea ei, „nu tenșeli” și nu riști să pui prea puțină sare, susțin informatorii.
Dacă proprietarul dorea să obțină brânză usturoaie, iute (să nu se
consume repede, fiind picantă), o lăsa în covată, nesărată, până a doua zi
(Meseș)35.
Brânza să bűié în recipient cu pumnul, cu bătălăul (un pilug de lemn)
sau cu sulul de la război, avându-se grijă să nu rămână prin brânză goluri cu
aer, care ar fi favorizat alterarea.
în Lăpuș (Cupșeni, Ungureni, Costeni, Vălenii Lăpușului, Chiuiești,
Gostila, Poiana Blenchii)36 se obișnuia ca între două straturi de brânză bine
bătută să se așeze felii de caș sau felii de urdă, bine sărate. Cașul își păstra
gustul inițial până în momentul consumării, iar urda - altfel perisabilă - se
conserva perfect, luni de zile, dobândind doar un ușor gust iute.
Extrem de important pentru conservare era modul în care era închis
recipientul umplut cu brânză. în majoritatea satelor din zonă, în partea de sus
33

Vezi lista informatorilor.
34 Inf. Petăr Irina, n. 1931, Chiuiești.
35 Inf Marincaș Vasile, n. 1903, Pria.

Vezi lista informatorilor.
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a recipientului se așeza, peste brânză, un strat de pănuși de porumb fine,
alese din timp, cu un an în urmă, și păstrate în mănunchiuri numite păpușoi,
iar în alte sate se așeza între pănuși și brânză un strat de sare. Peste pănuși
era așezat în final fundul de lemn, apăsat de o piatră de râu.
Deoarece timp de aproape o lună brânza „slobozé zăr”, recipientul
era deschis la trei-patru zile, zerul era înlăturat, brânza de la suprafață era
spălată cu apă călduță, iar sarea și pănușile erau schimbate. Cu această
ocazie, unele gospodine turnau pe deasupra slatină (apă sărată), pentru ca
brânza să nu facă viermi.
Cu un strat de sare și altul de pănuși erau închise și bărbânțele din
Lăpuș. în Gostila și Poiana Blenchii37 se luau și măsuri suplimentare: peste
pănuși se aștemea un strat de faină de porumb, iar peste acesta - „o turtă de
lut clios”, peste care se fixa fundul de lemn.
în Cupșeni și Ungureni se aștemea peste brânză un strat de frunze de
stejar, schimbat cu altul, proaspăt, după ce era înlăturat zerul de deasupra și
era spălată brânza de la suprafață, pentru a nu face codați (viermi). Când
bărbănța „nu mai slobozé zăr”, era îngropată complet într-un locaș săpat în
pământ, în șură sau în cămara casei38.

4) OBȚINEREA JINTUIEIJI. Cu acest termen era desemnat, în
satele din zonele Meseș și Dealurile Clujului, zerul gras obținut prin frecarea
manuală a cașului proaspăt scurs, peste care se arunca uneori un pumn de
sare și puțin zer dulce - cald sau doar călduț.
Ca echivalent al termenului jintuială, alături de care se folosea,
apărea în unele sate cuvântul zară (Osoi, Cemuc)39, cu același înțeles.
în Lăpuș, zerul gras, stors prin simpla frecare a cașului proaspăt
scurs, se numea jintuit. în Ungureni și Cupșeni se adăuga acestui zer gros,
pentru a formajintuitul, și podul uns, luat de pe zerul ce începea să urdească
în căldare40.
Jintuiala sau jintuitul nu se extrăgea din caș în toate satele zonei,
știindu-se că procedeul sărăcește cașul în grăsime și face brânza seacă.
Jintuiala era folosită - în principal - la gătitul balmoșului (faină de
mălai fiartă înjintuială, prin presărare, cu adaos de ou), dar posibilitatea de a
o înlocui în acest proces cu groștior de bivoliță sau de vacă a scăzut mult
importanța ei culinară, într-o zonă renumită pentru creșterea cornutelor mari,
cum era cea cercetată. Obținerea untului din jintuială este rar menționată de
37 Vezi lista informatorilor.
38 Idem.
39
40 Idem.
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către informatori, poate tocmai datorită posibilității de a-1 obține - în
condițiile creșterii numărului bubalinelor - din smântână de bivoliță, fără a
afecta, prin j intuire, calitatea cașului și a brânzei de oaie.

5) OBȚINEREA JINTIȚEI ȘI URDEI
Zerul rămas în urma obținerii cașului (zării ’ dulce) era fiert la stânele
din zonă în căldarea de aramă, de fontă sau de tablă, învârtindu-se în el
permanent, cu meciul (băț având legate la un capăt rămurele de mesteacăn),
cu șterțul (băț având un capăt scămoșat prin zdrobire) sau cu măturică de
mesteacăn, pentru a nu se prinde de fund.
Conform informatorilor din Lăpuș, zerul trebuia să fiarbă încet, la foc
cu jar mult și pară puțină, deoarece zerul care clocotește puternic „... n-apucă
a urdi”. Când zerul era atât de fierbinte încât „... nu putei țâne jejetu’ în el”,
baciul turna în el o anumită cantitate de lapte de oaie, pusă deoparte după
muls (în proporții diferite, mergând până la un litru de lapte la zece litri de
zer), pentru a spori cantitatea de jintiță.
în momentul în care zerul „... prindea a urdi” și apăreau primii fluturi
de urdă, baciul trebuia fie să ferească căldarea lateral, lăsând-o doar pe
jumătate deasupra focului, fie „să tragă focu”, slăbindu-1 în așa fel, încât
zerul să nu clocotească, ci să fiarbă domol. Dacă baciul observa că zerul
tindea să clocotească într-un punct, picura acolo, cu lingura de băciuit, zer
rece, „să îngăduie” (să înceteze clocotitul), obținând, prin acest control
permanent, bulgări mari de urdă, peste care turna mereu cu lingura zer
fierbinte, până considera că s-a făcut „... pod bun de urdă, de-un lat de mână
de gros“ și că urditul s-a încheiat. Când zerul din căldare devenea verzui,
baciul avea grijă ca urda strânsă să fie bine fiartă, întorcând cu lingura de
băciuit bulgării pe ambele părți și împingându-i dinspre centrul căldării spre
margini, în același scop. Zerul mai trebuia să fiarbă cca. o jumătate de oră,
„... să să întărească urda” și numai apoi, „... când era țăpănucă și era drob de
urdă bun”, se putea lua de pe foc fără pericolul „...să să betejească care
mânca jintița”.
Bulgării de urdă erau luați din căldare cu lingura de băciuit (lingură
mare, gâjă, găvan) și erau așezați în straița de urdă (piesă asamblată) sau în
strecura (prinzarea) dreptunghiulară (simplu cupon), ambele piese fiind
suspendate ulterior, pentru a se scurge zerul41.
Termenul jintiță era și este folosit în Lăpuș pentru a defini amestecul
de urdă și zer pe care îl consumă păcurarii, pe când termenul urdă
desemnează aici - cum am văzut - atât bulgării compacți, aflați încă în
căldare, cât și pe cei zvântați în strecură.
41 Vezi lista informatorilor din Lăpuș.
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La stânele din zonă se repartiza proprietarilor de oi, în general, un caș
de urdă la trei cași obișnuiți. Pentru că urda proaspătă se acrea repede la
căldură, cei care rămâneau mai mult timp la stână o suspendau pe un băț, în
strecură, deasupra apei reci dintr-un ciubăr.
In satele cu turme lipsite de stână, jintița și urda se obțineau prin
fierberea zerului în gospodărie, în oale, inițial de lut, mai apoi din fontă sau
din tablă emailată. Apariția tăbliilor de fontă la vetrele gospodăriilor din zonă
(ploatări) a determinat legarea oalelor de lut cu sârmă, iar folosirea
recipientelor de metal a impus precauții suplimentare contra afumării.
Când zerul era fiert în oale de lut mari, de 15 litri, se potrivea un foc
moale, iar când „íncepé a urdi”, oala de lut legată cu sârmă era trasă pe
marginea plitei, pentru ca zerul să nu clocotească, împrăștiind jintița. Când
stratul de jintița de la suprafață era gros, bulgării formați erau întorși pe
ambele părți, să fiarbă bine, apoi erau puși în prinzătoare 42.
In gospodărie, o parte din zer era folosită pentru gătit (șelate, păstăi)
și doar o mică parte era fiert, pentru a se obține jintiță. Zăru ’ dulce, pentru
gătit, era conservat în zona Meseș, în unele sate, prin sărare (un sfert de kg.
de sare la zece litri de zer), rezistând astfel în timp, fără să se altereze, păstrat
în oale de lut.
Jintița era consumată imediat, iar urda proaspătă era folosită pentru
umplerea scoverzilor (clătitelor), a plăcintelor sau a cocorăzilor, uneori în
amestec cu miere de albine, alteori sărată, în amestec cu verdețuri. Practica
sărării urdei, în vederea păstrării ei peste iarnă, nu ne-a fost semnalată în zonă.
6) PĂSTRAREA ZERULUI URDIT
Zerul urdit și acrit era conservat peste iarnă în special în Chioar și
Lăpuș, în restul zonei fiind păstrat doar sporadic și în cantități mici,
preferându-se folosirea lui în hrănirea porcilor. în cazuri izolate, se punea și
sare în zerul păstrat pentru iarnă 43.
Recipientul pentru zer acru, executat din doage de brad, era păstrat la
umbră, în șură sau în cămară. Zerul era folosit pentru acrirea mâncărurilor
gătite, în special a ciorbelor.
7) PREPARAREA LAPTELUI ÎNCHEIET
în satele din vestul zonei cercetate (Dealurile Clujului, Meseș) nu am
identificat, în perioada sondabilă prin informatori, practica fierberii și lăsării
la acrit a laptelui de oaie, pentru a fi păstrat, în această stare, peste iarnă, iar
în satele cercetate de noi în Chioar procedeul respectiv a fost semnalat doar
4" Inf. Marincaș Vasile, n. 1903, Pria.
43 Inf. Coste Vasile, n. 1913, Gostila.
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sporadic. Practica era însă generală în satele cercetate de noi în Lăpuș, unde
laptele acru, de oaie, obținut în modul descris, era și este numit lapte încheiet.
în satele lăpușene în care laptele era prelucrat la stână, acest produs
era preparat de către păcurari, în câmp, din laptele de toamnă, mai gras, care
era prea puțin pentru a merita închegarea și era repartizat proprietarilor de oi
cu mulsoarea, socotindu-se câte o mulsoare a turmei (sau a boteiului) pentru
un număr de oi dinainte stabilit. Păcurarii primeau de la proprietari berbințe
(curățate de aceștia, din timp, cu apă, frunze de tufă, urzică, cenușă și pietre
înfocate), pe care le umpleau cu lapte încheiet, obținut printr-un procedeu
tehnic anume, generalizat în zonă. Laptele proaspăt muls era fiert în căldare,
până începea să scadă, și era lăsat apoi să se răcească. Când atingea
temperatura laptelui proaspăt muls, spuma de la suprafață, care ar fi făcut
laptele amar, după acnre, era colectată, iar laptele era turnat în bărbânța al
cărei interior fusese frecat în prealabil cu cheag, sau în care se păstrase puțin
lapte acru, dintr-o tranșă precedentă. Pentru umplerea unei bărbânțe, operația
trebuia repetată încă o dată sau de două ori, ceea ce nu afecta calitatea
viitorului lapte încheiet. După turnarea fiecărei tranșe de lapte fiert și răcit,
bărbânța era închisă și era păstrată într-un locaș săpat în pământ, sau doar
așezată la umbră, pentru ca laptele „... să să încheie” treptat, altfel, expus la
căldură, „să zăruiește” și are gust de brânză scoaptă, nu gust de smântână.
Chemat să-și ia drepturile, proprietarul transporta bărbânța (fierbintele)
acasă, unde o îngropa în cămară sau în șură, într-un locaș căptușit cu lespezi
de piatră și acoperit cu o altă lespede, peste care se bătătorea pământ.
Bărbânța putea fi păstrată astfel două-trei luni, fără ca laptele acru să-și
piardă calitățile. După ce era deschisă, laptele trebuia consumat continuu, dar
nu neapărat foarte repede, deoarece nu-și schimba gustul. Laptele încheiet se
consuma ca produs final, cu mălai copt, cu mămăligă sau cu pâine, nefiind
folosit la gătit, sau pentru obținerea untului44.
în Chiuiești, încheietul se făcea doar prin adăugarea în laptele fiert și
răcit a trei-patru linguri de lapte acru, fără a se freca bărbânța cu cheag45.
în Vălenii Lăpușului, laptele din septembrie era adus acasă și
transformat în lapte încheiet de către fiecare gospodină, prin metoda descrisă.
Laptele încheiet destinat consumului curent al păcurarilor era
preparat la stânele lăpușene înfedeleșul destinat doar acestui scop. Fedeleșul
din doage era curățat la începutul sezonului, demontându-i-se fundul pentru a
putea fi spălat cu apă fierbinte și urzici, după care era afumat cu o cârpă. Era
frecat apoi în interior cu cheag, i se monta fundul și se turna în el laptele fiert,
44 Vezi lista informatorilor din Lăpuș.

Vezi lista informatorilor.
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răcit și curățat de spumă. După consumarea laptelui încheiet din fedeleș,
laptele fiert și răcit se turna direct peste resturile de lapte încheiet rămase
înăuntru, suficiente pentru a asigura încheierea următoare.
în perioadele călduroase, fedeleșul era îngropat în pământ, în stână,
acoperit cu o lespede de piatră, iar în perioadele răcoroase era atârnat pe
peretele stânei46*
.
Tehnica de obținere a laptelui acru, de oaie, primăvara și toamna,
este atestată de T. Morariu în zona Năsăudului și de N. Dunăre la
mărgineni (lapte de oi)48, unde laptele proaspăt, muls toamna, era fiert în
căldare împreună cu cinci-șase pietricele de râu, până când se îngroșa și nu
se mai auzea zăngănitul acestora. Atunci era luat de pe foc și se amesteca în
el până se răcea, tumându-se apoi într-un recipient de lemn, afumat, unde se
acrea (cuib vechi, cheag?), putându-se păstra până spre primăvară. Același
produs, numit, conform lui N. Dunăre, lapte în putină pentru iarnă, se
obținea din lapte (de oaie?) fiert și amestecat cu cuib de năcreală sau cu
cheag, „la stâni” (de unde?) și în Țara Bârsei, în ținutul Buzăului
transilvănean, în Bran49.
în ciuda realităților descrise, E. Kisbán susține că „iaurtul” (prin care
înțelege produsul final descris mai sus, obținut prin acnrea laptelui fiert și
răcit, cu ajutorul cheagului sau al unei mici cantități de lapte deja acrit) „...nu
este cunoscut în ținutul carpatic românesc, în Transilvania, nici la români,
nici la unguri”50. Deși menționează existența „iaurtului” de oaie în Bucovina,
sub denumirea românească de lapte acru 5152
, autoarea afirmă, cam grăbit și
nejustificat, că produsul, despre care precizează că ar fi fost preluat de la
români și de secuii emigrați în secolul al XVIII-lea în Bucovina, ar fi „istoric
mai recent” în România, în comparație cu Bulgaria’ . Atât bulgarii, cât și
maghiarii ar fi preluat „iaurtul” (numit în Ungaria tarhó), conform autoarei,
prin contactul direct, anterior ocupării teritoriului actual, cu populațiile
crescătoare de animale ale stepei ponto-caspice, aducându-1 cu ei în Europa

46 Vezi lista informatorilor din Lăpuș.
4' T. Morariu, Op. citp. 178.
48 N. Dunăre. Milchprodukte im rumanischen Hirtenwesen, în „Vichwirtschafl und
Hirtenkultur”, Budapest. 1969, p. 610.
49 N. Dunăre, Milchprodukte im rumanischen Hirtenwesen, în „Viehwirtscliafl und
Hirtenkultur”, Budapest, 1969, p. 611.
50 E. Kisbán, Die historische Bedeutung des Joghurts in den Milchverarbeitungssystemen
Südosteuropas, în „Viehwirtschaft und Hirtenkultur”, Budapest, 1969, p. 521.
51 E. Kisbán, Die historische Bedeutung des Joghurts in den Milchverarbeitungssystemen
Südosteuropas , în „Viehwirtschaft und Hirtenkultur”. Budapest, 1969. p. 520.
52 Ibidéin, p. 520-521.
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sud-estică, în momentul migrației53. Ipoteza descoperirii paralele, de către
bulgaro-slavi, independent de practicile estice, a tehnicii de obținere a
iaurtului este respinsă de către E. Kisbán54.
Această ultimă opinie ni se pare însă discutabilă, mai ales că
termenul folosit de bulgari pentru a desemna produsul în discuție este,
conform lui Chr. Vakarelski, cel de kvaseno mliako (lapte acru), deosebit de
toți termenii de sorginte central-asiatică menționați de autoare. Etnologul
bulgar descrie astfel tehnica de obținere a acestuia:,,După ce este răcit la 3638 de grade, laptelui proaspăt fiert i se adaugă o cantitate corespunzătoare de
ferment (podkvasa, podkvas), drojdie sau cheag, și anume, la câte trei litri de
lapte o lingură de supă. După aceasta vasul este acoperit cu blăni de oaie,
haine calde sau țoale, pentru a se păstra temperatura mai mult timp. După
două până la trei ore laptele este acru”55. în opinia autorului bulgar,
importantă este prezența în lapte a acelui Bacillus Bulgaricus, care s-ar
dezvolta optim în clima balcanică, dar ar dispărea repede în alte zone ale
Europei, dovadă că bulgarii emigrați în secolul al XVII-lea în Banat nu mai
prepară astăzi lapte acru (?)56.
Ambii autori nu par a fi luat act de faptul că un produs identic, din
lapte de oaie, a fost semnalat pe catena carpatică românească, fiind desemnat
aici prin termeni de origine latină (lapte acru, lapte încheiet, lapte de oi,
lapte pentru iarnă etc.), care descurajează orice conexiuni central-asiatice
sau slave. Faptul că termenul s-a păstrat latin, în ciuda contactului românilor
nord-dunăreni cu pecenegii, cumanii și maghiarii, populații stepice,
crescătoare de animale, sprijină ipoteza unei geneze locale a produsului,
anterioară venirii acestora. De observat că laptele acru din zonele agricole
transilvănene era și este obținut, în general, din lapte de vacă, nefiert și
acrit spontan, nu din lapte de oaie, fiert. în aceste condiții, ni se pare firesc
să căutăm originile tehnicii de obținere a laptelui acru, de oaie, tehnică
constând în fierbere și acnre cu cheag, nu în zonele agricole, joase, ci în aria
carpatică, care a oferit întotdeauna condiții optime pentru creșterea extensivă
a oilor. Este posibil ca etapa tehnică a fierberii laptelui dulce să se fi impus,
în principal, la stânele din aria carpatică, la o dată greu de precizat, în urma
constatării că, acrit accidental, laptele fiert dobândește un gust mai plăcut
decât laptele acrit fără fierbere prealabilă, iar etapa tehnică a stimulării cu
53

E. Kisbán, Die historische Bedeutung des Joghurts in den Milchverarbeitungssystemen
Südosteuropas , în „Viehwirtschaft und Hirtenkultur”, Budapest, 1969, p. 527.
54 Ibidem, p. 526-527.

Ch. Vakarelski, Milchverarbeitung und Milchprodukte bei den Bulgaren, in
„Viehwirtschaft und Hirtenkultur”, Budapesta, 1969, p. 550.
Ibidem, p. 550, subsol.
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cheag a procesului de acrire să fi fost legată tocmai de existența
temperaturilor montane relativ scăzute. Prezența cotidiană a produsului, în
perioada interbelică și ulterior, în meniul păstorilor de oi români specializați
{păcurari) din zona montană semnalată de bibliografie sugerează
posibilitatea genezei tehnicii respective în cadrul acestui grup uman izolat în
munte, axat prioritar pe consumarea produselor lactate și interesat în
diversificarea lor. Merită remarcat faptul că acest produs constituie o
excepție printre celelalte produse lactate obținute la stâna de oi, deoarece nu
fermentează și își păstrează o perioadă îndelungată gustul plăcut inițial,
constituind totodată o contrapondere culinară necesară la jintița dulceagă
consumată zilnic. O observație a autoarei E. Kisbán, referitoare la văcarii din
Alföld, sprijină ipoteza posibilei geneze a produsului în discuție într-un
mediu „profesional”, direct interesat de calitățile amintite ale acestuia. Deși
nu erau implicați în prelucrarea laptelui de vacă, păstorii profesioniști
maghiari de pe pustă preparau cu predilecție, pe pășune, pentru consum
propriu, tocmai iaurtul {tarhó), adică laptele fiert, răcit și acrit cu cheag57.
Pe de altă parte, semnalarea laptelui acru, de oaie, nu numai la
stânele montane carpatine, ci și în anumite comunități agricole precarpatice
românești, complică problema arealului genezei tehnicii în discuție, deoarece
prepararea laptelui acru în aceste sate constituia consecința firească a unei
modalități specifice de organizare a procesului pastoral, modalitate generată,
pe de o parte, de preponderența, aici, a micilor proprietari de oi asociați, iar
pe de alta de o caracteristică anume a calendarului pastoral al așezărilor
respective: configurarea lui în funcție de maturizarea târzie a pășunii de
vărat, care era alpină
Astfel, existau în calendarul pastoral al satelor năsăudene și al acelor
sate lăpușene care își vărau oile pe pășunea montană două intervale scurte,
unul în primăvară, altul în toamnă, în care transformarea laptelui de oaie în
caș era dificilă. Primăvara, în așteptarea maturizăm târzii a pășunii alpine,
micii proprietari de oi din aceste așezări erau nevoiți să își unească oile în
cârduri mici (70-100 capete), mai ușor de pășunat pe terenurile înierbate, de
calități diferite și de dimensiuni reduse, răspândite pe întreg hotarul satului.
Deoarece data târzie a urcării la munte genera pericolul ca mieii să înceapă să
pască, nesolicitând oile și provocând scăderea laptelui acestora, proprietarii
erau constrânși să înceapă mulsul lor încă înainte de a le uni în turma mare,
pentru a le „pune pe brânză”. Dat fiind numărul mic de oi din cârdul de
primăvară {hâjdău în Năsăud, hotei în Lăpuș) și faptul că oile erau mulse în
5' E. Kisbán, Die historische Bedeutung des Joghurts irt den Milchverarbeitungssystemen
Sildosteuropas, în ..Vichwirtschaii und Hirtenkultur”, Budapest, 1969. p. 521.
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această perioadă doar de două ori pe zi’ , rentabilitatea închegării unei
cantități atât de mici de lapte, aparținând mai multor proprietari, devenea
discutabilă, cu atât mai mult cu cât colectarea laptelui din mai multe mulsuri,
distanțate în timp, genera pericolul acrini lui parțiale, înainte de
transformarea lui în caș. Transformarea cantității respective în lapte acru
reprezenta o soluție tehnică firească (fiertul imediat bloca acrirea spontană) și
optimă pentru acești asociați cu oi puține, economisindu-se astfel atât timpul
lor, cât și cel al păcurarilor. Situația se repeta în toamnă, când oile se
reîntorceau din munte în hotarul satului, după dizolvarea turmei mari, pentru
a pășuna aici, în aceleași cârduri mici, mulse doar de două ori, iar apoi o dată
pe zi. Laptele muls în toamnă era și mai redus cantitativ decât primăvara, dar
sporul de grăsime, caracteristic acestei perioade, îl făcea ideal pentru
prepararea laptelui acru, conservat pentru o durată lungă.
în aceste condiții, este dificil de hotărât dacă ideea tehnică a fierberii
și acririi cu cheag a laptelui de oaie a apărut în mediul profesional al
păstorilor de oi montani, care au transmis-o apoi comunităților agro-pastorale
premontane din care proveneau, sau, dimpotrivă, obligativitatea exploatării
laptelui cârdurilor mici de oi, primăvara și toamna, a condus comunitățile
sătești, în urma acririi inevitabile a laptelui din mulsuri diferite, spre această
tehnică, utilizată apoi, în munte, cotidian, de către păcurari. Sigur este însă
faptul că ambele ipoteze se configurează în jurul acelorași două constante:
prezența muntelui ca spațiu pastoral cu caracteristici anume,
determinante, și prezența predominantă, în acest spațiu, a oii, animal
cu caracteristici fiziologice ce impun crescătorilor demersuri tehnice
specifice.
în consecință, în stadiul actual al cercetărilor, laptele acru, de oaie,
analizat de noi, ne apare ca un produs montan, caracteristic cel puțin
anumitor sectoare ale Carpaților românești și având o geneză locală,
susținută de indicii tehnice și lingvistice. Poligeneza tehnicii, pe spații mult
mai largi, inclusiv stepice, ni se pare firească, firești fiind și interferențele
culturale.
Menționăm că, în Ungaria, tarhó era preparat de obicei din lapte de
vacă, semnalându-se un produs similar din lapte de oaie, cu același nume,
doar „dincolo de Tisa”, produs care în Hortobágy se obținea chiar și în
gospodărie59.

Vezi și T. Morariu, Op. cit., p. 178.
39 L.K. Kovács, Die Tradilionelle Milchwirtschaft bei den Ungam, în „Viehwirtschaft und
Hirtenkultur”, Budapest, 1969, p. 660.
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Presupunem că UNTUL menționat în urbariile de secol XVI
privitoare la zonă60*era de oaie, nu de vacă, deoarece este citat alături de cașii
de oaie. Oricum, untul de oaie este menționat la românii transilvăneni în
perioada sondabilă prin informatori, obținându-se - în general - dinjintuială.
jintuil(,], prin batere în budulăul din doage, tehnică semnalată și de unii
informatori din Lăpuș62.
Remarcăm, în încheiere, faptul că tehnicile de obținere și de
prelucrare a laptelui de oaie sunt, în linii mari, unitare la nivel zonal, la fel
tehnicile de păstrare și conservare a produselor finale. Doar prezența laptelui
încheiet în estul zonei (Lăpuș) și absența lui în vestul acesteia diferențiază net
cele două arii, semnalând contactele Lăpușului cu cultura pastorală montană.
în același timp, tehnicile descrise se încadrează în ansamblul tehnic
general al domeniului, identificabil în zone întinse din România, și nu numai,
particularitățile apărând doar la nivel de detaliu. Considerăm însă că
importanța acestor detalii este considerabilă, deoarece ele îmbogățesc și
nuanțează repertoriul tehnic general al domeniului.

60 D. Prodan, Iobăgia în Transilvania în sec. XVI, Voi. I, Buc. 1967, p..239 și Ibidem, Voi. II
p. 153.
1 Vezi și T. Morariu, Op. cit. p. 180.
62 Inf. Filip Teodor, n. 1909, Cupșeni, Tira Gavril, n. 1909, Costeni, Buda Vasile, n. 1915,
Ungureni.
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LISTA INFORMATORILOR
ZONA ETNOGRAFICĂ LĂPUȘ
1. BABA

1. Bot Victor, n. 1919, agricultor-păcurar
2. Bot Gavrilă, n 1907, agricultor-păcurar
3. Dumaloan. n. 1922, agricultor-păcurar
4. Maja Teodor, n, 1904, agricultor-păcurar
2. CHIUIEȘTI
5. Botcă loan, n. 1927, agricultor
6. Georgiu Gavril, n. 1930, agricultor
7. Man Nicolae, n. 1934, păcurar de meserie
8. Petăr Gavril n. 1923, agricultor-păcurar
9. Petăr Irina, n. 1931, agricultoare
10. Sălătean Gheorghe, n. 1910, agricultor
3. COROIENI
11. Bot Augustin. n. 1913, agricultor-păcurar
12. Velea Augustin, n. 1912, agricultor-păcurar
4. COSTENI
13. Hereș loan, n. 1936, agricultor-păcurar
14. Hereș Vasile, n. 1932, agricultor-păcurar
15.1 rician Samoilă, n. 1920, agricultor
16. Tira Gavril, n. 1909, agricultor
17. Nodiș Teodor, n. 1933, agricultor
18. Gherman Silvia, n.1945, agricultoare
5. CUPȘENI
19. Buda Vasile, n. 1930, agricultor-păcurar, cap de stână
20. Băbuț Timoftei, n. 1939, agricultor până la colectivizare
21. Cupșa loan, n. 1944, fost “strungar”, până la căsătorie
22. Filip Teodor, n. 1909, agricultor-păcurar, slugă-păcurar
23. Filip Teodor, n. 1912, agricultor-păcurar
6. DEALUMARE
24. Chifor Gheorghe, n. 1923, agricultor-păcurar
25. Stanciu Gavril n. 1929, păcurar-slugă, apoi - de meserie
26. Voivod Nicolae, ir 1923, agricultor până la colectivizare
7. DOBRIC
27. Bot Ilie, n. 1931. agricultor
28. Iuga Grigore. n. 1929, strungar, păcurar-agricultor
29. Iuga Teodor, n. 1914, păcurar-agricultor
8. DRĂGHIA
30. Cosma Victor, n. 1916, strungar, agricultor
31. Sima Augustin, n. 1917, agricultor-păcurar
9. GÂLGĂU PE SOMEȘ
32. Centea Vasile, n. 1924, păcurar de meserie
10. GOSHLA
33. Băle Constantin, n. 1922, păcurar de meserie
34. Coste Lucreția, n. 1915, agricultoare
35. Coste Vasile, n. 1913, agricultor-păcurar
36. Danciu loan, n. 1921, agricultor
37. Maxim Augustin, n. 1922, agricultor-păcurar
11. FĂLCUȘA
38. Blenche Alexandra, n. 1907 în Fălcușa, agricultor-păcurar
12. MĂGOAJA
39. CupșaTeodor, n. 1914, agricultor-păcurar
40. Goja Gavril n. 1909, agricultor-păcurar; după 1960 - păcurar de meserie
13. POIANA BLENCHII
41. Conțiș Vasile, n. 1917, agricultor
42. Mureșan Gavril, n. 1911, agricultor-păcurar
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43. Rus .Ambrozie, a 1906, slugă-păcurar
14. RĂZOARE
44. Man Ioan, n 1906, agricultor
45. Țâțoc Ioan, n. 1924, agricultor-păcurar
46. Velea Cornel, n. 1916, agricultor
15. STOICEN1
47. Griguță Teodor, n 1909, slugă-păcurar. apoi păcurar de meserie
48. Moșuțloan, n. 1913, agricultor
16. UNGURENI
48. Buda Vasile, n. 1915, agricultor-păcurar
50. Pode Pavel, n. 1952, agricultor, cap de stână
17. VĂLENII LĂPUȘULUI
51. Nichita Augustin, n. 1910, agricultor-păcurar
52. Nichita Gavril, n. 1922, agricultor-păcurar, apoi păcurar de profesie.

ZONA ETNOGRAFICĂ CHIOAR
18. BOIUMARE
53. Chifor Vaier, n. 1911, agricultor
54. Uuțan Alexandru, n. 1923, agricultor
19. COZLA
55. Rusu Dumitru, n. 1902, agricultor
20. FRÂNCENII BOIULUI
56. Hosu Ioan, n. 1911. agricultor
57. Pop Ioan, n. 1925, agricultor
21.ILEANDA
58. Hosu Viorica, n. 1919, agricultoare
59. Mătieș Flórian, n 1914, agricultor
22. MESTEACĂN
60. Dico Traian, n. 1928, păcurar de meserie
61. Vaida Alexandru, n. 1914, agricultor-păcurar
23. PIROSA
62. Todoruț Petre, n. 1899, agricultor
24. POEN1ȚA
63. Cosma Nicolac, n. 1910, agricultor
64. Coste Samoilă, n. 1888, agricultor
25. PRISLOP
65. Marian Vasile, n 1913, agricultor
26. PURCĂREȚ
66. Ciule Nicolac. n. 1914, agricultor
67. Lazarloan, n. 1912, agricultor
27. ROMÂNEȘTI
68. Chindea Nicolae, n. 1914, agricultor
28. VĂUȘOARA
69. Todoran Gheorghe, n. 1894, agricultor
29. VARAI
70. Chiș Simion, n. 1916, agricultor
71. Micu Simion, n. 1922, slugă-păcurar, apoi păcurar de meserie
ZONA ETNOGRAFICĂDEALURILE CLUJULUI
30. BEZDED
72. Prodan Gavrilă, n. 1922, păcurar de meserie
31.CĂLACEA
73. Hosu Ioan, n. 1933, păcurar de meserie
32. CEACA
74. Pop Vasile, n. 1914, agricultor
75. Pușcaș Ioan, n. 1908, agricultor
33. CERNUC
76. Costea Alexandru, n. 1930, păcurar de meserie
77. Magdaș Maria, n. 1931, agricultoare
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78. Magdaș Vasile, n. 1915, ciorâng, apoi agricultor
79. Matei Pavel, n. 1919, păcurar de meserie
80. Prodan Ioan, n. 1920, agricultor
34. CIURENI
81. SitașGavril, n. 1918, agricultor
82. Varga Nicolae, n. 1921, agricultor
35. FÂNTÂNELE
83. Grad Triiăn, n. 1929, agricultor
84. Mocan Horia, n. 1910, agricultor
36. HÂȘMAȘ
85. Petric Vasile, n. 1919, ciorâng apoi agricultor
86. Pop Teodor, n. 1923, păcurar de meserie
37. OSOI
87. Duma Victor, n. 1912, agricultor
88. Mânzat Pavel, n. 1931, păcurar de meserie
38. RUS
89. Chiroban Teodor, n. 1909, agricultor
90. Ciubăncan Grigore, n. 1912, agricultor
39. SLMISNA
91. Bălan loan, n. 1925, păcurar de meserie
92. Bora Eugen, n. 1906, agricultor
93. Borodi Simion. n. 1908, agricultor și lemnar
40. VALEA HRANEI
94. Rocaș Vasiie, n. 1914, agricultor
41. VALEA LUNGĂ
95. Sima Căprian, n. 1928, păcurar de meserie
96. Șuteu Ioan, n. 1915, agricultor
42. VARTESCA
97. Morar.Ambrozie.il. 1912, agricultor
43. ZALHA
98. Mureșan Hortensia, n. 1922, agricultoare
99. Mureșan Ioan. n. 1922. agricultor
100. Poptelecan Ioan, n. 1934, păcurar de meserie
101. Văscan Traian, n. 1911, agricultor
102. Văscan Viorica, n. 1912, agricultoare
ZONA ETNOGRAFICĂ MESEȘ
SUBZONA AIM4Ș-AGRU
44. AGRIJ
103. Onău Gherasim, n. 1939, păcurar de meserie
104. Onău Maria, n. 1935 , soție de păcurar
105. Sur Ilucă, n. 1895, agricultor
45. BĂLAN
106. Simulca Gavrilă, n. 1900, agricultor

46. BERCEA
107. Parje Nicolae, n. 1907, agricultor
108. Seiche Lodovica, n. 1890, agricultoare
47. BODIA
109. Sur Gherasim, n. 1918, păcurar de meserie
48. BOGDANA
110. Bănuț Isidor, n. 1897, agricultor
111. Marincaș Andronic, n. 1917, păcurar de meserie
49. BOZNA
112. Bucur Gavrilă, n. 1907, agricultor
113. Onău Maria, n. 1918, agricultoare
50. BREBI
114. Ardeleanu Ambrozie, n. 1921, agricultor
115. Bălănean Chelemenț, n. 1907, agricultor
116. Marian Veronica, n. 1907, agricultoare
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51. BUCIUMI
117. ForțGherasim, n. 1945 (Sângjorgiu de Meseș), păcurar de meserie
118. Negrean Andronic, n. 1902, agricultor
52. DRAGU
119. Copaci Vasile, n. 1910, agricultor
120. Pop loan, n. 1936, păcurar de meserie
53. FILDU DE MIJLOC
121. Bele loan, n. 1906, agricultor
54. FILDU DE SUS
122. Protuna Gheorghe, u 1891, agricultor
55. GĂLPÂIA
123. Groza Grigore, n. 1897, agricultor
56. MESTEACĂN-SJ
124. Cobe Nicolae, n. 1902, agricultor
125. Nimăt Teodor, n. 1926, agricultor
57. POARTA SĂLAJULUI
126. Pop Alexandru, n. 1909, agricultor
127. Varga Petru, n. 1911 (Racâș), păcurar de meserie
58. RACÂȘ
128. Damșa loan, n. 1912, păcurar de meserie
129. Lazar lacob, n. 1906, agricultor
59. RĂSTOLȚU MARE
130. Maxim Teodor, n. 1932, păcurar de meserie
131. Maxim Victor, a 1890, agricultor
60. SÂNCRAIU ALMAȘUIXI
132. Borbei Vasile, n. 1922, păcurar de meserie
133. Dan Indrei, n. 1926, agricultor
134. Rusu Alexandru, n. 1924, agricultor
61. SÂNMIHAIU ALMAȘU1 ,UI
135. Alb Vasile, n. 1911, agricultor
136. Hăran Vasile, n. 1934, păcurar de meserie
62. TOPA MICĂ
137. Cocuț Petru, n. 1923, agricultor
138. Dan Gavrilă, n. 1923, păcurar de meserie
63. TREZNEA
139. Făt Dumitru, n. 1888, păcurar de meserie
140. Sălăjean Teodor, n. 1891, păcurar de meserie
64. UGRUȚIU
141. Z.ah Constantin, n. 1894, agricultor
65. VOIVODENI
142. Colcer Nicolae, n. 1906, agricultor
143. Pop Alexandru, n. 1913, agricultor
SUBZONÂ SUB-MESEȘ
66. BAN
144. Sacota loan, n. 1915, agricultor
145. Sacota Teodor, n. 1911, păcurar
67. BĂNIȘOR
146. Buciu Grigore, n. 1900, agricultor
147. Mirce Toader, n. 1905, agricultor
68. C1ZER
148. Sabou Șotron, n. 1893, agricultor
149. Cudur Pavel, n. 1903, agricultor
69. MESEȘEN1I DE SUS
150. Briscan loan, n. 1937, păcurar
151. Dragoș Gavril, n. 1913, agricultor
70. PECEIU
152. Morar loan, n. 1933, agricultor-păcurar
71. PRIA
153. Chiba loan, n. 1920, păcurar de meserie
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154. M arine aș Vasile, n. 1903, agricultor

72. SÂG
155. Borz Ioan, n 1892, agricultor
156. Târle Ioan, n. 1903, agricultor

73. SÂRBI
157. Avram Flórian, n. 1916, agricultor-păcurar
158. Boca Petre, n. 1908, agricultor
159. Ignat Petru, n. 1904, agricultor
160. Peșteleu Ioan, n. 1899, agricultor-păcurar
74. STÂRCIU
161. Colcer Aurel, n. 1898, agricultor
162. Corb Ioan, n. 1900, ciorâng, apoi păcurar
163. Crișan Ioan, n. 1907, păcurar de meserie
75. ȘEREDEIU
164. Mureșan Ioan, n. 1892, agricultor
165. Pop Ioan, n. 1905, agricultor
76. TUSA
166. Coste Teofil, n. 1907, agricultor
167. Costea Dumitru, n. 1906, agricultor
168. Ivan Ioan, n. 1905, agricultor-păcurar

ZONA ETNOGRAFICĂ SĂLAJ

SUBZONÂ VALEA BARCĂULUI
77. COSNICIU DE SUS
169. Silaglii Dumitru, n. 1900, agricultor
170. Silaghi Floare, n. 1901, agricultoare
78. DRIGHIU
171. Borciu Dumitru, n. 1902, agricultor
172. Cuc Ioan, n. 1895, agricultor
79. FIZEȘ
173. Brisc Gligor, n. 1888, agricultor
174. Roșan Mihai, n. 1900, agricultor
80. HALMĂȘD
175. Rad Dumitru, n. 1893, agricultor
176. Sabou Dumitra, n. 1900, agricultor
81.IAZ
177. Sârcă Petru, n. 1890, agricultor
178. Dávid Eleonóra, n. 1899, agricultoare
82. MARCA
179. Brakental Gavrilă, n. 1893, agricultor
180. Hapop Pavel, n. 1926, agricultor
83. PREOTEASA
181. Boca Ileana, n. 1929, soție de agricultor-păcurar
182. Moga Ioan, n. 1907, agricultor
183. Peșteleu Crăciun, n. 1908, agricultor
84. SUBCETATE
184. Neaga Gavril, n. 1921, agricultor
185. Sărea Floare, n. 1914, agricultoare
SUBZONÂ VALEA SĂLAJULUI
85. CHILIOARA
186. Cordoș Simion, n. 1897, agricultor
187. Sabou Isidor, n. 1896, agricultor
86. ZALNOC
188. Pop Tiberiu, n. 1901, agricultor
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LISTA ILUSTRAȚIILOR
Prelucrarea laptelui de oaie la o stână din satul Costeni (Lăpuș), august 1995
(foto 1 -12)

1-2. Mulsul \a strungi

5. Baterea laptelui întiegat, cxijintalăul

6. Strânsul cașului
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11-12. Luareajintiței cu gâvanul
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Die Techniken der Verarbeitung der Schafmilch in den
nordsiebenburgischen Dörfer mit dem lokal-landwirtschaftlichen
Schafzuchtsystem
Zusammenfassung

Der Autor schildert in diesem Beitrag die Techniken der
Verarbeitung der Schafmilch in einem nordsiebenburgischen rumânischen
Gebietmit dem lokal-landwirtschaftlichen Schafzuchtsystem (Lăpuș, Chioar,
Meseș, Sălaj, Dealurile Clujului), die in der Zeitspanne 1979-1997 erforscht
wurden.
Es wird hervorgehoben, dass die Schafmilch hier eine viei grössere
Bedeutung als das Schaffleisch in der Nahrung der Bevölkerung hatte und
die zentrale Rolle im Rahmen des Schafzuchtprozesses, im allgemeinen,
spielte. Nicht zufâllig, wurden gerade die rumânischen Techniken der
Verarbeitung der Schafmilch von allén Ethnien um die Karpathen herum
übernommen.
Man beschreibt in dem Beitrag die lokálé Technik des Melkens, des
Labens, die lokálé Technik der Herstellung von Frischkăse (ouy), seine
Verarbeitung zu gesalzenem Kăse (brânză), die Aufbewahrung der brânza.,
die lokálé Herstellung der Milchprodukten jintuiala (aus dem Frischkăse),
jintița und urda (aus der Molke), die Konservierung und die Benutzung der
Molke (zăr), die lokálé Herstellung von Butter (unt) und Sauermilch (lapte
încheiet).
Der Autor bemerkt, dass die lokálén Techniken der Verarbeitung der
Schafmilch und der Aufbewahrung und Konserwierung der
Milchendprodukte m dem erforschten Gebiet einheitlich sind. Gleichzeitig
sind diese Techniken, im allgemeinen, auch in anderen Gegenden
Rumăniens zu finden und ihre lokálé Eigentümlichkeiten kommen
insbesondere auf dem Niveau der Einzelheiten zur Geltung. Diese Details
bereichem aber und nuancieren das technische Repertoire dieses
T ătigkeitsbereiches.
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ASPECTE ALE CERCETĂRII OBICEIURILOR ÎN LUMINA
DESCOPERIRILOR ARHEOLOGICE

Pamfil BILȚIU
Cercetătorii etnologi au fost multă vreme rezervați în privința
studierii, din perspectivă istorică, a culturii populare, în care să se sprijine pe
descoperirile arheologice, cu toate că o serie aspecte, printre care obiceiurile
agrare, cele de înmormântare, cele legate de naștere, cel puțin o parte dintre
elementele lor pot fi studiate și din perspectivă istorică. Ceremonialul
funebru a conservat până astăzi o sene de rituri care, raportate la cercetările
arheologice, ne întăresc convingerea că nu pot fi rupte de cultura și mitologia
strămoșilor. Capătă importanță pe această linie, mai întâi, înmormântarea
defunctului cu uneltele de care s-a slujit în timpul vieții.
Cercetările noastre, efectuate într-o micro-zonă, situată pe Valea
Someșului, cuprinzând localitățile Fărcașa, Sălsig, Ulmeni, Țicău, Tămaia,
Sârbi, ne-au edificat în privința respectării ritului înmormântării cu uneltele
defoncților, mai cu seamă ale celor care au fost meseriași. Acestora li se
punea în sicriu: foarfecă - dacă a fost croitor, ciocanul - dacă a fost fierar sau
cizmar, securea - dacă a fost lemnar1.
Trebuie să subliniem că înmormântarea cu uneltele este de largă
răspândire în folclorul nostru. Simion Florea Marian menționează că lângă
defunct „trebuie să se puie și toate obiectele acelea care cred că îi sunt de
neapărată lipsă în cealaltă lume”. Tot el mai arată că la ciobani li se punea
fluierul cu care cântau la oi, care ne amintește de motivul ultimei dorințe a
ciobanului mioritic de a fi înhumat cu acest instrument ciobănesc de cântat2. în
binecunoscuta sa lucrarea „înmormântarea la români” ritul este atestat în mai
multe regiuni ale țării, precum Bucovina, Moldova de Sud, Munții Apuseni,
Banat3. Acest rit funerar este larg răspândit, de asemenea, în folclorul altor
popoare. Se pare că cea mai veche referință pe care o avem ne-o furnizează
Homer în Odiseea, în care umbra lui Elphenor îi cerea lui Ulise în infern să-i
facă datina de înmormântare, construindu-i un mormânt la marginea mării și
împletindu-i vâsla la cap, semn al îndeletnicirii sale, ceea ce Ulise îi

1 Pamfil Bilțiu, Contribuții la cercetarea înmormântării pe Valea Someșului în „Studii de

etnologie românească” București, Editura Saeculum, 2003, p. 243.
Simion Florea Marian, înmormântarea la români. București, Editura Grai și suflet - Cultura
Națională, 1995, p. 160-161.
Ibidem.
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îndeplinește când ajunge în patria de baștină a fostului său ortac4. Așa cum
arată Dumitru Protase, ritul era generalizat în ritualul funerar la daci și daco
români. în gropile strămoșilor s-au descoperit o serie de ustensile, diferite ca
formă și utilizare, aruncate ritualic, printre care străchini, ulcioare, căni, vase
cu picior, modelate cu mâna sau lucrate la roată, ceea ce ne argumentează că
roata olarului era binecunoscută de către daci. Sunt importante de semnalat
ustensilele de metal, de trebuință curentă, sau arme: cuțite de fier, sfredele,
nicovale, seceri, dar și lănci de fier, pumnale, săbii etc.5 înmormântarea este
edificatoare, mai întâi în privința credinței în continuarea vieții dincolo de
mormânt. Așa cum arată Dumitru Caracostea, niciodată omul nu s-a împăcat
cu ideea că existența lui se mărginește la scurta limită a câtorva decenii.
Cercetările, arată el, ne edifică că generațiile au privit moartea ca o dăinuire de
dincolo de hotarele vieții, deci ca o dezvoltare. Explorarea primitivilor și
cercetările arheologice ne confirmă aceasta6. Se știe că un element de
căpetenie al religiei strămoșilor geto-daci are credința în nemurire. Strămoșii
credeau că nu dispar după moarte, ci își continuă viața în cer, după moarte,
alături de zeul suprem Zalmoxis, după cum arată și Herodot7. Ceea ce este mai
important de subliniat este problema continuității unor elemente de cultură
spirituală la poporul nostru. Această credință mai este vie și astăzi și răspândită
pe un amplu teritoriu daco-român. Riturile de înmormântare ne-o
argumentează cu limpezime. în Moldova și Țara Românească, săpunul cu care
s-a spălat mortul, piaptănul cu care s-a pieptănat, acul cu care și-a cusut hainele
se pun în sicriu cu defunctul, ca să aibă pe lumea cealăltă săpun de spălat,
pieptene de pieptănat sau ac cu care să-și coase hainele când i se vor rupe, arată
Simion Florea Marian8. Cercetările noastre asupra riturilor de comemorare a
morților din Țara Căpușului care poartă denumirea de moși și care cuprind
cinci cicluri anuale: Florii, Paști, Rusalii, Arhanaghelii Mihail și Gavnl,
Crăciun, sărbători la care morții sunt comemorați, ne edifică în ceea ce privește
continuarea vieții după moarte, pomenile având funcția de revigorare și
întreținere a vieții celor de dincolo, dar sunt izvorâte și din posibilitatea
revenirii mortului în chip de strigoi. De altfel, în această zonă, cei dispăruți nu
sunt denumiți morii, ci mutați, iar una dintre formulele orale rostite în cadrul
ceremonialului este: „Dumnezo să ierte pă ci mutați sau pătăț’ mutațî”
4 Dumitru Caracostea - Ovidiu Bârlea, Problemele tipologice folclorului, București. Editura
Minerva, 1971, p. 128.
5 Dumitru Protase, Riturifunerare la daci și daco-romani, București, Editura Academiei R.S.R.,
1971 p. 72.
Ș Dumitru Caracostea - Ovidiu Bârlea, Op. cit., p. 128.
C.C.Giurescu - Dinu C.Giurescu, Istoria românilor, voi. 1, București, Editura Științifică,
1974, p. 69.
8 Simion Florea Marian, Op. cit., p. 157.
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înmormântarea cu uneltele nu poate fi desprinsă de credința
strămoșilor în efectul magic al metalului, dacă avem în vedere
înmormântarea cu ustensilele de metal prelucrat: fier, argint, bronz etc.
Intensitatea practicării ritului ne întărește această convingere. Mircea Eliade
subliniază caracterul de sacralitate al metalelor, care le este atribuit încă din
zorii civilizației, o sacralitate telurică, dat fiind faptul că ele aparțin Mamei
Pământ, iar fierarii erau venerați și temuți, alături de vrăjitori și magicieni9.
Am putea considera și această credință ca o moștenire autohtonă, dacă avem
în vedere ceea ce spune I.A.Candrea, că toate aceste credințe în puterea
apotropaică a metalului sunt comune tuturor românilor de dincoace și de
dincolo de Dunăre și sunt foarte vechi. Le găsim aproape identice la toate
popoarele din Europa și în parte și la cele dm celelalte continente10. în riturile
de înmormântare la români este larg răspândită și spargerea ritualică a unui
vas de lut de sicriul celui dispărut, la scoaterea lui din casă. Datina a fost
atestată la români pe un spațiu întins ce cuprinde Transilvania, Muntenia și
unele zone ale Moldovei11. Cercetările arheologice ne arată că în timpul
incinerării defunctului a avut loc un banchet funebru de la care au rămas în
mormânt vase sparte ritualic, dm care se ospătau participanții la ceremonialul
funebru12. Considerăm că ritul spargerii ritualice a vasului la scoaterea
mortului este o continuare a celui al strămoșilor, dacă avem în vedere că
vasul este de ceramică, iar la baza lui stau credințele în magia cioburilor
aducătoare de noroc, vie și astăzi în folclorul nostru. Gheorghe Ceaușeanu ne
edifică asupra credințelor și în alte rosturi ale cioburilor de vase care li se
jertfeau și râurilor pentru a nu mai cere victime omenești13. Așa cum arată
cercetările, către mijlocul și sfârșitul primei vârste a epocii halștatiene, ritul
predominant de înmormântare era al inhumației. Către mijlocul și înspre
sfârșitul primei vârste a fierului, situația se schimbă, iar geto-dacii trec la
incinerare. Ambele forme au la bază vechi credințe în continuarea vieții
dincolo de moarte. în cazul inhumației, se credea că omul trece în lumea de
dincolo cu trup cu tot, că omul merge la un zeu subpământean, iar în cazul
incinerării se credea că omul se ridică către aștri prin fum și prin cenușă.

Mircea Eliade, Istoria credințelor și ideilor religioase, București, Editura Științifică și
Enciclopedică, 1981, p. 41.
I.A.Candrea, Folclor medical român comparat, București, Editura Casei Școalelor, 1944,
p. 246.
Ion Vlăduțiu, Etnografie românească. București, Editura Științifică și Enciclopedică,
1973, p. 44
Dumitru Protase, Op. cit., p. 86-87.
Gh. Ceaușeanu, Superstițiile poporului român în asemănare cu ale altorpopoare vechi și noi.
București, Editura Saeculum, 2001, p. 158.
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Nu putem rupe ritul incinerării defunctului de vechile credințe, în
efectele purificării prin foc și ardere, aceasta fiind o condiție a integrării
omului în cosmosul spre care credea că se ridică. Focul este unul dintre
elementele fundamentale în toate sistemele cosmogonice, manifestat sub
formă de flacără, căldură și lumină. La toate popoarele, focul simbolizează
viața, puterea regeneratoare și purificarea14.
Dacă avem în vedere atât de deasa lui utilizare pe întregul teritoriu al
Daciei, ajungem la concluzia că a lăsat urme în cultura populară românească.
Desigur, astfel de reminiscențe nu au fost studiate. Sistemul de priveghere a
mortului din Vrancea, în cadrul căruia se aprind focuri, când chiperul, un
personaj mascat, joacă în jurul focului, iar cel care conduce ceremonialul ține
în mână un lemn aprins, ar putea fi considerat ca o reminiscență de la
strămoșii noștri daco-geți, dacă avem în vedere că se mai practică doar în
acest spațiu.
în contextul acestui ceremonial complex, de priveghere a mortului
din Vrancea, înregistrăm și petreceri la care se bea, se mănâncă și se joacă,
ele fiind destul de exuberante, aceasta fiind ultima petrecere a celui mort cu
cei vii. în timpul petrecerii, cel care conduce ceremonialul caută să arunce pe
participanți în foc15. Considerăm că și între acest ritual și petrecerile din
timpul ofrandelor funebre ale băștinașilor ar putea exista o posibilă legătură.
Urme ale religiei strămoșilor ni s-au transmis și prin unele motive de colind
care circulă încă și astăzi, chiar dacă ele au intrat deja în fondul pasiv. în
variantele de Miorița - colind care circulă în Maramureșul istoric și Țara
Oașului, ciobanul este osândit la forme de pedeapsă care variază și oscilează:
„Ori să-l puște, ori să-l taie / Ori să-l puie-ntre fartaie. / Ori să-l taie, ori să-l
puște, / Ori să-l puie-ntre țăpuște”. Folcloristul maramureșean Isidor Râpă
pune acest tip de ucidere a ciobanului mioritic în legătură cu jertfele umane
aduse de către strămoși zeului lor suprem Zalmoxis16. Așa cum arată
cercetările, băștinașii trimiteau din cinci în cinci am câte un sol lui Zalmoxis.
Se trăgea la sorți câte un dac. I se înșirau toate câte aveau să le transmită
zeului, apoi era zvârlit în țepile fixate cu vârful în sus. Dacă solul murea
străpuns, ei credeau că zeul le este favorabil și că le-a ascultat cererile. Dacă
nu murea, dădeau vina pe sol, spunând că este un om rău și alegeau pe altul
în locul lui17. Reminiscențe din religia strămoșilor ni s-au conservat și în
14 Ivan Evseev, Dicționar de magie, demonologie și mitologie românească. Timișoara, Editura
Amarcord, 1998, p. 146.
15 Mihai Pop, Obiceiuri tradiționale românești, București, 1976, p. 172.
16 Isidor Râpă, Miorița în colindele maramureșene, Comunicări științifice pe teme folclorice,
Baia Mare, 1970- 1971, p. 91.
1' C.C.Giurescu- Dinu C.Giurescu, Op. cit., p. 70.
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imaginile unor colinde vechi românești. Tipică este, pe această linie, cea
axată pe motivul pomului încărcat de rod, în care gospodarii care culeg ne
sugerează că rodul este rezultatul rugăciunilor lor, efectuate pe vârfuri de
munte, adresate soarelui. „Luna-n drum le-o sta/Mândru i-o întrebat: / Ce vați căpătat? / Poame am căpătat / Cu mare rugare / De la sfanțul soare / ’N
coate-n jerunte, / Pă cel vîrv de munte”.
Un element important al cultului dacilor consta în slujbe, ceremonii
și incantații care se făceau pe munți înalți, cu siguranță pentru a fi mai
aproape de soare18.
Putem afirma că, în cultura noastră populară, există încă multe
reminiscențe din cea a strămoșilor, care așteaptă să fie cercetate și studiate
mai îndeaproape.

Aspects Related to the Research of the
Customs in the View of the Archaeological Discoveries
Abstract

The paper is dealing with the custom research basing on some archaeological
discoveries and also on some personal research.
A stress is put on the custom of funeral and some moments and ways of
funeral, making a conection with some beliefs and behaviours ffom the
ancient Románián culture.

Ibidem.
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LUMEA DE AICI ȘI LUMEA DE DINCOLO ÎN MENTALITATEA
POPULARĂ DE LA SFÂRȘITUL SEC. AL XIX-LEA
Simona MUNTEANU, Ioan TOȘA
Viziunea asupra lumii în satul românesc de la sfârșitul secolului al
XIX-lea era puternic impregnată de precepte creștine care nu erau asimilate
în stare pură, ci erau suprapuse peste o multitudine de superstiții și
prejudecăți magice1. Conform acestei viziuni, lumea cu toate ale ei, văzute și
nevăzute, este creația lui Dumnezeu și toate întâmplările terestre și cosmice
se desfășoară conform unor Legi, stabilite de Creator, pe care toți și toate
trebuie să le respecte.
In această lume, Omul este singura viețuitoare care a fost făcută de
Dumnezeu, după chipul și asemănarea Lui, dm țărâna pământului, asupra
căruia „a suflat suflare de viață de s-a făcut omul suflet viu” (Facerea, II, 7).
Omul a fost făcut, după crearea întregului univers, pentru a stăpâni „peste
peștii mării, peste păsările cerului, peste vite, peste tot pământul și peste toate
târâtoarele care mișcă pe pământ” (Geneza, I, 26). De aceea, pentru el,
Dumnezeu a făcut Raiul în care L-a pus și i-a dat poruncă să nu mănânce dm
pomul cunoașterii binelui și răului pentru că, în ziua în care va mânca, va
deveni muritor. încălcând porunca Creatorului, Omul a căzut în păcat și a fost
alungat din Rai devenind muritor, un trecător prin lumea aceasta în care își
poate pregăti, prin faptele și comportamentul lui, existența veșnică în Rai, „o
grădină cu verdeață și păsări, cu mese întinse și făclii aprinse”2 sau în Iad
„locul acela nefericit unde merg toți păcătoșii și muncesc în vecii vecilor”3.
Prin căderea în păcat, Omul nu și-a pierdut nemurirea consacrată de
suflarea divină, de aceea omul este singura creație a lui Dumnezeu formată
din două părți, corp și suflet, „sufletul este nemuritor și la despărțirea de corp
se duce la viața veșnică, în timp ce sufletul altor viețuitoare este un abur ce
moare o dată cu corpul”4. Sufletul este elementul divin care-i oferă omului
1 La redactarea prezentului material au fost utilizate informațiile cuprinse în răspunsurile
trimise la Chestionarele: Programa pentru adunarea datelor privitoare la limba română
(1884) a lui B.P.Hasdeu și Cestionariu depre tradițiunile istorice și anticitățile terilor locuite
de români (1893-95) a lui N. Densușianu.
Drajna de Sus, jud Prahova.
3 Coslugea, jud. Constanța, „dacă a făcut bine în viață se duce în rai, iar dacă a făcut rău se

duce în iad, care este la fundul pământului unde îl pun dracii la treierat de ciulini” Bradul de
Jos, jud. Muscel.
Mălini, jud. Suceava; „Sufletul omului este un duh care merge la cer pe când al animalelor
este un abur care se împrăștie în atmosferă” Boghești, jud. Tecuci.
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posibilitatea de a relua legătura cu Dumnezeu, „Omul este format din două
părți, suflet și corp. Sufletul este de la Dumnezeu și la Dumnezeu merge dacă
omul a făcut bine în viață, corpul omului e făcut din pământ și-n pământ
„5
merge
Potrivit credințelor populare, „mai de mult cerul, lăcașul lui
Dumnezeu, al îngerilor și al sufletelor drepților”,5
6 era mult mai apropiat de
pământ, lăcașul oamenilor. Se credea că cerul era „o boltă așezată pe patru
stâlpi”7, care se rezema „cu poalele de marginea pământului și putea fi atins
cu mâna”8.
Oamenii, prin faptele lor nesăbuite („o femeie a șters scutecele
copilului de cer”9, „un om a aruncat cu piatra”1011
), au făcut ca Dumnezeu să
12
ridice cerul de la pământ „ca să nu-1 mai poată atinge nimeni” . Cu toate
că a fost despărțit de pământ, cerul a rămas accesibil oamenilor, dar numai
celor drepți, care îl pot vedea deschis în ajunul unor sărbători mari13 (Anul
Nou, Bobotează, Paști etc.). Acești oameni (care văd cerul deschis) pot cere
ce vor și îndată dorința le va fi împlinită, „o dată o fată a stat cu capul printre
fiarele ferestrei și privea cerul să-l vadă când se deschide. De o dată cerul s-a
deschis și ea, uimită, ne știind ce să ceară, a zis dă-mi Doamne un cap mare,
în loc să zică dă-mi Doamne minte, și Dumnezeu i-a dat un cap cât o baniță,
că nu l-a putut scoate dintre fiare până nu le-a rupt și fata a rămas
căpățânoasă”14.
Se credea că prezența fiecărui om pe acest pământ este marcată pe
cer de un element cosmic, steaua lui și de un element terestru, pomul vieții,
între om și aceste elemente există o legătură indestructibilă, care se manifestă
concret în anumite ipostaze ale vieții.

5 Humele,jud. Argeș.
6 Șchei, jud. Argeș.
Pănatu, jud. Buzău; “cerul este o grădină cu porți de aur ce se deschid singure sufletelor
drepților” Frumoasa jud. Teleorman.
8 Sălceni, jud. Tutova.
9 Leu, jud. Romanați.
10 Leu, jud. Romanați.
11 „O femeie a spurcat cerul și Dumnezeu l-a ridicat ca să nu-1 mai poată atinge nimeni”
Păduroiu, jud. Argeș; „lumea devenind spurcată, cerul s-a înălțat” Bragadiru, jud. Teleorman.
12 Mereni, jud. Olt.
13 „Cerul este sfânt. în crucea nopții îngerii toacă în cer și atunci cocoșii auzind toaca cântă și

ei de miezul nopții și toți oamenii care sunt treji își fac cruce cu smerenie. De seara până la
toaca în cer umblă duhurile necurate pe pământ. Cerul se deschide în noaptea de Bobotează”
Drajna de Sus, jud. Prahova.
H Perieni Bogești, jud. Tutova.
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Steaua omului apare pe cer atunci când se naște15 și dispare atunci
când sufletul se desparte de corp, pentru a merge la viața veșnică „fiecare copil
capătă la nașterea sa o stea care este pe cer cât trăiește, iar când cade de pe ceri
se curmă și zilele lui”16, de aceea „stelele pe cer sunt atât de multe câți oameni
sunt pe pământ, fiecare om are steaua lui și când moare omul piere și steaua”17.
Se credea că stelele mari de pe cer sunt ale oamenilor înțelepți și ale
bogaților18, iar cele mici sunt ale oamenilor săraci19.
Steaua este imaginea cosmică a omului. Atunci când ea este
lucitoare, omului îi va merge bine, iar atunci când este întunecată omul este
amenințat de nenorociri mari20. La Stea se apela în anumite momente mai
importante din viața sa. Steaua omului era invocată ca ajutor în cazuri de boli
grele „atunci când nici o medicină nu-1 poate ajuta pe omul morbos se aduce
apă într-un vas și așezându-se sub un măr în grădina celui morbos se zice:
toate stelele să aibă hodină, numai steaua omului acesta să nu aibă până când
nu va veni să-și verse leacul în această apă”21.
Steaua era chemată în ajutor și de fetele care doreau să se
căsătorească, pentru a le aduce ursitul: „în noaptea de Anul Nou fata iese cu
betele în mână afară și punând ochii pe o stea mai luminoasă și aruncă din
bete spre stea, zicând:
Stea stelișoara mea / Toate stelele să stea
Steaua mea să nu mai stea / Pân ce ajunge la mine în sat
Să nu-i vină a mânca și a bea / Pân la mine n-o pleca
De toți câinii lătrat / Să vină neîncetat
Până la mine în sat”22.
Pomul vieții este elementul terestru care „răsare atunci când se naște
omul și se usucă când moare omul”,23 fiind prezent în cele mai importante
momente: naștere, căsătorie, moarte. Pomul vieții este cel care ajută sufletul
să treacă pe lumea cealaltă:
15 „Stelele le-a făcut Dumnezeu pentru fiecare om, câte una la naștere și le-a pus pe cer să

lumineze până la moarte” Lupșanu, jud. Ialomița.
16 S. FI. Marian, Nașterea la români, București, 1892, p. 47; Matca, jud. Tecuci.
17 Ianca, jud. Brăila.
18 Dimăcheni, jud. Dorohoi, „Se crede că fiecare om are o stea pe cer. Cei bogați au o stea
mai mare, iar cei săraci au o stea mai mică. Când omul moare îi cade și steaua de pe cer”
Godeni, jud. Muscel.
Naziru, jud. Brăila.
20
J
S. F. Marian, Nașterea la români, București 1892, p. 47.
21 „după aceasta cu acea apă se spală cel morbos” Lisa, jud. Făgăraș.
2 Călinești, jud Vâlcea.
23 Florica Lorinț, Semnificația ceremonialului funerar al bradului în Gorj, în „Revista de
etnografie și folclor”. Tom 13, Nr.4, p. 33.
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„Iar în groapa mărilor / Unde-i groapa zânelor
Trecatoarea apelor /Sufletul stătea
Și se ruga / Brade, brade
Să-mi fii frate / întinde-ți întinde
Eu să le pot prinde / Vârfurile tale
Să trec peste ele / Marea în cea parte
Ce lumea-mi desparte”24
în mentalitatea populară, nașterea unui copil era un dar a lui
Dumnezeu care hotăra singur cui și câți copii să-i dea. Venirea pe lume a
unui copil era un miracol care depășea puterea de înțelegere a oamenilor, de
aceea, perioada prenatală și postnatală era foarte importantă atât pentru
familie, cât și pentru comunitatea socială. Perioada prenatală era importantă
pentru că ea putea asigura venirea pe lume a unei ființe curate care să aducă
bucurii, nu a unei ființe necurate (strigoi, priculici, vârcolaci), care să
provoace necazuri.
Ființele necurate erau aduse pe lume de către părinți care sunt rude
apropiate „copii facuți de părinții care sunt rude apropiate se fac priculici”25;
de părinți necăsătoriți26 „copilul făcut de o mamă care a fost asemenea de
după garduri (copil din flori) se face priculici”27; de părinți care au conceput
copilul în zile de post sau în zile de sărbători mari „copii zămisliți spre, sau
într-o sărbătoare mare se nasc cu coadă și după moarte se fac strigoi, dacă la
moarte nu le sparge inima cu un fier roșu apoi ies din morminte noaptea și
vin pe la casele lor până la cântatul cocoșului”2829
.
Femeia însărcinată era respectată de familie și de comunitate, „sunt
mai apreciate de oameni, li se dă mai multă atentie ca la altele, în biserică li se
dă loc ca să șadă, sunt îmbiate cu mâncare crezând că le-a putut sta firea” .
Din momentul în care femeia se simțea că este într-o altă stare
(binecuvântată, grea, groasă, împovărată), ea trebuia să se ferească de tot ce
ar putea să-i facă rău ei și copilului. Femeia însărcinată nu trebuia: „să fure
24 S. FI. Marian, înmormântarea la români, București, 1892, p. 138.
25 Găvănești, jud. Buzău; „Copiii născuți din veri primari se fac priculici”, Buhociu, jud.
Neamț, „copiii facuți de cei care se căsătoresc fiind rude apropiate se fac priculici”,
Găvănești, jud. Buzău.
26 „Copiii facuți de fetele mari se fac vârcolaci”, Lupșanu, jud. Ialomița; „copilul bastard
făcut de o mamă care a fost asemenea făcută după garduri se face priculici”, Hațeg, jud.
Hunedoara.
27 Hațeg, jud. Hunedoara.
28 Măstăcani, jud. Covurlui „oamenii care se nasc cu coadă se fac strigoi”, Șibot, jud.
Hunedoara.
29 Ceanu Mic, jud. Cluj; „Când femeia e împovorată să nu-i treacă nimeni pe dinainte că
acela o va purta în spate pe lumea cealaltă”, Orlat, jud. Sibiu.
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ceva că nou născutul se va naște cu semne, să tină foarfecele în poală că va
naște copil cu limba încleștată”, „să se mire de oameni cu deficiențe fizice
(ologi, orbi, sluți), ca să nu nască un copil asemănător cu ei; să sufle în
cuptorul de copt pâine, nici să mănânce came netăiată din frigare că va face
copilul cu limba prinsă; să-și înnoade pletele că va face copilul cu limba
împiedicată”30
31; „să dea cu piciorul în câine ca să nu nască copil flocos ; să
poarte flori la brâu ca să nu nască copil cu semne; să dea cuiva cu mâna un
vas cu apă pentru că nu va putea naște până nu-i va da apă din pumni să
bea”32; „să fie pusă la munci grele ca să nască copii sănătoși” 33; „să se
sperie ca să nu nască copil mort”34
Venirea omului pe lumea aceasta și primul strigăt erau receptate în
mentalitatea populară de la sfârșitul secolului al XIX-lea ca un semn prin
care acesta își revendica dreptul la o viață ca o ființă superioară celorlalte
viețuitoare, o ființă care trebuia asimilată de un grup social (familia și
comunitatea socială căreia îi aparținea familia).
Se credea că așa cum este ziua în care se naște copilul așa va fi și
viața lui: „dacă este vânt uscat e mare necaz pentru familie căci sărăcia se va
ține de el, dacă plouă pruncul va fi bogat iar dacă plouă cu vânt va fi zgârcit.
Dacă se naște noaptea și luceafărul va fi deasupra casei acel prunc va ajunge
om mare. De cântă cucuveaua pe casă sau la vecini atunci să-l boteze cât mai
repede că n-are zile”35.; „dacă copilul se naște în zi de sărbătoare va fi
norocos în viață, dacă se naște în perioade secetoase va fi nefericit în viață”36.
Când copilul se năștea prematur, familia chema o descântătoare „care
ia pruncul și-l pune sub o albie unde-1 afumă cu cânepă arsă și cu busuioc de
la icoană pentru ca să aibă zile și să fie curat”37.
Pentru ca nou născutul să intre în cadrul comunității sociale fără
consecințe, ulterioare, nefaste, trebuiau respectate anumite cerințe. Prima era
aceea de acceptare a nou născutului de către familia sa. Pentru ca nou
născutul să fie acceptat de familia sa, el trebuia să fie recunoscut ca ființă
umană, recunoaștere ce se făcea de către moașă și tată, îndată după ce moașa
i-a tăiat și legat buricul38. Moașa ridică copilul zicând:
30 Bozovici, jud. Caraș.
31 Orlat, jud. Sibiu.
2 Ceanu Mic, jud. Cluj, S. FI. Marian, Nașterea la români, București, 1892, p. 14.
Cincu Mare, jud. Făgăraș.
Osman, jud. Brăila.
Osman, jud. Brăila.
Cincu Mare jud. Făgăraș.
Osman, jud. Brăila.
„Moașa taie buricul măsurând de două ori patru degete de la foaie și-l înoadă întâi la
rădăcină, și la vârf. Capătul acesta când se uscă și cade e învelit într-o cârpă și păstrat până
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„Acest băiat / Ce l-am ridicat
Să fie norocos / Și mintos
Și voios / Și drăgăstos
Și sănătos / Și-nvățat
Și bogat / Om de seamă
Și luat în samă”39.
Moașa punea nou născutul pe masă pe o perină ca să fie gazdă și vestit,
îl închina apoi la fereastră sau la oglindă ca să fie frumos și văzut40, după care
îl așează pe masă, de unde este luat de tată care „se duce la masa pe care se află
copilul, se pleacă și-l ridică, îl duce și-l dă maicii sale”41, recunoscând astfel
paternitatea și dreptul copilului de-a fi membru al familiei lui.
La naștere omul este impur și prin venirea lui pe lume spurcă casa
„femeia în momentul nașterii se curăță , adică nou născutul iese o dată cu
locul, cu apa cu sângele, toate acestea se adună într-un vas și până ce se
găsesc în casă casa-i spurcată”,42 de aceea prima grijă a moașei și a familiei
era de-a purifica casa, de a slobozi casa. înainte de a fi slobozită, casa și cei
ai casei erau spurcați și nu puteau merge afară din curte sau la altă casă,
pentru că făcând aceasta, spurcau tot satul.
Slobozirea casei se făcea fie de către preot care venea la casa lăuzei și
făcea sfințirea „apei mici” și rugăciuni pentru „curățirea de toată
spurcăciunea și întinarea trupească, după care dădea lăuzei să bea de trei ori
din apa sfințită și stropea casa și pe cei prezenți cu apă sfințită”43, fie de către
moașă care „după ce lăuza a născut moașa cu un bocău cu apă și un struț de
busuioc, se duce la preot pentru a sfinți apa. Cu apa sfințită se întoarce acasă
și cu struțul de busuioc stropește nepoata, copilul și casa, îi dă nepoatei să
guste și ea, apoi stropește vasul cu cele adunate la naștere și le îngroapă
slobozind casa din spurcăciune”4445
.
în unele localități, preotul „în timp ce sfințește apa pune un nume
copilului care nu corespunde cu cel de botez, pentru ca, dacă pruncul n-are zile
și moare înainte de botez Cristos îl ia și pe el, căci apa sfințită îl face creștin”43.
când copilul ajunge în pragul tinereții când i se dă cârpa și o dezleagă cu gândul la ce dorește
și cum dorește să fie” Ceanu Mic, jud. Cluj.
39 S.F1 Marian, Nașterea la români, București, 1892, p. 51.
40 Ceanu Mic, jud. Cluj.
41 Ceanu Mic, jud. Cluj.
42 Sângeoz Băi, jud. Năsăud.
43 S. FI. Marian, Nașterea la români, București, 1892, p. 81.
44 Sângerz Băi, jud. Năsăud; „Dezlegarea casei trebuie făcută după naștere” Cincu Mare, jud.
Făgăraș; „îndată după naștere, moașa, cu o cană cu apă și busuioc, pleacă la popă ca să-i facă
agheazmă cu care să dezlege casa” Lascăr Catargiu, jud. Covurlui.
45 Osman, jud. Brăila.
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O primă purificare a nou născutului se făcea de către moașă cu ocazia
primei scalde. Se credea că prin prima scaldă nou născutul era purificat de
toate necurățeniile cu care a venit pe lume și devine o ființă aptă pentru o
existență omenească, curată.
Pentru prima scaldă, moașa aducea apă neîncepută luată după
răsăritul soarelui, într-o oală nouă, ca să aibă copilul vocea curată și
pătrunzătoare. Oala o punea la încălzit și când era călduță o punea într-o
copaie în care mai punea busuioc, ca nou născutul să fie curat și iubit ca
busuiocul, bani de argint ca să fie nepătat și dorit ca argintul, flori ca să fie
voinic și rumen, lapte dulce ca să aibă fața albă și curată ca laptele și apă
sfințită ca să nu s-apropie răutățile46 după care moașa spăla copilul pe tot
corpul și îl înfășa. Scutecele pentru înfășatul copilului se făceau dintr-o
cămașă a tatălui sau a mamei pentru a ține mult la ei și erau înfășate cu un
brâu făcut din lână la capătul căruia erau cusute trei căței de usturoi, trei
boabe de tămâie, trei boabe de piper, trei boabe de grâu, trei fire de sare și
trei fărâmituri de pâine47.
Apa din prima baie se numea ciupă și era aruncată „înainte de
asfințitul soarelui într-un loc curat, cu iarbă verde, loc necălcat de oameni și
de animale”48, între flori pentru a nu călca oamenii pe acel loc:
„C-o țâpat ciupa între flori / Să fiu dragă la feciori
Și-o țâpat ciupa între pene / Să fiu dragă cui mă vede”49
Timp de șase săptămâni nou născutul era scăldat dimineața și seara,
iar apa se arunca în același loc unde s-a aruncat ciupa. Scutecele nou
născutului nu se uscau afară la soare și vânt timp de șase săptămâni, ci
deasupra cuptorului pentru ca să nu se lege de ele ceva boală sau răutăți
aduse de vânt.50
Lăuza era purificată fizic prin scăldarea ei de către moașă „a treia zi
după nașterea copilului lăuza este sculată de pe patul ei și scăldată de

46 S. Fi. Marian, Nașterea la români, București, 1892, p.84, „moașa pune apă sfințită în
scăldătoarea copilului până la șase săptămâni” Nepos, jud. Năsăud; Pentru a nu se lega
farmecele de nou născut „când o femeie naște, în apă scaldă întâi o gâscă albă apoi copilul
zicând că de acel copil nu se va lega nici un farmec” Petroiu, jud. ialomița.; „în albie se pune
un ban de argint ca să fie scump ca banul, o floare de bujor ca să fie rumen ca bujorul, o
bucată de pâine ca să aibă viața îndestulată și să fie bun ca pâinea și agheazmă ca să fie apărat
de duhuri necurate” Bălțațijud. Teleorman.
47 Orlat, jud. Sibiu.
Nepos, jud.Năsăud.
Ceanu Mic, jud. Cluj, „Apa cu care se spăla copilul era aruncată înainte de apusul soarelui
la rădăcina unui pom sau între flori”, Bozovici jud. Caraș.
Cojocna, jud. Cluj.
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moașă”51. Moașa încălzește o căldare mare cu apă în care pune diferite plante
și flori, calapăr, lemnul Domnului, poala Sfintei Marii și spală pe lăuză pe tot
corpul, după care o îmbracă cu cămașă curată, o încinge cu brâul și-i toarnă
apă sfințită în cap, pe mâini, piept și picioare, ca să fie curată.
Se credea că viața omului pe lumea aceasta este un dat vremelnic
hotărât de Dumnezeu „omul când se naște are de la Dumnezeu un ghem de
ață care se tot dezvârtește pe zi ce trece și când se mântuie ața de pe ghem se
sfârșește și omul din viață”5253
și se desfășoară așa cum hotărăsc Ursitorile în a
treia noapte după nașterea sa. Din această cauză, primele trei zile din viața
nou născutului erau foarte importante atât pentru el, cât și pentru familia lui.
In aceste zile, moașa și familia se îngrijesc să fie liniște în casă’ . Moașa
„doarme cinci zile în casa lăuzei”54, face curățenie „în casa lăuzei și curăță
lăuza de murdăriile facerii”55, scaldă pruncul și lăuza și primenește
așternutul, îmbracă pruncul și lăuza cu cămeși curate56și pregătește masa
pentru Ursitori împreună cu familia lăuzei.
Pregătirea mesei pentru Ursitori era un act foarte important pentru
familia nou născutului deoarece se credea că dacă Ursitorile erau primite
bine, cu o masă bogată și ele vor ursi bine. Pentru a ursi bine pe masă se
punea câte puțin din „însemnele îndestulării din ce avea mai bun familia”57 și
obiecte la care Ursitorile „să dea mai multă aplecare”58. Când masa era
încărcată cu bunătăți, moașa, în genunchi, se ruga de Ursitori să urseze bine
zicând.
„Sfintelor, bunelor / Să veniți la acest prunc
Moi ca pâinea / Dulci ca mierea
Și să-i dați zile / Multe fericite
Cu noroc să se hodinească”59
Ursitorile veneau noaptea „se ospătau cu mâncare și alegeau din
51 Cârjeoani, jud. Tutova.
52 Bărăști. jud. Vaslui.
53 „în aceste zile trebuie să fie liniște în casă” Viișoara, jud Teleorman.
54 Brebu, jud. Prahova.
55 „noaptea vin Ursitorile și dacă vor găsi nou născutul pregătit cu masă și lumină și fiind întro completă stare de curățenie casa, va fi fericit în viață” Dracea, jud. Teleorman, „în a treia
seară moașa scaldă pe lăuză și copilul, arde paiele din patul ei de facere și pune masa pentru
Ursitori” Valea Mare, jud. Muscel.
56 Sardaru, jud. Dâmbovița.
57 „Pâinea, sarea, mierea și apa erau semnele îndestulării” Șivița, jud. Covurlui.
58 „sapă, secere, bardă și alte obiecte de muncă dacă era băiat, furcă de tors, fus, ac și alte
obiecte trebuitoare la tors, țesut, cusut dacă era fată, pentru ca Ursitorile să aleagă din ele pe
acelea la care să-i dea mai multă aplecare” Plenița, jud. Dolj.
59 Strehaia, jud. Mehedinți.
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obiectele de pe masă pe cele la care să dea mai multă aplicațiune nou
născutului”6061
, după care ursesc. Când ursesc „una toarce din furcă viața
copilului, a doua povestește întâmplările vieții, iar a treia rupe firul acolo
unde copilul va muri.” . In localitățile din Moldova se credea că Ursitoarele
ursesc noului născut, pentru căsătorie, trei ursite „orice om are trei ursite, cu
care nu se cunoaște până nu se căsătorește, dacă mor ursitele, rămâne singur
în viață”62, și dacă se întâmpla să ia de soție „pe cea de a treia va trăi cu ea
până la sfârșitul vieții, iar de va lua pe una din primele două le va schimba
până va da de cea din urmă”63.
Se credea că mai de mult Ursitorile urseau cu voce tare, putând fi
auzite de cei care se întâmpla să nu doarmă atunci, dar cele auzite nu era
iertat a le spune64*. Oamenii auzind cele ursite, au încercat să le schimbe,
Ursitorile s-au supărat și de atunci nu mai ursesc cu voce tare63.
Fiind ursit de Ursitori, nou născutul devine un membru al familiei cu
o soartă proprie. Pentru a se încadra în cadrul comunității sociale, ca membru
cu drepturi egale, nou născutul trebuia curățit și spiritual. Prin botez, nou
născutul își înlătura umanitatea negativă prin ștergerea păcatului ce însoțea
nașterea lui după trup și își asuma o umanitate pozitivă prin renașterea lui în
Dumnezeu, de aceea „când moașa duce nou născutul la botez, nașa zice duc
un păgân ca să aduc un creștin, iar la întoarcerea acasă zice am dus un păgân
și am adus un creștin”66.
Până ce era botezat, copilul nu era lăsat singur „ca să nu vină
necuratul să-l schimbe”67, iar în casă nu „trebuie să intre nici o femeie
60 Plenița, jud. Dolj, „Dacă găsesc masa plină zic plină totdeauna să fie casa și masa acestui
copil, iar de nu găsesc nimic zic nimic să aibe acest copil” Vlădești, jud. Muscel.
61 Mircești, jud. Vaslui, „Una ține o furcă în brâu, una toarce și una cu foarfecele taie firul
când are să moară” Lipia, jud. Buzău.
62 Rădeni, jud. Botoșani, ..fiecare bărbat are ursite trei femei și fiecare femeie are trei bărbați

și dacă se întâmplă ca un bărbat să se însoare și nimerește pe a treia trăiește bine toată viața”
Ruginoasa, jud. Suceava.
Deleni, jud. Fălciu, „Fiecare om are trei ursite și dacă o ia pe a treia nu se întâmplă nimic
dacă o ia pe a doua aceasta moare” Chișcăreni, jud. Iași.
„Mai de mult Ursitorile ursau tare de auzea moașa” Vețelu, jud. Hunedoara ; „Unii
povestesc că mai de mult dacă asculta, moașa sau mama copilului, noaptea când veneau
Ursitorile auzeau cum ursesc pe nou născutul” Socet, jud. Teleorman; „Ursitorile urseau
vorbind tare așa ca să se poată auzi” Finta jud. Dâmbovița.
„Ursitorile au ursit o dată ca un copil să moară înecat în fântână când va împlini 18 ani.
Auzind moașa a spus cele auzite părinților, care au astupat fântâna ca să nu se mai poată
scoate apă, cugetând că astfel copilul nu va cădea în fântână. Când a sosit timpul menit de
Ursitori, copilul s-a pus pe acoperișul fântânii și acolo a murit. Indignate fiind Ursitorile pe
moașa respectivă pentru că le-a trădat nu mai voiesc a ursi tare” Vaidarecea, jud. Făgăraș.
Gubanca, jud. Someș.
Războieni, jud. Alba.
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necurată că face copilul bube”68.
Copilul este dus la biserică de moașă „astrucat (învelit) cu o cămașă a
tatălui ca să-i semene”69, iar în biserică este luat de nașă și botezat70. înainte
de a fi dus la Botez, „copilul este îmbăiat, în apă punându-se apa sfințită de
preot în ziua în care s-a născut”71. Lumânările de la Botez sunt aduse acasă
unde se sting în grindă.
Prin Botez, nou născutul primea și un nume72, dat de nași, părinții lui
spirituali73, devenind un individ nou al comunității. în mod obișnuit botezul
avea loc la câteva zile sau săptămâni după naștere. în situații deosebite, în
care viața nou născutului era în pericol, botezul se făcea mai repede pentru a
nu muri copilul nebotezat. Botezul se făcea la biserică de către preot dar, în
situații limite, se putea face și de către moașă74 jumătatebotezul, prin care
acesta era recunoscut de comunitate ca și creștin și, în caz de moarte, putea fi
înmormântat creștinește. Dacă copilul supraviețuia, se făcea Botezul normal
de către preot.
Botezul avea un rol deosebit de important în viața socială a
comunităților rurale deoarece se credea că copii pierduți (născuți morți) și cei
care au murit nebotezați, nefnnd curățați prin Botez de păcatul strămoșesc sunt
păgâni și merg în Iad, de aceea nici nu erau înmormântați creștinește de preot
în cimitir, ci erau îngropați într-o margine a cimitirului alături de sinucigași,
înecați și cei care au murit de moarte nenaturală. Copii care mor nebotezați se
fac vârcolaci75 sau se prefac în ființe necurate (moroi, vârcolaci),76 care ies în
fiecare noapte din mormânt timp de 7 ani și strigă botez, botez. Pentru a nu se
face moroi și pentru a-i salva de chinurile iadului, aceștia trebuiau spălați cu
agheazmă și însemnați cu semnul crucii, iar în groapă se punea tămâie piper și
usturoi,77 sau trebuiau botezați după înmormântare.

68 Șendreni, jud. Covurlui.
69 Globul Craiovei, jud. Severin.
70 „acasă nașa închină copilul la icoane și zice de trei ori v-am dus un păgân și v-am adus un
creștin apoi îl așează pe masă ca să fie om de cinste. De pe masă copilul este ridicat de tată”
Nepos, jud. Năsăud.
1 Osman, jud. Brăila.
2 „Până la botez nu i se pune nume pentru că nu crește și amețește toată viața” Ceanu Mic,
jud. Cluj.
3 „Nașii au asupra finilor puteri mai mari chiar decât părinții” Cincu Mare, jud. Făgăraș.
'4* 51„Pe
62 3nou născutul slab, fără speranță să trăiască, moașa îl închină la icoane și-l botează
vărsând de patru ori apă pe cap. Copilul este botezat de jumătate și poate fi înmormântat
creștinește” Ceanu Mic, jud. Cluj; „copilul poate fi botezat și de moașă stropindu-1 cu apă
sfințită și spunând formula botezului” Cincu Mare, jud. Făgăraș.
5 Malu, jud. Ialomița.
6 „copii care mor ne botezați se fac vârcolaci” Malu jud. Ialomița.
'' S. FI. Marian, Nașterea la români. București, 1892, p. 54.
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Botezul se făcea de mamele lor cu agheazmă de la Bobotează
„mergând împreună cu preotul la mormânt și turnând agheazmă și
pronunțând numele Ion”78 Dacă trei ani la rând se făcea acest botez „copii
erau botezați și puteau fi considerați în rândul altor creștini morți”79.
Până la Botez, moașa avea cel mai important rol în cadrul activităților
legate de copilul nou născut. După Botez, aceste activități sunt preluate de
mamă și de familia acestuia .
După Botez și încadrarea în comunitatea socială, în lumea aceasta,
nou născutul trecea prin diferite vârste: pruncia și copilăria, perioada de viață
în care el începe să cunoască lumea înconjurătoare, este tot mai stăpân pe
acțiunile sale, devenind o personalitate din ce în ce mai bine conturată;
junețea sau tinerețea, vârsta marilor încercări și tentații, în care individul este
recunoscut de comunitatea socială ca membru important al ei, care se
pregătește să se căsătorească și să întemeieze o familie. Din momentul în
care omul a întemeiat o familie și are un copil, cresc responsabilitățile
materiale și morale și se termină perioada încercărilor și a tentațiilor de tot
felul; bărbăția, vârsta de apogeu din viața individului, perioada cea mai
rodnică, în care valorifică toate cunoștințele acumulate; cărunțeala, vârsta în
care încep să apară semnele decăderii fizice (firele albe de păr, ridurile,
slăbirea trupească, bolile) anunțându-1 că trebuie să renunțe la plăcerile lumii
acesteia și să se gândească tot mai mult la lumea de dincolo; bătrânețea,
ultima vârstă, pragul morții, în care omul începe să devină din ce în ce mai
neputincios, „bătrânilor li se scurtează pasul și li se întunecă vederea”80.
Dacă până la vârsta bărbăției omul este preocupat mai mult de latura
materială de pe lumea aceasta, odată cu cărunțeala și apariția primelor semne
trimise de moarte, latura spirituală legată de suflet și de lumea cealaltă, „de
viața de veci în care și bogatul și săracul vor fi la fel”81, devine tot mai
importantă.
Moartea era, în mentalitatea populară, momentul trecerii omului de la
starea de ființă materială (în care era corp și suflet) la cea de ființă spirituală
(în care a rămas numai suflet) a ruperii de lumea aceasta și a trecerii lui în
altă lume. Moartea este granița dintre două lumi, o lume în care prezența
mortului și eventuala lui întoarcere, sub o formă sau alta, nu este dorită de
nimeni și o altă lume în care trebuie să intre, dar în care încă nu era primit.
Pentru a încheia destinul vieții lui pământene, pentru mort trebuiau respectate
riturile înmormântării după tradiția locului. Toți cei pe care tradiția și legea
78

Epureni, jud. Tutova.
Docani, jud. Tutova.
Osman, jud. Brăila.
Mînzălcști. jud. Buzău.
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locului îi desemna ca membri ai unei comunități sociale (familia, satul) erau
obligați să îndeplinească anumite acte rituale pentru liniștea lor și pentru ca
sufletul mortului să poată pleca definitiv de pe lumea aceasta și să fie primit
în lumea cealaltă.
Moartea naturală era prevestită familiei de: „ceasornicul casei, un
mic sunet ce se aude din când în când la ferestrele caselor”82; de sunete
produse de unele obiecte din casă83; de stricarea inexplicabilă a unor obiecte
(spargerea unor blide sau oale); de căderea unor obiecte din cui; de
comportamentul unor animale84; de urlatul câinilor, „câinele stă în pragul
casei în care se află un om bolnav și urlă noaptea, el vede moartea dând
târcoale casei și-i prevestește pe stăpâni”85; de vise, (apă tulbure, arături,
gropi căderea dinților din gură)86; de cântecul bufniței, mai ales ziua, pe casă
„bufnița unde cântă moare cineva din casă”,87 sau în apropierea unei case, de
cântecul cucului în spatele omului.
Când omul era bolnav, familia chema descântătoarea să-i descânte,
iar dacă descântecul nu dădea rezultate și situația bolnavului se înrăutățea, îl
pregătea pentru ultimul drum chemând preotul ca să-l spovedească și
împărtășească pentru iertarea păcatelor. Dacă omul bolea de mult timp,
familia chema „nouă văduve care pe o față de masă pusă în mijlocul casei fac
câte 25 mătănii spre fiecare colț al casei zicând, Doamne dacă are zile de trăit
să se scoale, dacă nu să moară”,8889
iar în caz de boală grea și îndelungată, ruga
preotul să facă maslu. Maslu se făcea, de către trei preoți „pentru cei care se
chinuiesc se face maslu cu trei preoți, plata pentru preoți este adunată din sat
ca să fie primite rugăciunile”,8 pentru a-1 ajuta să se vindece sau să moară
mai repede. Se credea că cel care după ungerea din urmă făcută după maslu
se simte mai bine, nu are șanse de supraviețuire și va muri în curând.
Spovedania bolnavului și maslul erau evenimente deosebite în cadrul
comunității sătești, care erau mediatizate intens de gura satului pentru ca
membrii comunității să poată participa la ritualul de despărțire de cel care se
pregătește de plecare din lumea aceasta.
Iminenta trecere din lumea aceasta era comunicată de bolnav familiei
prin anumite semne și prin comportament: se întoarce necontenit cu fața
82 Mățău, jud. Muscel.
83 „Ușa sau fereastra când trosnește are să moară cineva din casă” Bradul de Jos, jud. Muscel.
84 „Dacă se întâmplă ca găina să cânte cocoșește moare cineva din casă” Albotești Slujitori,
jud. Brăila.
85 Osman, jud. Brăila.
86 „Dacă visezi că îți cade o măsea, îți moare o rudă” Nepos, jud. Năsăud.
8 ' „Bufnița unde cântă moare cineva din casă” Valea Mare jud. Muscel.
88 Nepos, jud. Năsăud.
89 Osman, jud. Brăila.
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către perete și caută cu ochii peste cap; spune că vede figuri de oameni, de
animale, își ține privirea ațintită mult timp spre anumite obiecte, i se negresc
încheieturile degetelor și se învinețesc unghiile, prinde a sufla greu”90,
prevenind familia că este în pragul încheierii existenței lui și să se
pregătească pentru a-1 însoți pe ultimul drum.
Potrivit credințelor populare, omul trebuie să plece din această lume
împăcat sufletește și curat trupește, pentru ca să se poată prezenta înaintea lui
Dumnezeu91. Pentru a se prezenta împăcat sufletește, oamenii bolnavi și
familiile lor se îngrijeau ca, atunci când se apropie ceasul, acesta să se
împace cu toți cunoscuții lui. Membrii întregii comunități sătești erau
conștienți de necesitatea acestei împăcări cu cel care pleca pentru totdeauna
de pe această lume;„oricât de mare dușmănie ar fi fost între doi vecini, în caz
de moarte, cel rămas în viață merge la casa celui muribund cu vorbe bune, de
pace”,92 deoarece dacă omul pleacă neîmpăcat din această lume vor avea de
suferit atât sufletul mortului cât și membrii comunității93.
împăcarea muribundului cu semenii săi trebuia să fie însoțită și de
iertarea acestuia de către Dumnezeu pentru greșelile făcute în viață. Pentru ca
sufletul mortului să se poată prezenta iertat în fața lui Dumnezeu, membrii
familiei cheamă preotul, înainte ca acesta să-și dea sufletul, să-l spovedească și
să-i acorde iertarea prin împărtășanie94. Iertarea dată de preot trebuia să fie
însoțită și de iertarea membrilor comunității, de aceea, după ce omul moare,
membrii familiei anunță crâsnicul bisericii să tragă clopotele de la biserică,
anunțând astfel dispariția lui95. Clopotele bisericii se trăgeau în timpul în care
mortul era în casă „se trag clopotele de trei ori pe zi, iar cei care aud clopotele
zic: Dumnezeu să-l ierte”96. în unele localități, clopotele erau trase în funcție
de vârsta și sexul mortul „dacă e femeie trag clopotele de două ori, dacă e
bărbat trag clopotele de trei ori, iar pentru prunci se trag clopotele mici”97.
Familia, oricât de săracă ar fi, se îngrijește ca să aibă la îndemână o
lumânare de ceară pe care s-o aprindă la despărțirea sufletului de corpul
omului, pentru ca despărțirea să se facă pe lumină, nu pe întuneric, să nu

90 S. FI. Marian, înmormântarea la români. București, 1892, p. 24.

Brad, jud. Hunedoara.
Maidan, jud Caraș.
„cel care nu se iartă cu cel ce i-a greșit în viață moare foarte greu”, Ceanu Mic, jud. Cluj.
Miroslava, jud. Iași.
„După ce moare cineva familia cheamă său vestește pe cântăreț de trage clopotele pentru a
răspândi vestea între locuitori”, Ciumești, jud. Muscel.
Voila, jud. Frăgăraș.
Brad, jud. Hunedoara.
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moară ca un păgân98 „când cineva trage să moară îi pune în mâna dreaptă
lumânările de suflet, care constau din 7 ori 9 vițe de lumină de către o muiere
iertată, și până-i iese sufletul, înăuntru acestor lumânări se pune o cruce din
ceară și un crucer, care după ce moare i se bagă în sân, ca atestat pe lumea
cealaltă, că a avut vedere la ieșirea sufletului considerându-se că nu este
păcat mai mare decât să lași pe cineva să moară fără lumină.”99.
Lumânarea era aprinsă și era ținută de un om străin, nu de o rudă
apropiată, îndurerată, pentru ca sufletul muribundului să se poată despărți
ușor de corp iară ca acesta să se chinuiască. în situațiile în care nu se află prin
apropiere un om străin care să-i țină lumânarea, aceasta era pusă în mâna sau
la capul muribundului.
Când moare omul, „se deschide ușa sau fereastra spre a ieși sufletul,
iar rudeniile petrec cu tânguiri împrejurul casei”100. Pentru sufletul mortului
se „anină un petec de pânză albă în streașină casei”101 sau se „atârnă în vârful
unei prăjini o basma sau un șervet alb, ca un steag alb”102 pentru ca sufletul
să aibă unde ședea. Se credea că sufletul „stă în streașină casei trei zile, până
la ducerea corpului la groapă”103, sau 40 de zile, timp în care „se duce și
vizitează toate locurile pe unde a umblat cu corpul și pe unde a făcut bine se
înveselește, iar unde a făcut rău se scârbește”1 , după care se duce „trecând
vămile, pe lumea cealaltă, unde se întâlnește cu rudele și stau cu toții până la
Judecată, când vor intra în corp și se vor prezenta înaintea Judecătorului”105.
Pentru ca omul să se prezinte curat trupește înaintea Judecătorului, îndată ce
98 „în momentul morții i se ține în mână o lumânare aprinsă” Miroslava, jud. Iași. Pentru cei
care mor iară lumânare familia are obligația să respecte săptămâna neagră, după Duminica
Tomii „prin post și rugăciune ducând la biserică lumânări și prinos”. Balta jud. Mehedinți.
99 Maidan, jud. Caraș.
100 Bogdănești, jud. Tutova, „se lasă ferestrele deschise și se întorc oglinzile.” Miroslava, jud.
Iași.
101 Miroslava, jud. Iași „ In dată ce moare cineva se pune afară, deasupra ușii casei, unde se
află mortul, o pânză albă în lungime de un cot pe care o lasă acolo până pornește mortul la
biserică, crezând că sufletul mortului stă în acea pânză. Pânza se dă pomană de sufletul
mortului”. Negulești, jud. Tecuci.
102 „atârnă în vârful unei prăjini ca un steag alb, o basma sau un șervet și o țin până ce duc
mortul la groapă. Pe șervetul acela crede poporul că stă sufletul mortului” Măstăcani, jud.
Covurlui.
193 Bivolari, jud. Iași;,, Sufletul stă trei zile în jurul casei, după care umblă pe unde a umblat
cu corpul, apoi se duce și trece vămile.” Cegani, jud. Ialomița; „Omul după ce moare, sufletul
stă trei zile în streașină, după trei zile se duce prin toate locurile pe unde a umblat omul când
a fost în viață. După 40 de zile se duce spre judecată și trece prin 24 vămi sau punți, numai
cât muchia cuțitului de late.” Bradul de Jos, jud. Muscel.
104 Schitu Răpciuni, jud. Neamț.
103 Blăjești, jud. Muscel.
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a murit cineva, acesta este spălat și îmbrăcat cu haine curate106; „se ia mortul
cu toată cuviința și se așează, jos pe fața casei, pe o saltea, îl spală bine pe tot
corpul cu apă călduță, dar așa îl spală, cât să nu rămână nici negru sub unghie
nespălat, ca astfel să meargă curat înaintea Domnului”107.
După ce mortul este scăldat, este îmbrăcat „cu hainele lui cele mai
bune”108, „cu hainele cu care a fost cununat, sau i se fac haine noi”109; i se
taie unghiile110, și se așează cu fața în sus, cu picioarele spre ușă, pe o laițăîn
partea de răsărit a casei”111 sau pe „o masă în mijlocul casei”112.
Mortului i se închid ochii și i se pun mâinile pe piept, mâna dreaptă
peste mâna stângă ca și cum se roagă, iar la cap o lumânare aprinsă ; „i se
pune o pânzătură pe ochi, mâinile se leagă cu o cârpă în care au fost învelite
lumânările sufletului ca să înțepenească peste piept, picioarele se leagă cu o
panglică neagră. în unele părți i se pune pe mâini o secere, busuioc sau
lemnul Domnului, iar în mână un crucer. Sub capul mortului se pune o
perină, ca să stea sus, iar de o parte și de alta câte un sfeșnic de la biserică în
care arde o lumânare”’13.
După ce mortul e așezat pe laiță sau pe masă, una din femeile prezente
face o feștilă lungă de cânepă sau de bumbac, cu care măsoară mortul cât e de
lung și după acea lungime face toiagul, o lumânare de grosimea degetului, din
ceară curată în care se pune și puțină ceară din lumânarea care a ars când și-a
dat sufletul, pentru ca mortul să aibă de ce se rezema în călătoria lui spre lumea
cealaltă. Toiagul se punea pe pieptul mortului și se aprindea când trăgeau
clopotele pentru mort și se lasă să ardă atât timp cât se trag clopotele pentru a
se arde toate păcatele acestuia și a merge curat pe lumea cealaltă. Când se duce
mortul la cimitir, se aprinde toiagul și se pune pe sicriu sau pe sfeșnicul de la
capul mortului, unde arde cât timp se face prohodul, după care se stinge. Ce
rămâne din toiag se aprinde în primele trei seri după înmormântare pe locul
unde a fost mortul acasă114.
106 „După ce moare omul se pune o căldare cu apă pe foc, apoi îl scaldă. Vasele care s-au
folosit la scăldat stau 3 zile cu gura în jos” Valea Mare, jud. Muscel; „Dacă moare cineva, îl
scaldă, îl piaptănă, îi taie unghiile, îl îmbracă în cămeși albe și straie noi, îl pun pe laiță sau
masă cu fața spre răsărit”, Comana de Sus, jud. lași.
107 Brad, jud. Hunedoara.
108 Cîrjoca, jud. Iași.
09 Frumușița, jud. Covurlui.
10 „se taie unghiile și i le pun împreună cu săpunul, piaptănul și acul cu care i-a cusut hainele
de înmormântare cu el, îi leagă o para de deget, pun 9 parale într-o cârpă pe care o bagă în
sânul mortului spre a plăti vămile” Șocariciu. jud. Ialomița.
1 Cîrjoca, jud. Iași.
Miroslava, jud. Iași.
Brad, jud. Hunedoara.
Osman, jud. Brăila.
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în timpul în care mortul se afla în casă, pe scânduri, în unele localități
din Banat, veneau la el cunoscuții și prietenii, pentru a „trimite vorbe, prin el,
morților pe lumea cealaltă, aducând ca cinste așa numitele cravae, turtă de
pâine sau de mălai, ca mortul să ducă mâncare pe lumea cealaltă și o lumânare.
Când intră în mormânt, mortul se îngreunează, fiindcă are crăvae de dus”113.
Pentru iertarea păcatelor mortului, familia chema preotul ori dascălii
bisericii să „citească stâlpii la capul mortului”*116.
îndată ce a murit, familia cheamă pe meșterul lemnar care ia măsura
mortului pentru a face sicriul sau casa mortului. Sicriul nu trebuie să fie mai
lung decât mortul pentru ca, în locul rămas gol, acesta să nu poată chema și
alte rude. Sicriul se făcea din scânduri noi de brad, pentru oamenii de rând.
Pe fundul sicriului se pun geluiturile căzute de la scândurile din care s-a făcut
sicriul, nu de la alte scânduri, fan sau paie, peste care se așterne o pânză nouă
de casă.
Când este gata sicriul, se otărește mortul, punând în sicriu „praf de
pușcă, tămâie, marmore pe care le acoperă cu câlți și ocolind de trei ori
sicriul zic: . mortule, de acum înainte aceasta ți-i casa și patul, aici te culci,
aici te așez, aici te odihnești, acasă la familia ta să nu mai vii, nici la neamuri,
nici la preteni. Până zic acestea țin în mână o secere, iar în cealaltă
lumânările de stat a mortului, după care aprind câlții și pun secerea pe mort
unde stă până-1 duc la biserică.”117
în sicriu se punea mortului în mână o lumânare, fie cea care s-a ținut
atunci când mortul și-a dat sufletul, fie alta anume pregătită118, un ban,
măsura cu care s-a măsurat groapa, iar la femei un fuior sau un fir de tort și o
așchie din rășchitor, semn că „în viață și-a purtat lucrul până la moarte”119,
unghiile, săpunul și acul cu care i-au cusut hainele, și „nouă parale puse întro pungă în sân ca să plătească vămile”120.
Pentru ca să nu intre duhul rău, în sicriu se punea o bucată de lemn
trăznit sau săgeată „o piatră în opt dungi care crește după șapte ani în locul
'15 Maidan, jud. Caraș.
116 Miroslava, jud. Iași; „Cheamă pe popă și cântăreț de citește stâlpii și psaltirea și să facă ce
e de făcut” Ciuntești, jud. Muscel.
11 Brad, jud. Hunedoara.
118 „Când moare cineva, după ce-1 scaldă și-1 îmbracă, îl pune pe o laiță sau pe masă, în mână
îi pune o cruce de ceară pe care se pune un ban spre a-i servi la cumpărarea locului pe lumea
cealaltă, apoi fac o lumânare din ceară cât mortul de lungă, toiagul, pe care, înainte de a-1
aprinde, îl trec prin mâna dreaptă a mortului. Ori cât de bogat ar fi cel care a murit, când vine
cineva străin, după ce sărută icoana de pe pieptul mortului, îi aruncă un ban”, Ranghilești,
jud. Botoșani.
119 Brad, jud. Hunedoara.
120 Șocariciu, jud. Ialomița.
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unde a trăznit o casă, o șură, o claie de fân sau un par de grâu”121.
în situația în care mortul era mai tânăr, rudele puteau să facă ca soțul
(soția) rămas văduv (văduvă) să se poată căsători sau nu „dacă femeia a
murit încinsă, o descing ca să se poată căsători a doua oară cel rămas”122.
Dacă murea un copil mic „mă-sa îi mulge țâță în ceară și o pune la
cap ca să aibă mâncare pe lumea cealaltă”123, sau le pune la cap câte un ou;
„la pruncii mici mamele le pun câte un ou, iar dacă mai are frați mici morți i
se pune câte un ou pentru fiecare din ei”124.
în situația în care murea unul din frații lunatici „copiii unei familii
născuți în aceeași lună și li se zic lunatici”12^ pentru ca să nu moară și cel
rămas în viață, acesta trebuia fie scos din fiare și să se înfrățească cu cel care 1a scos. Scosul din fiare se făcea când frații lunatici erau în viață; „când sunt doi
frați lunatici e credința că nu trăiesc amândoi, ci trebuie să moară negreșit unul
din ei. Pentru a-i feri de moarte, când amândoi sunt băieți, cheamă două fete
cam de vârsta lor, care să nu fie rude între ele și nici cu cei lunatici, de-i bagă
în niște fiare de împiedicat caii unul cu un picior și celălalt cu alt picior. Aceste
fete apoi descuie fiarele și-i scot. Când unul din frați e băiat și altul fată atunci
cheamă o fată să-l scoată pe băiat și un băiat s-o scoată pe fată. Când ambele
sânt fete se cheamă doi băieți. Cei care i-au scos din fiare pe lunatici se cheamă
frați de cruce și nu se pot lua în căsătorie”126.
în situația în care moare unul din ei, cel viu se bagă și se scoate din
fiare ca să nu moară și el; „Se deschid fiarele și se prind de picioarele
mortului și al viului, se închid și se deschid fiarele de trei ori, de alt băiat
străin, cam de aceeași vârstă zicând: te faci frate cu mine, la care lunaticul
viu răspunde mă leapăd de el și mă fac frate cu tine și atunci ambii devin frați
de cruce”127.
U1 Brad, jud. Hunedoara.
122

Brad, jud. Hunedoara: „dacă spălătoarea cu care a spălat mortul o pun în sicriu, soțul nu se
va putea căsători”.
123 Brebu, jud. Prahova.
124 Brad, jud. Hunedoara.
125 Gâștești, Români, jud. Vlașca; Șuica, jud. Olt; Uscați, jud. Neamț; Macrinajud. R. Sărat.
6 Macrina, jud. R. Sărat. Scosul din fiare se tăcea și în cazul căsătoriei unuia dintre frații
lunatici; „când se căsătorește unul din frații lunatici vine un străin, îl pune în fiare și-l descuie
de trei ori întrebându-1 dacă vrea să fie frate de cruce. Așa scapă de moarte în caz că unul din
frații lunatici ar muri. Cei doi străini care descuie fiarele se înfrățesc cruciș cu frații lunatici”,
Braniștea, jud. C'ovurlui.
Gâștești Români, jud. Vlașca.; în unele locafități din Moldova, pentru ca să nu moară cel
rămas în viață „ când un om are doi copii gemeni și unul moare cel în viață este ascuns să nu1 vadă pe cel mort până îl îngroapă. Când este a se arunca pământ peste cel mort îl aduc pe cel
viu și-l pun deasupra coșciugului în picioare de unde îl scoate altul străin cu care apoi se prind
frați pe lumea aceasta, lepădându-se de cel mort”, Uscați, jud. Neamț.
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Dacă la moartea unuia dintre frații lunatici se uita să se facă
desferecarea și se întâmpla ca cel rămas în viață să se îmbolnăvească, „acesta
se ducea la mormântul fratelui său și se făcea ceremonialul desferecării
piciorului celui viu cu piciorul crucii de la capul mortului”128129
.
în cele trei zile cât stă mortul în casă el este păzit ca să nu treacă
peste el sau pe sub el o pisică sau o pasăre ca să nu se facă strigoi; „Când
moare cineva se păzește corpul ca nu cumva să treacă peste el vreo pisică sau
altă ființă vie, căci dacă trece atunci, după cel îngroapă , corpul mortului
înviază în mormânt, se întoarce cu fața în jos și chiar strigă din mormânt și
din acest corp se va naște o altă ființă care vine din când în când la casa unde
a locuit mortul și noaptea ar suge sângele de la cei vii omorându-i”
Se credea că „oamenii care se nasc cu coadă”130 devin strigoi și pot
luat mana câmpului și laptele vacilor. Acestora, când mureau, în gură li se
punea „un cățăl de usturoi, un fir de grâu, de cucuruz, tămâie și o crenguță de
rug, iar în sicriu se pune piatra cu care se reazemă țăstul”131.
Cât stă mortul în casă, în cele trei zile până la înmormântare, în casă
„are voie să intre oricine, vizitatorii intrând în casă se descoperă și zic
Dumnezeu să-l ierte”,132 iar la biserică „se trag clopotele de trei ori pe zi”133,
iar prin casă când se mătură nu se scoate murdăria afară ci se ține sub sicriu,
până se scoate mortul din casă, când „gunoiul de sub sicriu, împreună cu
paiele, sau fânul pe care a zăcut mortul se duce afară într-o parte de grădină
și le dă foc. Dacă fumul se întoarce spre casă atunci mai moare cineva dm
acea casă, ori din partea către care merge fumul, căci este credința că mortul
închină cu paharul morții la oarecare și acela are să moară după el”134.
începând cu prima seară după moartea cuiva, în casa acestuia se
făcea priveghi „în cele trei nopți”135. La priveghi veneau oameni mulți „încât
abia încăpeau în casă”136, mai ales la familiile mai cu stare și mai cu vază.
Priveghiul era pentru familia mortului un moment de odihnă „după stropșala
de peste zi, iar pentru cei străini este o petrecere unde se fac o mulțime de
128 Viziru, jud. Brăila.
129 Mățău, jud. Muscel, „căutându-1 cineva îl găsește cu fața în jos, plin de sânge la gură”,
Voinești, jud. Muscel. Pentru a afla dacă e strigoi „se duc la mormânt cu un armăsar negru și
dacă armăsarul nu trece peste mormânt e strigoi” Ghercești, jud. Dolj.
130 Șibot, jud. Hunedoara.
131 Brad, jud. Hunedoara; „La cei care știu că au fost strigoi le bagă în gură aiu, cuie și ou
clocitu și-n copârșeu îi pun cu fața în jos” Șibot, jud. Hunedoara.
132 Cincu Mare, jud. Făgăraș.
133 Voila, jud. Făgăraș.
134 Brad, jud. Hunedoara.
135 Cîrjoca, jud. Iași.
136 Brad, jud. Hunedoara.
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glume și jocuri” . Din localitățile de pe Crișul Alb, Teofil Frâncu a adunat
un număr de 19 jocuri de priveghi:
„1. Mocovina sau urechea, se joacă de către pruncii mai mărișori, feciorii. Se
pun în șir toți câți voiesc să joace, unul la spatele celuilalt, așa încât cel din
față nu-1 poate vedea pe cel din spatele lui. Unul din cei înșirați îl ciocănește
cu degetul în cap pe unul dinaintea lui. Acesta, numaidecât, se întoarce și
întreabă pe cel din dărătul lui că oare cine l-a ciocănit? Pe cine crede că l-a
ciocănit îl prinde de nas și-l duce în locul lui. De cumva n-a ghicit, acesta îl
ia de nas și-l duce la loc. Cel din frunte rămâne acolo până ghicește .
2. De-a ața, joacă feciori și fete în număr egal. O fată sau un fecior mai în fire
ia în brâncă mai multe ațe, pune ațele în cruciș unele peste altele și le prinde
la mijloc. Feciorii se dau de o parte și fetele de altă parte, ținând fiecare în
mână un capăt de ață, apoi cel care a ținut ațele la mijloc, desface palma și
tinerii se văd la capetele ațelor. Feciorul și o fată care țin o ață se sărută.
3. De-a gâscă sau de-a găina, se joacă de feciori și prunci, câte doi odată,
ceilalți privesc. Un fecior ia un fund de lemn pe care-1 așează pe mână făcută
pumn astfel ca degetul arătător și cel mare să-l poată bine cumpăni să nu
cadă jos. Un fecior, care stă fățiș cu el, pune degetul sub pumnul celui dintâi
și-1 pipăie, zicând:
- ce ai de vândut aici?
- o gâscă
- cum o vinzi?
- cu cât pot
- ce ceri pe ea?
- cu nouă libre
- cu șapte n-o dai?
- n-o dau că ouă
- nu cumva e cu ou?
- caut-o. Atunci cumpărătorul se face că o caută.
- E slabă, stă să zboare.
Acum cumpărătorul, apucând fundul repede, lovește cu el pumnul
vânzătorului, dar acesta, cu luare aminte, se ferește cât poate. Dacă lovitura
n-a avut succes, atunci cumpărătorul se face vânzător și târgul începe din
nou. Dacă fundul cade de pe pumn atunci încă vânzătorul se face cumpărător
zicând că nu știe vinde marfa la târg.
4. De-a mâța se joacă câte trei inși, feciori și prunci de o dată. Un flăcău,
mâța, se așează jos ca țiganul când face cuie. Mâța are în mână o mătură și dă
Brad, jud. Hunedoara. „Noaptea nu se plânge mortul că să nu se facă strigoi” Lascăr
Catargiu, jud. Covurlui.
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cu ea din când în când, încolo și încoace, smulge din mătură nuiele, miaună
ca mâțele, imită torsul mâței. De ambele laturi a mâței stau câte un fecior, ori
un prunc, cu câte o boticuță în mână de mărimea unui fluier. Mâța făcându-și
mendrele, cu repeziciune lovește când pe unul, când pe altul din cei de pe
margine cu palma, peste fluierul picioarelor. Feciorii de pe margine făcânduși ochii în patru, încă o lovesc cu boticuțele peste mână, pe mâță.
5. De-a uloiu se joacă de către juni. Un tânăr căruia nu îi este lene să
glumească ia pe altul mai tânăr-pe mutul călușarilor - în spate apoi un altul îl
leagă, de mâini și de picioare pe cel din spate, încât să nu se poată clăti,
mâinile îi vin legate pe după cap iar picioarele pe la brâul celui ce-1 duce în
cârcă. Uloierul, așa se numește cel cu greutatea în spate, se câștigă de o
doniță, ori de un ol cu apă și o cârpă ori o zdreanță, și începe să meargă, jur
împrejur, pe la cei din casă și dă binețe:
- Bună ziua oameni buni, cum mai trăiți ce mai socotiți? și dă noroc.
- D-apoi, de pe o zi pe alta, cum o da Dumnezeu.
- Nu cumperi uloiu?. îl dau lesne și-i proaspăt, și-i bun să-l mănânci și-n ziua
de Crăciun, dacă n-ai came.
- Ba cumpărăm, zic mai mulți deodată, da nu știm cum să ungem lespedea și
plăcintele cu el.
- O asta-i cel mai ușor, doară nu de-a fetea îs uloieru să nu știu unge
plăcintele. Ia să v-arăt. Acum moaie cârpa în olul cu apă și cu ea iute mi-ții
stropește, și freacă pe față pe cel din spate. Nu mai este la care să vând uloiu?
Iacă așa se unge lespedea, mai bine unsă trebuie plăcintele ca să lunece pe
gârtean.
6. De-a craiu se joacă de feciori și fete, de însurăței și neveste tinere. înainte
se alege craiul. Alegerea se face așa: toți câți vor să se joace pun pe masă
câte o mână, una peste alta. Apoi cel de dedesupt scoate mâna și o pune de
asupra, zicând unu, apoi scoate al doilea și o pune de-asupra, zicând doi, și
așa continuă până la zece. Cel care are numărul zece e ales craiul. El se pune
pe un scaun în mijlocul casei, sau pe o laiță, apoi pășind înaintea lui, pe rând,
toți care iau parte la joc, îl întreabă:
- Craiule, crai ce solie-mi dai?
- Să mergi să săruți pe... numind o fată pentru băiat și un băiat pentru fată. La
alții le spune să-și facă cruce, să sărute cuptorul.
7. De-a căpăii, se joacă feciorii și fetele. Unul mai gureș, numit vânător își
pune o botă la umăr, tocmai cum se așează pușca. în loc de curele ațână
pușca de-o ață sau de-o șpargă groasă. Vreo 3-4 feciori, căpăii acestuia, ies
afară și zgârâie la ușă, ba mai și latră, întocmai ca căpăii. Vânătorul
apropiindu-se de ușă, o deschide ca să poată intra căpăii, apoi întinzând
pușca spre o fată sau un fecior face poc.
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Căpăii îndată aleargă să-l prindă pe cel împușcat și-l scot afară din
casă. Cel împușcat trebuie să dea un zălog, un inel, pălărie, năframă. Cine dă
zălog în casă nu mai trebuie să iasă afară. Zăloagele toate le adună un fecior,
judele, ori birăul. După ce de la toți s-au luat zăloge, judele le ia pe rând și
ridicându-le, pe fiecare sus, în mijlocul casei, zice: - dup, dup, imitând
baterea tobei, aici se află un zălog, cine se află la el, că de înde nu se vinde, al
meu este.
- Ce trebuie să plătesc pentru el?
- D-apoi nu lucru mare. Să-l săruți pe ... .Respectivul(a) sărute pe... și capătă
zălogul. Vine altul la rând, acesta trebuie să sărute soba.
8- De-a buțile se joacă cu deosebire de către feciori. Mai întâi se așează jos
unul cu picioarele întinse înainte, al doilea, în spatele lui cu picioarele întinse
înainte și tot așa. Fiecare îl îmbrățișează pe cel de dinainte. Șirul are aspectul
buților legate, una într-alta. Lângă buți stă vânzătorul. Vine apoi un fecior,
cumpărător și întreabă:
- A cui îs buțile?
- A mele
- Ce ceri pe ele?
- Nu cer mult, toată butea o băncuță de 10 florini.
- O fi prea mult. Bani-s scumpi. Le iau cu ridicata, una ca alta să fie 6
băncuțe. Mi se pare că nu-s bine încheiate și cercurile-s cam așa...
- Poți să bagi lacrămi în ele, că nu cură.
- Apoi bine, vorba multă-i sărăcia omului. Mic cu mare, să fie 8 băncuțe și
noroc să deie Dumnezeu.
- Nu le dau, să mă mănânce câinii, cu bota-n mână, de le dau așa.
- Inc-o vorbă, 9 florini butea și noroc. Ei ce-o da târgul și norocul, târgul de
dimineață să nu-1 lași.
- Adă căpara (arvuna)
- Bine. Iată aici banii.
Cumpărătorul zice unor feciori mai țepeni, aleși anume, en prindeți
voi de buți și duceți-le la car. Acești feciori, prind de cei de jos, de buți, și-i
trag la ei pe jos, când sunt mai jumătate afară pe ușă, doi inși, cu căucuri, ori
cu oluri cu apă, aruncă peste buți și-i udă pe toți.
9. De-a palma furată joacă cu deosebire feciorii. Un fecior șede pe scaun, un
altul se așează cu capul în poala lui. Feciorul care șade acoperă cu ambele
mâini ochii celuilalt. Jur împrejur stau cei care iau parte la joc. Fundul celui
ce stă cu capul în poală începe a bubui, cei din jur dau cu palmele de sună și
răsună fundul. Acum ridicându-și capul în sus, cel acoperit la ochi îl întreabă
pe cel de pe scaun: Cine a dat? N N. Dacă cumva nu ghicește din nou se
pune cu capul în poală. Dacă-1 ghicește pe cel care a dat, atunci acesta merge
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în locul lui. Pe cine nu-1 ghicește de 5 ori la rând îl însoară așa: cel ce șade pe
scaun și cu altul mai isteț se dau la o parte și la degetele de la mână le pune
numele unor fete urâte, țigănci, babe, apoi vin înaintea celui de însurat și-l
întreabă pe care de aici îți alegi?
- Pe asta zice punând mâna pe un deget.
- Ha, ha, ha, Este Maria, țiganca.
10. De-a puricele joacă feciorii și fetele. Un fecior se așează pe un scaun, în
mijlocul casei. Un altul ia o vâjă ( o năframă înodată sau un ștergar înodat).
Feciorul cu vâj a se apropie de cel de pe scaun, numit purice, și-l lovește
binișor peste spate zicând: întoarce-te purice!
- Nu pot
- Da de ce?
- Da, am căzut în fântână
- Cine să te scoată?
- Ioana Sinedrei. Aceasta merge și-l sărută și devine ea purice. Cel cu vâjul
dă din nou în purice zicând: întoarce-te purice
- Nu mă pot
- Da, de ce?
- Mă doare un picior
- Cine să te lecuiască?
- N. N. și jocul se repetă.
11. De-a oul îl joacă feciorii. Doi feciori dintre cei mai glumeți se înțeleg
cum să păcălească, împreună, pe al treilea și chemând afară mai mulți inși, la
unul îi pune un ou sub pălărie, apoi intră în casă și unul zice celuilalt: dacămi ghicești la cine este oul, până la trei inși, atunci îți dau o cupă cu vin. Bine
răspunde acesta și merge la primul, la al doilea, și al treilea și la care știe că
este oul, repede îi pune mâinile pe cap, oul se turtește și începe să curgă în
toate părțile.
12. De-a foitul joacă numai bărbații Se așează jos doi inși vizavi, cum se
pune țiganul în cort când ascute fiarele de plug, apoi începe a bate, ca și când
ar lucra, din gură încă dau să meargă: și mai aduceți la dada să vă lucre. Doi
feciori, dintre cei tari iau, când pe unul, când pe altul, și-l dau pe mâna
faurilor zicând: să-mi faci un fier de plug, de aici o căldare, de aici un vătrai.
Faurii iau pe cei care li s-au dat pe mână, îl formează, îl întoarce, îl mai și
turtește de-i numai sânt buni de nimic când îl lasă din mână. Aceasta
continuă lucrând diferite lucruri faurii.
13. în casa orașului joacă bărbații și femeile. Unul e jude, are în mână o
lingură. Judele se apucă și face pe o masă o roată cu un cărbune, iar jur
împrejur alte roți mai mici. Roata din centru e casa orașului, iar cele din jur
sunt casele privaților. Judele dă porunci:
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- fiecare la casa sa și fiecare pune degetul pe o roată, de masa este înconjurată
de către cei care joacă;
- fiecare trebuie să-și vadă de lucrul său: tu ai să scoți morcovi, tu ai să sapi;
tu ai să coși, tu spală haine, și fiecare trebuie să lucre ce s-a poruncit;
- acum fiecare la casa orașului și toți pun degetul în roata mare; fiecare la
casa sa și toți pun degetul în casa lor. Judele cu lingura pleznește peste mâini
pe cel ce nu-și află casa lui.
14. De-a mâța oarbă joacă feciorii și fetele. Un june sau o fată își leagă bine
ochii cu o cârpă așa încât nodul să vină la ceafă. Ceilalți feciori și fete stau
prin casă, pe unde pot. Mâța începe a merge prin casă, oarbă cum e, întinde
mâinile ca să poată prinde ceva. Toți se feresc de ea, încotro pot. Dacă mâța a
prins pe oarecare, acesta o întreabă:
- mâță, mâță ce ți-ai prins?
- un șoarece
- da mânci-1, ori îl mai lași?
- ba, îl mai las
- cât îl mai lași?
- îl mai las un an. După ce a prins pe fiecare, măcar o dată, mâța se duce și
dând cu curu de ușă zice: pe cine-1 voi prinde acum mâță să fie ca și mine,
apoi începe a dibui prin casă și pe care-1 prinde devine mâță.
16. La albine joacă numai feciori. Se așează doi inși, departe unul de altul
cam la 1 m. Fiecare își pune mâna dreaptă la urechea stângă, iar mâna stângă
o întinde și stă gata să dea cu ea. Un altul numit albină, vine zumzăind ca și
albina când se pune pe flori și apoi când la unul, când la altul din cei doi,
dacă poate le repede câte o palmă peste mâna lor așezată la ureche. Cei doi
stau gata și dau cu mâna stângă albinei după cap.
17. De-a sâta joacă feciori și fete. Se pun în rând mai mulți feciori și fete, ca
și gâștele când trec puntea. Unul stă de-o parte și mergând la cel dintâi îl
întreabă: unde-i sâta ?. Dinapoi, răspunde cel întrebat și iute sare mai la urmă
în șir. De cumva nu se duce iute, cel de pe margine îi dă peste spate cu o
năframă legată nod.
18. De-a crepat lemne joacă numai feciorii. Se așează doi inși pe mâini și în
genunchi, cu capul înainte, unul lângă altul. Pe ei se suie al treilea, stând în
genunchi și pe brânci, cu capul înainte. Doi inși dintre feciorii cei mai tari,
iau când pe unul, când pe altul din mulțime și apucându-1 de mâini și de
picioare dau cu el în fundul celui ce stă pe cei doi. Acesta zboară cât colo
dacă nu se ține bine.
19. De-a inelul joacă feciori și fete. Cei care iau parte la joc se așează pe
scaune, lavițe. O fată ia un inel, între mâini și mergând, pe rând, la fiecare se
face că pune inelul în mâini. La unul, într-adevăr îl lasă. De acum toți țin
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mâinile întinse ca și când la ei ar fi inelul. O a doua fată este cea care ghicește
la cine este inelul. Aceasta se uită mai întâi la una, la alta și de odată taie la
una pălmile și dacă din întâmplare la aceia este inelul, atunci aceasta devine
ghicitoare, iar fata ghicitoare pune ea inelul.
Dacă una n-a ghicit până la a cincea oară, atunci o mărită sau îl
însoară. Fata care pune inelul ia atâtea lemnuțe câte degete la mână are. Pe
aceste lemnuțe le botează, în înțelegere cu alte 2-3 fete, ori feciori, dacă este
fată cea care se mărită pune la lemnuțe nume bărbătești, dacă este fecior pune
nume femeiești. Apoi cheamă fata sau feciorul ce-i de măritat sau însurat și-i
zice pe care-1 alegi de aici?. Pe asta, zice punând degetul pe un lemnuț. Fata e
cutare și trebuie să-l sărute”.
Pe la miezul nopții „celor de la priveghi li se dă ceva de mâncare și
de băut, pâine, vinars, mazăre, curechi, lasce, poame fierte. Când beau zic:
Dumnezeu să-l odihnească, Dumnezeu să-l ierte pe răposat și pe cei rămași
să-i mângâie, Să-i fie paus”138.
în ziua înmormântării, înainte de a veni preotul pentru a conduce
mortul pe ultimul drum, acesta era bocit de către femei: „înainte de a se face
ziuă se duc boresele la fereastră unde-i mortul unde cântă:
Cântă,cântă cocoșdaiu
Toată ziua, toată noaptea / Nime-n lume nu-1 aude
Numa.... și răspunde / Strigă moartea la fereastră
Ieșii.... până afară / Bucuros io aș ieși
Da, nu mă pot despărți / De dragă....mea
C-am trăit bine cu ea / Strigă moartea a doua oară
Ieși. .. până afară /Bucuros moarte aș ieși
Dar nu mă pot despărți / De părinți și de copii
Că de mine rămân pustii / Strigă moartea a treia oară
Ieși.... până afară / Bucuros moarte aș ieși
Da nu mă pot despărți / De prieteni și de vecini
Că de mine rămân străini / Colo-n jos, în mai în jos
Ieste o piatră răsturnată / Și pe piatră cine șade
Drăguța Sfânta Mărie / Șade pe piatră și scrie
Scrie morții cu cerneală / Și vii cu rumeneală
Drăguță, Sfântă Mărie / Dar mă scrie și pe mine
Să mă scrii cu vii / Nu cu morții jalnici
Nu mă scrie cu cerneală / Mă scrie cu rumeneală
Bucuros dragă te-aș scrie / Dar condeiul s-o stricat
Rumeneala s-o gătat / Dar te-oi scrie cu cerneală
138 Brad, jud. Hunedoara.
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Să poți trece-n cea țară / în sicriu cine-i dormitu
Iar .... spoveditu / în secriu cine-i culcatu
Iar.... cuminecatu / Rămas bun dragă...
Adă mâna și mă iartă / Rămas bun la tați din casă
Vă las cu inima arsă / Rămas bun preteni și frați
Face-ți bine și mă iertați / Rămas bun acum cu toți
Că io plec astăzi cu morți / Merg cu mâinile pe pieptu
Mare judecată așteptu
Merg cu sufletu la vamă
5 139
Pentru fapte să dau samă”
Când mortul este scos din casă nouă femei boceau:
„Firule/irule / Fir de trandafir
De ce te-ai grăbit / De ai înflorit
Pân n-ai înpupit / Grăbit,m-am grăbit
Oare am isprăvit / De m-am despărțit
De la lumea albă / De la sfântul Soare
De la soțioară / Păși... păși pe mâna dreaptă
Să nu dai p-aia stângă / Unde jocul joacă și lăutele cântă
Puțin să te uiți și să zăbovești / Că-s negrii tâlhari
Și te-or jini / Și de loc să pleci
în samă să iai / La mijloc de cale
Este un paltin mare / Cu frunza măruntă
Cu umbra rotundă / Și-i fântână lină
Scaunul d-odihnă / Și-i pat încheiat
Cu scânduri de brad / Și stâlpi-s de fag
Iar Sfânta Mana / Șade-n pat și scrie
Junii pre cunună / Fete pre murună
Și nevestele / De ale tinerele
Moși pre cârjioare / Scria, mi-o scrie
Și pe... în cartea sa / După ce-1 scria
Bici de foc pocnea / îngen zălicea
Pre...îl suia / Sus la Hristos
La Domnul Frumos / După ce-1 suia
De loc, scaun îi da”139
140.
La scoaterea mortului din casă, căsenii închideau repede ușa ca să nu
mai intre moartea în acea casă”141; răsturnau scaunele și lavițele de prin casă

139 Staza Cîrțișoara, jud. Făgăraș.

Maidan, jud. Caraș.
Nepos, jud. Năsăud.
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și aruncau grâu și cucuruz prin casă ca să nu se piardă roada142; întorceau
masa pe care a stat mortul cu picioarele în sus143; deschideau „ferestrele
crezând că fuge boala din casă”144; spărgeau o oală pe prag în casă sau pe
prispă, în urma mortului145 pentru ca să se spargă relele146 și mortul să nu se
mai arate la acea casă147 și pentru ca despărțirea să fie definitivă de cei ai
casei, iar „dacă mortul este bărbat femeia sparge o oală pe prispa casei
zicând: eu țin de tine, tu să nu mai ții de mine”148149
. După ce mortul a fost scos
din casă , căsenii „se închid puțin în casă ca să plece numai mortul și ei să
ramana
Când se scoate mortul din curte, „la poarta ogrăzii se dă pomană o
vită comută și o pernă, lăvicer sau covor și până la biserică la toate podețele
ce le-ar trece mortul și la toate coturile și la ușa bisericii unde se prohodește
se pune o bucată de pânză albă și 10-20 bani pe care, după ce trece mortul
peste dânsa o dă de pomană, acestea se numesc punți”150151
.
Mortul era dus la groapă de către oameni, sau pe carul cu boi131,
„înainte mergea cel cu crucea, apoi cei cu prapori, felinarele sau sfeșnicele cu
lumina aprinsă, cantorii, preotul, sicriul, rudele plângând și consătenii”152.
înaintea mortului se duceau pomenile „niște colaci în care se înfig
niște țepuși de lemn în formă de cruce, îmbrăcate cu smochine, stafide,
hulubași, colăcei în formă de porumbei sau pupeze”153.
Dacă mortul era un flăcău sau o fată fecioară, aceștia erau gătiți ca
miri și erau înmormântați cu brad154, buhaș155, suliță, „La cei tineri, când
mor, se pune la mormânt un brad împodobit cu flori, panglici și o cârpă în
vârful bradului. Acest brad se numește suliță”. „Se zice că atunci când se
142 Brad, jud. Hunedoara.
143 Maidan, jud. Caraș.
i M Brebu, jud. Prahova.
145 Brebu, jud. Prahova, Saidaru, jud. Dâmbovița „La ieșirea mortului din casă sparg în urmă
o oală, pun albia în care a fost scăldat și căldarea în care s-a încălzit apa cu gura în jos”
Socariciu, jud. Ialomița.
146 Maidan, jud. Caraș.
14 Sibot, jud. Hunedoara.
148 Vîhju Mare, jud Mehedinți.
149 Globul Craiovei, jud.Mehedinți.
150 Negulești, jud. Tecuci.
151 „în ținutul Zarandului comunele fiind foarte răsfirate, morții se duc la groapă cu carul cu
boi” Brad, jud. Hunedoara.
152 Brad, jud. Hunedoara.
153 Miroslava, jud. Iași.
154 „dacă a murit un fecior sau o fată mare, în timpul cât este mortul în casă, într-o cameră
vecină se pregătește bradul, ca la nuntă, în care se pune o oglindă, un ștergar, o batistă,
covrigi” Osman, jud. Brăila.
155 Maierujud. Năsăud.
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naște un om crește și un brad, iar atunci când băiatul sau fata moare i se
aduce sulița la mormânt, sulița simbolizează soțul sau soția” 156*.
Bradul era adus de flăcăi pe umeri, din pădure și era pus la casa
mortului, iar când mortul era dus la groapă, după prapori mergeau trei sau
mai multi tineri cu sulița, „un brad adus din munte și înfrumusețat cu tot felul
de prime și năfrămi” . Bradul pentru ziua înmormântării era împodobit,
înstruțat, de fete cu petele și lână de diferite culori, iar în vârf se pune un
steguleț înstruțat și el cu petele, cu care ocazie fetele boceau:
„Și acest buhaș de brad / înc-o crescut supărat
C-o știut c-a veni-n sat / Pe sama unui soldat
Noi tot așa am gândit / C-om vedea steag împănat
Nu buhașu împănat / Și-om vedea steagu pe masă
Nu buhașu sus pe casă / Noi tot așa am gândit,
C-om deschide porțile / Ș-om ieși cu mirele
Da așa om sparge pârleazu / Și-om ieși cu sălașu
Colacul de nănaș / L-om face un părăstaș
Colacul de cununie / Ți l-om face liturghie
L-om da peste sălaș ție”.158
Bradul împodobit era pus la capul mortului lângă cruce. Sicriul era
dus de tineri și alăturea de ei se aflau fete cu părul despletit159.
în unele localități, la morții tineri se făcea, în loc de brad, pomul
raiului „dacă moare vreo fată sau flăcău fac un măr, adică iau o cracă de măr
și o împodobesc cu tot felul de roade zicând că este pomul raiului din care a
mâncat Adam, cu care se merge înaintea mortului”160.
Pe drum, spre groapă, pentru ca sufletul mortului să poată trece
vămile din lumea cealaltă alaiul mortuar făcea popasuri unde „preoții opresc
inde și inde la rugile ce sunt așezate pe lângă drum și citesc evangheliile,
minimum 3 maximum 12, iar cantori cântă Sfinte Dumnezeule”161. Primul
popas se făcea după ce s-a scos mortul din casă, restul se făceau la
răspântiile, cotiturile drumului, lângă poduri și punți și la intrarea în cimitir.

156 Globul Craiovei, jud. Mehedinți; „în ajunul înmormântării junii pornesc la pădure, aleg un
brad frumos, îl taie și-l aduc acasă cu carul. Acest brad poartă numirea de suliță și acasă este
împodobit cu ghirlande de hârtie, iar în vârf i se pune o batistă și un clopoțel. Sulița este
purtată la înmormântare de flăcăi însoțiți de o fată îndoliată. Sulița se îngroapă lângă cruce și
este menite ca mire sau mireasă celui mort” Bozovici, jud. Caraș.
Brad, jud. Hunedoara.
Maieru. jud. Năsăud, apud preot Gavrilă. Bichigean, .Bocete în Comoara Satelor, nr. 3
1923, p. 41.
Brad, jud. Hunedoara.
Brebu, jud. Prahova.
Brad, jud. Hunedoara.
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Când convoiul mortuar oprea pe drum, pentru citireaEvangheliilor162, rudele
așterneau înainte punțile, „o pânză și pun pe ea un colac, o lumânare și un
gologan care după ce trece mortul se dau pomană cuiva”163 și un vas „cu apă
sfințită și la groapă se aruncă în ea”164.
Groapa era făcută de gropari (oameni anume din localitate sau rude
ale mortului) după măsura mortului., „cel care începe groapa face cruce în
pământ, iar o femeie tămâiază locul”1 5 Când era gata, groapa era păzită ca să
nu treacă peste ea un câine sau un animal pentru a nu mai muri cineva din
familie. Sicriul era așezat pe doi pari așezați curmeziș pe groapă, cu
picioarele spre răsărit și capul spre apus. în groapă se aruncă bani 6 „crezând
că răscumpără pământul ca să fie mai ușor pe cel mort”167. Preotul citește
ectenia morților, face pausul (stropește sicriul cu vin în formă de cruce) și
dezlegarea, după care sicriul se lasă în mormânt. După ce groparii au început
a arunca pământ peste mort, peste groapă se dă un cocoș sau o găină neagră
despre care se credea că „la vremea cea de apoi are să scurme țărâna spre a
afla ciolanele”168, cucuruz „ca să aibă ce mânca găina” și o năframă „ca să-și
șteargă sudorile pe lumea cealaltă”169.
După ce mortul a fost îngropat, la cap se punea o „cruce făcută dintr-o
singură bucată de lemn, iar cele ce se pun în urmă sunt din piatră”170.
Oamenii care iau parte la înmormântare primesc câte un colac și o
lumânare, după care participă la pomana ce se face la casa mortului.
Trei zile după înmormântare în casa mortului arde noaptea o
lumânare de ceară, iar căsenii duc timp de trei zile apă de băut unui vecin ca
să-i fie paus mortului171.
Se credea că sufletul, care a stat în jurul casei și a văzut tot ce s-a
petrecut cu ocazia despărțirii de familia și casa sa, se duce și trece vămile172*
162 „Pe drum unde se citesc Evangheliile se dă câte un colac și un cruccriu ca să aibă mortul
pentru trecerea vămilor” Brad. jud. Hunedoara.
Miroslava, jud. lași.
164 Brad, jud Hunedoara.
165 Bozovici, jud. Caraș.
166 „în groapă se aruncă un cruceru în caz că unul dintre cei vii a rămas dator mortului să nu-1
caute”, Brad, jud. Hunedoara; „când îl bagă în groapă aruncă bani ca să aibă cu ce plăti
vămile” Brebu, jud. Prahova.
167 Maidanjud.Caraș.
168 Miroslava, jud. Iași, „Despre găina neagră se crede că va râcâi pământul și va face loc
omului pe lumea cealaltă, și când vor învia morții va da de știre” Brad, jud. Hunedoara; „se
dă pasăre peste groapă ca sufletul mortului să fie ușor ca penele păsării” Bivolari, jud. Iași.
169 Brad, jud. Hunedoara.
1 j" Alacapi, jud. Constanța.
1 1 Brad, jud. Hunedoara.
1 2 „Sufletul mortului după ce iese din trup, trece prin 9 vămi” Calfa, jud. Constanța; „sufletul
după ce se desparte de oase trece prin 12 vămi, popa face 12 prohoduri în drumul său cu
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însoțit de îngerul său. La fiecare vamă, sufletul trebuie să dea socoteală de
faptele sale pământești cele bune care sunt notate „în cartea îngerului” și de
cele rele „notate în cartea diavolului” și să plătească trecerea vămii. „Sufletul
în drumul său trece prin vămile văzduhului, a preacurviei, a zavistiei, a
farmecelor și descântecelor, a sulemenitului feței, a mărturiei mincinoase, a
fumării tutunului, a omorului, a furtului, a beției”173.
în caz că faptele bune covârșesc pe cele rele, atunci sufletul se duce
la Dumnezeu, numai criminalii și sinucigașii se duc la diavol, aceștia se duc
direct în Iad fără a mai fi judecați. „Sufletul dus la Dumnezeu nu se așează
încă 40 de zile și la fiecare pomenire ce i se face pleacă împreună cu îngerul
și stă în pragul de sus al ușii. Dacă i se face pomenire sufletul se bucură, bate
din palme, iar dacă nu se supără”174*
.
După înmormântare „cineva din casă timp de 40 de zile se duce la
tămâiat mormântul și se dă pomană” . In unele localități, la împlinirea a 40
de zile „când sufletul pleacă din preajma casei” se sloboade izvorul, la
marginea unei fântâni sau a unei ape. Pentru izvor se cumpărau „două cânți
noi în care se punea un ban ca să fie plătită apa”176 . Locul ales pentru a
sloboade izvorul „se tămâiază, se pune o lumânare aprinsă și un băț cu flori și
un ban pentru a avea cu ce se plăti și apăra sufletul”. Fântâna de unde se
scoate apa „se tămâiază și se pun pe fântână patru lumânări în formă de
cruce, se scoate și se varsă 44 cănți de apă, pe locul ales”177178
*.Operațiunea se
repeta la un an de la înmormântare.
Pentru morți se făcea pomană generală la anumite zile ale anului, la
praznice și la moși și pomană specială legată de ziua morții celui pomenit, la
soroace: la trei zile după moarte, „pentru că la trei zile fața mortului începe să
se desfigureze” la nouă zile, „atunci trupul mortului începe să se strice”, la 40
de zile „atunci își pierde și inima” și la un an
Pomana la soroace se făcea cu parastase: colac, colivă și vin care
erau slujite de preot la mormânt (cel de la trei zile când preotul făcea
parastasul pe scurt și stropea mormântul cu vin) și acasă sau la biserică (la 9
zile, la 40 de zile și la un an) unde se împărțeau și lucruri de pomană. La un
an se făcea și un pom împodobit cu fructe și dulciuri, asemănător cu cel care
cadavru până la cimitir, unde se dă pânzeturi de poduri și pitaci de plătit vămile ca să nu fie
oprit sufletul" Rădeni, jud. Botoșani.
73 Osman, jud. Brăila.
Bogdănești, jud. Tutova.
Osman, jud. Brăila.
Globul Craiovei, jud. Severin.
Globul Craiovei. jud. Severin.
178
J
Prof. dr. Ene Braniște, Prof Ecatcrina Braniște, Op. cit., p. 346.
Bivolari, jud. lași.
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se facea când se ducea mortul la groapă, și lumânări, care simbolizează
moartea (prin pierderea frunzelor pomului) și reînvierea în rai (prin
înfrunzirea pomului primăvara).
Cele mai importante zile din an pentru pomenirea generală a morților
erau în sâmbăta din săptămâna albă și în sâmbăta de dinaintea Duminicii
Mari, numite și moși de iarnă și de vară.
în sâmbăta din Săptămâna albă, ziua moșilor de iarnă, fiecare familie
făcea pomenirea morților ducând la biserică „colivă, cu colaci și dade pomană
zi când cred că și morții lor mănâncă din colivă și din tot ce duc”180.
în sâmbăta din prima săptămână a Postului Mare se dezlegau
sărindarele și se duceau la biserică pomelnicele pentru pomenirea morților,
mai ales a celora care au murit în ultimul an.
Cea mai importantă zi, din cursul unui an pentru pomenirea morților,
era Joia Mare, zi în care lumea vie a satului intra într-o relație specială cu
lumea satului din cimitir. Joia Mare181 era ziua în care se credea că „morții au
voie să vină pe la casele lor”182 unde se „așează pe o streașină a casei”183 sau
„la biserică”. în această zi, fiecare familie se îngrijea ca morții ei „să aibă
lumină, căldură, mâncare și apă”184, în care scop se făceau pregătiri deosebite
atât la cimitir, cât și în cadrul gospodăriei.
în toate localitățile, în Joia Mare se făceau jertfe de pomană la
mormintele morților din cimitir185 sau la biserică186 „duc la biserică colaci,
colivă, miere și o carafă cu vin și după ce le sfințește preotul, îi dă acestuia
un colac și o parte din miere, colivă și vin, iar restul îl duc acasă și îl dau
pomană”187.
în cadrul gospodăriei, pentru ca sufletele morților să aibă căldură, apă
și mâncare, se făceau focuri în bătătură cu bojii sau cu nuiele de alun uscate,
lângă care se punea apă și bucăți de pâine pentru ca morții să vină să se
încălzească, să mănânce și să bea apă.
180 Chiojdu Bîsca, jud. Buzău.
181 „Morții care vin și adăstă până la sărbătoarea moșilor, când se dau oale de pomană și
atunci pleacă morții cu colacul și cu oala” Netoții de Jos, jud. Teleorman; „Joia Mare este al
treilea târg al morților, căci morții au trei târguri pe an: la Joimari, la Moși și la Sâmbăta
morților” Humele, jud. Argeș.
182 Pojarul de Jos, jud. Gorj.
183 Bobaița, jud. Mehedinți.
184 Dănești, jud. Gog.
185 „se duc la mormintele tuturor morților din acel an cu colivă și lumânări pentru pomenire”
Giulești, jud. Suceava
186 „se duc colaci și mâncare de post “ Beilic, jud. Constanța; „se duc colaci, capete, și se
pomenesc toți morții” Șurdila Găiseanca, jud. Buzău.
8 Heleșteni, jud. Roman.
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Apa avea un rol deosebit pentru morți, de aceea în unele localități,
înainte de a face focurile, se scotea apă din fântână și o vărsau pe jos ca să
aibă morții pe lumea cealaltă „în Joia Mare fiecare merge de dimineață la
puț, scoate și varsă apă împrejur. Cei care n-au puțuri fac aceasta la puț străin
după ce au plătit această apă cu un gologan lăsat lângă puț”188. Apa din
fântână se punea în vase noi (oale, cofe) care se așezau pe un scaun, lângă
foc „lângă foc pun un scaun și o oală nouă cu apă curată, oamenii nu stau la
foc zicând că șed morții”189. Pe scaun se^unea o bucată de pâine sau de
mălai pentru ca să vină morții să se sature19 .
Focurile se făceau cu bozii uscate, sau cu nuiele uscate de alun, rupte
cu mâna191: „Joi dimineața la fiecare casă se fac 4-10 luminiche în curte după
câți morți are și cred că vin morții și se încălzesc. După ce s-au stins, se
aprind altele și în cimitir. Lemnele de foc se adună miercuri dimineața dm
tufe de alun uscat, nu se taie, ci se rup cu mâna și se numesc șibii sau sibioare
și sunt adunate de copii sau de femei bătrâne”192.
în Joia Mare se făceau focuri și pentru morții nenumiți „cei care n-au
neamuri să le facă pomană, care vin, mănâncă, beau și se satură pe un an de
zile”193 și pentru cei rătăciți „copii care s-au născuți morți sau au murit
nebotezați, pentru care fac foc în bătătură și împart peste el o turtă de pâine”194.

188 Bogza. jud. R. Sărat, „în Joimari de dimineață femeile se duc la fântână, scot 20 vedre de
apă pe care o varsă împrejur” Cleanov, jud. Mehedinți; „Femeile în noaptea aceia se duc la
fântâni cu vedrele și aduc 4o vedre de apă pe care o varsă în diferite locuri, fac multe focuri
prin comună, împart colaci și haine, ca Joimarele să-i găsească în regulă pe morți și să nu-i
pedepsească” Gîrla Mare, jud. Mehedinți; „Joi, înainte de a merge la biserică, fac foc în
bătură cu surcele de alun, pun lângă foc o oală cu apă proaspătă crezând că vin morții se
încălzesc la foc și beau apă. Merg apoi la fântână cu o lumânare aprinsă și tămâie, tămâiază și
leapădă apă din fântână ca să fie morților” Bodești, jud. Vîlcea.
Lăpușata, jud. Vâlcea.
„Lângă foc se pune un scaun lung cu o față de masă așternută pe el pe care se pun bucății
de mălai în șir pentru a veni morții să mănânce” Crucea Broșteni, jud. Neamț.
„nuiele de alun rupte cu mâna, nu tăiate cu toporul și aduse în spate de către copii, fâră a le
pune jos” Roșia, jud.Goij.
‘ Valeadieni, Banat
„ In Joia Mare se fac focuri. înaintea focului pe un scaun se pune o cotă cu apă, pe cofa se
pune un cuțit și o bucată de mălai sau pâine, zicând că morții care n-au neamuri care să le dea
pomană vin și mănâncă și beau, că nu mai9 mănâncă până la anuT.Călugăreni, jud Neamț
Cleanov, jud. Mehedinți.
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Le monde d’ici et le monde de l’au-delă
dans la mentalité populaire, ă la fin du XlX-éme siécle
Résumé

Les auteurs affirment que, d’aprés la mentalité populaire, a la fin du
XlX-éme siécle, l’existence de chaque hőmmé était marquée par deux
éléments: l’un cosmique (l’étoile qu’il rețevait â sa naissance) et l’autre
terrestre (l’arbre de la vie). Entre l’homme et ces éléments il y avait une liaison
indestructibile qui se retrouvait concretement pendant Ies plus importants
moments de la vie de chaque individu (naissance, noces ou la mort).
La naissance était auparavant un miracle qui dépassait le pouvoir de
compréhension des paysans, motif pour lequel on avait eréé, le long du
temps, un grand nombre de croyances et de coutumes populaires dont le role
était celui de faciliter la naissance du nouveau-né parce que celui-ci apportait
beaucoup de joie á sa familie et, en mérne temps, á la communauté rurale á
Iaquelle il appartenait dorénavant.
Les auteurs présentent quelques croyances et coutumes populaires, â
partír de la pénode prenatale et jusqu’â celle postnatale, par lesquelles on
essayait d’influencer, pour le bien, la vie du futur membre de la communauté
rurale.
D’aprés la mentalité populaire, l’homme est un simple passager dans
ce monde ou, par ses actions, il dóit se préparer pour la vie étemelle de l’audelâ. La mort est le seuil entre deux mondes. Ceux qui y restaient ne
souhaitaient pas le retour du trépassé et c’était pour cela qu’ils faisaient de
leur mieux pour aider l’âme de leur parent â partir satisfait et en de trés
bonnes conditions.
Les auteurs présentent quelques pratiques populaires qu’on exécutait
auparavant juste au moment ou l’âme passait le seuil entre Ies deux mondes,
afin de se présenter sans de grands péchés devant le Créateur, au moment du
Demier Jugement.
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CONTRIBUȚII LA STUDIEREA COLINDULUI RELIGIOS
ÎN FOLCLORUL MARAMUREȘEAN
Pamfil BILȚIU
Colindul religios reprezintă o parte deosebit de fertilă a colindei
românești, care este de infinită bogăție și varietate, dezvoltând o poezie, care
marchează obiceiul colindatului de mare frumusețe și indubitabilă valoare
artistică. în mare parte colindul religios este de origine cultă, creatorii lui
fiind preoții, diecii, cantorii, clericii în general care în procesul de creație al
variantelor s-au folosit de variate surse de inspirație cea de bază fiind Biblia,
dar și viețile sfinților, cărțile de religie, legendele religioase, textele apocrife
difuzate la noi prin filieră slavo-bizantină.1
Ne întrebăm desigur care sunt motivațiile acestei uluitoare bogății de
teme și motive care au pătruns în colindul religios? Trebuie să subliniem mai
întâi că producția de colinde de acest gen a fost un mijloc eficient al bisericii
de propagare a învățăturii creștine în rândul obștilor sătești neștiutoare de
carte în cea mai mare parte. Așa cum ne putem explica și numărul mare de
teme și motive brodate în jurul vieții, patimilor și pildelor lui Isus Hristos
personajul central din acest compartiment al creației populare. Pe bună
dreptate arăta Nicolae Steinhardt că dacă evangheliile s-ar fi pierdut viața lui
Isus s-ar fi putut reconstitui în totalitate din colinde.
Pe măsură ce biserica a dimensionat acest proces au luat naștere pe
parcurs variante ample, discursive cu o aglomerare mare de motive și care
sunt menite a rezuma principalele episoade ale vieții lui Isus. Zona
Maramureș ne oferă o bogată producție de variante de acest gen multe dintre
ele cuprinzând nașterea lui Isus, trădarea lui luda, urmărirea și prinderea,
judecata lui Pilat, răstignirea, spânzurarea lui Iuda, învierea, înălțarea la
ceruri, mântuirea neamului omenesc.
Căile de acumulare a varietății colindului religios sunt mai multe.
Intre acestea ocupă un loc aparte interferența dintre specii pe care o întâlnim
la nivelul multor categorii folclorice. Drept urmare, au pătruns în repertoriul
de colind religios cântece de stea cu care colindul se confruntă. Putem
aminti, spre ilustrare, piesele cu incipitul „Trei crai de larăsănf’„tri păstori se
întâlniră”, „tri crai a pământului”, „Steaua sus răsare”, „O stea s-a ivit”. Mai
trebuie să subliniem că în Transilvania genul liric a fost fertil și acest lucru a
generat refugierea în colindă a unui mare număr de piese lirice.
1 Monica Brătulescu, Colinda românească, București, Editura Minerva,1981, p. 57.
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Ca urmare a dezagregării speciei și a propagandei bisericii de a
impune colindul religios, au pătruns în repertoriu un mare număr de cântece
bisericești, adaptate la colinda de factură cultă, slab realizate artistic, multe
dintre ele din familia colindelor de strană. Nu lipsesc cântece mariane
pătrunse prin propaganda bisericii catolice, priceasne, intens propagate prin
corurile bisericești, cântăreții de strană. Pe măsura exploziei industriei
muzicale, repertoriul colindului religios este invadat de tot felul de producții
culte, unele aparținând muzicii folk, adaptându-se la colindul din acest sector
până și melodii de muzică ușoară. Tipică este pe această linie „Colindăm,
colindăm iama / pe la uși pe la ferești” din repertoriul Paulei Selling. Aceste
așa numite colinde nu numai că imprimă repertoriului un caracter compozit,
dar au reușit aproape să substituie vechiul colind religios.
S-a spus despre colindul religios că ar fi mai nou, opinie ce poate fi
împărtășită doar la o parte a repertoriului. Analiza de ansamblu operată la
nivelul personajelor, studierea comparată a motivelor pune sub semnul
întrebării divizarea colindei în cele două categorii: laice și religioase.2 Pe
etape, la nivele diferite, miraculosul creștin s-a întrepătruns cu elementele
propni culturilor populare în care s-a implantat. Numai o porțiune a
repertoriului poate fi considerată în mod riguros creștină. Colindele profane
păstrează și ele legătura cu planul sacru. Mai trebuie să subliniem că textele
și legendele apocrife au influențat colinda la nivelul substratului ei fabulos,
care provine și din infiltrarea unor elemente folclorice în substratul creștin.3
Astfel de colinde mai persistă și astăzi în repertoriul colindului de acest
gen din Maramureș și ne conduc către primele straturi ale creștinismului. O
astfel de variantă înregistrată de către cercetările noastre la Săpânța are
incipitul „Sus la curtea lui Crăciun”. Colindele brodate în jurul celor două
personaje - Crăciun și Crăciuneasa -, fiind inspirate din legendele natalității au
avut și odinioară o răspândire deosebit de largă în folclorul nostru. Variantele
acestor legende se reduc la următoarea schemă tematică. Simțind că i-a venit
ceasul să nască, Maria ceru adăpost la curțile lui Crăciun. Acesta nu o primește
în casă ci o trimite să nască în grajdul cu animale. Acolo nu se poate odihni din
cauza neastâmpărului oilor și cailor pe care îi blestemă, dar îi binecuvântează
pe boi, care îi suflă căldură ușurându-i nașterea. Nevasta moșului Crăciun Crăciuneasa - o moșește pe Maica Domnului. Văzând-o cu mâinile pline de
sânge, Crăciun i le taie, dar Maria i le pune la loc din aur. Văzând minunea,
Crăciun își cere scuze și devine primul creștin.4
2 Monica Brătulescu, Op cit., p. 59.
3 Ibidem.
4 Adrian Fochi, Datini ți eresuri populare de la sfârșitul sec al XIX -lea, București, Editura
Minerva, 1976, p. 204.
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Varianta de la Săpânța nu urmează firul acestei legende ci are ca
miez bucuria celor doi de a fi găzduit nașterea pruncului divin. „Sus în curtea
lui Crăciun / S-a născut un domn prea bun / Ca și o rază de la soare / Și din
rai frumoasă floare. / Crăciuneasa așa zice: / Fericiți suntem noi doi / C-o
născut Isus la noi”5.
Trebuie să subliniem că în jurul lui Moș Crăciun în folclorul nostru sa brodat o adevărată mitologie. în tradițiile populare este bogat reprezentat ca
figură apocrifă, fiind personajul gazdă unde s-a născut Hristos. Este
considerat unul dintre ciobanii cu oile din peștera natalității. Mai este
imaginat un sfânt gârbovit cu barba albă și mare, mai bătrân decât toți
apostolii: „bunicul lui Isus”, sfântul cel mai bătrân, cel care a adus belșugul
pe pământ, tatăl Măriei etc. Ca figură profană, este imaginat în popor ca un
om bătrân: „om curajos și vesel”, care a adus oamenilor multă îndestulare,
păstor bătrân”6 etc.
Imaginea lui Moș Crăciun ca moș arhetipal, ca moș bun și dăruitor
surprins în postura de colindător, dăruitor de daruri rituale, s-a conservat în
vechile colinde codrenești. Astfel de colinde ne argumentează că Moș
Crăciun este personificarea acestei sărbători solstițiale cu o încărcătură de
tradiții precreștine, marcând nu numai începutul sărbătorii, ci și caracterul ei
de petrecere rituală. „Vine Crăciun cel bătrân / Cu căluțu tă jucîn / cu barba
tă scuturîn / c-o tocuț de lapte-n sîn, / cu cuță-n coșerguță / să le deie la fătuță
/ la care îs mai micuță / când îi coaie pe-nserat, / Moș Crăciun se bagă-n sat /
la tătă casa-i lumină / pă cuptor îi oala plină / de câmaț și de slănină”7.
în aceleași prime straturi ale creștinismului ne plasează și colindul
axat pe ostilitatea pomilor și dobitoacelor și bunăvoința unora dintre acestea.
Motivul Maicii Sfinte care, obosită de drum, cere plopului să-i facă umbră
spre a o feri de arșiță, are ca sursă de inspirație aceleași legende ale natalității,
larg răspândite în spațiul oriental. Este limpede că acest colind s-a brodat pe
un fond mitologic mai vechi, având la bază vechi credințe dendrolatrice și
animaliere în care descoperim urme totemice. Un argument în plus al acestui
substrat vechi ni-1 oferă cuplurile opoziționale, dar și blestemul, care țin de
gândirea arhaică.
Există un număr mare de colinde religioase brodate în jurul Maicii
Domnului ca al doilea personaj ca importanță după Isus Hristos, în care au
pătruns elemente mitologice care aparțin de straturi mai vechi, precreștine.
5 Pamfil Bilțiu - Maria Bilțiu, Folclor din Țara Maramureșului, Baia Mare, Editura
Ethnologica, 2005, p. 123.
® Adran Fochi, Op cit., p. 203 - 204.

Pamfil Billțiu - Ghocrghe Gh. Pop, Sculați, sculați boieri mari! Colinde dinjudețul
Maramureș, Cluj-Napoca, Editura Dacia,1978, p. 160.
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„Prin câte țarini trecea / Holde verzi că se cocea / Ciunji uscați înverzîia”8. O
variantă axată pe fuga Maicii Domnului cu fiul în pădure conține și ea astfel
de elemente. „Pă unde cu el mere-re, / Cunji uscț, înverzîe-re, / Izvori săci
izvorîe-re. Mircea Eliade menționează, de altfel, că numeroase zeițe ale
fertilității au fost asimilate cu Maica Sfântă și cu alte sfinte.9
Țăranii din Europa centrală înțelegeau creștinismul ca liturghie
cosmică. Misterul cristologic angaja deopotrivă destinele cosmosului. Așa ne
putem explica persistența, și în colindele despre patimile lui Isus, a unor
elemente mitologice vechi. Ele ne întăresc convingerea că și acest personaj
central al colindului religios a fost asimilat prin zeități mai vechi, unele din
categoria celor fertilizatoare. „Cu sulița l-o străpuns / Sânjele vale i-o curs /
Pă unde sânje curjea / Strugurile se cocea / Maica Sfântă culegea / In beserici
se ducea / Vin roșu din el făcea”10.
Trebuie să subliniem că, la toate popoarele, vinul este asociat
sângelui și integrat în ceremoniile și riturile sacre. Reprezenta și o fraudă
spirituală în spațiile dedicate cultului strămoșilor. El devine sângele
Mântuitorului în taina împărtășaniei creștine.11 Există multe colinde despre
patimile Mântuitorului în care întâlnim conservate astfel de elemente de
substrat mitologic. „Cu sulița l-o străpuns / tri picuri de sânje-o curs / nici
aceie n-o curs jos / N-o fost sânge păcătos / C-o fost din Domnu Cristos /
Unu-i spicu grâului, / unu-i vița vinului / unu-i mir botezului”1213
.
Timp de mai bine de zece veacuri, biserica a trebuit să lupte
împotriva afluxului de elemente păgâne aparținând religiei cosmice, în
practicile și legendele creștine. Rezultatul acestei lupte a fost mai curând
modest, mai ales în sudul și sud-estul Europei, unde folclorul și practicile
religioase ale populațiilor rurale mai înfățișau încă la sfârșitul celui de-al
XIX-lea veac figuri, mituri și ritualuri din cea mai îndepărtată antichitate, ba
chiar din protoistorie, sublinia Mircea Eliade. Drept urmare, un număr mare
de zei și eroi ucigători de balauri au devenit niște sfinți Gheorghe, zeii
furtunii s-au transformat în sfântul Ilie.14
Colindele care narează cererea Sfântului Ilie către Dumnezeu să fie
făcut stăpân peste fulger și trăznet, despre care se crede că le controlează și
8 Pamfil Bilțiu - Maria Bilțiu, Op. cil., p. 126. Variantă din Giulești.
9 Mircea Eliade, Aspecte ale mitului. București, Editura Univers, 1978, p. 78 - 79.
10 Pamfil Bilțiu - Maria Bilțiu, Op. cit, p. 135.
11 Ivan Evseev, Dicționar de magie, demonologie și mitologie românească, Timișoara,
Editura Amarcord, 1998, p. 491.
u Pamfil Bilțiu - Maria Bilțiu, Op.cit., p. 115.
13 Mircea Eliade, Op. cit., p. 160.
14 Mircea Eliade. Op. cit., p. 160.
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mânuiește, ne slujesc drept un argument pe această linie și își au izvorul în
legendele cosmogonice populare care mai persistă și astăzi: „Ilie din grai
graie / Dă-m Doamne ce-oi cere eu / dă-m tunu și fulgeru / Io Ilie țî le-oi da /
numa de li-i ști purta / Când îi mere prin noros / Tună rar, fulgeră jos / Când
îi mere pe sub soare, / Tună rar fuljeră tare”.
Substratul mitologic al colindei este unul pronunțat. Ne sunt bine
evidențiate credințele cosmogonice, larg răspândite în folclorul nostru și al
altor popoare. în credințele cosmogonice, tunetul simboliza mânia zeilor,
furia lor îndreptată spre pământenii păcătoși. Numele zeilor cerului, ai
furtunii și fulgerului în pantheonul popoarelor indo-europene imită tunetul
Donzor, Thor, Taranis. Este și simbolul vocii divine. Pe Muntele Sinai, legea
i-a fost dată lui Moise, între tunete15.
Substratul cosmogonic popular este bogat reprezentat în colindul
religios vechi, dovadă cel cu incipitul „Pe muntele Galilei”, având ca miez
prădarea raiului de către Iuda. Aglomerarea de elemente de cosmogonie
populară este evidentă și se datorează și contaminării colindului cu cel care
narează cererea lui Sf.Ilie să fie făcut stăpân peste trăznet și fulger. „Pe
Muntele Galilei / Domnu e cu sfinții săi / De departe îl primiră / Pe
Arhanghel Mihăilă / Ce-ai luat? De unde vii? Ce alergi? De ce nu te alini? /
Doamne Dumnezeul meu / Sfantu Petru o adurmit / Iuda cu cheia o fujit / Și
în rai că s-o băgat / Ce a fost bun tăt a luat / Crucișoara soarele / Zorile și
razăle, / Crucea și milioanele, / Iar raiu s-o-ntunecat / și iadu s-o luminat16.
Motivul este mai răspândit în folclorul nostru. O variantă de acest
gen în care Iuda devine devoratorul și prădătorul aștrilor de pe cer și ea atare
cu un substrat mitologic vechi a înregistrat și Alexiu Viciu. „Iuda cheia mi-o
furat / Și în rai că s-o băgat / Multe lucruri și-o fi luat / Luă luna, cu lumina /
Soarele cu razăle, / Semnul de împărăție / Și bățul de vitejie”17.
Rezultă că Iuda este un personaj eminamente malefic, preluând
atributele unui duh rău din păgânism și contopindu-se cu o seamă de
personaje ale demonologiei populare. în această ipostază, el figurează în
textele descântecelor, în colinde, în baladele și eresurile poporului.18
Dacă analizăm variante în plan narativ, prădarea raiului semnifică
impasul narațiunii, iar înzestrarea sfanțului cu puterea de a stăpâni și controla
tunetul și fulgerul reprezintă remedierea impasului. Când Dumnezeu întreabă
sfinții care dintre ei ar putea readuce la loc lucrurile furate, intervine Ilie,
15 Ivan Evseev, Op. cit., p. 467.
Pamfil Bilțiu - Maria Bilțiu, Op. cit., p. 138.
Alexiu Viciu, Colinde din Ardeal, București, 1914, p. 87.
Andrei Oișteanu, Furarea astrelor -motive și semnificații mitice, II, ..Revista de istorie și
teorie literară”, nr. 4, 1986, p. 68 - 69.
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eroul salvator al raiului. „Doamne Dumnezeul meu / Dă-mi-i ce mi-pi cere
eu? Dă-mi un fulger și-on trăsnit. / Lucrurile vi le-oi scoate / Și pe Iuda-1 dau
la moarte / Dacă crez’ că tu ești tare / Du-te-aleje-ți acar care, / Cu fuljeru
fulejerîn’ / Iuda cînd îl auzea, / Sta în loc și amuțea / Și în iad că s-o băgat, /
Lucrurile i le-o dat / Și în rai că le-o băgat / Domnu Sfanț o cuvântat: / Ilie
bine te-ai purtat, / tu de acum să ai puteri, / Păste trăznet și fuljeri”1920
.
Colinda poate fi interpretată și pe linie inițiatică. Mesajul poate fi
descifrat în această înzestrare, în plan mitic, a eroului, finalizată ca urmare a
săvârșirii unei probe și care constă în remedierea raiului prădat. Desigur,
colinda trebuie să o lecturăm pe două fațete, una reală și una imaginară, una a
realului, una a fabulosului.
Pe linia evidențierii cosmosului popular, o încărcătură aparte conține
colinda care are ca motiv „măturița raiului”, care asociază și motivul nașterii
lui Isus din piatră. Prologul ne amintește de colindele agrare, care în care
gospodarul este surprins în procesul aratului: „pă cel deal cu stânjenii, /
Mândru-și ară plugarii. / Cu o mână boii mână / Și cu alte flori culeje. / Nu
culeje ci aleje / Măturicea raiului, / Da fata împăratului. / Fata în rai că s-o
băgatu, / Tăt gozu l-o măturatu, / Sus pă piatra l-o tâpatu, / Domnu’ Sfânt s-o
. 20
aratatu .
Considerăm că măturatul cosmogonic are la bază renovarea spațiului,
dacă avem în vedere faptul că obiceiul colindatului se desfășoară în pragul
Anului Nou. Măturatul ritual a fost atestat ca obicei în Banat, el oficiindu-se
a doua zi de Crăciun de către ceata feciorilor.21 Mătura și măturatul sunt
exemple pentru felul în care gândirea mitică proiectează gesturile profane
cotidiene într-un univers sacral, încărcat de valențe magice și de multiple
sensuri simbolice22 Mătura este un simbol al puterii divine. Forțe sacrale,
fecundante și apotropaice sunt acordate măturii, făcute din copacul verde de
arminden. Mătura este asociată geniilor casei, fiind și întruparea strămoșului
mitic23. Așa ne putem explica măturatul ritual de la ușă spre fundul casei,
care se oficiază în Maramureș în ciclul celor 12 zile. Doar la Anul Nou,
gunoiul se scoate afară și se pune la pomii roditori.
Cât privește nașterea lui Isus din piatră, aceasta ne conduce la vechi
credințe litolatrice de esență totemică. Cercetările ne argumentează că
l9Pamfil Bilțiu - Mana Bilțiu, Op. cit., p. 138.
20 Ion Cuceu - Constantin Corniță, Corpusulfolclorului maramureșean, voi. IX, Baia Mare,
Editura Umbria, 2004, p. 332.
21 Vasile Filip, Universul Colindei românești în perspectiva unor structuri de mentalitate
arhaică, București, Editura Saeculum, 1999, p. 205.
22 Ibidem.
“3 Ivan Evseev, Op. cit., p. 267.
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pietrele participă la procesele fecundării și ale nașterii miraculoase ale unor
zei și eroi legendari. Zeul persan Mithra s-a născut dintr-o stâncă. Legătura
mito-simbolică dintre piatră, naștere și moarte ne este bine evidențiată de
basmele, legendele și poveștile populare. Este ilustrativ pe această linie
motivul babei Dochia.24*
La unele colinde, învelișul superficial creștin ne permite să
întrevedem cu ușurință vechea structură a textului. Astfel de colinde, precum
cele pe tema prădării raiului sau pe tema facerii lumii, deși conțin elemente
25
de miraculos, au un caracter mitologic evident.
în varianta de la Rona de Sus, facerea lumii este asociată cu nașterea
lui Isus: „Sus în curtea lui Crăciun, / S-a născut un domn prea bun, / ca și o
rază de soare, / că din rai frumoasă floare / Crăciuneasa așa zicea: / Isus la noi
s-a născut / și pământu l-o făcut / Și ceriu l-o ridicat, / Pe tri stâlpuri de argint/
Dumnezeu l-o împodobit, / Tăt cu stele mânânțele / Și luceferi pântre ele.26
Stâlpii, ca susținători ai nivelurilor lumii, se regăsesc în reprezentări
mitologice foarte variate. La populațiile siberiene, cele vechi - germanice și la
celți au luat forma unor practici cultice27. Probabil în gândirea arhaică a existat
o axă a lumii care susținea cerul și pământul și asigura legătura dintre ele.
Aceluiași substrat mitologic, de esență cosmogonică, populară
aparțin și variantele având ca miez veșmântul de astre, având ca înveliș
creștin motivul Maica Sfântă căutându-și Fiul: „Noi poate că l-am văzut,/
Bine nu l-am cunoscut /Putu-l-aț’ voi cunoaște / C’a meu fiu îi cunoscut / Cu
veștmânt până în pământ / Lung și lat și mohorât. / în fața obrazului, / Scrisăi raza soarelui / Mai în jos, pă la chefuri, / Scnsă-s sfinte sărbători. / Mai în
jos, pă la mâneci, / Scnsă-s sfinte dumineci”.28
Andrei Oișteanu consideră că, pe o ane largă, cosmosul este văzut ca
o enormă țesătură sau ca un veștmânt al cosmocratorului29. înscrisurile de pe
veștmânt au avut și o funcție de îndreptar religios. Se impunea statornicirea
duminicii ca zi de sărbătoare în locul sabatului, dar și al altor sărbători
creștine. Veștmântul de astre este un element emblematic al cosmogoniei
populare și ne evidențiază procesul de mitizare a personajului. Vasile V. Filip
susține că veștmântul împodobit cu astre trebuie înțeles într-un foarte larg
context ale semnificațiilor cosmogonice ale țesutului, torsului și cusutului.
Ivan Evseev, Op. cit., p. 366 - 367.
Monica Brătulescu, Op. cit., p. 64.
26 Ion Cuceu - C. Corniță. Op. cit., p. 299.
27 Vasile Filip, Op. cit., p. 43.
28 Pamfil Bilțiu - Maria Bilțiu, Op. cit., p. 132.
Andrei Oișteanu, Motive și semnificații mito simbolice în cultura tradițională română,
București, Editura Minerva, 1989, p. 266.
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Textele vadice fac apel deseori la noțiuni de genul fir, păianjen, țesătură,
pentru a exprima ideea unității și ordinii.30 Mai trebuie să adăugăm că firul
este elementul care leagă lumea noastră cu cea de dincolo.31
Colindele având ca temă „Bogatul și săracul” circulă șt astăzi în
spațiul nordic, într-o mare bogăție de variante, ca rezultat al caracterului lor
puternic moralizator. Cele două filoane fuzionează atât la nivelul
personajelor, cât și al soluțiilor dramatice, care se desfășoară pe două planuri:
la casa bogatului și cea a săracului. Cuplul de personaje Dumnezeu și Sfântul
Petru intervin în chip susținut în viața celorlalte personaje, având rol
protector, care răsplătesc pe cei buni și pedepsesc pe cei răi.32 Textele ne
edifică pregnant: „După ani, trecând o punte, / Domnul pleacă alba-i frunte. /
Petrece vezi, colo jos / în adâncu-ntunecos? Vai, aicea ce zăresc, / Sfinte
Doamne mă-ngrozesc. / Pă bogat îl văd cu a lui / în stupoarea iadului. /
Lanțuri taie stând în loc / Mii bălauri suflă-n foc. / Sus, pă stavile cerești, /
Petre spunem’ ce zărești? Da io acolo ce zăresc, / Tăt aș sta să mai privesc. /
Pă sărac îl văd cu a lui / în grădina raiului / Ospătând la masa întinsă, / între
mii făclii aprinsă.”33*
35
Dumitru Caracostea observa că răsplătirea săracului și pedepsirea
bogatului nu se desfășoară pe pământ ci în lumea transcedentală .
Motivul, așa cum reiese din textul variantei, cuprinde elemente de
cosmogonie populară, legate de cele două tărâmuri imaginare ale lumii
transcedentale.
Cuplul de sfinți coborât pe pământ, proteguitori ai celor săraci, care
răsplătesc mărinimia dar pedepsesc zgârcenia, e întâlnit într-o serie de
basme. în unele tipuri ca și în colindă iese în evidență conflictul de clasă,
transpus în cadru religios.3'
în acord cu gândirea arhaică, în variantele din această grupă sunt
scoase în evidență cuplurile opoziționale: bogat- sărac, Dumnezeu -bogatul
nemilos, zgârcenie - milostenie: „Bună vremea gazdelor, / Mulțămim,
drumeților! / Ne primiți la voi în casă, / Și pă noi să stăm la masă? / Cum nu
bucuroși, mtraț. / Ce avem, cu noi mîncaț. / Și pă scaon să așază, / Vesăl
moșii ospătează”.36
30 Vasile V. Filip, Op.cit., p. 106.
31 Jean Chevalier - Alain Gheerbrant, Dicționar de simboluri, voi.2, București, Editura
Artemia, p. 51 - 52.
Dumitru Caracostea - Ovidiu Bârlea, Problemele tipologiei folclorului, București, Editura
Minerva, 1971, p. 308.
33 Pamfil Bilțiu - Maria Bilțiu, Op. cit., p. 86.
31 Dumitru Caracostea- Ovidiu Bârlea, Op. cit., p. 309.
35 Dumitru Caracostea- Ovidiu Bârlea, Op. cit., p. 308.
36 P Bilțiu - Maria Bilțiu, Op. cit., p. 86.
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Elementele cosmogonice se leagă de cele două tărâmuri ale lumii
transcedentale. Raiul este, potrivit viziunii mitologice populare, locul de
supremă fericire umană, pentru orice om ce urmează a fi răsplătit, după
moarte, când judecata supremă divină constată absența păcatelor. De acolo
descind toate visele omului despre o vârstă de aur din viitor, care nu sunt
decât reminiscențe proiectate în viitor ale vârstei de aur trecute.37
In aceeași viziune mitologică, iadul este un teren de ispășire a
păcatelor din timpul vieții, care încorporează diverse genuri de privațiuni și
pedepse38. Pedepsele îndreptate împotriva păcătoșilor le întâlnim în mai
multe colinde din categoria celor moralizatoare, inclusiv cele de factură
escatologică. Sunt ilustrative cele axate pe sfârșitul lumii sau având ca miez
puntea raiului, judecata de apoi.
Sfârșitul lumii și judecata de apoi sunt identice și prevăzute într-o
factură apocaliptică vulgară. Consumarea evenimentului va fi prevestită prin
întâmplări preliminare, dispariția moralei sociale, degenerarea biologică a
omenirii, producerea de catastrofe cosmice, cutremure, incendii, războaie.39
Colindele despre sfârșitul lumii sunt edificatoare pe această linie: „Doamne,
fii bun să ne spui / Ce-ntâmplări ni-i da de știre, / Lumii, despre a ta venire? /
Dragii mei, vor fi războaie / Om cu om să despoaie, / Ne-am cu neamuri să
se bată, / Nu va fi sfârșitu-n dată. / Lipsuri, boale o grămadă / Peste oamini
au să cadă. / Multe s-o zminti atunci, / S-or călca legi și porunci / Vor veni în
trei laturi, / Valurile mărilor / Vor vui-nfiorător. / Vai amar va vui vântu! / Sa cutremura pământu. / Frațî și-or ucide frațî / Pruncii or omorî taț’, / Și-a
pieri de tot iubirea i Și-a spori nelegiuirea40.
Colindele escatologice, care dezvoltă tema sfârșitului lumii, rămân
importante pe linia viziunii apocaliptice populare, care polarizează în jurul
judecății divine: „Pă ci drepț’ unde i-or pune? încuie-i-or ca-nt-on nor, / La
binele tuturor / La binele de vecie, / Unde o fost Adam dintîie. / Pă ci răi
unde i-or pune? / încuie-i or ca-ntr-o piatră, / Ca soarele să nu-i vadă. / Și pă
piatră-or pune mușchi, / Și or trăi cu grele munci. / Și pă piatră mușchi a
crește / De-a lor lume nu-i nedejde”41.
Sindromul catastrofei finale îl întâlnim și în mitologiile altor popoare.
Sunt edificatoare descrierile indiene ale distrugerii universului. Potrivit lor,
va fi secetă și foamete, iar zilele se vor scurta. Cristos va veni și va purifica
37 Victor Kembach, Dicționar de mitologie generală, București. Editura Albatros, 1995, p.

483 - 484.
38 Ibidem, p. 265.
Ibidem, p. 185.
40 Pamfil Bilțiu - M Bilțiu, Op.cit., p. 97.
41 Pamfil Bilțiu - Gh. Pop, Op.cit., p. 239.
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lumea prin foc. Marea va mugi, apoi va seca. Cerul și pământul vor fi
nimicite. Pretutindeni se va întinde fumul și bezna42.
Catastrofele cosmice, flagelurile, teroarea istorică, triumful aparent al
răului constituiau sindromul apocaliptic care avea să preceadă întoarcerea lui
Cristos și mileniul43.
Colindele pe tema deplângerea păcatelor omenirii se integrează și ele
în familia celor escatologice. Esența lor este inevitabilitatea pedepselor
pentru păcatele personale și egalitatea omului în fața judecății divine și a
păcatului: „Taci Fiule, nu mai plânge, / Și-a vărsa lacrimi de sânge / Nu
plâng, Maică de asta / Da mă doare inima / Plâng de puntea raiului, / Că-i cât
firu paiului, / Subțâre și-mpinsă-n piatră / Pân la dreapta judecată. / Care om
îi păcătos, / Pică de pe punte gios / Care om nu-i păcătos, / Trece pă punte
frumos. / Care om îi păcătos / Pică di pă punte jos / Cade-ntr-o mare
prăpastie. / Nime nu-1 mai poate scoate, / Fără-n veci s-a chinui, / Afară n-a
mai ieși”44 Desigur, astfel de colinde se înscriu în acele nostalgii și credințe
prezente în scenariile mitico-rituale ale înnoirii anuale a lumii45.
Mai persistă și astăzi variante de colind religios cu un substrat
mitologic bogat. Astfel, varianta axată pe merele furate de la Dumnezeu
capătă un substrat mai pronunțat mitologic, grație contaminării cu motivul
măsurarea astrelor: „Da mărul lui Dumnezeu / Nu știu ce de s-o ‘nzitat / Că
merele le-o furat. / Dumnezeu streje o mânat / Să măsure pămîntul, / Tăt
pământu cu cotu’ / Și ceriu cu stânjenu”.
Substratul mitologic vechi este evident. Dumnezeu ne apare în
postura de gospodar arhetipal și totodată primordial. Mărul este și el un
simbol polivalent, cu multe sensuri în mitologie. Este mijloc al cunoașterii,
care este când arborele vieții, când cel al științei, binelui și adevărului.46
Finalul ne conduce la o perioadă a creștinismului când folclorul era
pus să acționeze pentru a impune duminica ca zi de sărbătoare în locul
sabatului: „La zăbreaua ce mai mică / Scrisă-i sfânta duminică / Da zăbreaua
ce mai mare / Scrisă îi sfânta sărbătoare. / Nimic nu-i bine a lucra-re”47. Este
posibil ca în acea perioadă să fi existat, pentru populația neștiutoare de carte,
anumite semne scrise la ușă, la zăbrelele ferestrelor etc., care marcau datele
sărbătorilor și ale duminicii pentru a se vedea tot timpul și a fi sărbătorite.
42 Mircea Eliade, Op. cit., p. 63 - 64.
43 Ibidem.
44 Ibidem, p. 92.
45 Mircea Eliade, Op. cit., p. 50.
46 Jean Chevalier - Alain Gheerbrant, Dicționar de simboluri, Op. cit., p. 283.
4 ‘ Ion Bârlea, Balade, colinde și bocete din Maramureș. București, Editura Casei Școalelor,
1924, p. 283.
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Trebuie să subliniem că, pe parcursul existenței sale, creștinismul a
dus o adevărată bătălie pentru a impune duminica ca zi de sărbătoare, în care
scop s-a folosit de mijloace diferite: texte apocrife, cărți populare, epistole de
tot felul. Este arhicunoscută Legenda Duminicii, care a circulat intens în
Transilvania, prin copii nenumărate. Cele mai vechi atestări documentare ale
acestei inițiative ale bisericii creștine datează din anul 755 când, într-un sobor
ținut de Pipin, se pomenește între altele și de păzirea prea aspră a duminicii,
pe care biserica o condamnă, zicând că oamenii să se rețină numai de la
lucrarea câmpului, nu și de la celelalte lucrări de muncă sau casnice.48
în anumite variante cu substrat mitologic, influența creștină s-a
produs prin substituirea, nu atât a motivului, cât a personajului inițial. Ne
oferă un exemplu ilustrativ colinda cu motivul „legănuț cu păltinuț”, ținut în
coarne de bour sur, care este adus de undele apei, marea având aici sensul de
apă curgătoare.
Colinda ne evidențiază un substrat agrar, boul fiind un animal sacru
la multe popoare de agricultori. El apare în mai multe rituri agrare, cu funcții
fecundatoare, apotropaice și augurale. Boul are funcția de animal fertilizator
și simbol al belșugului gospodăriei țărănești.49 Această funcție ne este
argumentată și de către un obicei răspândit mai ales pe Valea Someșului „Boul înstruțat”.
Funcția agrară a colindei ne este argumentată și de prezența perechii
de boi care alcătuiau trăsura gospodarului la muncile agrare: „Vine-și marea
cât de mare / Și de lână țărmuri mână / Da nouă ce ne adună? / Da ne adună
doi boi suri / Cu coame de balauri”. De sublimat că balaurul este și el asociat
apei, fertilității, focului uranian, fund și strămoș mitic.50
în unele variante, semnalăm prezența unui alt animal - dâmbușorul,
probabil un animal dispărut, dacă nu cumva semnifică dulful de mare.
Reminiscențele inițiatice pe care le-a avut colinda, cu motivul
leagănului de păltinaș, ne sunt sugerate de anumite versuri cu înțeles
simbolic: „Da-n leagăn cine-i culcat? / Fiuz Maicii-nfușurat, / Cu fâșie de
mătasă, / Trimasă de la nănașă”. Inițial, desigur, așa cum ne argumentează
comparația variantelor, personajul din leagăn era fata aflată în pragul
căsătoriei. Versurile sunt ilustrative: „Da în leagăn cine șede? / Șade N fata
dalbă / Ea coasă și chindisește / La altițe femeiești / La steaguri împărătești /
Ana, Ana fată bună / Ana să se înveselească / O cunună să-mpletească / Pe
masă să o trântească”.51 Sunt prezente aici elemente emblematice ale nunților
48 Mózes Gastcr, Literatura populară română, București, 1883, p. 372.
49 Mózes Gaster, Literatura populară română, București, 1883, p. 372.
50 Ibidem, p. 44.
51 A. Viciu, Op. cit., p. 355 - 357.
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țărănești: cununa și steagul, care ne sugerează limpede funcția de inițiere a
colindei.
Cu toată influența creștină, care în multe variante constituie învelișul,
doar miezul și substratul mitologic al acestor colinde ni s-a transmis cu
întreaga lui bogăție de elemente importante, pentru a descifra semnificațiile
simbolice ale motivelor.
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Pregătirea colacilor ceremomali pentru colindători
(Borșa,1985, Foto.Pamfil Bilțiu)

Colindătorii și darurile lor rituale, Borșa,1985, Foto; Pamfil Bilțiu
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Colindători din Berbești,1985,foto:Pamfil Bilțiu

Colindători din Vadu Izei ,1985,foto:Pamfil Bilțiu
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Contributions to the Study of Religious Carol
in Maramureș Folklóré
Our study represents an investigation on the persistence in the ancient
variants of the religious carol of a mythical-magic pre-Christian substratum
and which was born around the carol characters. We took into discussion
both the elements of the mythological substratum around the apocryphal
characters, such as “Crăciun” (Santa Claus) and “Craciuneasa” (Santa
Claus’s wife) and also the basic ones from the Chnstian mythology: God,
Jesus Christ, the Virgin, We did not miss neither some of the secondary
characters of the Chnstian mythology related to a nch mythological
substratum: Saint Ilie or Iuda.
After emphasizing some ancient reminiscences of fertility cult in the
carols, we bnng into attention the elements of folk cosmogony existed in the
variants with a stronger mythological substratum, such as the ones which
developed the motif of the Robed Heaven by Iuda which reveals luda as a
character who contams a senes of characters of the folk demonology.
For emphasizing the mythological substratum of the variants of the
religious carol we based on various groups of variants such as the ones with a
moral content related to the generic characters: the “nch” and the “poor”,
then the ones of eschatological kind, having as theme “the End of the
World”, who also contam o series of elements of folk cosmogony.
The last part of the study îs reserved to the analysis of the Christian
influence, which was produced at the level of replacing the laic characters the ones from the Christian mythology.
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Mihaela MUREȘAN
Măștile populare, de aici și de pretutindeni, pot fi considerate izvoare
istorice nescrise1 iar studierea lor comparativă, istorică și diacronică, relevă
aspecte ale etnogenezei unui popor, marcând atât elemente specifice unui
spațiu etnocultural, cât și încadrarea acestuia într-un spațiu cultural mai vast (în
cadrul nostru central și sud-est european, de la care am luat și căruia i-am dat
multiple valori culturale). Măști se găsesc la toate popoarele lumii de pe cele
cinci continente, din preistorie și până astăzi, în forme extrem de variate și
confecționate din materiale foarte diferite.
încercarea de a stabili o periodizare a mascării este dificilă și relativă.
Cercetarea interdisciplinară, realizată de arheologii-speologi, antropologi sau
etnologi, a concluzionat că apariția măștilor se pierde în negura timpurilor,
fapt ce a dus la delimitarea netă a două mari perioade ale apariției și
dezvoltării măștilor și a mascării: una, în comuna primitivă și o alta, pe
parcursul tuturor celorlalte epoci ale omenirii stabilind două mari categorii de
măști: primitive și populare.
în epoca primitivă a existat o adevărată cultură a măștii. în acele
vremuri îndepărtate, „masca făcea parte dintr-un sistem totemic care permitea
purtătorului ei să se identifice cu strămoșul său sau al grupului său, definit ca
ființă (om sau animal) supranaturală”2. Omul preistoric și apoi omul
Antichității trăiau într-un univers sacru în care evenimentele supranaturale
erau prezente la tot pasul. Acest fapt a dus la sacralizarea măștii căreia i s-a
atribuit valențe magice.
O succintă periodizare a evoluției mascării este stabilită de R.
Vulcănescu care consideră, în amplul său studiu dedicat măștilor românești, că
prima formă de mascare a fost camuflarea (adică acoperirea integrală a
corpului cu ceea ce omul primitiv avea la îndemână în fața inamicului, la
vânătoare, sau în timpul culesului dm natură), impusă ca mijloc de protecție în
fața nenumăratelor pericole, reale sau imaginare, care-1 pândeau la tot pasul.
Paralel cu camuflarea a apărut și deghizarea, adică încercarea omului
de a-și schimba aspectul fizic (talia sau fizionomia) și comportamentul
(vocea, mersul), cu scopul de a crea impresia unei alte făpturi umane sau
1 Romulus Vulcănescu, Măștile populare, Editura Științifică. București, 1970.

" Constantin Bălăceanu-Stolnici, Cuvânt înainte în Măști. Masks. Masques, Tipografia
Monitorul Oficial, București, 2002, p. 17.
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animale. Cele mai comune forme de deghizare primitivă au fost machiajul
(pudrarea cu ocruri) și tatuajul (superficial sau profund), combinate cu
purtatul unor maschete sau a unor măști specifice.
într-o fază superioară de viață social-culturală, ce ținea de epoca de
destrămare a comunei primitive, constrâns de alte nevoi materiale și
spirituale, omul a inventat travestirea care reprezenta un revers al deghizării.
Pentru a se travesti omul primitiv a inventat masca-costum alcătuită din
plante sau piei de animale (ca mască integrală), dar și măști reductive (măști
de cap, obrăzare sau măști-pelerine).
Deghizarea și travestirea urmăreau doar un scop practic, schimbarea
formală a înfățișării sau a comportamentului ritual. Trecerea de la forma
concretă la cea abstractă a măștii-costum a fost un proces îndelungat,
desăvârșit abia spre sfârșitul timpurilor primitive.
Când însă, prin deghizare și travestire, s-au produs schimbări de
spirit, urmate de autoiluzionare, depersonalizare și repersonalizare, s-a
produs transfigurarea. Cei ce se mascau urmăreau, pe lângă protecția cu
ajutorul măștilor, și o legătură magică, prin măști, cu presupusele făpturi
divine care îi dominau, persecutau sau protejau. în asemenea situații,
mascarea rituală putea provoca declanșarea unor stări spirituale care duceau
la dedublarea personalității, la stări de extaz sau de transă. în societatea
matriarhală a epocii primitive a existat o adevărată cultură a măștilor, soții
acționând adeseori mascați pentru o mai bună îndeplinire a obligațiilor
sociale, economice sau culturale.
Caracterul profan al măștilor este semnalat în Antichitatea greacă și
romană când, în festivitățile orgiatice dedicate zeului Dionysos, Bacanalele
din Grecia Antică, sau lupercaliile (satumaliile) romane, apar personaje
mascate, numite mascarade. în spatele măștii omul nu putea fi recunoscut,
ceea ce îi permitea o eliberare de constrângerile sociale de zi cu zi sau de
diverse refulări. Din aceste motive, sclavii mascații utilizau un limbaj,
agresiv sau libertin sau chiar obscen.
în reprezentațiile teatrale grecești actorii purtau măști menite să le
disimuleze identitatea și, totodată, să mărească efectul scenic al
reprezentației. Măștile teatrale (inventate de Eschil, după Horațiu ) erau
folosite atât în comedie, cât și în tragedie, având chiar un dispozitiv metalic
pentru amplificarea vocii. Vechea denumire latinească a măștii, persona, a
desemnat și noțiunea de individ, adică o ipostază umană a cărei identitate era
reflectată de trăsăturile feței care se exprima prin mimică. în latină existau,
’ Constantin Bălăceanu-Stolnici, Cuvânt înainte în Măști. Masks. Masques, Tipografia
Monitorul Oficial, București, 2002, p. 19.
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de fapt, doi termeni pentru a desemna mascarea: persona (care, în sens de
individ se va păstra în domeniul teatrului și al legislației) și mascha (care
însemna vrăjitor) cu o semnificație mai veche deși, alți specialiști opinează
că termenul de “mască” provine de la etimonul arab maskharah care
înseamnă caricatură, bufonerie4.
Cele mai multe popoare antice credeau că făpturile divine apăreau pe
Pământ numai mascate pentru că, altfel, strălucirea lor sacră i-ar fi ucis pe
oameni. în paraclisul Mănăstirii Cozia întâlnim imaginea Sf. Gheorghe
purtându-și masca atârnată de umărul drept.5
Se cunoaște utilizarea măștilor în cultul marților. Masca funerară
protejează fața (persoana) de agresiuni fizice, mecanice, dar și de influențele
nefaste ale demonilor. Sunt cunoscute măștile funerare ale faraonilor, măștile
de aur sau argint ale incașilor sau aztecilor, dar și cele din foi de aur ale
micenienilor.
Pe teritoriul României s-au descoperit, în Transilvania, Dobrogea și
Moldova, statuete și coliere cu măști antropomorfe confecționate dintr-o
pastă de sticlă albastră și neagră, dar și măști de sticlă6 a căror utilitate este
discutabilă la fel ca și proveniența lor. O ipoteză plauzibilă ar fi utilizarea lor
în ritualuri funerare. Un alt tip de mască funerară era masca-cămașă de
înmormântare (mască-costum) utilizată în trecut în județul Gorj, care era
țesută din cânepă sau in netopit, fără orificii pentru cap sau mâini, având doar
cinci găurele brodate cu roșu în dreptul feței, în formă de cruce, închisă la
tivul poalelor cu un șnur asemeni unui sac, cămașă care era confecționată în
casă chiar de către femeia căreia îi era destinată sau de aceasta pentru un
părinte sau soț, cămașă a cărui rol era acela de a-1 prezerva pe decedat de
demonii mormântului, dar și pentru a preveni o eventuală strigoizare a celui
răposat. Un substitut al măștii-costum era pânza de față, un fel de mască
reductivă, de tipul obrăzarului, utilizată, în epoca feudală, de cei care
suferiseră mutilări sau care au lăsat cu limbă de moarte să li se acopere fața7.
Tradiția mascării feței mortului se regăsește și în ortodoxie (deși bisericile
canonice au respins întotdeauna măștile sub orice formă), în perimanul
brodat cu care se acoperă fața călugărilor când sunt așezați în sicriu. Tot de
mitologia morții se leagă jocurile macabre la priveghi executate de personaje
mascate cu măști în formă de cranii8. în epoca feudală, creștinismul, de tip
catolic sau ortodox, a dus o luptă deschisă împotriva deghizării și travestirii
4 R. Vulcănescu, Op. cit., p. 26 și 249.
5 Ibidem, p. 23.
6 R. Vulcănescu, Mitologie română, Editura Academiei RSR, București, 1987, p. 119-120.
7 Ibidem, p. 187.
8 Ibidem.
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în cadrul unor obiceiuri religioase, dar a tolerat mascarea în teatrul liturgic, în
misterele catolice sau în colinde.
De la transfigurarea magică, proprie ritualurilor primitive, s-a trecut,
treptat, la transfigurarea ludică, la desacralizarea măștii, prin implicarea
acesteia în datinile familiale și în sărbătorile calendaristice. Așa s-a ajuns la
ultima formă de transfigurare, și cea mai evoluată, transfigurarea dramatică,
întâlnită în teatrul folcloric unde purtatul măștilor are rolul de a provoca
divertismentul spectatorilor. Pe măsură ce măștile-costum au devenit simple
piese de recuzită în spectacolele populare, acestea și-au schimbat morfologia,
transformându-se din măști de animale în măști umane, care, la început, au
reprezentat personaje reale, apoi personaje fantastice (demoni, zei sau
semizei) antropomorfizate, iar într-un stadiu mai evoluat, diferiți moși sau
strămoși.
In această situație, masca apare ca un instrument cultural cu ajutorul
căruia omul reflectă artistic mediul social căruia îi aparține. începând cu
secolul al XIX-lea, prezența măștilor populare în carnavalurile profane a avut
rolul de satiriza anumite personaje negative și stări de lucruri, tipice
respectivelor vremuri. Așa au apărut măștile comice de azi care reproduc
persoane publice contemporane cu scopul de a le satiriza. Formele inițiale de
cult sau magice s-au transformat în carnavalurile cu măști, așa-zisele
mascarade populare, sau în baluri mascate organizate în saloane elegante.
Masca și-a pierdut cu desăvârșire simbolismul primordial și și-a
însușit, în schimb, simbolurile vieții modeme, iar în final s-a kitschizat.
Masca devine un simplu obiect ludic, grotesc sau satiric, fiind utilizată cu
ocazia diferitelor spectacole, sărbători sau la carnaval.
Folclorul popoarelor europene, printre care și al nostru, a dezvoltat,
în timp, nenumărate obiceiuri populare cu măști.
Primele mențiuni referitoare la măștile populare din regiunea noastră
pot fi găsite în Documentele privind istoria României, care sesizează
practicarea câtorva jocuri țărănești. în secolul al XVII-lea, Mitropolitul
Dosoftei, în Viețile sfinților, aseamănă jocurile cu măști ale călușarilor și ale
cucilor cu „iscodiri diavolești”. în secolul al XVIII-lea, Dimitrie Cantemir
menționează în DescriptioMoldavie, pentru Moldova, deghizarea călușarilor
și turnărilor care purtau „măști făcute din iașii de pânză colorată”, atârnate de
o țeastă de cerb. în același secol, Anton Maria del Chiaro, secretarul lui
Constantin Brâncoveanu notează, în Revoluțiile Valakiéi că, în sărbătorile
Crăciunului, se dădeau „reprezentații cu măști respingătoare” de cloanțe și
unchieși, de Paști, în fiecare joi, „băieți îmbrăcați din cap până în picioare cu
pir sau cu alte ierburi” joacă Paparudele, iar de Rusalii, călușarii colindau
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mascați în târguri, „săreau în sus până ce cădeau leșinați de oboseală și
făceau spume la gură”9.
în două sinopsisuri (adunări) bisericești (de la 1751 și 1767) se ia
atitudine oficială împotriva jocurilor cu măști care „strică tainele și canoanele
sfintei Pravile”. Anatemele bisericii vizau, în special, jocurile turcăi și
brezaiei, care „schimbându-și fața, cu gura zice cuvinte urâte iar cu trupul
face chipuri grozave și spurcate, precum diavolii înșiși”. Prin același sinops
de la 1751, al Mitropolitul lacov al Moldovei, erau interzise jocurile cu măști
în cortegiile funerare și la petrecerile de priveghi ale morților. „Cei ce se abat
de la aceste reguli, care la mort fac chiote și altele, să nu fie prohodiți și nici
îngropări căci acestea sunt lucrurile Satanei”1011
.
Manualul Juridic de la 1766 a lui Mihail Fotino din Chios cerea
interdicții în legătură cu dreptul cutumiar românesc sau măcar restricții
referitoare la „obiceiurile păgâne” cu dansatori și jucători mascați. Se cerea
să nu se mai joace Paparuda (fund un joc femeiesc), să nu se mai serbeze
Rusaliile (asemeni altor popoare păgâne), să nu se mai joace Drăgaica
(nefiind permisă îmbrăcarea bărbaților în femei și invers), să dispară Brezaia
(adică travestirea cu obrăzare), să nu se mai chiuie când se toarnă vinul în
buți (fiindcă la fel făceau păgânii), să nu se mai aprindă în Joia Mare focuri
(sub amăgirea că vor veni morții să se încălzească) și nici să nu se mai arunce
mâncare pe morminte (în credința că aceștia vor veni să mănânce), precum și
alte restricții.
O altă referire la jocurile populare cu măști o găsim în secolul al
XIX-lea la lordache Golescu care, în Condica limbii române, menționează că
Paparuda se joacă „înzăvolită în bozi”. Jocurile cu măști populare sunt
menționate și la minoritățile etnice (maghiari și sași), care au împrumutat de
la români borița cucilor sau capra.u
O descriere propriu-zisă a jocurilor cu măști s-a făcut doar începând
cu a doua jumătate a sec. al XIX-lea, când o seamă de istorici de artă,
sociologi ai culturii, etnografi sau folcloriști consemnează desfășurarea
acestora, încercând și o analiză a semnificației lor. Odată cu constituirea
primelor muzee etnografice, în același secol, măștile populare au devenit
obiecte de colecție și de studiu pentru cercetătorii și specialiștii acestui
domeniu, ele fund considerate parte integrantă a culturii materiale și
spirituale a unui popor.
9

R. Vulcănescu, Măștile populare, p. 51-52.
10 Ibidem.
11 Ibidem.

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

Mihaela Mureșan

134

în studiul său dedicat măștilor populare românești, etnologul
Romulus Vulcănescu întocmește o clasificare științifică a acestora pe baza a
două criterii definitorii: cel funcțional și cel structural .
1. Din punct de vedere funcțional, măștile populare se împart în:
- măști rituale utilizate în diverse practici magice (de divinație, de
profetizare, de exorcizare, de provocare a fecundității, a fertilității solului, de
naștere, de nuntă sau de înmormântare).
- măști ceremoniale utilizate cu ocazia unor solemnități sătești (de carnaval,
de paradă).
- măști de divertisment utilizate ca accesorii în jocurile obiceiurilor de peste
an sau în teatrul popular).
- măști decorative utilizate pentru împodobirea interioarelor sau exterioarelor
caselor, ca elemente de arhitectură.
2. O a doua clasificare a măștilor are la bază criteriul structural. Potrivit
acestuia există:
- măști integrale (sau maștile-costume) care îmbracă și travestesc întreg
corpul.
- măști reductive care îmbracă și travestesc o parte a corpului (caschete,
glugi, obrăzare sau maschete).
- mascoide care se poartă în mâini, înfipte în pari, atârnate sau atelate.
- mascarone care servesc ca elemente arhitectonice în decorarea rituală,
ceremonială sau festivă a casei sau a gospodăriei rurale.
3.0 a treia clasificare are în vedere integrarea ludică a măștilor populare:
- măști singulare când, într-un grup de persoane, doar una e mascată
- măști de grup când, în acel grup de jucători sau de colindători, apar mai
mulți mascați (cu măști similare sau diferite).
Cele nouă cartograme realizate pe baza cercetărilor pe teren și a
chestionarelor aplicate în localitățile cercetate redau imaginea distribuției
tipologice a măștilor populare, nucleele de creație existente la acea dată și
chiar încadrarea obiceiurilor cu măști în contextul cultural căruia îi aparține
România.
La chestionarele lansate s-au primit 1783 de răspunsuri referitoare la
obiceiurile cu măști din 500 de localități (449 sate, din care 72 de târguri, și
51 de orașe, din care 6 centre industriale).
Referitor la zona Transilvaniei, cartogramele înregistrează
următoarele rezultate:
1. Măști fitomorfe utilizate: din câlți, din paie și din tărtăcuțe. (Lista
localităților sau a zonelor etnografice nu este menționată în prezenta
2 Idem, p. 91-93.
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enumerare, deoarece este prea lungă). în schimb, au dispărut sau nu au fost
folosite niciodată măștile din: nuiele, frunze sau stuf.
2. Măști zoomorfe utilizate: de urs, oaie, de turcă și boriță, de bour-taur și de
cerb. Lipsesc măștile de brezaie, cal, căluț, lup, vier, pasăre sau struț.
3. Măști antropomorfe utilizate: de nuntă, de sfinți sau demoni, de urâți și
frumoși, de călușari, de muți, de cuci și cucoaice, măști din ciclul profesional
și al satirei populare. Lipsesc măștile de naștere, înmormântare, de păcălici,
de Sântoaden sau Drăgaică.
4. Maschete utilizate: de ursar, de mână. Lipsesc cele de picior, de sex etc.
5. Mascoide utilizate: diverse (cap de iepure, de cocoș etc.). Lipsesc cele de
cal, căluț sau de vier.
6. Mascaroane utilizate: zoomorfe. Cele fitomorfe erau pe cale de dispariție
iar cele antropomorfe nu se utilizau.
7. Măști utilizate în teatrulpopular: de vicleim, măști sacre, de irozi. Lipsesc
măștile profane și cele de irozi.
Jocurile și spectacolele populare cu măști se desfășurau după anumite
modele de comportament, după anumite cutume și tradiții. Dar și
confecționarea măștilor se făcea potrivit unor tradiții bine definite, în special
măștile rituale.
în funcție de caracterul măștii, simplu sau complex, religios sau
secular, se alegeau materialele de confecționat cărora le erau conferite, după
caz, valon sacre sau profane. Nu de aceleași virtuți beneficiau difentele materii
prime: lemnul, lutul, piatra, osul, pieile de animale sau metalul. Alegerea,
precum și utilizarea materialului de confecționat aparținea, în trecut, de magia
diferitelor culturi. Astăzi, în schimb, materialele sunt alese mai ales după
criteriul plastic: modelare ușoară, strălucire, culori strălucitoare și ornamente
cât mai variate. Pomindu-se de la anumite tipare așa-zis „clasice”, meșterii
creatori realizează o infinitate de variante în funcție de materia primă utilizată,
omamentică sau cromatică, ceea ce nu era admis în trecut.
Creatorul măștii poate fi un artist amator (care realizează produsul în
funcție de imaginația și posibilitățile sale materiale) sau un mascagiu a cărui
produs este rezultatul unei experiențe profesionale, îndelung repetate. In
trecut, cei ce confecționau aceste obiecte aveau datoria să îndeplinească
anumite criterii: să fie într-o stare de puritate trupească și sufletească (mai
ales în cazul confecționării măștilor rituale utilizate în sărbătorile familiale),
în ceea ce privește sărbătorile calendaristice, se admitea organizarea clăcii în
vederea confecționării măștilor, aceste întovărășiri având în vedere criterii
precum vecinătatea, vârsta, prietenia sau rudenia.
Pentru ca măștile să-și poată îndeplini rolul pentru care au fost create,
trebuiau îndeplinite anumite cerințe legate nu numai de confecționarea, cât și
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de utilizarea lor, în funcție de caracterul lor ritual, ceremonial sau de
divertisment.
a. Astfel, una din operațiile tradiționale, a cărei semnificație inițială sa pierdut în timp, a fost legatul măștii. Acesta începea cu un legământ de
purtare și dejucare a măștii pentru ca aceasta să aducă noroc. Legatul măștii
de purtător sau jucător se făcea printr-o cină și printr-un jurământ de
respectare a regulilor, oricât de grele și de aspre ar fi fost acestea. în cazul
cetelor, ele erau consemnate în „pravila feciorilor”. La cina măștii participau
fete și feciori care, cinând în cinstea ei, se legau frați cu ea. După cină, masca
era agățată într-un cui și ținută până la sorocul jocului.
Unele măști erau confecționate doar pentru a fi ținute în casă, în
zilele de sărbătoare, în camera curată, pentru a aduce noroc gospodarilor.
Altele erau agățate, în anumite zile, pe ffontoanele caselor sau pe ușile
caselor, în special de Anul Nou.
Dar majoritatea măștilor populare se făceau pentru a fi purtate sau
jucate. Cea mai mare parte a măștilor ceremoniale erau utilizate cu prilejul
sărbătorilor de iarnă, în special a colindatului. Ceata de colindători își
desfășura activitatea în trei etape marcate prin trei jocuri: un joc de
deschidere, un joc propriu-zis și un joc de închidere. Masca-costum putea fi
utilizată de una sau mai multe persoane pentru a se evita oboseala și,
totodată, pentru a da fiecărui cetaș posibilitatea de a juca mascat și de a
respecta datina.
Dar ceremonialul consacrat era respectat și cu prilejul sărbătorilor
familiale. Astfel, masca nupțială se purta numai la nuntă, după care era pusă
în lada de zestre și păstrată pentru a fi transmisă generațiilor următoare. La
fel se proceda și în cazul măștilor funerare.
b. După purtat sau jucat urma dezlegatul de mască. Fiecare obicei
necesita un alt tip de operație de dezlegare. într-un fel se dezlegau jucătorii de
măștile funerare, într-altul de cele de nuntă, de măștile utilizate la sărbătorile de
iarnă, de primăvară sau de vară. Cele mai dificile erau dezlegările jucătorilor
de capră, brezaie sau turcă. Considerați a fi „posedați” chiar pentru un număr
impar de ani, ei nu erau reprimiți în comunitatea religioasă decât după
scurgerea acelei perioade de timp și după dezlegarea preotului.
în funcție de obiceiul respectiv, dezlegarea de mască se făcea prin
distrugerea acesteia (smulgerea și ruperea ei în ascuns sau în public), prin
încontrare (bătaie) și spargerea ei de către vătaf, prin trântirea de pământ și
călcarea în picioare, prin arderea sau îngroparea ei în ascuns. Dar dezlegarea
se putea face și prin jucarea măștii (atârnată de piept, la ceafă, de mână, de
sex sau picior) sau, pur și simplu, prin conservarea ei (prin agățarea ei în
pod).
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Măștile rituale au fost utilizate nu numai cu prilejul sărbătorilor
familiale sau calendaristice, ci și în medicina magică și în cea empirică. Rolul
lor a fost când pozitiv, când negativ. Dintre măștile rituale mai puțin
cunoscute amintim pe cele antropomorfe ale ciobanilor-vrăjitori sau ale
femeilor bătrâne vrăjitoare, utilizate în practici magice negative pentru luarea
manei de la oile și vacile altor ciobani. Erau confecționate și mascoide de
oaie sau capră, în mărime naturală, care ziua erau ascunse iar noaptea erau
scoase pentru a fi mulse.
Masca rituală de tip negativ („de făcut”) era confecționată după
chipul și asemănarea celui vizat care, prin descântecul performerului vrăjitor,
era chemat să vină și să cadă sub dominația celui ce comanda vraja.
D. Cantemir menționa, în secolul al XVIII-lea, rolul călușarilor în
medicina magică pozitivă, punând pe seama acestora puterea de a izgoni boli
îndelungate. Și Romulus Vuia consemna în Originea jocului de călușari
obiceiul femeilor de a lua de la călușarii mascați veșminte, diferite obiecte
sau fragmente de steag în speranța că acestea sunt bune de friguri și alte boli.
Măștile de moși și babe erau bune pentru vindecarea reumaticilor iar
cele de lup, urs sau alte animale sălbatice își transferau puterea celor care le
atingeau. în Năsăud s-a crezut, până acum un secol, că masca de urs poate
scăpa oamenii de ciumă. Și exemplele ar putea continua.
Măștile zoomorfe și maschetele de mână au fost utilizate în medicina
empirică, îndeosebi în culegerea plantelor medicinale cu efecte curative
asupra oamenilor și a plantelor. Și ceremonialul culegerii plantelor de leac
impunea restricții deosebite: puritate fizică și sufletească, respectarea
anumitor zile și ore ale zilei pentru cules.

Reglementări juridice

Organizarea și desfășurarea jocurilor populare cu măști a fost și este
reglementată de anumite elemente de drept cutumiar. Conform acestora,
fiecare participant la jocuri, atât ca performer, actant (interpret), cât și ca
spectator, are atât drepturi, cât și îndatoriri ce trebuie respectate.
Nerespectarea lor duce, inevitabil, la „conflicte ludice”, care sunt
reglementate conform unor norme prestabilite.
Dintre interdicțiile cele mai importante amintim: interdicția vorbirii
sau, dimpotrivă, a tăcerii, interdicția unor acțiuni, a unei gestici, a
pantomiméi, bineînțeles în situația în care toate acestea nu deveneau
obligatorii. Spre exemplu, în Jocul călușului, mutul nu avea voie să
vorbească, indiferent de provocările publicului spectator. Invers, în Jocul
ursului, din județul Vaslui, ursăncii (un bărbat travestit în femeie) îi era
permisă conversația cu publicul, inclusiv indecențe și obscenități. în Jocul
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moșului și a babei, din Bucovina, moșul poate vorbi dar baba nu. Masca pe
care o poartă îi conferă moșului dreptul de a face morală gazdelor, să le
biciuiască relele apucături.
O tradiție juridică asemănătoare se întâlnește în obiceiurile Strigarea
peste sat, Bricelatul sau Crai Nou (practicate în Oltenia, Muntenia sau
Transilvania). Intr-un dialog ce pare un spectacol regizat se face o judecată
publică a celor ce nu finalizează muncile agricole la timp sau a celor ce se
abat de la normele de comportament admise în comunitatea sătească.
D. Cantemir prezintă călușarii ca purtând „în mână câte o sabie fără
teacă, cu care ar tăia de îndată pe oricine ar cuteza să le dezvelească obrazul”.
„Puterea aceasta le-a dat-o o datină veche” și „nu pot fi trași la judecată când
omoară pe cineva în acest chip”.
Cei mascați în „cuci” (în Moldova, Muntenia și Banat) foloseau
bătaia rituală. Toți cei întâlniți pe drum erau bătuți cu un fel de bici care avea
în loc de sfârc o opincă ruptă. Acțiunile „cetașilor” au fost și ele
reglementate, în timp, de tradiție, dar și de “pravilele de feciori”. Acestea
prevedeau ierarhia în ceată, atribuțiile (drepturile și obligațiile) fiecărui
participant, precum și pedepsele în caz de nerespectare a lor.
Odată cu transfigurarea ludică a măștii, s-a dezvoltat o artă
coregrafică, care a evoluat de la dansul imitativ sau procesional spre un dans
de divertisment, iar apoi spre un dans scenic de grup. Din instrumente de
deghizare și travestire în ceremoniile publice sau rituale, măștile au devenit,
în ultimele decenii, simple piese de recuzită ale costumului specific
obiceiurilor populare cu jocuri. Divertismentul a transformat masca într-un
auxiliar al jocului.
Dar, pe lângă mască, performerii au utilizat și alte instrumente
auxiliare, devenite la rândul lor, piese de recuzită: bastoane, săbii, biciunpocnitori sau biciuri-mături, bășici de porc umplute cu făină sau cenușă,
pinteni, zurgălăi, clopote și clopoței, toate aceste pentru a mări efectul scenic
și de divertisment ale reprezentațiilor ludice.
în jocurile cu măști, muzica populară intră, ca parte constitutivă,
alături de gestică, dans sau text literar. Muzica obiceiurilor poate fi
neacompaniată sau acompaniată de instrumente de percuție și de suflat. De la
zgomotele simple, neinstrumentale, produse de jucătorii-dansatori, prin
tropot de picioare, pocnete ale degetelor sau plesnete de palme, zornăit de
clopoței etc., s-a ajuns, în timp, la acompaniamente din ce în ce mai
complexe (buciume, comuri de vânătoare, buhai, fluier, cimpoi, tobe, țiteră,
vioară, gorduna - contrabas, flaut, țambal).
La aceste acompaniamente sonore, neinstrumentale sau
instrumentale, s-au adăugat resursele vocale ale performerilor, care au
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evoluat, la rândul lor, de la simple icnituri, lălăieli, bocete sau strigături și
țipurituri, până la adevărate capodopere muzicale, dintre care amintim
colindele antifonice sau coralele polifonice. Este cunoscut faptul că
narațiunea muzicală transpune, mai profund decât cea coregrafică, faptul
cultural la care se referă.
Valoarea artistică a măștilor populare poate fi sesizată analizând
viziunea estetică și capacitatea lor spectaculară. Odată cu dispariția credințelor
și a superstițiilor legate de transfigurarea magică a măștilor, prin deghizare și
travestire, acestea au preluat din arsenalul de relicte etnografice și reminiscențe
folclorice numai acele elemente care au permis transfigurarea lor ludică. De
exemplu, măștile populare au preluat de la măștile primitive elemente
figurative cum ar fi coarnele, limba scoasă, nasul, urechile, coada, barba, sexul
etc., dar toate acestea și-au pierdut semnificația inițială devenind, prin stilizare
artistică, doar elemente realist caricaturale.
Arta creatorului de măști constă astăzi în reușita de a îmbina
materiale pe care le are la îndemână, cele mai multe de proveniență
industrială (blană sintetică, nylon, celofan, staniol, textile sintetice sau alte
materiale plastice), cât mai sclipitoare, în scopul de a obține efecte plastice.
Deși există tipuri bine definite de măști, toate produsele sunt unicate pentru
că nu se mai respectă acele norme stricte care erau odinioară aplicate de
mascagii consacrați pentru cărora nu le era permis „să se încalce datina”.
Stilul transilvănean al măștilor populare diferă, prin multe elemente
morfologice, de cel moldovenesc și ambele de cel muntenesc.
S-ar cuveni ca specialiștii care lucrează în domeniile etnologiei,
antropologiei, sociologiei, folclorului și a altor discipline, care studiază, din
diferite perspective, fenomenele de cultură populară românească, să nu
piardă din vedere schimbările care se petrec în acest fascinant domeniu al
obiceiurilor populare cu măști, să vegheze la păstrarea autenticității și a
valorilor tradiționale, singurele care pot conserva particularitatea și
specificitatea unui popor într-o lume care tinde să șteargă nu numai
frontierele materiale, ci și pe cele culturale.
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Festivalul Datinilor și Obiceiurilor de iarnă, Sighet, Maramureș, 2004

Mască - Vălenii de Munte, Maramureș
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La typologie et Ie symbolisme des masques populaires roumaines
Résumé

Le théme du masque a fasciné depuis toujours Ies gens de partout.
Les masques peuvent étre considérés des sources historiques qui apportent
des témoignages sur la culture matérielle et spirituelle des gens depuis Ies
temps Ies plus anciens. Leur étude reléve des aspects importants de
l’éthnogenése d’un peuple en marquant autant les éléments spécifiques d’une
espace culturelle que son intégration dans une espace culturelle plus large.
Les spécialistes des plusieurs domaines (archéologues, histonens,
éthnologues, anthropologues etc.) qui ont essayé d’établir une périodisation
concemant l’apparition, l’évolution, la typologie et le symbolisme des
masques, durant le temps, sont tombés d’accord qu’il y a deux grandes
catégories de masques. ceux qui ont été fabriqués pendant les temps les plus
anciens, (pendant lesquels il y avait une vraie culture du masque) Ies
masquesprimitifs, et Ies masques des toutes les autres époques (ci-inclus Ies
masques populaires).
Si, au début, le masque avait plutöt un caractere sacré et était utilisé
pendant les cérémonies rituelles (comme intermédiaire entre le monde
prophane et la divinité), peu á peu il a acquéri un caractére ludique dönt le
röle était de provoquer le divertissment des spectateurs, le théátre folklonque
étant un instrument culturel â l’aide duquel l’homme reflétait, artiștiquement,
le milieu auquel il appartenait. Pár conséquent les masques animaliers ont
cédé, de plus en plus, la place aux masques humaines qui, au début
représentaient des personnages réele et, ensuite, plutöt des personnages
fantastiques.
Une classifícation des masques populaires roumaines peut prendre en
considération plusieurs critéres: fonctionnel (des masques rituelles,
cérémoniales, de divertissement ou décoratives) ou structurel (des masques
intégrales - masques-costume - réductives, „mascoide” (portées dans les
mains, pieds) et „mascaroane” (des éléments de décoration rituelle ou
cérémoniale de la maisons). Du point de Vintégration ludique, on distingue
des masques singuliers et de groupe. La classifícation typologique établit
l’existence des masques zoomorphes (l’ours, le cerf, le mouton),
anthropomorphes (des saints, des démons), „mascoide” (tété de lapin, de
coq) et „mascaroane” (zoomorphes, fítomorphes ou anthropomorphes) et les
masques utilisés dans le théátre populaire („Vicleim”, des masques sacrés ou
„Irozii” - Hérodes -).
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Auparavant la fabrication des masques était différente en fonction de
son caractere: simple ou complexe, sacre ou prophane. Les masques sacrés
étaient fabriqués des matériaux auquel le peuple attribuait des valeurs
magiques particuliéres. Par contre, aujourd’hui, les matériaux sont choisis
surtout d’aprés des critéres plastiques: modelage facile, couleurs vives et
omements trés variés.
Les masques populaires d’aujourd’hui un caractére plutöt décoratif.
Leur valeur artistique réside dans Part de créateur de combiner différents
matériaux (fourrure synthétique, nylon, papier d’étain, des tissus synthétiques
ou d’autres matériaux plastiques) trés luissants et vivement coloriés, au but
d’obtenir de effets plastiques.
Comme conséquence de la transfiguration ludique du masque, il s’est
développé un art chorégraphique qui a évolué â partir de la danse imitative
vers une danse de divertissement ou une danse scénique de groupe. Les
masques sont devenues, de plus en plus, seulement des piéces accessoires des
costumes populaires.
La musique populaire constitue un autre élément fondamental des
danses avec des masques populaires á cőté de la danse ou du texte. Elle peut
étre produite par différents instruments d’accompagnement, de percussion ou á
siffler (des buccins, des flűtes de bergers, des comemuses, des tambours, la
cithare etc.). A tout cela on a ajouté les ressources vocales des interprétes.
II faudrait que les spécialistes qui travaillent dans Ies domaines de
l’éthnologie, de la sociologie, du folklóré ou d’autres disciplines qui étudient,
chacune d’une autre perspective, les phénoménes de la culture populaire
roumaine, étudient avec plus d’attention Ies changements qui se produisent
dans ce domaine fascinant, qui est représenté par Ies masques utilisés dans Ies
coutumes populaires, en veillant â la conservation de 1 ’authenticité des valeurs
traditionnelles car cela peut contribuer á la conservation de la spécificité d’un
peuple dans un monde qui essaye d’effacer non seulement les frontiéres
matérielles mais aussi celles cuturelles.
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CONTRIBUȚII LA CERCETAREA STATUTULUI
VRĂJITOARELOR ÎN CULTURA POPULARĂ DIN MARAMUREȘ

Pamfil BILȚIU
De-a lungul vremii magia a ocupat un loc aparte în cultura populară a
Țării Voievozilor, fiind un compartiment foarte bogat reprezentat și conservat
în pregnante forme tradiționale, în toate compartimentele sale: magia
meteorologică, domestică, magia medicală, magia divinatorie, magia manei1.
Substratul mitologic al magiei din spațiul investigat de către noi este
deosebit de bogat, datorită conservatorismului zonei, dar și a psihologiei
maramureșeanului care este prin excelență un om superstițios și care crede
nedezmințit în practicile magice, născocite de omul din popor în trecerea lui
prin vreme.
Analizând statutul vrăjitorilor ne convingem că el este unul complex,
în jurul vrăjitorilor brodându-se o adevărată mitologie, prin care ni se
dezvăluie modul cum acționează relațiile lor cu diavolul, generatorul puterii
lor supranaturale cu beneficiarii. Ni se furnizează date legate de instrumentul
magic folosit, locurile în care acționează precum și relații despre caracterul
lor tainic și tabuistic.
Vrăjitoria era practicată de către femei de regulă în vârstă dar
documentele ne certifică practicarea vrăjitoriei și de către bărbați .„Să cunosc
și bărbați vrăjitori. Unu a trăit 80 de ani. Era poreclit Chicin, de naștere din
Oncești. Este cunoscut de multă lume. Vrăjitorii au aceeași putere ca și
vrăjitoarele2. în vrăjitoria locală cei care o practică poartă denumiri felurite
care variază de la localitate la alta: „babe meștere”, bobonitoare,
bosconitoare, meșterițe etc. Vrăjile pe care le oficiază sunt și ele denumite
felurit. Se spune în popor că vrăjitoarele „fac boboane”, „fac vraciuri”, „fac
boscoane”, „coată”.
Prin verbul „a cota” în spațiul investigat se înțeleg practicile de
desfacere a vrăjilor efectuate asupra cuiva. Credințele de tot felul urzite în
jurul vrăjitorilor de a lungul vremii alcătuiesc cea ce am putea denumi
statutul lor nescris Unele din ele ne dezvăluie relațiile lor cu beneficiarii care
presupune o anumită inițiere care se realizează pe calea tradiției. „Ca să afli
care femeie e vrăjitoare trebuie să te duci la ea pentru a a-i cere un sfat
oarecare. Trebuie să o crezi, să o admiri, să îi vorbești de minunile vrăjitoriei
1 Pamfil Bilțiu - Mana Bilțiu, Fascinația magiei, Baia Mare, Editura Enesis, 2001
2 Ion Cuceu - Constantin Corniță, Corpusul folclorului maramureșean, voi. II, Baia
Mare, Editura Umbria, 2004, p. 159.
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ca și cum i-ai fi credincios. După asta îți destăinuie secretul. Se cere multă
prudență. Puțin dacă te dai de gol nu îți spune nici un cuvânt.3 Caracterul
tainic al vrăjitorilor este una dintre trăsăturile lor esențiale chiar dacă
semnalăm și unele abateri ale ei. „Vrăjitoarele nu se ascund toate. Unele ar
vrea să fie cât mai cunoscute ca să tragă lumea la ele. Altele își folosesc
priceperea numai pentru ele”4. Caracterul lor tainic ni-i se evidențiază prin
acțiunile prin care își etalează și puterea lor extraordinară cum ar fi
metamorfozările specifice basmelor și poveștilor populare. „Când se schimbă
în animale nimeni nu știe ce au zis deoarece ele n-o spus la nimeni”5. La
această trăsătură se adaugă rostirea de formule orale în șoaptă în timpul
oficierii unor vrăji, oficierea în locuri marginale, cimitire, la cruci de
drumuri, la plante infernale precum socul, în case pustii etc.
Cercetările noastre în zona Maramureș ne-au edificat referitor la faptul
că vrăjitoarele, cu puține excepții, nu țin în secret practicile de magie neagră,
chiar și din categoria celor dezastruoase pentru individul împotriva căruia sunt
îndreptate, cum ar fi luatul manei vacilor. în contextul statutului vrăjitoarelor o
importanță aparte o capătă pactul cu diavolul, care ne evidențiază existența
unui strat mitologic comun vrăjitoriei atât în folclorul nostru cât și în cel al
altor popoare. Pactul cu diavolul este generatul și înzestrarea lor cu o putere
diacronică care le facilitează să săvârșească o serie de vrăji crezându-se că pot
săvârși veritabile minuni”. Ele pot face să se închege și apa, ne-a spus o
performeră de a noastră. „Se crede că puterea vrăjitoarelor provine de la diavol
spunându-se că ele au legătura cu el”. Pactul cu diavolul și obținerea puterii lui
de către vrăjitoare ține de o inițiere de durată. „Vrăjitoarele câștigă această
putere prin practica continuă a secretului vrăjitoresc”6. Inițierea în obținerea
diavolului, în posedarea puterii lui necesită inițiere care ne dezvăluie o serie de
credințe care țin de bogatul repertoriu al satanismului local și de bogatul lui
substrat mitico-magic. Nașterea diavolului este produsă pe cale magică de
către chiar beneficiarul lui. O serie de credințe sunt legate de creșterea în
familia vrăjitorului a diavolului obținut pe cale magică. în astfel de credințe
întâlnim o relație între mitologia diavolului și cea a șarpelui asociat și el acestui
spirit malefic. îngrijirea atentă de care trebuie să se bucure diavolul în familia
vrăjitorului ține de același satanism tradițional. „Pentru a fi vrăjitoare trebuie să
clocească un ou de găină neagră care l-a ouat mai întăi timp de 60 de zile. Oul
se poartă în vremea asta la subțioara stângă. După 60 de zile din ou iese un pui
de drac care face apoi tot ce îi spune stăpâna. O lucra cu un drac pe care îl
3
4
5
6

Ion Cuceu - Constantin Corniță,
Ion Cuceu - Constantin Corniță,
Ion Cuceu - Constantin Corniță,
Ion Cuceu - Constantin Corniță,

Op.cit., p. 146.
Op.cit., p. 150.
Op.cit., p. 230.
Op. cit., p. 45.
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chema Piștuca. Cineva a auzit într-o searăpe femeie cum îl îmblânzea ‘Noa,
noa, Piștucă! ’. Pă semne că era prea aspru”7. în repertoriul vrăjitoresc născut în
Evul Mediu un loc bine determinat îl aveau „misterele găinii negre”.
Nu orice găină neagră întrunea puteri magice în concepția vrăjitorilor
ci numai aceea ieșită din ouă descântate. Ritualul găinii negre în vrăjitorie era
complicat și de durată. Regulile de conferire a puterii magice găinii negre a
suferit modificări implicând nu numai vrăjitorul ci și subiectul vrăjit.8 Prin
pactul cu diavolul se consfințeau relațiile vrăjitor - demon, care devine un
factotum al acestuia, fiind generatorul puterii lui. „Vrăjitorii fac legământ cu
dracu că totdeauna va fi primu la orice”9. Pactul cu diavolul se încheie pe
viață și urmează prescripții pe care stăpâna trebuie să le respecte riguros,
nerespectarea lor producând nenorociri, ele ținând și de rituri de integrarea
vrăjitorilor în lumea de dincolo. Prescripțiile impuneau ca înainte de moarte
diavolul trebuia vândut de proprietară unei alte persoane, după prescripții
ritualice așa cum ne arată cercetările noastre la Vadu Izei. Tradiția spune că
cea mai mare vrăjitoare a tuturor timpurilor Ana Herbil din Vadu Izei a avut
o tentativă nereușită de vindere a diavolului cu care lucra. Neizbutind, a fost
nevoită să îl ia cu ea în lumea de dincolo. „O luat o traistă mândră și
vrăjitoarea l-o pus pe dracu-n ie și o pus-o pă un gard de nime nu s-a putut
apropia de ie să îeie traista și acolo a aflat-o și iară a dus-o acasă. Cănd ogropat-o nime nu i-o putut pune capacu la copărșeu, numa cu funcile patru
oamini l-o putut pune c-o fost păzit de on zerme(șarpe) mare. Când l-o pus
capacu s-o băgat în copîrșeu zermele(șarpele). S-o duc cu baba. Acela a fost
diavolu”10. Vânzarea ritualică a șarpelui-diavol, adjuvantul vrăjitorului, urma
prescripții care ne evidențiază caracterul tainic și tabuistic al diavolului și
implicit funcția lui de stăpân al sufletului stăpânei. Astfel de credințe nu sunt
lipsite de influența creștină. După ce săvârșesc o mulțime de păcate și își
pierd credința că s-ar putea mântui în deznădejde intră în tratative cu diavolul
iar el în schimbul sufletului lor le îndeplinesc orice dorință cât sunt pe
pământ, iar după moarte merg direct în iad.11 Contractul infernal despre care
se relatează atâtea legende nu a fost pus nici o clipă la îndoială de a lungul
întregii perioade medievale și chiar mai târziu.12 „Magi facint miracula per
privatos contractus” afirma Sfanțul Augustin ca și cum ar fi vorba de o
Ion Cuceu - Constantin Corniță, Op. cit., p. 58.
8 Victor V. Brătescu, Vrăjitoria de-a lungul timpului. București, Editura Politică, 1985, p. 79.
9 Ion Cuceu - Constantin Corniță, Op cit., p. 59.
10 Pamfil Bilțiu, Studii de etnologie românească, voi. II, București, Editura Saeculum
2004, p. 131.
11 Ion Cuceu - Constantin Corniță, Op cit., p. 46.
u Paul Ștefanescu, Magia înaltă, București, Editura Miracol, 1987, p. 76.
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afacere obișnuită, iar Sprenger confirmă legătura juridică ce unește pe demon
cu adoratorii săi. Baronul Rays
regele din Samreea, doctorul Faust au semnat
Jo
pacte cu propriul lor sânge.
în repertoriul de legende al Țării Voievozilor motivul pactului cu
diavolul în schimbul sufletului pe care îl duce în iad persistă încă și astăzi în
satele zonei și este consfințit prin „zapis’Țact scris)1 . De asemenea motivul
diavolului cu care s-a pactizat ca izvor de bogății pentru posesor este și el de
largă răspândire în folclorul universal. în secolul al XVII-lea grație unui pact
marchiza de font-boisier a obținut de la diavol 15.000.000 de livre13
15.
14
Credințele despre diavol ca ființă răufăcătoare sunt foarte vechi și de largă
răspândire în mitologiile și religiile multor popoare. Ideea de iad și de diavoli
care îl stăpânesc a fost mai limpede înfățișată în religia iranienilor antici16.
Satan cu semnificația ebraică „adversar, inamic, calomniator” intră în
nomenclatura demonologică începând cu cărțile regilor componente ale
vechiului Testament. El va găsi și conservarea creștină. Satan apare ca un
acuzator și inamic al oamenilor dar și ca un rival al lui Dumnezeu. în timp ce
Dumnezeu este personificarea binelui, Satan devine cea a răului.17
Potrivit credințelor din spațiul zonei, „Diavolul se arată vrăjitoarelor
la soborul lor”. Modul în care ne este imaginat nu diferă de cel specific
basmelor și poveștilor din spațiul zonei. La soboru ia „chipul unui diavol
adevărat, adică un om negru, cu coame, cu coadă având pe cap o șlică roșie
(chipiu) iar în gură are pipă care fumegă”18. Astfel imaginat diavolul apare
frecvent mai ales în postura de paznic al comorilor lui Pintea din legendele
de circulație din zonă. Credințele despre vrăjitoare ne furnizează amănunte
despre soborul lor. Se crede că „îl țin la soc unde vine diavolul să le dea
sarcini.” Când se adună ele sunt obligate să plătească tribut pentru ceea ce fac
diavolului.Acest tribut îl plătesc în bani vechi scoși din circulație.”1920
Rezultă
că prescripțiile legate de soborul vrăjitoarelor asociază timpul magic .Așa
cum arată cercetările timpul nopții era cel al vrăjilor. în general manoperele
de vrăjitorie se desfășurau noaptea. Noaptea își avea regulile ei magice
Soborul vrăjitoarelor asociază și magia plantelor infernale. Socul figurează
13 Ibidem.
14 Pamfil Bilțiu - Maria Bilțiu, Izvorul fermecat, basme, legende, povestiri și mitocredințe din județul Maramureș, Baia Mare, Editura Gutinul 1996, p. 388 - 389.
13 Paul Ștefănescu , Op cit., p. 76.
16 Victor V. Brătescu, Op cit., p. 143.
1' Victor V. Brătescu, Op cit., p. 149.
18 Ion Cuceu- Constantin Corniță, Op. cit., p. 46.
19 Ibidem.
20 Victor V.Brătescu, Op cit., p. 66.
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printre aceste plante fiind legat de spintele rele, de ființele chtoniene și de
moarte. In Irlanda se crede că nuielele de soc sunt folosite de vrăjitoare
pentru deplasările nocturne.21 Soborul vrăjitoarelor asociază și magia
monedelor vechi, alterate încărcate de simboluri și de aici influențele lor
spirituale vechi în magia universală fiind atestate la celți, chinezi.2223
Potrivit acelorași credințe vrăjitoarele se adună noaptea și prin case
pustii ceea ce ne evidențiază asimilarea magiei locurilor marginale. La
porunca celei mai mari dintre ele vrăjitoarele trebuie să calce nouă hotare
într-o singură noapte. Sub aspectul semnificației hotarul este un loc comun
pentru practicarea vrăjitor de alungare a demonilor, de apărare împotriva
strigoilor care bântuiau între cântători. La hotar se oficiau legământul
călușarilor. Era tocul de împiedicare a lykantropiei, de blestemare a
șolomonarilor și de invocare a intemperiilor favorabile ogoarelor24. Se crede
în popor că „pe mejde” și în apropiere de cimitir își au „lăcădamul (culcușul)
duhurile necurate”.
Casele noi nu se construiesc nici ele pe mejdă. Mejda să zice că nu e
curată așa că nu îi bine ca s-o pui pe ea” (Vadu Izei). In anumite credințe ni
se evidențiază capacitatea lor de a se metamorfoza în felurite chipuri luând
înfățișarea unor „lumini care joacă după cum se pot schimba în animale care
se pot preface în duhuri necurate”25. Metamorfozările vrăjitoarelor ca și a
spiritelor malefice sunt de largă circulație în cultura noastră populară și sunt
în acord cu substratul tor mitologic bogat. Așa cum arată cercetările,
exercitarea profesiunii de vrăjitor a presupus dintotdeauna un inventar de
produse miraculoase preparate prin mijloace tainice, care slujeau ca adjuvanți
și erau indispensabili manoperelor vrăjitorești sau chiar ca principalul mijloc
de influențare a destinului prin forțele magiei26. Așa ne putem explica de ce
soborul alcătuit din „cele șapte vrăjitoare se adună noaptea într-o casă pustie
,în noaptea aceea torc cânepa, țes din ea o cămașă. Cine poartă pe el cămașa,
nu-1 va putea prinde nici o lege adică nu va putea fi pedepsit pentru fapta
făcută.27. O astfel de piesă din instrumentarul magic vrăjitoresc ne amintește
de ritualul preparării magice a cămeșii ciumei, de largă răspândire în
21 Ivan Evseev, Dicționar de magie, demonologie și mitologie românească. Timișoara,
Editura Amarcord, 1998, p. 430.
22 Jean Chevalier - Alain Gheerbrandt, Dicționar de simboluri, voi. II, București, Editura
Artemis. 1975, p. 318.
23 Ion Cuceu - C. Corniță, Op cit., p. 230.
24 Ivan Evseev, Op. cit., p. 175.
i5 Ion Cuceu - Constantin Corniță, Op. cit., p. 230.
"6 Victor V. Brătescu, Op. cit., p. 184.
Ion Cuceu - Constantin Corniță, Op. cit., p. 230.
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folclorul maramureșean și românesc în general. Cercetările noastre asupra
instrumentarului care este infinit de bogat folosit de vrăjitoare din Țara
Maramureșului ne-au dovedit că o grupă de largă utilizare asociază
simbolistica animalelor donatoare. Cel mai ilustrativ exemplu ni-1 slujește
mărgeaua șarpelui învestită de către omul din popor cu o putere extraordinară
dar și pielea de șarpe năpârlit,bățul cu care s-a despărțit un șarpe de o
broască, găitanul de lup, lanțul de broască etc. Vrăjile constituiau o tehnică
individuală care nu putea fi practicată decât de către o persoană specializată
care era vrăjitorul. Deși unii cercetători susțin că o practică vrăjitorească
putea fi nu neapărat moștenită de la un înaintaș, fiind și o creație personală ,
documentele și cercetările noastre de teren ne edifică că această meserie se
moștenește pe calea tradiției. Femeile devin „busurcăi, moștenind această
vocație de la părinți sau învățând-o de la altele”28
29. Cât privește inițierea în
familie în tainele vrăjitoriei se credea că nu este posibilă. „Copii nu pot
moșteni puterea de la părinți. O moștenește numai acela la care i-o dau
părinții căci puterea trece de la unul la altul ducându-se cu un obiect
oarecare”3031
. Documentele așa cum rezultă sunt contradictorii. „O fată și-o
câștiga puterea de vrăjitoare de la o soră, l-a dat-o cu o carte și cu o sută de
lei zicând că nu mai poarte purta prea mult că o sfarmă. Soru-sa când a văzut
cât îi de rău și blestemat i-o dus înapoi. Acesta a rugat-o să tină ea fiindcă era
bătrână și nu-i mai putea porunci”. Rezultă că transmiterea meseriei altei
persoane a de vrăjitor înseamnă implicit debarasarea de diavol care la o
anumită vârstă nu mai poate fi subordonat și stăpânit de vrăjitoarea
posesoare. Comportamentul vrăjitoarelor este bizar și se află într-o continuă
schimbare în funcție și de destinația vrăjilor. Urmărind oficierea ritualului
amplu care necesita și folosirea unui foarte bogat instrumentar magic
rezervat desfăcutului de făcătură am putea constata cum în secvențele având
ca destinație alungarea duhurilor din incinta casei bolnavei numită „făcătură”
limbajul vrăjitoarei Ana Herbil din Vadul Izei a devenit extrem de violent,
fapt care ne-a fost evidențiat de gestică. în această secvență am urmărit-o
cum lovea violent cu piciorul în podele, iar lovirea cămășii bărbătești de
pânză de cânepă în peria de fier de periat cânepa și lâna a fost atât de
puternică încât cămașa s-a rupt în bucăți.
Conform unor credințe, comportamentul vrăjitoarelor se schimbă
radical înainte de moarte asta și datorită influențelor religioase: „la bătrânețe
28 Victor V. Brătescu, Op. cit, p. 35.
29 Ion Cuceu - Constantin Corniță, Op. cit., p. 325.
30 Ibidem, p. 159.
31 Ibidem, p. 58 - 159.
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când sunt aproape de moarte se spune că vrăjitoarele își dau seama de păcatul
ce au săvârșit ,au mustrări de conștiință, nu mai vreau să practice vrăjitoria,
nici să mai asculte de ordinele celui necurat”32. Credințele legate de statutul
vrăjitoarelor sunt numeroase. Unele sunt legate de moartea fortuită a
vrăjitoarelor .Ele țin unele de același satanism popular care a asociat un bogat
registru de credințe și de care am amintit.„De năcaz că ordinul lui nu mai este
ascultat de vrăjitoare ,diavolul vine și le ia sufletul pe care conform
angajamentului dintre ei îl duce în iad ,de unde nu mai poate scăpa”.33 Unele
credințe legate de soarta vrăjitoarelor au ca miez nu numai moartea lor
fortuită dar și felurite nenorociri de care acestea au parte. „Unele au parte de
moarte neașteptată .Una ce a făcut vrăji de un dărab de vreme n-are putere în
picioare, să paralizează. Cea care a fost stăpâna lui Piștuca a omorât-o dracu,
îmblătind-o de pământ într-un șanț. Vrăjitoarele nu mor de moarte curată.
Una a murit așa că s-a spânzurat.”34 Datorită comportamentului lor
vrăjitoarele au parte de o soartă postumă defavorabilă. Nu-și găsesc nici
liniștea în lumea de dincolo. „După ce mor dracu le scoate și le poartă pîntre
oameni mai ales noaptea ca să îi sperie 35. Atari credințe fac parte din
categoria celor despre strigoi generalizate în folclorul nostru și a altor
popoare. în Maramureș așa cum ne certifică documentele vrăjitoarele erau
mai multe temute decât respectate. „în sat sunt temute, oamenii se tem de
răzbunarea lor și sunt privite ca femei rele, de aceea evită să aibă treabă cu
ele”36. Reiese cu limpezime că vrăjitoarele în raport cu obștile sătești sunt
beneficiarele unui statut aparte. Așa ne putem explica și credințele legate de
desfacerea vrăjilor care în spațiul zonei nu puteau fi oficiate decât de altă
vrăjitoare nu de cea care a săvârșit o vrajă împotriva cuiva. în afara
posibilității anihilării unor vrăji prin intermediul altor vrăjitoare ,omul din
popor a născocit și practici de apărare aflate la îndemâna oricui.„De vrăjile
lor te poți apăra dacă te măsuri cu maja (cântarul) cu care se măsura sara la
Ocănă” (Ocna Șugatag)37 Sarea are însușiri apotropaice și a fost folosită
frecvent pentru anihilarea duhurilor rele. Caracterul sacral al sării în ana daco
română se manifestă și în diferite tabuuri legate de folosirea ei.38 Unele
practici de apărare contra vrăjilor mizează pe un instrumentar format din
obiectele aflate în posesia vrăjitoarelor. „Ca să nu te prindă vraja ce o face
32

Ion Cuceu - Constantin Corniță, Op. cit., p. 58 - 159.
33 Ibidem.
34 Ibidem.
35 Ibidem.
36 Ibidem, p. 45.
3' Ion Cuceu - Constantin Corniță, Op. cit., p. 158.
38 Ivan Evseev, Op. cit., p. 408 - 409.
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vrăjitoarea asupra ta trebuie să ai în jeb surcele de la tăietorul ei sau vrascun
din gardul ei ori să mănânci din pânea vrăjitoarei fără să știe.”39
Așchiile și vreascurile de largă utilizare în magie în plan mitologico
simbolic asociază simbolismul arborelui (pomului). La români tăietorul este
un loc comun practicării multor practici magice. Există și foarte multe
credințe legate de tăietorul de lemne. Se crede că cine sare de trei ori peste
butucul de tăiat lemne are noroc la păduri și livezi.40
Cercetarea statutului vrăjitoarelor ne dezvăluie un veritabil univers al
uneia dintre cele mai vechi îndeletniciri umane care urmărea controlarea și
subordonarea forțelor oculte.

39 Ion Cuceu - Constantin Corniță, Op cit., p. 230.
40 Artúr Gorovei, Credințe și superstiții ale poporului român, București, Editura Socec,
1915, p. 33.
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Vrăjitoarea pregătind instrumentarul magic la desfăcutul
de facătură(Oncești 1985).(Foto Pamfil Bilțiu)

Bolnava în fața instrumentarului magic așteptând vrăjitoarea
(Oncești 1985) Foto : Pamfil Bilțiu
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Ritualul trecerii bolnavei
prin rug la desfăcutul
de facătură(Oncești)
Foto: Pamfil Bilțiu
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Contributions to the Research of the Witches Status in the Folk Culture
of Maramureș
Abstract

Our study is concerned in an analysis of the witches status basing on
some published papers and our researches in field.
After giving a definition in local language and a definition of their
activities we analysed various aspects of the witches’ status as it was
imagined by the people through the way they made the magic: at infernal
plants, at bordér places such as road crosses.
We emphasizes in analysing this status on the agreement with the
Devii as a way by which the witches received an extraordinary power, which
assure the success in practising occupation.
We also analysed the changes of witches’ behaviour depending on
some factors, such as the type of magic and its specific in relation with the
age or the change of conception about life.
The last part of the study is reserved to the analysis of the witches’
destiny and of some practices of protection against magic art.
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Mihaela MUREȘAN
Le masque, au début outil dans la chasse primitive, est devenu, le
long du temps, un symbole magique et, finalement, un simple objet
accessoire utilisé pendant les coutumes ou les spectacles populaires. Si les
chercheurs scientifiques mettent en évidence l’aspect magique des masques
primitives, il faut souligner que les masques de Maramureș n’ont aucun sens
magique mais seulement un aspect spectaculaire.
Le porteur du masque populaire a la possibilité de se transporter dans
le monde des symboles, que le masque représente, et, pour quelque temps de
se libérer des convéniences sociales en laissant la bride sur le cou de
l’imagination, de la fantaisie créatrice et du jeu. Les masques de Maramureș
ont une note tonifiante, íls apportent la gaieté et l’amusement créés pár le
spectacle, pár la diversité des jeux et pár le grotesque de la danse.
Les coutumes et les traditions populaires liées aux fétes de l’année
comptent parmi les plus spectaculaires et charmantes coutumes, étant
marquées par leurs valences artistiques, le sens profondement humain et un
optimisme robuste.
Le Nouvel An est un festum incipium et tout ce qu’on fait pendant
ce jour dóit étre de bon augur pour toute l’année. Se divertir ce jour-lá,
signifie acomplir un acte de protection magique. Les danses avec de
masques, paratiquées pendant les fetes d’hiver au Maramureș, n’ont pás
l’ampleur et l’importance des danses de la région de Moldova.
Parmi les masque animaliers (zoomorphes), on remarque la Chévre
et \Ours et, parmi les masques anthropomorph.es, \esAieux (Moșii). Parmi
les masques les plus utilisés, á l’occasion des fetes d’hiver, les Diables
(Dracii) se distinguent, autant par leur typologie que pár leur danse. Le
peuple roumain a établi, depuis les temps les plus réculés, une hiérarchie de
ces personnages, qui se retrouve aussi dans le folklóré (légendes, récits
merveilleux ou petits récits): Dregătorul cel mare, Lucifer, Ispravnicul
dracilor, înșelătorul et, le plus petits des diables, Sărsăilă. Un masque qui
apparaît seulement dans le théátre populaire de Maramureș est Doamna
Moarte (Madame la Mort). Dracii (Ies Diables) apparaîssent dans toutes Ies
coutumes populaires (danses) avec des masques, exécutées á l’occasion des
fetes du Nouvel An: dans le théátre populaire (ou íls ont une importance plus
grande) ou dans la danse de la Chévre ou celle de l’Ours (oú íls ont un role
plutőt figurații).
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Ces personnages sont parfois maquillés (de suie ou de goudron),
vetus par des haillons et ceindrés avec de grandes sonnailles. Comme
accessoires ils ont des fouets, des comes pour donner des signaux sonores, de
gros bâtons, de gros gourdins etc., tout cela pour efirayer Ies spectateurs et
pour créér une atmosphére de gaieté et de divertissement.
Au Maramureș, á la différence d’autres régions (par exemple la
Moldavie), on distingue seulement trois manifestations des masques
populaires: la danse de la Chévre, la danse de l’Ours et le thédtrepopulaire.
La danse de la Chévre

Cette danse a été pratiquée, on peu patout, dans le sud-est de
l’Europe. Chez Ies Roumains, cette danse est așez répandue et elle est
pratiquée dans toutes les régions sous differents noms.
Les chercheurs scientifíques ont établi qu’au Maramureș la danse de
la Chévre (et son correspondent masculin - le Bouc) date depuis le début du
XX-éme siécle. Le fait qu’elle a été attestée seulement assez récemment (il y
a un siécle) ne signifie pas qu’elle n’a pas existé bien plus avant mais peutétre elle s’est perdue le long du temps.
Au Maramureș il y a deux types dintincts de Chévre:
1.
La danse basée seulement sur l’accompagnement musical (par
exemple la flüte du berger) et
2.
La danse incluse dans un spectacle complexe basé sur un texte
literaire populaire dialogué qui comprend plusieurs personnages qui n’a pas
d’accompagnement musical.
Dans d’autres régions (la Moldavie) la danse est accompagnée par
plusieurs instruments musicaux. La danse de Maramureș a plusieurs
personnages (la Chévre, le Berger, le Gitan et Butucarul et, de mérne, deux
Draci qui rendent 1’atmosphére plus gaie. Chaque personnage a son role
distinct, des repliques et des attitudes caracteristiques comme dans un
spectacle théátral. Le costume de la Chévre est prévu avec des sonnailles, le
rythme de la danse étant donnée par le frappages (des coups) du bâton qui
fait bouger sa bouche. Le style de celui qui la danse a un rőle déterminant
dans la réussite du spectacle. Le grotesque de la danse, l’humour savureux du
texte, le dialogué vif, les costumes et le masque sont des éléments qui
confirment que cette danse n’est plus une simple coutume populaire mais un
vrai spectacle théátral.
La danse de l’Ours

Bien qu’elle ne soit pas aussi répandue que celle de la Chévre ou
d’autres spectacles folkloriques appartenant au thétre populaire, elle est
pratiquée, encore aujourd’hui, dans la plupart des villages de Maramureș.

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

Les Masques de Maramureș

159

On peut distinguer deux types de danses en fonction du nombre des
personnages et du scénario qu’ils interprétent.

1. La bande qui participe á la danse est formée pár 6 ou 7 personnages,
il y a deux masques d'Ours, un Butucar, deux Aieux (Moșii) (deux jeunes
hommes vétus en costume populaire dönt l’un est le Berger) ayant, comme
accessoires des bátons avec de petits disques en métái au bout qui, pár leur
frappages contre le plancher, produissent des sons rythmés. Ces deux jeunes
récitent des vers pár lesquels ils souhaitent aux hötes (maítres de la maison)
de la prospérité, de a santé et le salut traditionnel “Bon Nouvel An!”
Les deux Ours ne dansent pas sur la commande des deux jeunes
mais ils font des mouvements libres qui imitent la vie sauvage de la natúré.
Ils s’empoignent, ils dansent ensemble et ils font des culbutes. Parfois les
Aieux dansent avec eux. Les jeunes qui les accompagnent ne sont pás des
montreurs d’ours drésés (comme en Moldavie) mais il les encouragent
seulement á danser. On garde encore l’habitude que les ours se frottent
contre les membres de la maison pour leur donner “le pouvoir de l’ours”, de
la santé et de la vigueur.
2. Le deuxiéme type de danse comprend un seul Ours, un Berger et un
Doóay (Tambour). Les deux ou trois Draci (Diahles) font seulement de la
figurádon, ils accompagnent la bande et font un bruit infernal par des
sonnailles et des cris trés forts.
La danse de l’Ours n’avait pás des régies précises. Le porteur du
masque de l’ours a la liberté de fairé tout ce qu’il veut pour déterminer
l’assistance de rire de tout son coeur. Cela donne une grande diversité á la
danse dönt la valeur dépend de l’imagination et du talent du danseur.
Dans certaines localités de Maramureș l’Ours danse aussi pendant les
noces (au minuit) mais c’est une danse qui a un caractére rituel étant basée
seulement sur le pantomimé. De plus, il y a des localités ou on la danse aussi
pendant les funérailles, cette danse ayant toujours un caractére rituel.
Le spectacle (la danse) se donne dans les cours des paysans ou dans
la rue. Les gens sont trés enthousiasmés pár la présence des Draci (Diables),
pár leur danse extraordinnaire, par la bouffonnerie et leurs grimaces, pár
leurs plaisanteries et, spécialement, pár leur vacarme rhytmé. Un autre
personnage bien important, á part le Vieillard, est Madame la Mort, le seul
masque féminin. Son costume difiére totalement des autres costumes cár,
généralement, elle est vétue de blanc (porte une chemise blanche a l’envers)
et, sur la tété un heaume (casque) haut de 60-80 cm.
Cette coutume, véritable théátre populaire, est pratiquée seulement
pendant les fetes de fin d’année. Puisque les fetes de fin d’année dói vént
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finir, le spectacle doit bien finir, lui aussi, pour mettre la maison devant
laquelle il était joué sous des bonnes auspices, le passage d’une année â
l’autre étant l’occasion de se divertir commejamais durant l’année.

La permanence des danses avec des masques
Les spécialistes, qui étudient le folklóré roumain et celui des minorités,
constatent le phénoméne de la permanence des coutumes populaires ayant des
personnages masqués. Bien que les changements sociaux et économiques, qui
sont intervenus dans la société rurale, ayent marqué aussi la culture rurale, il y
a encore des régions (des zones ethnographiques) ou les anciennes traditions
folkloriques se sont mieux conservées. Depuis les demiéres décénnies le
folklóré traditionnel continue â exister á cöté du folklóré de consommation cár
la tradition et l’innovation sont des phénoménes historiques normaux pour
n’importe quel type de société.
Les coutumes populaires liés aux masques ont été toujours trés bien
mises en évidence pár les festivals folkloriques qu’on organise á différentes
occasions. Par exemple, Le Festival des coutumes d’kiverorganisé chaque
année, entre Noéi et le Nouvel An, pár la municipalité de Sighetul Marmației
et le Musée de Maramureș, donne l’occasion aux groupes folkloriques de
cette région de se réunir et de présenter les plus importantes coutumes
populaires spécifiques (caractéristiques) aux fetes de fin d’année.
Je voudrais finir mon discours en citant les mots du professeur Mihai
Pop, un grand ethnologue roumain (originaire de cette région) concernant la
valorisation de ces traditions populaires:
“Ceux qui aiment les traditions populaires doivent s’en approcher
avec grand sóin et compétence, comprendre leurs sens et leurs valeurs
artistiques, qu’il faut savoir dévoiler et mettre en scene dans des spectacles
authentiques. II faut savoir que les masques ne peuvent pás étre dansés
n’importe quand, n’importe ou et, qu’en général, les coutumes populaires,
qui ont des personnages masqués, ne peuvent pás étre mis en scéne á
n’importe quel spectacle. Mises en scéne á l’occasion de certains
manifestations culturelles importantes, les coutumes et les danses avec des
masques peuvent devenir ce qu’elles sont en fait, dans la réalité folklorique
d’aujourd’hui: de beaux spectacles folkloriques qui ont de profonds sens
humains, qui réussissent a nous amuser, á nous contenter, á nous élibérer et a
nous élever, pár leur cöté artistique, au-dessus des soucis quotidiens, a nous
donner de la confíance dans les virtualités éternellement humaines”.
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Festivalul Datinilor și Obiceiurilor de Iarnă, Sighet, Maramureș, 2004
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Jocul Ursului, Muzeul Etnografic al Transilvaniei, 2006

Jocul Caprei, Muzeul Etnografic al Transilvaniei, 2006
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Măștile din Maramureș
Rezumat

Masca, utilizată în timpuri îndepărtate ca simplă unealtă de
vânătoare, a devenit, treptat, un simbol magic și ritual iar, în final, un simplu
obiect utilizat ca accesoriu în recuzita spectacolelor teatrale sau în cadrul
obiceiurilor folclorice legate de sărbătorile de peste an sau de obiceiurile
ciclului familial.
Purtătorul măștii populare are posibilitatea de a se transpune într-o
lume a simbolurilor și, pentru un timp, de a se elibera de conveniențele
sociale lăsând frâu liber imaginației, fanteziei și jocului.
Măștile din Maramureș au o notă tonifiantă, aduc bucurie și veselie
atât purtătorilor cât și spectatorilor care asistă la jocurile cu personaje
mascate, cu ocazia sărbătorilor calendaristice sau a celor legate de ciclul
familial.
Obiceiurile și tradițiile populare legate de sărbătorile de peste an se
numără printre cele mai spectaculare obiceiuri, fund marcate de multiple
valențe artistice, un sens profund uman și un optimism debordant.
Anul Nou este sărbătoarea care reprezintă, de fiecare dată, un nou
început, motiv pentru care tot ce se întâmplă cu această ocazie trebuie să fie
de bun augur. A te veseli și a petrece în cele douăsprezece zile de sărbătoare,
reprezintă un act de protecție magică. Dansurile cu măști din Maramureș nu
au amploarea și grandoarea dansurilor din Moldova dar acest lucru nu le
diminuează importanța în cadrul colectivităților rurale unde acestea se mai
practică și astăzi.
Cele mai răspândite jocuri cu măști sunt: Jocul Caprei și Jocul
Ursului, cu diferite variante. în Maramureș acest dans este atestat din sec. al
XIX-lea cu toate că se presupune că a fost practicat cu mult înainte.
Personajele care participă sunt: Capra Ciobanul, Țiganul și Butucarul).
Grotescul dansului, umorul textului și dialogul viu sunt, alături de costumele
(măștile) populare elementele care contribuie la realizarea unui adevărat
spectacol teatral.
Jocul Ursului, practicat și astăzi în multe sate maramureșene,
cunoaște două variante principale: o variantă cu 6-7 personaje, doi urși, un
Butucar, doi Moși și un cioban, și o a doua variantă care are un singur urs, un
Cioban și un Dobaș. Ambele variante au câte doi sau trei draci care fac
figurație și care fac un zgomot infernal cu ajutorul clopotelor (tălăngilor) și a
unor strigăte puternice. Uneori apare și Doamna Moarte, singura mască
feminină. Costumul său diferă totalmente de a celorlalți mascați, fiind
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îmbrăcată în alb (cu o cămașă întoarsă pe dos) și având pe cap un coif lung și
ascuțit.
Acest joc nu are reguli precise. Purtătorul măștii de urs are libertatea
de a face tot ceea ce dorește pentru a-i face pe cei ce asistă la spectacol să
râdă din toată inima, fapt ce dă o mare diversitate coregrafică și muzicală
acestui joc.
Ambele jocuri sunt practicate numai cu ocazia sărbătorilor de iarnă.
Obiceiurile populare cu măști au fost și sunt foarte bine puse în evidență de
Festivalul Obiceiurilor de iarnă de la Sighet care se desfășoară, în fiecare
an, între Crăciun și Anul Nou, prilej care permite organizarea unui spectacol
grandios la care își aduc contribuția grupuri folclorice precum și artiști
amatori sau profesioniști din regiunea Maramureșului dar și din toată țara
pentru a marca, așa cum se cuvine, cu bucurie și multă veselie, încheierea
unui an și începutul altuia plin de speranță și încredere într-o soartă mai bună.

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

CREDINȚE ȘI SUPERSTIȚII LEGATE DE NAȘTERE
IN SATUL CĂLĂȚELE, JUD. CLUJ
Ancuța MOCAN
Cele trei evenimente majore ale vieții omenești - nașterea, nunta și
înmormântarea - se desfășoară, la poporul român, în cadrul unor ceremonii,
obiceiuri și credințe foarte interesante.
Practicile rituale, gesturile și actele magice legate de perioada sarcinii
sau de nașterea propnu-zisă au, la cele mai multe popoare ale lumii, „o mare
însemnătate individuală și socială”1. Potrivit mentalității populare, femeile
țineau foarte mult să aibă copii, să fie binecuvântate de Dumnezeu.
Nașterea unui copil era un dar al lui Dumnezeu care singur hotăra cui
și câți copii să-i dea: „Femeia, care nu avea copii - era stearpă - era văzută
rău și de bărbat, care-și vedea neamul stingându-se, dar și de cealaltă lume,
care o bănuia că a greșit în fața lui Dumnezeu, Carele și-a-ntors fața de la ea.
Femeia stearpă era veșnic cu frica în sân să n-o lase bărbatul și, de aceea,
căuta în tot chipul să rămâie însărcinată”2.
Pentru a înlătura toate piedicile care ar fi putut avea un efect negativ
asupra vieții copilului ori a sa, femeia însărcinată se ghida după tot felul de
precauții.
în lucrarea prezentă, mă voi referi la câteva interdicții impuse femeii
atât în perioada sarcinii, cât și în timpul celor 40 de zile de după naștere,
interdicții păstrate în satul Călățele până în anii '50.
Comuna Călățele cuprinde azi satele Călata, Călățele, Dealul Negru,
fost Văleni-Sat, Finciu și Văleni. Are o dezvoltare geografică alungită în
direcția văii Călata, mărginită la sud de comuna Beliș, la vest de comuna
Mărgău, la nord de comuna Sâncrai și la est de comunele Mănăstireni și
Râșca3.
Teritoriul comunei este întins în zona de contact dintre Depresiunea
Huedin - Călățele și zona fabuloasă a Munților Apuseni.
Satul Călățele este situat în partea de vest a județului Cluj, aflându-se
la 71 Km de municipiul Cluj-Napoca și la 15 km de orașul cel mai apropiat,
Huedin, fiind traversat de Valea Călățelei.

1 A. V. Gennep, Riturile de trecere, Editura Polirom, Iași, 1996, p. 53.
2 M. Olinescu, Mitologie românească. Editura 100+1 Gramar, București, 2004, p. 153.
3 V. Lechințan, Călățele, Casa Cărții de Știință, Cluj-Napoca, 2006, p. 5.

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

166

Ancuța Mocan

Principalele resurse economice sunt pădurile și pășunile, iar creșterea
animalelor și exploatarea lemnului sunt ocupații de bază ale locuitorilor din
această zonă.
Temerile, dorințele pe care le aveau părinții în legătură cu noul născut
erau exprimate, în primul rând, în multitudinea de interdicții impuse femeii
însărcinate45. Aceste interdicții trebuiau respectate din momentul în care
femeia se simțea într-o altă stare: „groasă”, „grea”.
Femeia „groasă” nu trebuia să se mire sau să privească insistent la
oameni urâți sau la lucruri urâte, ca să nu nască un copil asemănător. Dacă
totuși, ceva urât îi ieșea în cale, trebuia să-și aducă aminte că e însărcinată și
să scuipe jos. Nu trebuia să poarte floare la brâu, ca să nu nască copil cu
semn sau pată. Dacă se întâmpla să fie născut cu pată, femeia trebuia să-l
alăpteze în primele șase săptămâni, pe pragul casei sau afară, la lemnar, când
bat clopotele la biserică, spunând: „Așa să se ducă răul de la copil, cum se
duce sunetul clopotului”3.
„Se știe că femeia însărcinată e pofticioasă pentru mâncările pe care
le vede sau le visează. A refuza unei femei gravide să guste din mâncarea pe
care o vede e considerat ca mare păcat. De aceea, dacă nevasta însărcinată sentâmplă să vie la cineva în vremea prânzului, ea este poftită să guste din toate
mâncările sau băuturile, ca sa nu lepede copilul”6.
Interdicțiile prezentate mai sus le-am regăsit și astăzi în satul Călățele.
Restricții asemănătoare se impuneau și femeilor din Scărișoara
(Câmpeni): „Nu-i bin(r)i să furi nimnica. Nici-o pană din gradină nu-i bini să
furi. Dac-o puni pi pteli, apu așa-i pană pi pteli la coptilu. Să nu să uiți cătă
bolnayi, cătă oarice prostu. Șî dacă să uită șî vedi uorice să zîcă: să hiie iei
așa, da pruncu iii să hiii fam șî mîndru. După muieri, cînd îi cu greotati, să no-ncungiuri, că nu poți faci coptilu. Să nu sudue pi ielețpe cele însărcinate],
să tîmplă ceva dîn sudalmi”7.
Intre naștere și botez, mama și copilul rămâneau izolați în raport cu
restul comunității sătești.
în satul Călățele, femeia care a născut era considerată „necurată”,
„spurcată”.

4 La redactarea acestui material au fost utilizate informații cuprinse în răspunsurile la
Chestionarele Atlasului Etnografic Român, volumul 111, Transilvania, Editura Enciclopedică,
București, 2003, cât și informații ale unor informatori care trăiesc în satul Călățele.
5 Informațiile din satul Călățele, județul Cluj, au fost culese de la Trif Aurelia, 68 ani.
6 M. Olinescu, Op. cit., p. 155.
7 E. Petrovici, Folklor de la moții din Scărișoara-Extras în „Anuarul Arhivei de Folklor”, V,
București, „Imprimeria Națională”, 1939, p. 128.
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Se presupune că, în asemenea perioade, femeile se află într-o stare
primejdioasă și ar infecta orice persoană sau orice obiect pe care l-ar atinge.
Și la alte popoare, femeilor lehuze li se impun restricții: „în Tahiti, femeile
erau izolate după naștere timp de două sau trei săptămâni într-o colibă clădită
provizoriu pe un teren sacru; în tot cursul izolării femeilor nu le era îngăduit
să mănânce singure și altcineva trebuia să le hrănească. în insula Kadiak din
Alasca, o femeie gata să nască se retrage într-o cocioabă mizerabilă făcută
din trestie, unde trebuie să rămână timp de douăzeci de zile după nașterea
copilului, oricare ar fi anotimpul, și este considerată atât de impură încât
nimeni nu o atinge, iar mâncarea i se aduce pe vârful unui băț”8.
Revenind la ansamblul interdicțiilor din timpul celor 40 de zile de
după naștere, interdicții respectate în satul Călățele, lăuza nu avea voie să
plece din casă, pentru a nu „spurca” oamenii din sat. Nu avea voie să meargă
după apă la fântână, pentru că „îi va scădea țâța”, nu avea voie să facă
mâncare, să doarmă cu o persoană în același pat, pentru că va deveni și ea
„spurcată”9.
La rândul său, copilul nu trebuia lăsat singur în încăpere. Dacă acest
lucru se întâmpla, mama trebuia să pună lângă leagăn o mătură și „Visul
Maicii Domnului” sub pernă10.
Amold Van Gennep semnalează faptul că la „populațiile unde femeia
gravidă este privită ca impură, această impuritate se transmite în mod normal
la copil care, drept urmare, este supus unui anumit număr de tabuuri, prima
lui perioadă liminală coincizând cu ultima perioadă liminală a lăuziei, până la
revenirea ciclului11 .
Pentru a-i asigura o oarecare protecție, mama nu are voie să se
întoarcă cu spatele la copil, pentru că acesta va primi duh rău: „După
nascerea copilului, mama trebue să privegheze și să nu dormă cu spatele spre
el fiind-că smeoicele s-ar folosi de o asemenea ocasiune ca se schimbe
copilul cu un altul, care de regulă e tont, hăbăuc, surd, mut, lunatec”12.
Importante sunt și alte rituri de apărare împotriva demonilor de tot
felul, a contagiunilor, a bolilor: scutecele copilului nu se uscau afară, pentru
că făcea copilul bube. Când erau aduse în casă, înainte de Asfințit, se
scuturau de trei ori deasupra sobei, spunându-se: „Ce-i din vânt, să meargă-n
foc / Hainele să fie curate”. Tot înainte de Apusul Soarelui, trebuia adusă și
apa cu care era spălat copilul. Cea care ajuta la nașterea copilului, prelua
8 J. G. Frazer, Creanga de aur, Editura Minerva, București, 1980, p. 157 - 158.

Informațiile din satul Călățele județul Cluj, au fost culese de la Pătrușel Victoria, 82 ani.
Sărbători și obiceiuri, volumul UI, Transilvania, Editura Enciclopedică, București, 2003.
A. V. Gennep, Op. cit., p.55.
T. Frâncu. G. Candrea, Românii din Munții Apuseni, București, 1888, p. 148.
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atribuțiile mamei, făcea legătura cu biserica, de la început și până la sfârșitul
celor 40 de zile de „necurăție” a mamei și, mai ales, făcea prima scăldare a
copilului, era moașa. Multe credințe sunt legate de momentul primei scalde a
copilului și multe dorințe sunt exprimate acum. în prima scaldă, se pun
diferite obiecte, simbolizând dorințe variate în legătură cu noul născut: să fie
harnic, să fie frumos, să fie meșter bun, să fie înțelept13.
„în cea dânteiu scaldă a copilului se pun bani de argint ca viața lui să
rîmâie nepătată ca argintul. La cap îi se pun tote instrumentele meserielor pe
care le profeseză Moții ca semn privitor la sortea ce îl așteptă”14.
La Scărișoara „[După ce s-a născut copilul] îl pure și-l spală frumos,
[în scăldătoare se pune o] burană; să-i hie pruncu frumos, verde, ca cumu-i
lumea verde. Care-i moșa o care-i nănașa ocușă, imblă cînu-1 scaldă, cu cărț,
cu tisiguri cu care lucră la ciuberă, că să hie pruncu învățat, să hie ocușu, să
aibă-nvățătură”15.
Pentru a avea o naștere cât mai ușoară, care să nu afecteze sănătatea
mamei sau a copilului, se recurgea la credința în noduri: tot ce era înnodat,
trebuia deznodat, chiar și părul femeii se despletea16.
Acest procedeu al nodurilor este urmărit de J.G.Frazer și la alte
popoare: „Laponii cred că o femeie care urmează să nască nu trebuie să aibă
noduri în haine, deoarece nodurile ar face nașterea grea și dureroasă. în
Indiile orientale această superstiție se întinde pe toată perioada sarcinii;
potrivit credinței din popor, dacă o femeie însărcinată ar avea noduri sau
șnururi în haine sau ar purta orice altceva strâns, copilul ar suferi o apăsare
iar mama ar fi încătușată când îi sosește ceasul”17.
în afară de prima purificare a nou născutului, care se făcea de către
moașă cu ocazia primei scalde (era o purificare fizică, copilul era purificat de
toate necurățeniile cu care a venit pe lume), era necesară și purificarea
spirituală prin botez: „Adevăr, adevăr îți spun, de nu se va naște cineva din
apă și din Duh, nu va putea să intre în împărăția lui Dumnezeu”18. Botezul
avea un rol foarte important în viața socială a comunității sătești.
Copilul nebotezat era considerat păgân și teama ca nu cumva pruncul
să pățească ceva și să moară pe neașteptate înainte de a fi botezat era foarte
mare. Atunci când copilul era în pericol de moarte, se făcea
13 Informațiile din satul Călățele, județul Cluj, au fost culese de la Lázár Maria, 94 ani.
14 T. Frâncu, G.Candrea, Op. cit., p. 148.
15 E. Pctrovici. Op. cit., 1939, p. 128.
’6 Informațiile din satul Călățele, județul Cluj, au fost culese de la Onețiu Lucreția, 69 ani.
17 J. G. Frazer, Op. cit., p.216.
18 Biblia, loan 3,5, Editura Institutului Biblic și de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române,
București, 2001.
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„jumătatebotezul”. Asistând la naștere, moașa era prima care observa dacă
copilul era în pericol de moarte. Fiind „femeie iertată”, moașa avea dreptul
de a-1 boteza în lipsa preotului. Copilul era recunoscut de comunitate ca și
creștin și în caz de moarte putea fi înmormântat creștinește. Dacă copilul
supraviețuia, se tăcea botezul și de către preot, în biserică19.
„Pentru pruncii mort nebotezaț îi păcat la șapte căsi în jos și la șapte
în sus. Ei se fac vârcolaci și plâng la praznice”20.
în această lucrare m-am oprit asupra acestor superstiții legate de
obiceiul nașterii, fiindcă multe dintre ele se mai păstrează și astăzi în satul
Călățele.

Beliefs and Superstitions Related to Birth
in Calatele Viliáge, Cluj County
Abstract

This paper is dealing with one of the most important moments in the life of
an individual - the birth - and conceming that moment, there are described
somé interdictions that the woman must respect during the pregnancy, and
also during the 40 days after giving birth.
It is remarkable the mother’s concern about having healthy children, the
concern about protecting herself and the baby from anything that could harm
them during pregnancy.

The pregnant woman must taste everything she sees, she is not allowed to
stare at ugly people, she shouldn’t wear a flower around her waist.
The author also shows us the interdictions that the new mother must
accomplish during the 40 days after giving birth. In this respect, she is not
allowed to leave the house or the courtyard, to bring water from the well, to
bake bread or to sweep.

Some of these interdictions can still be found, even today, in Călățele viliágé,
Cluj County.

19 Informațiile din satul Călățele, județul Cluj, au fost culese de la Neag Galica. 63 ani.
i0 Gh. Pavelescu, Cercetări folklorice în suduljudețului Bihor — Extras din „Anuarul Arhivei
deFolklor” VII, Sibiu, 1945, p. 60.
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LISTA INFORMATORILOR
SATUL CĂLĂȚELE

1. Lazăr Mana, n. 1912, agricultoare;
2. Neag Gaftea, n. 1943, agricultoare;
3. Onețiu Lucreția, n. 1937, agricultoare;
4. Pătrușel Victoria, n. 1924, agricultoare;
5. Trif Aurelia, n. 1938, agricultoare.
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OBICEIUL DE NUNTĂ ÎN SATUL OIEJDEA,
COMUNA GALDA DE JOS - JUDEȚUL ALBA

Felicia LĂȚEA
în urma cercetării mele în satul Oiejdea, comuna Galda de Jos,
județul Alba mi-am propus ca în studiul de față să prezint, în mod deosebit,
obiceiul de nuntă la români, deoarece țin să menționez că acest sat este locuit
atât de români cât și de maghiari.
Satul Oiejdea este unul răsfirat, cu gospodării de-a lungul drumului,
se află în vecinătatea Munților Trascăului, iar activitatea economică de bază
este agricultura.
Nunta este definită ca fiind un ceremonial de consacrare a familiei,
de procreare și de întemeiere, prin actul nupțial al unui ciclu vital1. Fiind un
eveniment mai deosebit al începutului vieții de familie, în jurul nunții s-au
creat diferite obiceiuri, care s-au transmis din generații în generații. Unele
dintre acestea s-au păstrat până în prezent iar altele au dispărut. Nunta
țărănească va rămâne o sărbătoare atât pentru miri și familiile din care provin
cât și pentru săteni. Atât pregătirile de nuntă, cât și nunta propriu-zisă
cuprindeau mai multe momente. Pregătirea nunții de altădată se alcătuia din
momentul pețitului, logodna, alegerea nașilor, a druștelor, a socăcițelor, a
muzicanților și starostelui, strigarea în biserică, chemarea la nuntă iar nunta
propriu-zisă consta în gătirea mirelui și a miresei, venirea alaiului după
mireasă, plecarea la cununie, cununia, întoarcerea de la cununie, masa mare,
jocul miresei, furatul miresei, darurile. Una dintre informatoare ne descrie
momentele de pregătire pentru nuntă astfel: „Tânăru care dorea să se
căsătorească își alegea câțiva dintre prietenii lui (uneori chiar tatăl sau alte
rude) și hotărau ziua când vor merge la casa miresei”; „Desigur, era anunțată
și familia viitoarei mirese, pentru a avea timpul de a se pregăti în a-și
întâmpina oaspeții”; „La data stabilită porneau spre casa fetei unde se
întâlneau și hotărau când să facă logodna și alte aspecte pentru viitoarea
familie”; „logodna era de obicei duminica în cadrul unui prânz familial unde
era și preotul care binecuvânta legătura dintre viitorii miri, apoi tinerii își
schimbau inelele între ei și își ofereau mici daruri”; „uneori, logodna mai
avea loc și la biserică unde viitorii miri erau așezați în fața altarului pentru a
fi binecuvântați”; „Preotul anunța în biserică de cel puțin 3 on numele mirilor
1 Ion Ghinoiu, Obiceiuri populare de peste an, (dicționar), Editura Fundației Culturale
Române, 1997, București, p. 138.
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și data nunții”; „socăcițele erau cele care pregăteau mâncarea pentru nuntă,
druștele erau de obicei alese de către mireasă - de obicei acestea erau
prietenele miresei”; „Atât pentru mire, cât și pentru mireasă erau unul sau doi
chemători, aceștia umblând în haine de sărbătoare din casă în casă și chemau
oamenii din sat la nuntă”2.
Astăzi, pregătirile pentru nuntă în satul Oiejdea sunt marcate de
următoarele momente: alegerea nașilor și a domnișoarelor de onoare din
partea mirelui și a miresei, a starostelui, a unor muzicanți sau a unui DJ,
trimiterea invitațiilor și prepararea mâncărurilor, care apoi sunt duse la
localul unde are loc nunta.
Bărbieritul mirelui este un obicei ce se desfășoară în paralel cu gătitul
miresei. „Un prieten apropiat al mirelui sau nașul îl bărbierește în mod
simbolic pe mire”3. Bărbieritul mirelui reprezintă un simbol al pregătirii
băiatului pentru nuntă. Obiceiul îmbrăcării miresei este descris astfel: „Nașa,
împreună cu mama miresei și prietene apropiate, ajută mireasa să se îmbrace,
pentru ca la sfârșit, nașa singură să-i lege voalul și coronița, acest moment al
îmbrăcării miresei desfașurându-se în paralel cu bărbieritul mirelui”,
îmbrăcămintea mirilor era una simplă, pentru mireasă - familia ei îi pregătea
rochia, pantofii sau cojocul și cizmele dacă era iarnă, și cununa, iar mirele se
îmbrăca vara în haine noi, din pânză de bumbac, punea pe deasupra un laibăr
de culoare închisă, la butonieră o floare albă, pe cap purta pălărie neagră cu
floare. Iama se îmbrăca cu cioareci albi, noi, cojoc nou și căciulă”4. înainte
de plecarea la biserică au loc la casa miresei iertăciunile: „Dar nu numai
mireasa ci și mirele încă își ia iertăciune de la părinții și neamurile sale, când
are să se pornească la cununie”5.
Este firesc ca în timpul iertăciunilor mireasa să plângă, deoarece este
un moment emoționant. Alaiul de nuntă în momentul plecării la cununie și
venirii de la cununie a avut și va avea întotdeauna un rol deosebit, deoarece
participă tot satul la trecerea lui și stârnește interesul tuturor. Trebuie să
remarcăm că la cununie nașii au un rol important, cel de a însoți pe tineri în
acest moment deosebit al vieții lor și de a-i îndruma când trec în noua stare,
înconjoară masa în timp ce se cântă „Issaia dănțuiește”6: „Mini, după ce ies
de la cununie, sunt întâmpinați cu boabe de grâu aruncate asupra lor în semn
de rodire”.
" Informatoare: Maria Moldovan, 80 de ani, Oiejdea, jud. Alba.
3 Informator: Fleșeriu loan, 52 de ani, agricultor, Oiejdea, jud. Alba.
4 informator: Tani Pădurean, 80 de ani, Oiejdea, jud. Alba.
Almion Florea Marian, Nunta la români, studiu istorico-etnografic comparativ, Editura Grai
și suflet, Cultura Națională, București 1995, p. 283.
6 Mihai Pop, Obiceiuri tradiționale românești, Editura Univers, București, 1999, p. 175 -196.
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în cele mai multe zone din Transilvania nici nu se cunoaște acest
termen de nuntă ci mai degrabă acela de ospăț; „După ce soseau toți la casa
mirelui avea loc masa mare de nuntă - ospățul, care ținea vreo 8, 9 ore; dacă
casa nu era prea încăpătoare, se făcea un cort în curte, împodobit cu covoare,
verdeață și flori”; „Mirii, alături de nași, stăteau în fruntea mesei, iar nuntașii
erau așezați în funcție de vârstă”, „înainte de a fi servită masa, unul dintre
invitați, numiți colceri, citea următoarea orație „Cinstiți meseni / Dar bine
sunteți rânduiți / Ca niște pomi înfloriți / Faceți bine și luați / Că și eu m-am
arătat / Ca un copil însetat / Cu capul plecat, / Cu dopul luat, / înaintea
cinstitului împărat / Să stau în capul unei mese / înaintea cinstitei împărătese
/ Dar vreau să vă spun o poveste: Aseară când a înserat / Cinstitul împărat /
La mine a alergat / De staroste m-a întrebat, și m-a rugat / Să vin și eu la
ospăț / Că-s mai șugubăț / eu v-am spus și v-am adus / La această casă, la
această masă / Scumpă și frumoasă și pe masă-fața de mătase și pahare rase /
Pâne, răcituri, glăji cu băuturi / Pentru ale voastre guri, linguri spoite, pe
urmă vor veni / Alte bucurii, / Cărnuri și plăcinte, pentru dumneavoastră
gătite / Dar mai sunt și oale cu găluște / Pentru mine mai este, încă o
frumoasă poveste: O glajă cu holircă îndulcită, și o găină friptă / O plăcintă
cu unt unsă, pentru mine adusă / Cinstiți meseni, / De ce stați și m’ascultați, /
De ce nu prindeți a lua câte ceva / Care cu lingurițele, cu lingurițele / Care cu
furculițele, cu furculițele, / Care nu-ți avea nici de unele, / Să faceți bine să
luați cu mânile”. Masa începea cu o gustare extrem de simplă, compusă din
țuică de prune și colăcei de grâu. Peste puțin timp se servea supa de găină, cu
tăiței subțiri și foarte gustoși, apoi carnea din supă. Peste ceva timp se
serveau fripturile cu salate, acrituri si vin, iar mai spre ziuă urmau sarmalele,
plăcintele si prăjiturile. Masa era mereu încărcată cu mâncare și băutură după
pofta fiecăruia. între mese se mânca, se bea și se juca mereu, făcându-se
diverse glume „Mireasa era invitată în fața nuntașilor, pentru a fi jucată de
fiecare, muzicanții cântau o melodie de joc preferată de mireasă iar bărbații
se prezentau în fața miresei. Primul care juca mireasa era nănașul, urma alt
bărbat și la un semn al nănașului începea alt joc după care bărbatul se înclina
în fața miresei, mulțumindu-i pentru dans și tot așa în continuare până când
mireasa era jucată de toți bărbații, indiferent de vârsta lor, fiindcă era mare
rușine pentru un bărbat, invitat la nuntă să nu joace mireasa”. „După ce jocul
miresei se termina, aceasta se retrăgea cu mirele, iar nuntașii când plecau
acasă, primeau de la socrul mare un colac si o sticlă de băutură, din care să se
ospăteze și cei de acasă, care n-au mai putut veni la nuntă”. La miezul nopții
mireasa era învelită, adică i se făcea părul coc ca la neveste, iar când nuntașii
dădeau semne de oboseală, se producea un alt eveniment de seamă, care-i
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înviora: cinstirea mirilor cu daruri.7 Azi se pune mare preț pe îmbrăcămintea
mirilor precum și a nuntașilor, mulți dintre aceștia făcându-și haine noi
pentru nuntă. Femeile se îmbracă în toalete de oraș iar bărbații în haine de
culori închise.
„Mireasa se îmbracă în rochie albă, dm material de calitate, poartă
cunună albă pe cap și în picioare pantofi albi, iar mirele se îmbracă cu
cămașă albă, cravată ori papion și costum negru”. Cununia religioasă se face
simțită în ținutul Transilvaniei, fiind considerată momentul cel mai important
din cadrul nunții, deoarece binecuvântarea de către biserică a noii familii este
necesară.8 După cununia religioasă, se îndreaptă cu toții spre casa miresei
unde mai au parte de un mic ospăț. înainte de a se ajunge la restaurant mini
își invită nuntașii pentru a face niște poze. în prezent, sărbătorirea
evenimentului are loc la restaurantul din oraș unde mirii și nașii sunt așezați
la o masă, în așa fel încât să fie în centrul atenției, iar la alte mese de o parte
și de alta sunt așezați invitații din partea mirelui și a miresei, fiind serviți de
chelneri. „în locul aperitivului vechi, se servesc diferite aperitive foarte
gustoase si variat ornamentate”; „La scurt timp se servesc fripturile cu salate,
sarmale, băuturile adecvate lor, din care nu lipsesc vinul, berea, sucurile și
apa minerală, după acestea urmează prăjiturile și torturile”; „Petrecerea ține
până în zorii zilei terminându-se cu cinstirea mirilor, sau chiar cu dansul
miresei”. S-a creat obiceiul ca cinstea pentru miri să se facă numai în bani,
urmând ca tinerii căsătoriți să-și cumpere dm acei bani obiectele de care au
trebuință. Ca să se evite discuțiile referitoare la suma de bani dată cadou, s-a
introdus sistemul cinstirii mirilor cu banii puși în plic. Muzica la nuntă este
asigurată de muzicanți sau de un DJ care face ca toată lumea să se simtă bine:
„Pe timpul nunții, unul din domnișorii de onoare fuge pentru ceva timp cu
mireasa, după care urmează ca o altă domnișoară de onoare să fugă cu
mirele, apoi aceștia sunt răscumpărați”; „Spre sfârșitul nunții apare tortul
frumos decorat; se mai obișnuiește ca după servirea tortului, mireasa să se
întoarcă cu spatele la domnișoarele de onoare și să își arunce buchetul”;
„După nuntă, a doua zi, pe la amiază, are loc, la casa mirelui, încă un ospăț,
mirii sunt cei care își întâmpină invitații, nuntașii se așează la masă și sunt
serviți cu ceea ce doresc, atât de mire cât și de mireasă”9.
Toate obiceiurile și elementele tradiționale ale nunții românești
contribuie la transformarea ei într-o adevărată sărbătoare, nu numai pentru
familie cât și pentru întreaga localitate.
informator: Relu Moldovan, 80 de ani, Oiejdea, jud. Alba.
8 Ion Șeuleanu, Nunta în Transilvania (în contextul ceremonialului nupțial românesc).
Editura Viitorul Românesc, București, 2000, p. 25 - 34.
9 Informatoare: Maria Fleșcriu, 54 de ani, agricultor, Oiejdea, jud. Alba.
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Coutumes de noces dans le viliágé Oiejdea,
la commune Galda de Jos, département Alba
Résumé

Par cette épreuve j’ai voulu présenter quelques coutumes pratiquées
par la population roumaine, á l’occasion des noces, dans le villege Oiejdea,
bien que cette localité soit habitée aussi par les Hongrois. Les noces
paysannes sont un événement tout â fait spécial dans une communauté
villageoise non seulement pour Ies familles des jeunes mariés.
Les noces peuvent étre considérées un vrai spectacle ou Ies acteurs
principaux sont Ies jeunes mariés, les parents, les beaux-parents, les
demoiselles d’honneur (appellées auparavant druște) mais qui, fínalement,
réunit aussi d’autres participants.
Les préparatifs pour les noces et les noces proprement-dites sont
marquées pár plusieurs moments: la demande de le jeune fiile au manage, les
finanșailles, le choix des parrains, des demoiselles d’honneur, des musiciens,
les appréts des plats, l’annonce du mariage fait á l’église, l’invitation des
partents, des amis, des voisins etc. au mariage (invitation faite, aujourd’hui,
de plus en plus, par écrit).
Les noces comprennent les moments suivants: le jeune marié est
barbifié chez lui et la jeune mariée est habillée et parrée chez elle, d’aprés la
tradition. Ensuite on attend le convoi qui dóit emporter la jeune mariée â
l’église. Celle-ci demande pardon á ses parents avant de partir. Ensuite c’est
le départ pour l’église et puis pour le festin (applé ospăț) organisé, dans la
plupart des zones de Transylvanie, chez la jeune mariée et maintenant, de
plus en plus, au restaurant.
Pendant les noces il y a des moments spéciaux ou sont impliqués les
jeunes mariés, la danse de la jeune mariée, le vol de la jeune mariée fait pár
d’autres jeunes et són rachat, fait pár le mari, et, vers la fin du festin, la
coutume que la jeune mariée jette son bouquet â 1’arriére vers le groupe des
jeunes filles qui essayent, chacune, de l’attrapper. Un moment trés important
est celui-ci oú la marraine met le fichu de fémmé mariée á la nouvelle
épouse, moment qui marque son nouveau statut.
Tous ces moments qui marquent la cérmonie des noces transforment
cet événement, le plus important pour unjeune couple, dans un vrai spectacle
auquel participe toute la communauté villageoise.
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DIN ACTIVITATEA CATEDREI DE ETNOGRAFIE ȘI FOLCLOR
1926-1951
Simona MUNTEANU, Ioan TOȘA

La 9 noiembrie 2006 se împlinesc opt decenii de la inaugurarea
activității primei și singurei Catedre de etnografie care a funcționat în cadrul
unei Universități românești1, Catedră în cadrul căreia s-au acordat singurele 5
doctorate în etnografie.
înființarea Catedrei a fost hotărâtă de Comisia însărcinată cu
organizarea Universității din Cluj care, dând dovadă de înțelegere față de
nevoile științifice ale țării, a avut grijă să adapteze programul învățământului
superior la noile împrejurări ale României Mari, înscriind printre Catedrele
universitare ce urmau a se înființa și pe cea de etnografie. Sextil Pușcariu a
propus, în ședința din 14 august 1919, ca titular al Catedrei pe Pericle
Papahagi, ca docent privat2. Prin Regulamentul de funcționare, publicat în
Monitorul Oficial din 24 Decembrie 1920, s-a stabilit ca etnografia să fie
predată la anii II și III de studiu, la Facultatea de științe.
Din păcate, gândul bun al Comisiei de organizare a Universității nu s-a
putut realiza imediat, din motive obiective - lipsa unei baze materiale
(bibliotecă, fototecă și diapozitivotecă de specialitate), a unui spațiu adecvat
desfășurării în bune condiții a cursurilor și a lucrărilor de seminar etc. și, nu în
ultimul rând, absența titularului, Catedra începându-și activitatea abia în anul
universitar 1926-1927, an în care la Cluj erau create condițiile necesare3.
în perioada 1922-1926, prin acțiunile desfășurate de Muzeul
Etnografic al Ardealului și de Societatea Etnografică Română, s-a creat atât
baza materială, cât și atmosfera științifică favorabilă începerii activității în
cadrul Catedrei și a Seminarului de etnografie.

1 Catedra a funcționat până în anul 1951, când a fost desființată prin Decizia Comitetului

pentru învățământ Superior Nr. 95.972 din 10 noiembrie 1951, prin care și „Muzeul
Etnografic din Cluj împreună cu personalul științific și întregul inventar mobiliar și imobiliar
a trecut de la Comitetul învățământului Superior la Comitetul pentru Așezăminte Culturale”,

cf Adresei 66 din 7 martie 1952, trimisă Serviciului Muzee și Monumente din cadrul
Comitetului pentru Așezăminte Culturale, Arhiva MET.
2 Stelian Neagoie, Viața universitară clujeană în perioada interbelică, Cluj Napoca, 1980, p.64.
3 în această perioadă, în cadrul Facultății de științe, din însărcinarea profesorului G. Vîlsan,
R. Vuia „a ținut cursuri pentru studenții de la Geografie în cadrele Facultății de științe " Adresa Nr. 13 din 15 decembrie 1927 trimisă de R. Vuia Decanului Facultății de litere.
Arhiva MET.
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Ca rezultat al activității desfășurate în perioada 1922-1926, Muzeul
Etnografic al Ardealului deținea cel mai important fond documentar
etnografic din România. Acest fond era format din material documentar
originar. 7807 obiecte etnografice, aparținând următoarelor colecții: din
Pădureni și Tara Hațegului - compusă din 1230 obiecte și 160 fotografii
etnografice (formată în cadrul campaniei de cercetări efectuate de R. Vuia în
toamna anului 1922, colecție care a stat la baza recunoașterii oficiale a lui R.
Vuia ca director al Muzeului Etnografic al Ardealului4 și la organizarea, în
primăvara anului 1923, a primei expoziții etnografice românești5, în sălile
Muzeului de arte și meserii din Cluj); din Banat-compusă din 205 obiecte și
65 fotografii (formată în cadrul campaniei de cercetări întreprinse de R. Vuia
în Banat, în anul 1923); din Maramureș - compusă din 96 obiecte
(achiziționate în cadrul campaniei de cercetări întreprinse în Maramureș de
R. Vuia în anul 1925); Orosz - compusă din 5.500 obiecte etnografice (din
care 3/5 erau românești, 1/5 maghiare și 1/5 țigănești), achiziționată în anul
1923; Leitner - formată din 300 piese de ceramică (între care se găseau și
vase mari, întrebuințate la festivitățile breslelor transilvănene, și patru vase
datate 1766, 1776, 1809 și 1862), cumpărată în anul 1923; Baciu - formată
din 94 broderii, cumpărată în anul 1924; și Murgoci - compusă din 382
obiecte (modele de broderii din Ucraina și Bulgaria, Moldova și Bucovina,
piese de port din Bucovina și Moldova, obiecte ale indienilor americani, ale
maorilor, a băștinașilor din Noua Zeelandă, Oceania și Australia, obiecte
chinezești și japoneze), donate de Ministerul Artelor, o fototecă cu 386
negative foto, 605 fotografii și 356 diapozitive; o bibliotecă cu 172 cărți și
reviste de specialitate. Acest fond documentar putea fi utilizat ca material
didactic atât la cursurile teoretice dm cadrul Catedrei, cât și în cadrul
lucrărilor Seminarului.
în anul 1926, R. Vuia ajunsese personalitatea cea mai îndreptățită să
ocupe postul de profesor la Catedra de etnografie. încă din timpul studiilor, a
avut posibilitatea să lucreze la Muzeul Etnografic din Budapesta, mițiindu-se
în probleme de etnografie și muzeografie etnografică. în anul 1910, după
terminarea studiilor, pleacă la Berlin unde urmează, între 1910-1914,
4 R. Vuia a fost numit director al Muzeului Etnografic al Ardealului prin Decizia 7487 a
Fundației Culturale „Principele Carol”, recunoscându-se astfel, oficial, toate realizările
Comisiei Muzeului.
5 „Comisiunea Muzeului Etnografic însărcinată din partea Alteței Sale Principele Moștenitor
cu înființarea unui Muzeu Etnografic la Cluj va aranja în primăvara anului viitor o expoziție
de etnografie românească a cărei material va servi de bază la alcătuirea acestui muzeu” Adresa trimisă de Comisia Muzeului la 11 decembrie 1922 Directorului General al Fundației
Culturale „Principele Carol”. Arhiva MET.
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Cursurile și Seminanile prof Félix von Luschan și efectuează lucrări practice
în Museum fur Volkerskunde. în anul 1910 devine membru al Societății de
Antropologie, Etnologie și Preistorie din Berlin.
în perioada în care a fost profesor la Hațeg (1910-1919), R.Vuia a
cercetat satele din Tara Hațegului și Regiunea Pădurenilor, adunând material
pentru o monografie privind cultura populară. Cu această ocazie, în anul
1912, R. Vuia a descoperit Impletitul cu bețe, o tehnică străveche de țesut
brâie, pe care îl publică în Revista Societății de Antropologie din Berlin6. Pe
baza materialului adunat de pe teren în această perioadă, R. Vuia a redactat o
monografie, privitoare la Țara Hațegului și Regiunea Pădurenilor, pe care a
prezentat-o, în anul 1919, lui G. Vîlsan, proaspăt numit profesor de
Geografie generală la Universitatea clujeană și director al Institutului de
geografie al Universității.
în referatul datat 15 iulie 1920, profesorul G. Vîlsan arăta că
„Lucrarea are forma unei descrieri etnografice științifice. Ea cuprinde un vast
material original, adunat timp de mai mulți ani, înregistrat cu exactitate și
controlat și este însoțit de numeroase desenuri bune și fotografii admirabile.
Insist asupra rigoarei științifice cu care a fost adunat acest material, cât și
textele ce alcătuiesc 500 pagini de manuscris. Prin aceste caractere se
distinge de toate lucrările etnografice publicate până acum în românește.
Consider această lucrare a profesorului R. Vuia ca pe cel mai bun studiu de
etnografie regională din cele pe care le cunosc până acum la noi”7.
Ca rezultat al calităților științifice ale lucrării prezentate, R. Vuia a
fost numit, la 1 octombrie 1920, în calitate de asistent la Institutul de
Geografie de la Universitatea din Cluj, iar la 1 octombrie 1921 a fost avansat
ca șef de lucrări8.
în calitate de asistent și șef de lucrări, R. Vuia are posibilitatea să
participe la cursurile și seminarele profesorului Emmanuel de Martonne și la
excursiile geografice organizate în anul 1921 (în Munții Apuseni în luna
iulie, în Retezat și Banat în august, și în Munții Rodnei, Moldova și
Dobrogea în august 1921) în calitate de organizator. în urma acestor excursii,
R. Vuia redactează și publică Câteva observări și constatări asupra
păstoritului și asupra tipurilor de case la români9.
6 R. Vuia, Flechterei mit Stabchen bei den Rumanen în Zeritschriftfur Etimologie, Berlin,

1914. Heft6p.
824-828.
x
Teodor Onișor, Romulus Vuia (28 ianuarie 1887 - 2 iulie 1963), în „Anuarul Muzeului
Etnografic al Transilvaniei pe anii 1962-1964”, p. 272.
8 Ibidem,, p. 274.
9 Romulus Vuia Câteva observări și constatări asupra păstoritului și asupra tipurilor de
7

case la români în „Lucrările Institutului de geografie al Universității din Cluj”, voi. I - 1922,
Cluj, 1924, p. 323-334.
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La 18 iunie 1921, R. Vuia a trecut „cu distincție” examenul de licență
în geografie cu istorie, din Comisia de examen făcând parte profesorii G.
Vîlsan, I. Popescu Voitești, V. Meruțiu și Al. Lapedatu . In paralel cu
pregătirea pentru susținerea examenului, RVuia a desfășurat o activitate
științifică intensă, redactând trei lucrări științifice: Legenda lui Dragoș.
Contribuțiuni pentru explicarea originei și formării legendei privitoare la
întemeierea Moldovei, pe care a prezentat-o în cadrul Seminarului de Istorie
veche condus de Al. Lapedatu10
11; Originea jocului de călușari12 și Călușerii,
dans vindecător1'.
în iunie 1924, R. Vuia își susține doctoratul cu monografia de
geografie regională și etnografie Țara Hațegului și Regiunea Pădurenilor.
Studiu antropogeografic și etnografic. în raportul asupra tezei, semnat de
prof. G. Vîlsan, V. Meruțiu și I. Popescu Voitești, se arăta că „Este primul
studiu românesc dezvoltat de geografie umană, lucrat cu metode cât mai
riguroase și ajungând la rezultate de care va trebui să țină seamă orice altă
monografie viitoare asupra unei regiuni de munte de la noi. Considerăm
studiul prezentat de R. Vuia ca o teză de doctorat excepțional de bună, care
face cinste autorului și științei românești.”14
în calitate de director al Muzeului Etnografic al Ardealului, R. Vuia a
reușit să pună bazele unei instituții culturale, recunoscută în țară și străinătate,
care făcea schimb de material documentar (publicații, material foto) cu muzee
similare din Europa. Muzeul deținea o clădire proprie (în cadrul căreia era în
curs de organizare prima Expoziție de bază) care, pentru a-și desfășura
activitatea, putea fi utilizată de Catedra și Seminarul de etnografie.

10 Teodor Onișor, Op. cit., p. 274.
11 Publicată în „Anuarul Institutului de Istorie Națională din Cluj pe anul 1921”. Cluj, 1921,
p. 300-310.
Publicată în „Dacoromania”, II- 1921-1922, Cluj, 1922,p. 215 -254.
13 Publicat în „Revista Științelor medicale”, an XIII, București, 1924,p. 106- 109.
1' Tc/a. a fost publicată în „Lucrările Institutului de Geografie a Universității din Cluj, 192425”, voi. II, Cluj, 1926, p. 35 - 152. Lucrarea a fost propusă de prof. S. Mehedinți pentru un
premiu (care i s-a și acordat) pentru „Buna metodă geografică a analizei formelor, precum și
urmărirea textelor etnografice s-a dovedit cum nu se poate mai rodnică. Era de altfel de
așteptat ca elementul etnografic să capete relieful cuvenit, deoarece autorul stă în fruntea
muzeului regional din Cluj. Din colaborarea tuturor acestor factori favorabili, a rezultat o
monografie vrednică de laudă. Când toate „țările vor fi reînviate cu străvechea lor
individualitate, imaginea trecutului și prezentului nostru va fi neasemănat de clară” T. Onișor,
Op. cit., p. 276.
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Societatea Etnografică Română1516
înființată cu scopul „de a aduna la
muncă comună |>e toți acei ce se interesează de viața poporului român și acelor
conlocuitoare” , prin activitatea desfășurată în perioada 1923-1926, de
valorificare a valorilor culturii populare, prin studii și prin cele 37 conferințe
publice susținute de către personalitățile culturale marcante ale vremii17, S.
Pușcariu, G. Vîlsan, V. Bologa, V. Bogrea, R. Vuia18 etc., a reușit să atragă
atenția intelectualității clujene, și nu numai, asupra importanței cunoașterii și
valorificării culturii populare materiale și imateriale.
Pentru valorificarea activității desfășurate în cadrul Societății
Etnografice Române, R. Vuia, în calitate de secretar al Societății și de
director al Muzeului Etnografic al Ardealului, solicită Fundației Culturale
ajutorul pentru tipărirea unei publicații periodice Revista etnografică. Pentru
publicarea Revistei, în martie 1925 R. Vuia trimite Fundației Culturale al
treilea manuscris însoțit de indicații precise în ceea ce privește cuprinsul
publicației: titlul, formatul, tirajul publicației și drepturile de autor: „Cele
două anterioare au fost predate de mine personal D-lui Cârlova. în afară de
aceste trei studii, Fasciculul 1 va cuprinde va cuprinde și o parte oficială, pe
care o trimitem în cursul lunii următoare. Titlul publicației va fi Revista
Etnografică și va avea exact formatul revistei alăturate Zeitschnft fur
Etnologie, precum, dacă e posibil, și caracterul literelor din această revistă.
Numărul exemplarelor tipărite va fi de 600 bucăți, iar autorilor rugăm să li se
pregătească 30 extrase”19.
Aceasta era, în mare, situația materială și atmosfera științifică în care,
la 9 noiembrie 1926, R. Vuia, prin prezentarea cursului Etnografie, etnologie

15 în ședința din 16 iunie 1922, în care Comisia Fundației Culturale „Principele Carol” a

hotărât înființarea imediată la Cluj a unui muzeu etnografic, profesorul E. Panaitescu propune
înființarea unei Societăți cu scopul de a sprijini muzeul. Societatea va lua ființă la 31
octombrie 1923 sub numele de Societatea Etnografică Română, având ca președinte pe G.
Vîlsan, vicepreședinți pe S. Pușcariu și V. Bogrea, iar secretar și arhivar pe R. Vuia.
16 Doc. 50 din 21 aprilie 1926. Dare de seamă asupra activității desfășurate la Muzeul
Etnografic al Ardealului, Arhiva MET.
17 Pentru cunoașterea activității desfășurate în cadrul Societății Etnografice Române vezi T.
Onișor Societatea Etnografică Română. Douăzeci de ani de la înființarea ei, în Transilvania,
an. 75, Sibiu, 1944, p. 81 - 88.
R. Vuia a prezentat în cadrul Societății Etnografice Române conferințele: Contribuții noi
relative la originea jocului de călușeri (5 decembrie 1923); Așezări și tipuri de case în Tara
Hațegului și Regiunea Pădurenilor (6 febr. 1924); Prezentarea broderiilor din colecția
Murgoci (15 decembrie 1925); Vifleim cu păpuși în Ardeal (26 ianuarie 1926); T. Onișor,
Op. cit., p. 297.
19 Adresa 50 din 21 martie 1925, trimisă Fundației Culturale. Arhiva MET.
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și folclor Definiția și domeniul, inaugurează activitatea primei și singurei
catedre de etnografie din istoria învățământului românesc, activitate care va
continua neîntrerupt până în anul 1951, când a fost desființată.
Cursul inaugural are o deosebită importanță pentru istoria etnografiei
românești deoarece, în cadrul lui, pe baza cunoștințelor acumulate de-a
lungul a 12 ani și a experienței practice de cercetător al culturii populare, R.
Vuia încearcă, pentru prima și singura dată la noi în țară, să stabilească
domeniul și metodele de cercetare ale etnografiei, ca știință independentă.
O primă încercare de definire a obiectului și a fenomenului etnografic
a fost făcută de R. Vuia în anul 1923, prin redactarea și publicarea Listei
obiectelor care trebuiesc colectate pentru Muzeul Etnografic20
21.
20 R. Vuia, Etnografie, etnolologie, folclor. Definiția și domeniul, Extras din „Lucrările
Institutului de geografie”. IV. Cluj, 1930.
„Alteța Sa Regală m-a însărcinat, cu ocazia vizitei la Cluj, să alcătuiesc o listă a obiectelor
care trebuiesc strânse pentru Muzeu” - Adresa 116 din 20 iunie 1923 trimisă Directorului
General al Fundației Culturale „Principele Carol”. Arhiva MET. Lista Obiectelor care
trebuiesc colectate pentru Muzeul Etnografic a fost publicată în „Lamura” nr. 1-2, oct.-nov.,
1923, p. 49 - 55, însoțită de un articol Muzeu/ Etnografic al Ardealului și Banatului, semnat
V.V. (Vasile Voiculescu ?) și în broșură separată pentru a putea fi trimisă „ cărturarilor,
învățătorilor și preoților din Ardeal și Banat”.
Obiectele care trebuiesc colectate pentru Muzeul etnografic erau împărțite în trei grupe:
1. Ocupațiunea locuitorilor, Agricultura: diferite tipuri de pluguri și grape de
lemn, hârlețe și lopeți de lemn căptușite cu fier, furci, greble (numai formele primitive și
tipice), răzușe, unelte de care se folosesc la tăierea spinilor, trestiei etc., seceri și coase făcute
de țărani sau fierarul din sat, îmblăcii, mături de îmblătit (felezuitoarea), lopata de vânturat,
coșuri pentru păstrarea produselor, juguri etc. Să se urmărească și semnele de proprietate de
pe unelte. Aici intră și obiectele care servesc la dimicarea, presarea sau măcinarea semințelor
ca: piua, râșnița, teascul și morile; Păstorit: găleți sau alte vase care servesc la păstrarea
laptelui și a derivatelor sale precum: lingura, speteaza cu care se mestecă urda, copaia din
care mănâncă ciobanii, cocaia, cârligele și căldarea, putineiul sau bădâiul pentru baterea
untului (îndeosebi piesele primitive făcute dintr-un singur trunchi) burduf, foaie de piele de
oaie sau capră în care se păstrează sare, rășină etc., diferite forme sau cadre care servesc la
presarea untului și a cașului (păpușari), sărărițe de lemn și scoarță, unelte primitive de
luminat. Obiecte de-ale păcurarilor: costumul lor, îndeosebi piese care lipsesc în portul
țăranilor și sunt purtate numai de ciobani. Astfel de piese sunt: traista ciobanilor cu uneltele
din ea (amnare, acare), fluierul și bâta ciobanului, cuțitul, sau armele ciobanului, zbiciuri,
comuri, tulnice sau alte instrumente pentru a da semnale, sau chiar pentru scopuri muzicale,
căucc pentru băut apa etc; Unelte de la măsuratul laptelui: vase, răboaje, cântare primitive.
Obiecte în legătură cu creșterea animalelor: foarfeci cu care se tund oile, piedică de cai etc.,
unelte care servesc la castrarea animalelor și la vindecarea lor. Semne de proprietate și unelte
de care se servesc la aplicarea lor. Pescăritul: luntri vechi făcute dintr-un singur copac,
undițe, cârlige, ostii, v arșii, lese, coșuri, plase, năvoade, saci, mreje etc. Unelte care servesc la
facerea mrejelor, plaselor etc. ; Vânatul: din echipamentul unui vânător primitiv: Comuri
pentru praf de pușcă, comuri sau alte instrumente cu care se dau semne sau se ademenește
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în cursul inaugural, după ce face o analiză critică a conceptelor
existente pe plan european și național, privind denumirea și domeniul științei
sau al științelor care să studieze cultura populară, R. Vuia încearcă să
stabilească domeniul etnografiei ca știință a civilizației populare
argumentând că, atât civilizația materială, cât și cea spirituală, sunt părți
vânatul, căuce de băut apă etc. Obiecte care servesc la prinderea vânatului: curse. Desene
făcute de vânători pe scoarțele copacilor și pe stâlpi. Stupăritul: coșnițe vechi făcute dintr-un
singur trunchi de lemn sau din împletituri de nuiele. Unelte primitive ale stuparului;
II. Din domeniul culturii materiale 1. Așezări - vederi de comune, străzi și scene
din viața de la țară. 2. Case - plan și vedere de curți și case tipice. Modele de mărimea 1:10
sau 1: 20. Interiorul casei: fotografii, desene. Aparat de fiert și încălzit. Ușă și cheie. Unelte
vechi pentru iluminat ca: ștearțuri, opaițuri, sfeșnice etc. 3. Mobilierul și obiectele din case:
mese vechi tipice (masa mică de formă pătrată sau rotundă), scaune făcute de țărani, paturi,
blidare, tronuri, icoane, leagăne etc. 4. Bucătăria și obiectele din bucătărie: țesturi,
cârpătoare, lopare, tigăi, vătraie, cratițe, frigări, piuă, ploști, străchini, blide, oale și alte vase
caracteristice; 5. Industria casnică textilă: A. Obiecte și unelte întrebuințate la lucrarea
cânepii, inului și a lânii: melițe, pieptene de fuioare, perii pentru fuioare, răschitoare.
vârtelnițe, răsuci, sucale, furci de tors, războaie etc. B. Produsele industriei casnice chiar și
atunci când n-au valoare artistică. Să fie originale și caracteristice. Astfel: scoarțe, desagi,
saci, cingători, chingi pentru șea, modele de diferite carități de pânză, sumane etc. 6. Portul:
costume complete, tipice fiecărei regiuni sau naționalități. Piese rare și vechi de îmbrăcăminte
cari azi nu se mai poartă și sunt păstrate prin lăzi, Găteala capului: conduri, cepțe, broboade
etc. Podoabe și giuvaere țărănești. încălțămintea: forme vechi și tipice de opinci. Fotografii în
legătură cu portul de sărbătoare și de zile de lucru. Se ține seama de deosebirile de port după
etate și poziție socială.
III. Din domeniul culturii spirituale: 1. Arta populară: sunt de dorit în deosebi
piese mari ornamentate ca: biserici de lemn, cruci, porți, etc. Altfel spus orice obiect făcut de
mâna țăranului având o formă aleasă și ornament cu gust: a. obiecte, de obicei crestate sau
legate, din lemn, metal, os sau piatră, precum sânt: piese de mobilier, tronurile, stranele,
sfeșnicele, crucile, apoi căuce, furci, linguri, bâte, păpușare etc. b. ceramică populară. Să se
adune nu numai piesele vechi, artistice ci și formele tipice de azi. c Ouă încondeiate de Paști,
d. Cusături și țesături, în deosebi scoarțe vechi, fie chiar și fiagmente numai, uzate și
murdare. 2. Instrumente de muzică populară: fluiere, cavale , comuri, tulnice, cimpoaie,
cobze, etc. Cei pricepători în ale muzicii ar aduce un mare serviciu făcând colecții de
fonograme ale cântecelor populare și jocurilor mai caracteristice. 3. Obiecte în legătură cu
diferite obiceiuri populare: Steaua de la Crăciun, Cerbul, sau Țurca, Vicleimul, jocuri de
păpuși, Caloianul, steagul și pomul de ospețe. 4. Obiecte în legătură cu cultul religios:
prestolnice, cruci, pomelnice, icoane sfinte, colaci facuți la anumite sărbători, etc. 5 Obiecte
de joc ale copiilor. 6 Obiecte în legătură cu credințele și superstițiile poporului: amulete,
păpuși de vrăjit, secerea sau lingura ielelor, etc. 7. Medicina populară. O colecție de plante și
alte medicamente întrebuințate în medicina populară precum și de toate uneltele și obiectele
întrebuințate de popor spre vindecarea bolilor. Notă. Spre a putea fi utilizat atât pentru muzeu
cât și pentru cercetări, fiecare obiect va trebui să aibă o etichetă cu următoarele elemente de
informație: 1. Numirea populară. 2. Localitatea în care a fost aflat obiectul precum și
naționalitatea celor care l-au întrebuințat. 3. O scurtă notă despre felul cum se întrebuințează.
4. Numele colectorului. 5. Prețul de cumpărare a obiectului.
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componente ale unui întreg bine definit - civilizația rurală - și este normal ca
o singură știință să se ocupe cu această civilizație care trebuie studiată în
complexitatea ei organică22.
încercând să dea un răspuns în legătură cu raportul ce există între
Antropologie, Etnografie și Folclor, R. Vuia arată că Antropologia, înțeleasă
într-un sens mai larg ca știința grupurilor umane, se compune din
Antropologie, știința care se ocupă cu studiul raselor și Etnografie, știința
care se ocupă cu studiul popoarelor. Etnografia are două părți: partea
generală sau etnologia - care urmărește studiul vieții și al civilizației
popoarelor în mod sintetic și comparativ după capitolele care-i aparțin pentru
stabilirea condițiilor generale în care se dezvoltă viața popoarelor și
civilizația lor23 și partea specială sau etnografia - care studiază același
material, însă analitic, după unități etnice sau geografice, pentru a afla nota
specifică și comună din viața și cultura fiecărei unități24.
Pentru a sublinia raportul dintre etnologie și etnografie, R. Vuia arăta
că „atunci când ne ocupăm de așezările, locuințele, ocupațiile etc. la toate
popoarele, sau la un anumit grup de popoare, de exemplu din Peninsula
Balcanică, atunci facem etnografie generală sau etnologie, în timp ce atunci
când se ia un singur popor și ne ocupăm de el în mod deosebit, tratând
așezările, locuințele obiceiurile etc. atunci facem etnografie specială sau
etnografie”25. Scopul etnografiei generale este „stabilirea și lămurirea
condițiilor generale în care se dezvoltă viața și civilizația popoarelor, iar
etnografia specială stabilește nota specifică și comună din viața și cultura
fiecărui popor”26.
în ceea ce privește legătura dintre etnografie și folclor, R Vuia arată
că între ele „nu există o luptă între două științe care își dispută reciproc
domeniul, ci între doi termeni dintre care se impune, după persoane și timp,
când unul când celălalt”27. Termenul de folclor „este folosit mai ales de
cercetătorii cu pregătire filologică și cuprinde, în sens mai restrâns, credințe,
obiceiuri și literatură populară, iar termenul de etnografie este întrebuințat
mai ales de către cei vemți de la geografie”28.
R. Vuia arată că nu se poate face distincție între etnografie, știința
care se ocupă numai cu civilizația materială, și folclor, știința care se ocupă
“2 R. Vuia, Op. cit., p. 33.
‘3 R. Vuia, Op. cit.,p. 32.
Ibidem.
25 Ibidem.
"6 Ibidem.
27 Ibidem, p. 37.
Ibidem, p. 38.
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numai de cultura spirituală, pentru motivul că între aceste două ramuri există
o strânsă legătură internă, fenomenele din ambele părți apar în realitate strâns
legate și sunt aproape inseparabile: „în legătură cu rituri, vrăji etc. se
întrebuințează foarte des obiecte, iar uzul obiectelor este foarte des în
legătură cu anumite credințe și chiar texte”29.
După R. Vuia, domeniul Etnografiei cuprinde trei părți:
I. Partea sistematică care se ocupă cu:
- Originea popoarelor,
- înrudirea și clasificarea lor,
- Numărul și locul pe care-1 ocupă,
- Mediul geografic și mediul cultural,
- Migrațiuni, asimilări,
- Progres și regres.
II. Civilizația materială
1. Ocupațiunile primitive;
a. agricultura,
b. păstoritul și creșterea vitelor,
c. pescuitul,
d. vânătoarea
e. stupăritul;
1. Dimicarea semințelor: piue, râșnițe, mori;
2. Mijloace primitive de a face foc;
3. Hrană și băutură;
4. Așezări și locuințe;
5. îmbrăcăminte și podoabe;
6. Arme primitive;
7. Tehnica și micile industrii de la țară:
torsul, țesutul, cusutul
lucrări în lemn, piatră, metale și os;
micile industrii autohtone: împletitul, olăritul, argăsitul, dogăria etc.
8. Mijloace primitive de transport;
9. Schimburi de bunuri în forme primitiv populare,
III. Cultura spirituală
1. Credințe și superstiții: vrăji, amulete, ființe fantastice și mitice, sfinții
poporului, obiecte de cult etc.
2. Obiceiuri, ceremonii, rituri:
a. obiceiuri de peste an;
b. obiceiuri în legătură cu viața casnică;

29 Ibidem, p. 33.
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c. obiceiuri în legătură cu viața omului: nașterea și botezul, rituri
de inițiere, logodna și nunta, moartea și înmormântarea;
d. obiceiuri agrare;
e. obiceiuri în legătură cu alte ocupațiuni.
3. Viața socială și obiceiurile juridice
4. Cunoștințele poporului:
cunoștințele și credințele despre pământ, plante și animale;
cunoștințele și credințe despre pământ cer și stele;
meteorologia populară;
medicina populară; semne și măsuri
5. Arta populară:
cusături și țesături,
lucrări în lemn, piatră, metal și os;
muzica populară;
dansuri populare;
teatru popular.
6. Jucării și jocuri de copii. Jocuri pentru adulți
7. Literatura populară:
a. cântece, dome, strigături;
b. basme, legende și balade;
c. bocete;
d. colinde;
e. ghicitori, frânturi de limbă, snoave, glume;
f. proverbe, locuțiuni;
g. porecle30;
După R. Vuia, Etnografia este o știință care se ocupă atât de
civilizația populară, cultura materială, cât și de tradițiile populare transmise
oral din generație în generație, cultura imaterială, atât din trecutul, cât și din
prezentul popoarelor, cu scopul de a afla nota caracteristică fiecărui popor.
Pornind de la considerentul că „civilizația fiecărui popor este compusă dintrun substrat universal, comun la cele mai multe popoare, dmtr-un cerc de
elemente caracteristice unei provincii culturale și din elemente specifice
poporului respectiv”31, R. Vuia arată că scopul etnografiei este cercetarea
serioasă și obiectivă a civilizației rurale, spre a afla elementele ei
componente, atât autohtone cât și străine, a urmări stratificările în timp și

3U Ibidem, p. 44 - 45.
” Ibidem.
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spațiu, precum și toate influențele venite din domeniul provinciilor culturale
cu care poporul respectiv a fost în atingere în cursul veacurilor32.
Un obiect sau un fenomen al civilizației populare prezintă interes din
punct de vedere etnografic numai în măsura în care el conține informații
referitoare la un avut colectiv, și dă nota caracteristică unei colectivități într-o
anumită perioadă: „un aparat nou de tors, inventat de un țăran, poate fi o
dovadă a iscusinței acelui individ, poate avea un interes deosebit din punct de
vedere tehnic, el va interesa pe etnograf numai în măsura în care el a fost
adoptat și întrebuințat de toți țăranii unei regiuni”33.
Etnografia, ocupându-se de colectivități, individul interesează numai
ca membru al colectivității: „ori cât de interesante ar fi destăinuirile, sau
părerile personale ale unui individ, fie el chiar reprezentantul cel mai tipic al
păturei rurale, asupra stărilor din trecut, prezent sau a lumei înconjurătoare
dacă ele reflectează numai părerile personale ale acelui individ, nu poate
forma obiectul de cercetări al unui etnograf. Aceste păreri pot interesa pe
filolog, sociolog, psiholog etc., nu însă pe etnograf, pe care-1 interesează
părerile individului numai în măsură ce ele reprezintă ideile și concepțiile
întregii colectivități din care el face parte”34.
Civilizația populară, cu tot conservatorismul ce a caracterizat
societatea rurală o foarte lungă perioadă de timp, nu trebuie considerată o
entitate închistată în tiparele ei deoarece „materialul civilizației populare este
o țesătură ce se compune din elemente vechi, tradiționale și din adausuri
zilnice. Sufletul etnic produce și azi, tradițiunile actuale erau o dată fapte ale
prezentului, iar creațiunile actuale vor fi tradițiunile de mâine ce se adaugă ca
sedimente la moștenirea din trecut”35.
Luând atitudine față de exagerarea atât a „antichităților populare”, cât
și a „faptelor vii și actuale din viața popoarelor”, R. Vuia arată că în
civilizația rurală schimbările se produc la intervale mai mari, iar „lucrurile
nouă o dată introduse se modifică mai greu și au o viață mai lungă. E o
greșeală a crede că portul nostru popular, în forma sa de astăzi, în întregime
e de origine foarte veche și s-a păstrat fără modificări în cursul veacurilor.
Fără îndoială că unele piese, de pildă gluga, sunt moșteniri foarte vechi, dar
altele reprezintă o stratificare arătând elemente mai vechi și mai nouă
suprapuse. Unul din scopurile principale ale etnografiei moderne este tocmai

3" Ibidem, p. 42.
33 Ibidem, nota 2
34 Ibidem, p. 43.
35 Ibidem, p.43.
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urmărirea și dovedirea acestei stratificări a elementelor vechi și nouă ce
compun civilizația rurală.”36
Am insistat mai mult asupra cursului inaugural al activității Catedrei
deoarece în cadrul lui sunt jalonate ideile principale care au stat la baza
întregii activități, atât a Muzeului Etnografic, cât și a Catedrei și a
Seminarului de etnografie.
Potrivit informațiilor păstrate în Arhiva Muzeului Etnografic al
Transilvaniei, în cadrul Catedrei au fost predate următoarele cursuri:

Anul 1926-1927
1. Introducere în etnografie și folclor: definiția, domeniul, istoricul și
metoda;
2. Capitole alese din etnografia poporului român: păstorit, așezări și
tipuri de case.
Anul 1927-1928
1. Popoarele Europei, Popoarele Peninsulei Balcanice;
2. Introducere în folclor.
Anul 1929-1930
1. începuturile vieții sociale, economice și religioase (1928-29,1935-36);
2. Capitole alese din etnografia poporului român: port, așezări, tipuri
de case.
Anul 1930-1931
1. Clasificarea raselor și popoarelor. Popoarele vechi ale Europei;
2. Capitole alese din etnografia poporului român: Agricultura la români.
Importanța muzeelor etnografice pentru studiul poporului român.

Anul 1931-1932
1. Etnografia popoarelor din sud-estul Europei, Etnografia Peninsulei
Balcanice;
2. Capitole alese din etnografia poporului român: păstoritul la români.
Anul 1932-1933
1. Popoarele Asiei;
2. Capitole alese din etnografia poporului român: Torsul și țesutul la
români
Anul 1933-1934
1. Rase și popoare. Clasificarea lor;
36

Ibidem.
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2. Capitole alese din etnografia poporului român: Așezări și tipuri de
case la români.

Anul 1934- 1935
1. Rase și popoare. Clasificarea lor;
2. Capitole alese din etnografia poporului român: Așezări și tipuri de
case la români.
Anul 1935-1936
1. începuturile vieții sociale, economice și religioase;
2. Capitole ale din etnografia poporului român: Păstoritul la români.

Anul 1936- 1937
1. Rasele și popoarele Europei;
2. Capitole ale din etnografia poporului român: Arta populară la români.
Anul 1937-1938
1. Introducere în Etnologie. Istoric, definiție, domeniu;
2. Capitole alese din etnografia poporului român: Portul popular
românesc.
Anul 1938-1939
1. Popoarele Australiei, Africei și Americii;
2. Capitole alese din etnografia poporului român : Așezări și tipuri de
case la români.

Dintre cursurile lui R.Vuia, numai Introducere în etnografie șifolclor
este mai bine cunoscut, fiind publicat în Lucrările Institutului de Geografie al
Universității din Cluj, IV, 1930.
Pentru a ne face o imagine de ansamblu asupra tematicii cursurilor,
vom prezenta, pe baza Dării de seamă înaintată Rectoratului Universității,
punctajul cursurilor ținute în anul universitar 1938-39.

Cursul Rasele și popoarele Australiei, Africii și Americii cuprindea:
1. Introducere. Popoarele primitive și popoarele culte;
2. Popoarele Australiei:
Explorarea Australiei și Oceaniei din punct de vedere etnografic ;
împărțirea raselor și popoarelor din Australia și Oceania;
Cercurile culturale din Australia și Oceania; Australienii și Totemismul;
Tasmanienii, Maorii din NouaZeelandă; Melanezienii și Papuașii; Popoarele
din Micronezia și Polinézia.
1. Popoarele Africii:
Explorarea Africii din punct de vedere etnografic;
împărțirea raselor și popoarelor Africii;
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Cercurile culturale din Africa: Boșimanii și Hotentoții; Pigmeii din Africa
centrală;
Grupul negrilor din Sudan; Grupul negrilor Bantu; Popoarele hilote; Hamiții
de est,
Hamiții de vest; Berberii și tuaregii; Abisimenii și arabii din Africa; Sacalavi
și Hova din Madagascar; Popoarele de origine europeană din Africa
2. Popoarele Americii:
Explorarea Americii din punct de vedere etnografic;
Cercurile culturale din America;
împărțirea raselor și popoarelor Americii;
Cercurile culturale în America: Eschimoșii; Indienii din Canada și Statele
Unite; Algokinn; Irochezn; Siux; Atabascii; Arauk; Tufi; Ces; Tukano;
Chibcea; Aimaro; Araucann; Mexicanii; Indienii din America de sud:
Caraibii, Amak, Tufi, Tuhueltșii, Chibcea, Aimaro; Popoarele vechi ale
Americii: Astecii Maya,Incașii; Popoarele de origine europeană; Anglo
Saxonii și Latinii.

Cursul Așezări și tipuri de case la români a avut următorul punctaj:
1. Introducere; Importanța capitolului așezărilor și casei pentru
cercetările
etnografice;
2. Cercetări făcute asupra așezărilor și a casei în străinătate și la noi;
3. Bibliografie,
4. Rolul cadrului geografic cu privire la așezări;
5. Tipuri de așezări la români: satul cu case izolate, satul răsfirat, satul
de vale, satul îngrămădit, satul de-a lungul drumului, satul geometric
dreptunghiular;
6. Raportul dintre sat și populație;
7. Cronologia tipurilor de așezări;
8. Tipurile curților țărănești: curte simplă, curte dublă, curte pătrată;
9. Clădirile - accesorii ale gospodăriei țărănești;
10. Tipurile de case la români: casa cu cămară; casa cu cuptorul în
tindă; casa cu vatra în tindă de tip balcanic; casa cu tindă rece din
nordul Ardealului; casa cu vatră liberă din regiunea muntoasă a
Munteniei; Casa cu sobă oarbă din Banat și Muntenia; casa cu cuptor
din Moldova și Bucovina;
11. Influența cadrului și cercurilor culturale asupra casei țărănești;
12. Tehnica și construcția casei;
13. Mobilierul casei țărănești;
14. Folclorul casei.
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Considerând etnografia ca știința care cercetează „ființa vie a unui
neam”, R. Vuia considera că profesorul trebuie să completeze informațiile
teoretice de la catedră cu mărturiile materiale existente în muzeul etnografic
și pe teren, în mijlocul populației de la țară, care sunt laboratorul său
științific: „O catedră fără muzeu sau laborator poate exista numai la o știință
teoretică unde profesorul se mărginește la metoda verbală. Profesorul de
etnografie va trebui să meargă mai departe prin a întreprinde cu studenții săi
cercetări pe teren în mijlocul populației de la țară. Nu cunoaștem un laborator
mai admirabil pentru îndrumarea tinerilor cercetători decât mediul nostru
rural în care s-au păstrat atâtea elemente de civilizație autohtonă. Numai
acolo vor putea sta profesor și studenți în fața adevăratului obiect al științei
lor, numai acolo vor face cunoștință cu adevăratele modele vii ale
cercetărilor și numai acolo vor ajunge să cunoască mai de aproape sufletul
acestui popor care este obiectul cercetării lor”37.
Pentru a-i familiariza pe studenți cu metodele cercetării etnografice
(culegerea materialului de pe teren, transcrierea și interpretarea lui) și pentru
a le oferi exemple concrete, R. Vuia a invitat la unele cursuri țărani autentici
din Mărginea Sibiului, Năsăud și Țara Moților, și a organizat, în cadrul
activității desfășurate de Seminarul de etnografie și folclor, dezbateri pe
marginea bibliografiei temelor prezentate la cursuri și excursii de cercetare în
satele din apropierea Clujului.
Cursurile de etnografie se țineau în clădirea centrală a Universității.
Seminarul de etnografie și folclor, „deși a avut o cameră pusă la dispoziție în
palatul Universității, aceasta nu a putut fi folosită fiind ocupată de Societatea
studenților în litere și filozofie”38, își desfășura activitatea în localul
Muzeului Etnografic al Ardealului, în „sala bibliotecii muzeului care servea
și ca sală de studii pentru studenți și cercetători aici găsindu-se biblioteca
Muzeului cu un fond de carte care cuprindea 86 titluri și o bibliografie
etnografică pe fise analitice după autori și matern ”,
Seminarul de etnografie atașat Catedrei avea menirea de a da
studenților, ca viitori cercetători, posibilitatea să pătrundă în tainele acestei
științe pentru a-și însuși metodele de cercetare cu care să poată să întreprindă
pe teren acțiunea de salvare a mărturiilor civilizației populare și să-i inițieze
în activitatea de valorificare științifică a materialului adunat. Seminarul era
conceput ca un laborator în cadrul căruia materialul civilizației populare era
37

Raportul nr. 3 din 11 martie 1929, privind activitatea Catedrei, trimis Decanatului
Facultății de litere.
Adresa 61 din 10 martie 1939 trimisă Decanului Facultății de științe. Arhiva MET.
Adresa din 28 noiembrie 1928 trimisă Decanului Facultății de litere. Arhiva MET.
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supus unor analize serioase în vederea determinării atât a elementelor
specifice zonei din care provine, cât și a influențelor venite din altă parte.
Pentru realizarea acestui scop, în cadrul Seminarului, la începutul
fiecărui an universitar, R. Vuia a căutat să-i familiarizeze pe studenți cu
metodele de cercetare de teren și cu tehnicile redactării lucrărilor științifice,
prin prezentarea unor teme teoretice:
1. îndrumări privitoare la culegerea de materialuri etnografice și
folclorice;
2. îndrumări privitoare la culegerea de materialuri folclorice;
3. îndrumări privitoare la alcătuirea de monografii sătești și monografii
regionale;
4. îndrumări privitoare la culegerea materialului etnografic pe teren;
5. îndrumări privitoare la culegerea și transcrierea textelor de folclor;
6. Metodica cercetărilor etnografice;
7. îndrumări privitoare la cercetările din domeniul artei populare;
8. îndrumări privitoare la alcătuirea de monografii etnografice;
9. îndrumări privitoare la studiul obiceiurilor noastre populare;
10. Importanța cercetărilor folclorice;
11. Metoda culegerii materialului etnografic pe teren;
12. Metoda culegerii materialului de bibliotecă, metoda bibliografică și
tehnica redactării lucrărilor științifice;
13. Culegeri de materiale folclorice;
14. Istoricul cercetărilor monografice în România 40;
411 în anul 1938-1939, Seminarul de etnografie și folclor și-a desfășurat activitatea în ședințe
săptămânale de 2 ore astfel:
7 XI 1938 Expunerea planului de lucru și prezentarea tratatelor mai importante.
14 XI Istoricul cercetărilor monografice în România prezentat de I.Chelcea.
28 XI Telurica lucrărilor științifice. Adunarea, prelucrarea și redactarea materialului.
Prezentată de T. Onișor.
5 XII Prezentarea cărții D-lui V Păcală Monografia comunei Rășinari, de Ion Noveanu.
12 XII Discuții asupra lucrării prezentate în ședința trecută.
19 Xn Prezentarea lucrării D-lui V. Mihăilescu, Vlăsia șiMosliștea de Paul Mândrușca.
9 I Monografia sociologică românească, prezentată de G. Pavelcscu.
161 Discuții în legătură cu lucrarea din ședința precedentă.
23 I Lăturenii. încercare de monografie etnografică prezentată de I. Maloș.
301 Plante medicinale din comuna Săucești, jud. Bacău, lucrare de seminar prezentată de
studenta M.Ghiuță.
6 II Transcrieri de texte folclorice. Prezentări de reviste străine.
13 II Ținutul Vrancei după I.Diaconu și N.A. Rădulescu prezentat de Malvinia Demian.
20II Exerciții de transcrieri de texte folclorice.
6 III Dimitric Cantemir, Descrierea Moldovei, prezentată de Pascal Cîmeață.
20 III Ținutul Secuilor după Sabin Opreanu, prezentată de Simion Hărăguș.
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15. Tehnica lucrărilor științifice. Adunarea, prelucrarea și redactarea
materialului;
16. îndrumări cu privire la transcrierea textelor de folclor;
17. îndrumări cu privire la studiul așezărilor, al curții și al casei.
Pentru a înțelege modul în care se desfășura activitatea Seminarului,
vom prezenta programul acestuia din cursul anului universitar 1937-38.
Activitatea s-a desfășurat în cadrul unor ședințe săptămânale de 2 ore, ținute în
Biblioteca Muzeului, și a două excursii organizate în satele din jurul Clujului
(Feleac și Vâlcele). în cele 20 de ședințe au fost prezentate temele:
1. Importanța cercetărilor folclorice; Metoda culegem materialului
etnografic pe teren - prezentate de I. Chelcea, șef de lucrări;
2. Metoda culegerii materialului de bibliotecă, metoda bibliografică și
tehnica lucrărilor științifice - prezentată de T. Onișor, preparator;
3. Culegeri de materialuri folclorice din Treznea, jud. Sălaj - prezentată
de Vitold Traszkovschi, Univ. din Cracovia;
4. Obiceiuri de Crăciun și Anul Nou din Luna de Sus, jud. Cluj, lucrare
de seminar prezentată de Cornelia Radu, stud;
5. Obiceiuri de Paști din comuna Petea, jud. Mureș, lucrare de seminar
prezentată de Teodor Buta stud.;
6. Obiceiuri din comuna Dolhești, jud. Baia, lucrare de seminar
prezentată de Petru Movileanu, stud;
7. Monografia comunei de găgăuți Enichioi, jud Izmail, lucrare de
seminar prezentată de Iraida Chirovici, stud.
în cadrul Seminarului, studenții au prezentat și lucrări în legătură cu
bibliografia indicată la cursurile Introducere în etnologie. Istoric, definiție,
domeniu:
1. Viața și opera prof. G. Vîlsan - lucrare de seminar prezentată de
studentul Paul Mândrușca;
2. Opera etnografică a prof. S. Mehedinți, lucrare de seminar prezentată
de Patriciu Sasu, stud,
3. Metoda geografică în cercetările etnografice după prof V. Brătescu,
lucrare de seminar prezentată de Elisabeta Borca, stud.;

27 HI Valea Prahovei după G. Vîlsan și N Popp prezentată de Ana Potlog.
17IV Dimitrie Dan Folclorist și etnograf, prezentată de Angéla Popovici.
24IV Schiță monografică a comunei Petea de Câmpie jud. Mureș, prezentată de N Buta.
8 V Schiță monografică a comunei Maglavit, prezentată de C Staicu.
15 V Schiță monografică a comunei Ciugudul de Jos, jud. Alba, prezentată de
22 V Expunerea planului unei monografii sătești și regionale „ Răspuns trimis la Rectoratul
Universității.
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4. Viața și opera lui P. Svesainty, lucrare de seminar prezentată de
Elisabeta Borca, stud.;
5. Viața și opera lui Fr. Ratzel, lucrare de seminar prezentată de Tiberiu
Iuhaz, stud.;
6. Viața și opera lui E.B Tylor, lucrare de seminar prezentată de
G.Pavelescu, stud.;
7. Viața și opera lui Leo Frobenius, lucrare de seminar prezentată de M.
Racșanu, stud;
și Portulpopular românesc.
8. Portul în Săcelele Brașovului, lucrare de seminar prezentată de Radu
Honterus, stud.;
9. Portul în Trascău, lucrare de seminar prezentată de Andrei Pali;
10. Comuna Sic în arta populară a Câmpiei Ardealului, lucrare de
seminar prezentată de Ioan Gavany, stud.
în cadrul ședințelor de Seminar, studenților li se explica că cercetările
etnografice, ca toate cercetările științifice, presupun o serioasă documentare
bibliografică pentru a avea o imagine asupra modului în care au fost abordate
aceste probleme de alți cercetători. Pentru a putea culege de pe teren cât mai
multe informații legate de temele urmărite, studenții erau îndrumați ca, în
cadrul cercetărilor de teren pe care urmau să le efectueze în vacanțe, să-și
aleagă cu grijă informatorii, care trebuiau să fie „locuitori mai în vârstă, cu
puțină știință de carte și mai puțin umblați pentru ca să nu fi fost influențați
din alte părți”41, iar informatorii asupra cărora au dubii, să fie verificați.
Verificarea celor predate în cadrul temelor prezentate la Seminar se
făcea în cursul excursiilor de cercetări etnografice organizate în satele din
jurul Clujului42 și cu ocazia discuțiilor care urmau după prezentarea lucrărilor
de seminar proprii.
Cu ocazia excursiei organizate în ziua de Bunavestire 1935 în satele
Popești și Hoia, studenta S. Fuchs Teresia Alvița, anul I la istorie, a cules
informații pe baza cărora a redactat lucrarea de seminar Credințe și
superstițiuni culese cu prilejul excursiunilor în satele Popești și Hoia, din
care vom reda câteva fragmente.
41 Pentru redactarea lucrării de seminar Credințe și practici magice în legătură cu ploaia în
comuna Padina Mică, județul Mehedinți. Cercetare de teren - studentul a cercetat 18 titluri
bibliografice (pe care le indică) și a interogat informatori pe care îi menționează astfel:
„Constantin I. Cliivu, Costică a lui Stoian, 47 ani, 5 clase primare, agricultor și vânător,
căsătorit, doi copii. Informatorul trebuie controlat deoarece mai spune și de la el; Dina C.
Chivu, Dina lui Stoian, 47 ani, 2 clase primare. Știe multe practici dar se hotărește greu să
spună și de multe ori ascunde”.
42 In 1935 a fost organizată în satele Feleac și Popești, iar în anul 1936 în satul Vâlcele.
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Ca urmare a intervenției prof. R. Vuia, studenta, împreună cu o colegă
și un coleg, a fost bine primită în „casă de bătrâna Nastasia Gárda de 67 ani,
analfabetă, unde s-au adunat femei mai tinere și bărbați, din curiozitate”. De
la informatoarea Nastasia Gárda, studenta a cules informații legate de
sărbătorile nelegate (zile ținute): Marțea „marți seara nu lucrăm, nu ne
îndrăznim. Doamna preuteasă a domnului părinte a lucrat marți seara, când sa sculat dimineața ș-a găsit pruncul cu gura sucită”, Vinerea „încă nu lucrăm,
am avut pagubă în iosag”; Mărina „sărbătoare care o ținem pentru prilej sau
paguba casei”. Foca „vine după trei zile, într-o zi de Foca a trăznit niște clăi
de grâu și bodi de fân, dar numai atunci când se lucră în ziua aceea”;
Adormirea Anuții „care o țânem că s-o dus o femeie la cânepă și o cules
cânepă apoi a adormit cu cânepa în mână și nu s-o mai trezit. Noi o țânem ca
să nu pățim și noi la fel”; Pantilimon „d-aia nu lucrăm că s-o dus un ungur de
la oraș la fan și cât fân l-o adunat tot l-o suflat vântul. Și apoi o zîs asa către
Pantelemon, lasă mie batăr cât l-a adunat ieri. Și apoi Pantelimon 1-0 luat
dopul și l-o suflat de nu l-o mai văzut”.
De la fiul bătrânei, Vasile Gárda de 31 ani, studenta a cules
informații interesante legate de babele și moșii care se puneau în ajun de
Bobotează „ficiorilor și fetelor trecuți de vârstă”43 și despre credințele privind
Strigoii, Priculicii44
în cadrul Seminarului au fost prezentate următoarele lucrări:
1. Culegeri de materiale din:
Mada, jud. Hunedoara, Boteni, jud. Muscel; Tămășești, Trezneajud. Sălaj;
2. Obiceiuri de Crăciun și Anul Nou din:
Săvăstreni, jud. Făgăraș, Mijlocenii Bârgăului, jud. Năsăud; Lisa, jud.
Făgăraș; Năsăud, Ragla, jud. Năsăud; Bolintineni; Știrbei, jud. Romanați;
Bistrița, jud. Vâlcea; Tohanul Nou jud. Brașov
3. Obiceiuri de peste an din :
Comlăuș, Arad, Slatina Timișului, Caraș; Merciasia, Tîmava Mare;
Negoiești, Bacău; Ruși, Mureș; Gura Râului, Sibiu; Veza, Tîmava Mică;
Bulzești, Dolj; Popești, Cluj; Șesul de Răsărit, Trei Scaune;
4. Obiceiuri legate de viața omului din :
Rimetea, Alba, Jebuc, Cluj; Nepos, Năsăud; Șendreni, Bacău; Bozovici,
Caraș; Beclean, Năsăud; Războieni, Turda; Ciugudul de Jos Alba;
43 „în ajun de Bobotează, sara fac babe de le pun la feciorii trecuți de vârstă și spun că: no, ț-o
venit baba acasă. La fata care-i bătrână le face câte un moș bătrân și-l pun în pat și-i zic scoală
că ț-o venit pețitorul”.
44 „ Strigoi sunt cari iau laptele de la vaci în sara de Sângeorz. Atunci trebuie să ungă oamenii
ușile, obloanele și vitele, ca să nu le 1 ia laptele. Trebuie să punem și rug și adămoc (un fel de
lemn ca socul) m obloane și la uși”.
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5. Portul popular din:
Rimetea, Alba; Jebuc,Cluj
6. Nunta din:
Ludișor, Făgăraș; Sătmar
7. Casa din:
Pop Iaca, Sibiu; Alunis, Cluj; Slatina Timișului, Caraș; Intorsura Buzăului,
Ciuboteni, Ciuc; Periam Timis; Poiana lui Iurașcu, Roman, Șușba, Arad;
8. Monografii sătești:.
Enchioi, lzmail; Dridif, Făgăraș; Sic, Someș; Optași, Olt;
Sânmartinul de Câmpie, Mureș; Sate săsești din jurul Mediașului, Țara
Bârsei
9. Medicină populară din:
Oprea Cîrțișoara, Făgăraș; Voitești, Gorj; Steza Cârțișoara, Făgăraș;
Săucești,Bacău;
10. Păstoritul din:
Verendin Severin; Brețcu, Covasna; Petroșani, Hunedoara; Chisindia, Arad;
Munții Rodnei, Dumbrăvița
11. Olăritul din:
Turda; Băhănești, Bacău;Vâlcea.
întreaga activitate desfășurată de R. Vuia, în calitate de director al
Muzeului Etnografic al Ardealului și de titular al Catedrei de etnografie și
folclor a Universității, a avut drept scop realizarea unui Institut de cercetări
etnografice după modelul Institutelor Universității Clujene. Pentru realizarea
acestui deziderat, încă din primii ani de activitate ca director, R. Vuia a căutat
să creeze, în cadrul Muzeului, baza documentară materială și imaterială
necesară cercetării și valorificării științifice a culturii populare.
începând cu anul 1925 (an în care Muzeul dispunea de un local
propriu în care să-și desfășoare activitatea), în toate fundamentările de buget
R. Vuia a prevăzut sume pentru Fondul de studii din care „să se acopere
spesele de studii, fie a personalului de specialitate de la Muzeu, fie a altor
cercetători, obligându-i să-și publice lucrările în Anuarul Muzeului”45. De
asemenea, era preocupat pentru înzestrarea Muzeului cu o bibliotecă de
specialitate, fără de care „nu se poate concepe o activitate științifică serioasă”
și cu o Arhivă etnografică în care să fie păstrate toate elementele culturii
populare transmise prin viu grai, pentru a rămâne ca documente pentru
generațiile viitoare.

45 Adresa din 21 ian. 1925 trimisă Directonrlui General al Fundației. Arhiva MET.
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Pentru realizarea unei biblioteci de specialitate, pe lângă sumele
solicitate în toate proiectele de buget ale muzeului pentru procurarea de cărți46
și de reviste de specialitate, sume pe care nu le-a primit niciodată, R. Vuia
apelează la diferite instituții47 și personalități culturale ale vremii48 pentru
obținerea de publicații etnografice prin donații. Ca rezultat ale acestor
intervenții, Muzeul își îmbogățește Biblioteca cu cărțile lui T. Pamfile donate
de Academia Română49, cu Buletinul Societății Regale Române de Geografie,
din anul 1884 până în 1931 donate de Societate50 etc.
Pentru realizarea fondului documentar arhivistic s-a folosit metoda
chestionarelor, metodă utilizată și de Muzeul limbii române din Cluj pentru
strângerea informaților necesare pentru redactarea Atlasului lingvistic51. în
anul 1926, R. Vuia împreună cu 1. Mușlea redactează chestionarul
Obiceiurile de Crăciun52. Chestionarul a fost trimis Directorului General al
Fundației cu rugămintea de-a fi tipărit înainte de Crăciun .

46 In proiectul de buget pe anul 1924 „la cărți și reviste am prevăzut 80.000 lei pentru a pune
bazele unei biblioteci a muzeului. Fără această bibliotecă orice activitate științifică, fie la
muzeu, fie la Societatea Etnografică Română, va fi imposibilă. Având în vedere scumpetea
cărților și faptul că la Cluj nu avem nici un început de bibliotecă etnografică, ar fi de dorit ca
această sumă să fie de la început nai mare pentru a se asigura crearea unei biblioteci serioase.
Tot în interesul bibliotecii noastre Vă rugăm să binevoiți a interveni ca să ni să trimită
publicațiile Academiei Române”, Adresa 38 din 12 martie 1924.
4 ' La 8 ianuarie 1925 solicită Directorului General al Fundației „să binevoiți a ne ceda unul
din exemplarele cărții d-lui D. Maianyai A Magyar nep muvesete, existente în două
exemplare în bibliotcca Fundației” Adresa nr 9 / 8 ian. 1925. Cu Adresa nr.4 din 27 oct. 1926
R. Vuia solicita Comisiunii Bibliotecii Universitare din Cluj ca revistele: Zeitschrift fur
Etimologie, Zeittschrift des Vereins furVolkeskunde, Etnografia și Neprayzi Értesítő să fie
depozitate la Muzeul etnografic al Ardealului și propune procurarea revistelor: Revue des
traditionespopulaires, Paris 1886-1916, Revue d’ethnographie etdes traditionespopulaire,
Paris, 1920; Archív per lo Studio della TradizioniPopolari, Palermo, 1882-1907, Lares Bulletino dela Societa d 'Etnografie Italiana, Roma, 1912.
48 Prin Adresa 82/ 15 IX 1926, Arhiva MET R. Vuia mulțumește lui Artúr Gorovei,
directorul revistei „Șezătoarea” pentru cele 11 volume din „Șezătoarea” și trei broșuri ale
“Domniei Voastre”.
49 Academia Română a donat Muzeului cărțile lui T.Pamfile, Industria casnică la români,
Agricultura la români, Crăciunul, Jocuri de copii, Mitologie românească, Cerul șipodoabele
lui, Boli și leacuri, Povestea lumii de demult.
50 Pentru această donație, cu Adresa 430 din 1932, R. Vuia mulțumește Secretarului General

al Societății Regale Române de Geografie pentru darul făcut
51 în anul 1926 R. Vuia a participat alături de S. Pușcariu, S. Pașca, și St. Pop la elaborarea
chestionarului Casa, cel mai serios instrument de cercetare al arhitecturii populare românești
existent până azi.
52 Chestionarul cuprindea: un Apel adresat intelectualilor de la țară pentru adunarea și
salvarea materialelor culturii populare, îndrumări pentru culegerea informațiilor și redactarea
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Nemulțumit de răspunsurile primite, în anul 1927 R. Vuia
completează chestionarul cu Obiceiurile de Anul Nou și Tovărășiile de tineri
și-1 trimite Fundației cu rugămintea „de a fi tipărit în 3000 exemplare”53
54. Tot
în acest an solicită tipărirea, separat, a unui chestionar Cerbul (capra, turca,
brezaia, clanța).
După cum am văzut, încă din martie 1925, R. Vuia dorea ca Fundația
Culturală să sprijine Muzeul cu tipărirea unei publicații științifice proprii,
Revista etnografică. Ideea unei publicații proprii a Muzeului va fi reluată de R.
Vuia în anul 1926, cu ocazia unei Dări de seamă asupra activității instituției, de
la înființare până la acea dată, în care se arăta că după terminarea aranjării
definitive a colecțiilor în clădirea din P-ța M. Viteazul „personalul Muzeului
va începe valorificarea materialului adunat în cadrul Anuarului Muzeului care
va cuprinde pe lângă studii independente și mici studii asupra obiectelor sau
grupurilor de obiecte din colecțiile Muzeului”55. în toți anii până la
pensionarea sa (1947), a considerat publicația (Anuarul, Buletinul, Revista)
drept unul dm argumentele decisive ale unei instituții care se dorește a fi
Institut de Cercetări.
După începerea activității Catedrei de etnografie și folclor, realizarea
Institutului de Cercetări Etnografice se putea înfăptui ușor, prin unirea
acesteia cu Muzeul Etnografic al Ardealului. Pentru ca etnografia să fie
considerată ca o știință independentă în cadrul programului de învățământ,
nu o disciplină auxiliară altei științe, pnntr-un memoriu trimis la 15
septembrie 1927, decanului Facultății de litere, Th. Capidan, după ce arată că
în noul Regulament al Facultății de litere etnografia a fost redusă la un an de
studiu, cu toate că în Regulamentul vechi al Facultății de științe se prevedea
ca etnografia să fie predată doi ani, R. Vuia solicita ca Etnografia să fie
considerată o știință independentă, egală cu cele trei științe naționale: „Când
răspunsurilor, întrebări privind: Colindatul, Steaua, Irozii sau Vicleimul, Vicleimul cu
păpuși, Cerbul, (capra, turca, brezaia).
53 „în 2000 extrase din care 1000 să se trimită de către Fundație direcțiunii Școlilor Normale
din Vechiul Regat, Bucovina și Basarabia, iar 1000 să fie trimise la Muzeu pentru a fi trimise
Școlilor Normale din Ardeal și Banat” Adresa 114/3 decembrie 1926. Cu Adresa 5.536 din
10 decembrie 1926 Fundația răspundea,, am terminat tipărirea chestionarului trimis de Dvoastră și l-am expediat tuturor Școlilor Normale din întreaga țară și tuturor Seminariilor. Vă
trimitem pentru Muzeu 500 exemplare”.
'4 „Muzeul nostru are în programul său și adunarea de materiale ce se vor păstra în Arhiva
Muzeului spre a putea fi utilizate de cercetători. In această privință s-a făcut un început anul
trecut cu chestionarul Obiceiurile de Crăciun. Cum la acel chestionar ne-au sosit puține
răspunsuri și cum această muncă trebuie continuată, până ce vom obține material suficient,
am hotărât a retipări Chestionarul, întregindu-1 cu Obiceiurile de Anul Nou”.
’5 Adresa 33 din 21 aprilie 1926 trimisă Directorului General al Fundație. Arhiva MET.
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toate celelalte științe fac un curs obligatoriu de 3 ani reducerea etnografiei la
un an de studiu înseamnă că etnografia, cu toată însemnătatea ei covârșitoare,
figurează în Regulamentele Universității noastre ca știință auxiliară a istoriei
și geografiei, nu ca știință independentă, cu drepturi egale, alături de cele trei
științe naționale, istoria, geografia și limba și literatura poporului român, pe
care etnografia le-ar completa chiar cu partea cea mai însemnată pentru
studiul ființei etnice a poporului român”56*.
în Memoriu, R. Vuia propunea: „înainte de toate va trebui să i se
asigure etnografiei o situație identică cu a celorlalte științe spre a figura ca
știință independentă cu un curs obligatoriu de 3-4 am pentru studenții
grupului de geografie cu istorie; având în vedere importanța etnografiei
pentru studiul poporului român, propunem să se creeze un Institut etnografic
al cărui scop să fie studiul ființei etnice a neamului românesc și salvarea
mărturiilor civilizației noastre populare; propunem Facultății să ceară ca
Muzeul Etnografic al Ardealului să fie pus, ca instituție, în legătură cu
Catedra de etnografie și folclor; chiar și până la înfăptuirea acestui program,
rugăm ca în legătură cu Catedra de etnografie și folclor să se creeze
următoarele posturi: un șef de lucrări, doi asistenți, 2 preparatori, un secretar
și un desenator. Acest personal va fi obligat să facă serviciu atât la Seminarul
de etnografie și folclor cât și la Muzeul Etnografic care va fi pus în legătură
cu această Catedră”37.
în anul 1927, în pragul inaugurării oficiale a primei Expoziții de bază
a unui Muzeu Etnografic, printr-un Memoriu trimis Ministrului Cultelor și
Artelor, Al. Lapedatu, R. Vuia solicita trecerea Muzeului Etnografic al
Ardealului de la Fundația Culturală la stat, începând cu 1 ianuarie 1928:
„Muzeul să devină instituție autonomă de stat pusă în legătură cu Catedra de
etnografie și folclor a Universității și să i se creeze o situație similară cu cea a
Muzeului de Istorie Naturală din București”58.
56 Memoriu Nr. 13 din 15 decembrie 1927 trimis decanului Facultății de litere.
5' Memoriu Nr.13 din 15 decembrie 1927 trimis decanului Facultății de litere.
58 Pentru a-și argumenta cererea în Memoriu, R. Vuia arăta că: „Cu toate cercetările ce s-au
făcut până în prezent nu avem până în prezent încă o imagine clară și precisă a ființei poporului
nostru făcută în baza unor cercetări sistematice utilizând cele mai riguroase metode de cercetare.
Muzeul fiind pus în legătură cu Universitatea din Cluj va deveni și un Institut de studii menit să
îndrume cercetările și în această direcție. Cum nu se poate concepe un învățământ al arheologiei
sau al preistoriei fără colecțiuni, tot așa nu se poate concepe o Catedră de etnografie fără Muzeul
etnografic. Având în vedere conservatorismul poporului român, materialul nostru etnografic nu
prezintă numai imaginea vieții de azi a poporului ci și a vieții sale din trecut. Muzeul Etnografic
este, astfel, totodată și un muzeu de antichități românești. Și cum este știut faptul că poporul
nostru a păstrat puține dovezi scrise referitoare la trecutul îndepărtat al neamului, materialul
nostru etnografic va fi menit să umple acest gol”, Memoriu Nr. 149 din 23 sept 1927.
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Un moment prielnic pentru unirea Muzeului cu Catedra în cadrul
unui Institut de Cercetări Etnografice l-a reprezentat sărbătorirea Deceniului
de la Unirea Transilvaniei cu patria mamă. Cu acest prilej, toate Facultățile
Universității au făcut propuneri pentru înființarea de noi Catedre și Institute
universitare, care să dea o nouă strălucire învățământului universitar clujean,
în acest context, într-un Memoriu înaintat Decanului Facultății de Eitere, R.
Vuia solicita ca Facultatea să propună înființarea unui Institut Etnografic,
argumentând că „realizarea acestui Institut este ușurată de faptul că în Cluj
există un Muzeu Etnografic ce are strânsă legătură cu Catedra și Seminarul
de etnografie și folclor”59.
Pentru înființarea Institutului, R. Vuia propunea două soluții, prima și
cea mai ușor de realizat era ca Muzeul să fie trecut la Universitate și să se
numească Muzeul și Institutul de etnografie al Universității din Cluj,
realizându-se o Instituție cu un program unitar, care ar rezolva atât
problemele Muzeului, cât și pe cele ale Institutului. Dezavantajul era că
întreținerea Muzeului reclama fonduri materiale mai mari decât cele care se
acordau Institutelor universitare.
Cea de-a doua soluție era de a se înființa un Institut de Etnografie care
va avea aceeași organizare ca toate Institutele Universitare, care să aparțină de
Universitate și să fie prevăzut cu un personal științific mai numeros, deoarece
acesta va fi totodată și personalul științific al Muzeului. în schimb, Muzeul va
pune la dispoziția acestui Institut localul și toate colecțiile sale pentru scopuri
didactice: „în acest caz atât Muzeul cât și Institutul de Etnografie ar rămâne
instituții independente, primul fiind instituție publică autonomă, iar al doilea
Institut universitar urmărind scopuri științifice și didactice”60.
Deoarece toate încercările lui R. Vuia de a realiza, pe cale oficială,
Institutul de Cercetări Etnografice s-au lovit de refuz, încă din anul 1932 a
încercat să pună autoritățile în fața unui fapt împlinit. Ea începutul anului
1932, printr-un Memoriu trimis Regelui Carol al II-lea, își exprima dorința
59 Memoriu 2 din 5 martie 1929 Arhiva MET.
60,, Muzeul și Institutul de Etnografie va avea următorul personal științific:
a. un director care va fi totodată și titularul Catedrei de etnografie;
b. un conferențiar căruia să i se încredințeze ținerea cursului de folclor;
c. doi șefi de lucrări;
d. doi asistenți;
e. doi preparatori.
Personalul administrativ și tehnic va fi numit de Muzeu. Prin această soluție s-ar putea
asigura atât Muzeului cât și Institutului libera dezvoltare, trăgând fiecare foloasele din
legătura dintre ele. Muzeului i s-ar putea facilita recrutarea unui personal bine pregătit și
dotat, egal cu personalul Institutelor Universitare, în schimb Institutul ar avea la dispoziție
local și bogate colecții muzeale.” Memoriu din 5 martie 1929.
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de a sărbători un Deceniu de la înființarea Muzeului, prin publicarea primului
volum al lucrărilor muzeale ca Institut de Cercetări Științifice61.
In urma Diktatului de la Viena, Muzeul se refugiază împreună cu
Universitatea la Sibiu, unde Catedra și Seminarul își continuă activitatea. La
18 noiembrie 1941, din îndemnul și sub patronajul Rectorului Universității,
dr. Iuliu Hațeganu, R. Vuia înființează Societatea studențească Ardeleana, cu
scopul „păstrării și cultivării portului, obiceiurilor, dansurilor și cântecelor
noastre naționale”. în cadrul adunării de constituire a Societății, R. Vuia a
făcut apel la studenți și la studente să se înscrie ca membri, pentru a forma
grupuri regionale pentru fiecare ținut care să cultive și să prezinte portul,
dansurile și obiceiurile ținutului respectiv.
în 13 decembrie 1941, Societatea Ardeleana prezintă Obiceiuri de
Crăciun și dansuri populare pentru profesorii și studenții refugiați la Sibiu în
localul cantinei studențești., iar în 17 decembrie 1941 a prezentat Obiceiuri
de Crăciun și Anul Nou în sala Teatrului Municipal din Sibiu. La 22 martie
1942, Societatea Ardeleana a prezentat în sala Teatrului Municipal din Sibiu,
în prezența d-nei Mareșal Maria Antonescu, un program cuprinzând
dansurile populare: Hora de la Brașov, Ardeleana, Țărăncuța și Călușarii, iar
la 24 martie a prezentat, în cinstea Subsecretarului de Stat la Ministerul
Educației Naționale din Italia, Ricardo de Giudeci, un program cuprinzând
cântece și dansuri naționale.62
La 8 iunie 1942, Rectorul Universității, Iuliu Hațeganu, anunță
instituirea a trei premii de câte 3.000 lei, pentru premierea a trei lucrări făcute
în vacanța mare pentru: Cea mai bună culegere de obiceiuri (Obiceiuri de
peste an, obiceiuri de la naștere, nuntă și înmormântare) dintr-un sat; Cea mai
bună descriere a portului popular și a Industriei casnice dintr-un sat cu
fotografii și schițe; Cea mai bună culegere de literatură populară (cântece,
basme, ghicitori, proverbe) dintr-un sat.
în luna mai 1942, Societatea Ardeleana participă la Serbările
Universitare de la București cu un program cuprinzând: piesa de teatru
61 „Muzeul Etnografic al Ardealului întemeiat de Maestatea Voastră la 1 ianuarie 1923 în cursul
anului viitor va împlini zece ani de existentă. Ne exprimăm dorința ca acest eveniment să fie
sărbătorit în mod demn și cu noi realizări... publicarea primului volum al lucrărilor muzeale ca
Institut de Cercetări Științifice și Inaugurarea festivă a Parcului Național în prezența Maestății
Voastre. întregul personal științific reprezentând o nouă școală și generație crescută sub
oblăduirea Institutului întemeiat de Maestatea Voastră a pregătit lucrări temeinice ce așteaptă
numai mijloacele necesare pentru publicare. Intenția noastră este să scoatem o publicație
periodică permanentă ca organ central principal al cercetărilor etnografice din țară” - Memoriu
90 din 5 februarie 1932 trimis regelui Carol al n4ea. Arhiva MET.
62 La 27 martie 1942, R.Vuia mulțumește public printr-o înștiințare pentru „prestația
frumoasă arătată de membri Grupării Ardeleana cu prilejul festivităților din 22 și 24 martie”.
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Serenada din trecut, Sceneta O excursie la Feleac, Dansuri naționale și
cântecele Lung e drumul Clujului și Pe dealul Feleacului.
Pe baza succeselor obținute în primii doi ani, în anul 1943 R.Vuia a
proiectat un turneu al Societății Ardeleana în unele localități din Ardealul
necedat și din Banat. în acest scop, la 20 februarie 1943, R.Vuia solicită
Ministerului Finanțelor scutire de plata impozitului pe spectacolele ce urma
să le prezinte Societatea Ardeleana deoarece „acest turneu s-a organizat
pentru a servi propaganda noastră culturală și pentru a fi în același timp și o
excursie de studii pentru studenți”63.
Turneul a cuprins în program Specificul etnografic în port dans și
cântece și piesa istorică Serenada din trecut care au fost prezentate în
localitățile: Turda (10 martie) , Hunedoara (11 martie), Deva (12 martie),
Arad (13 martie), Comloșul Mare (14 martie), Timișoara (15 martie), Lugoj
(16 martie), Caransebeș (17 martie) și Hațeg (18 martie). Turneul s-a bucurat
de un succes enorm, Gruparea fiind primită încă din gară cu entuziasm, de
populația localităților vizitate, în frunte cu cele mai înalte autorități locale.
în urma spectacolului prezentat de Gruparea Ardeleana la Lugoj,
directorul Liceului Cori olan Brediceanu îi scria lui R. Vuia la 18 martie 1943:
„Mult Stimate Domnule Profesor,
Această vizită de o covârșitoare importanță națională a dat ocazie,
incontestabil întregii suflări românești și îndeosebi tinerimii școlare din
cetățuia clasică a doinelor să iasă din măcimșul frământărilor zilnice și să
petreacă împreună cu Dumneavoastră și cu cei mai entuziaști reprezentanți
transilvăneni ai generației noastre de mâine, câteva clipe înălțătoare de
sărbătoare națională... Lugojul nostru este mândru că a putut încrestaziua de
16 martie 1943 pe răbojul evenimentelor mari, demne de a fi înscrise în
analele sale culturale, și pe acesta nu-1 va uita niciodată.
Vă rugăm să fiți încredințați că vom păstra pururi în sufletele noastre
cele mai prețioase amintiri din această frumoasă zi de primăvară petrecută la
Lugoj, împreună cu D-voastră, exprimându-ne dorința sinceră de a ne mai
revedea și în cursul acestui an, tot la Lugoj, cu Gruparea Ardeleana de sub
distinsa D-voastră conducere, venit de data aceasta nu de la Sibiu, din Clujul
nostru istoric, azi vremelnic înstrăinat.
Primiți, Vă rugăm, mult Stimate Domnule Profesor expresiunea celor
mai călduroase mulțumiri ale mele, ale întregului corp didactic, ale tuturor
intelectualilor și a întregii tinerimi române de la Școlile secundare din Lugoj
care au participat la frumoasa și atât de savuroasa D-voastră serbare artistică
din 16 martie 1943. Aceleași călduroase salutări și urări de sănătate și mult
63 Adresa din 20 februarie 1943. Arhiva MET.
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spor la muncă creatoare de cultură și meritat viitor românesc exprimăm și
iubitei noastre tinerimi universitare”.
Pentru a pune autoritățile în fața faptului împlinit, prin Memoriul 464
din 7 octombrie 1940, R. Vuia solicita Ministerului Artelor trecerea Muzeului
la Universitate, în baza art. 48 din Legea învățământului Superior nr. 386,
trecere ce se va realiza la 1 aprilie 1942. Muzeul a aparținut de Universitate
până în anul 1951, când prin Decizia 95972 din 10 noiembrie a Comitetului
pentru învățământul Superior „Muzeul Etnografic din Cluj împreună cu
personalul științific și întregul inventar mobiliar și imobiliar a trecut de la
Comitetul învățământului Superior la Comitetul pentru Așezăminte
Culturale”.

Quelques considérations sur l’activité
de la Cahire d’éthnographie et de folklóré
1926 -1951
Résumé

Les auteurs essayent de populariser l’activité de la premiere Chaire
d’éthnographie et de folklóré qui a fonctionné entre 1926 et 1951 dans une
université roumaine.
Au début on présente les conditions matérielles offertes pár le Musée
Ethnographique et l’activité scientifique déroulée pár la Société
Ethnographique Roumaine, qui a favorisé, le 9 novembre 1926, le début de
l’activité de la Chaire et du Séminaire d’éthnographique et de folklóré.
On présente en détail le théme du cours inaugural, Ethnographie,
éthnologie et folklóré. Définition et domaine. le premier essai roumain de
définir le domaine et les méthodes de recherche de l’éthnographie, comme
science qui étudie la culture et la civilisation populaire.
L’Archive du Musée Ethnographique de Transylvanie a conservé les
principaux cours qui ont été présentés pár les membres de la Chaire pendant
lapériode 1926-1951. Pour offrir une image sur le théme scientifique et les
cours présentés, les auteurs présentent le pointage des cours umversitaires
pendant l’année universitaire 1938-1938: Les Races et les peuples
d 'Australie, d ’Afrique et d Amérique et Habitats et types de maisons chez les
Roumains.
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Les auteurs accordent une attention particuliére á l’activité du
Séminaire d’éthnographie et de folklóré qui déroulait són activité dans le
Musée Ethnographique. Les auteurs mettent en évidence le fait que, pár ce
Séminaire, on voulait familiariser les étudiants aux méthodes de recherche
sur terrain, l’apprentissage et la technique de la rédaction des épreuves
scientifiques. On présente les thémes discutés â ce Séminaire, pendant les
années universitaires 1937-1938 et 1938-1939.
Pour conclure, les auteurs présentent l’activité déroulée pár Romulus
Vuia, le titulaire de la Chaire pour réaliser un Institut de Recherche
Ethnographiques pár l’unification de la Chaire avec le Musée
Ethnographique.
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DIFICULTĂȚILE CERCETĂRII DE COLECȚIE
ÎN MUZEELE ETNOGRAFICE ROMÂNEȘTI

Ioan Augustin GOIA
Discuțiile asupra importanței cercetării și publicării colecțiilor
muzeale nu sunt noi, dar revin în actualitate în România, în forță, în ultima
perioadă, pe de o parte din cauza diminuării fondurilor destinate în muzeele
etnografice cercetării de teren, pe de altă parte din necesitatea - resimțită acut
de către cercetătorii domeniului - de a dispune de un corpus de documente
primare cu cuprindere națională, indispensabil pentru elaborarea viitoarelor
lucrări de sinteză.
Există însă, în unele muzee, impresia că specialistul care întreprinde
o cercetare de colecție s-ar putea dispensa de cercetarea de teren aferentă,
obiectele etnografice în sine și fișele lor furnizând suficient material pentru
un demers științific coerent. Considerăm eronată această orientare deoarece,
din observațiile noastre și ale altor colegi din domeniu, fișele de obiect din
muzeele etnografice românești depășesc rareori, din păcate, stadiul de simple
fișe de evidență, cum le recomandă, de altfel, și titulatura.
Pentru a depăși acest stadiu descriptiv, devenind fișe științifice în
adevăratul sens al cuvântului, actualele fișe de obiect ar trebui să includă, în
mod constant, informații complete despre piesa etnografică, integrabile în
cinci categorii:
1 .Informații de ordin terminologic și istoric;
2.Informații de ordin tehnic;
3.Informații de ordin funcțional;
4.Conotații de ordin economic, istoric și social;
5.Informații de ordin administrativ.

Le vom analiza pe rând.
1. Informațiile de ordin terminologic și istoric se referă la denumirea,
localizarea și atribuirea zonală, etnică, a piesei etnografice, la datarea ei și la
parcursul ei in .situ, de la executanți la deținătorii-vânzători.
2. Informațiile de ordin tehnic vizează procesul de confecționare a
obiectului devenit ulterior muzeal și includ, pe de o parte, datele tehnice
referitoare la componentele materiale ale procesului menționat (materia
primă și seria de unelte folosite pentru a o prelucra), iar pe de altă parte
componentele tehnice imateriale ale aceluiași proces (tehnicile de alegere,
obținere, preparare și prelucrare a materiilor prime, tehnicile tradiționale de
manipulare specifică a uneltelor implicate în proces).
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3. Informațiile de ordin funcțional au și ele atât o componentă de
ordin material (incluzând seria de obiecte care concură nemijlocit, in situ,
alături de obiectul în studiu, la desfășurarea unui proces cu finalitate
economică sau socială), cât și una de ordin imaterial, care include tehnicile
de mânuire și de adecvare la scop a obiectului singular și a ansamblului
funcțional.
4. Ansamblul conotativ grupează influențele pe care obiectul
etnografic - izolat sau plasat în context funcțional - le exercită asupra:
A) vieții sociale rurale (impunând comportamente asociative sau,
dimpotrivă, stimulând individualismul, facilitând crearea unei ambianțe
familiale sau comunitare cu finalitate socială, spirituală, impunându-se ca
însemn profesional, ca reper identitar etc.);
B) asupra vieții economice rurale (influențând - în ce mod și în ce
pondere? -■ randamentul economic individual și comunitar, generând, prin
atribute specifice, o eventuală specializare a unei părți a populației, pe grupe
mici sau în masă);
C) asupra ritmului și stadiilor evoluției în timp a unei comunități
rurale într-un domeniu sau altul.
5.Informațiile de ordin administrativ se referă la situația piesei după
preluarea ei de către instituția muzeală.
Aproape toate informațiile enumerate (de ordin istoric, tehnic,
funcțional, conotativ, administrativ) sunt vizate de rubncatura fișei analitice
de evidență utilizată în prezent în muzeele noastre etnografice. Sub aspectul
rubricatuni, această fișă de evidență s-a situat la standarde europene încă din
deceniul șapte al secolului trecut. Cât de complete și pertinente sunt
informațiile din majoritatea fișelor din muzeele etnografice românești
realizezi însă abia în momentul în care încerci o cercetare de colecție axată
prioritar pe obiectul din depozit.
Constați atunci că majoritatea fișelor completate în muzeele noastre
sunt utilizabile, cu adevărat, numai pentru evidență, servind doar la
identificarea obiectului într-o sene de alte obiecte din aceeași categorie. Deși
rubricatura fișei românești corespunde celei specifice unei fișe științifice,
modul în care au fost culese și înregistrate informațiile de teren, în momentul
achiziționării obiectului etnografic, ecranează frecvent adevărata dimensiune
științifică a acestora.
Din asemenea fișe lipsesc deseori, din păcate, informațiile complete
de ordin tehnic, referitoare atât la componentele materiale, cât și la cele
imateriale ale procesului de confecționare a piesei. Situația se întâlnește în
special la produsele confecționate nu în gospodăria vânzătorului piesei, ci în
ateliere meșteșugărești situate în alte localități și inaccesibile muzeografului
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în momentul cumpărării sau ulterior, dar și la obiecte confecționate de
antecesori decedați ai unui proprietar-vânzător mult prea tânăr pentru a oferi
informații pertinente. Ritmul alert care se impunea muzeografilor în cursul
campaniilor de achiziții permitea rareori aprofundarea investigației în zonă
sau revenirea ulterioară aici pentru întregirea informațiilor, în special în cazul
muzeelor cu cuprindere zonală și națională. în consecință, cele două situații
descrise provocau mult prea frecvent ratarea definitivă a ocaziei de a culege,
direct de la sursă, date complete și pertinente despre obiect. întârzierea
completării fișei definitive sau completarea ei, deseori peste ani, de către altă
persoană decât cea care achiziționase piesa, conducea la generalizări arbitrare
și la analogii forțate, sărăcind conținutul științific sau chiar falsificându-1.
Chiar în cazul datelor tehnice înregistrate în fișe apare problema
veche și gravă a întocmirii defectuoase a vocabularului tehnic controlat. în
special în domeniul tehnicilor de cusut și țesut, termenii introduși prin
instrucțiunile de completare a fișei computerizate au provocat confuzii,
nefnnd însoțiți, cum ar fi fost normal, de descrieri, desene și fotografii. Toate
aceste confuzii s-au strecurat în fișele noi, alterând conținutul științific, cât
era, al fișelor completate direct pe teren.
Sunt absente din fișe orice informații referitoare la ansamblul
funcțional din care făcea parte piesa etnografică achiziționată, neexistând o
rubrică specială cu această destinație. Preocuparea superficială pentru funcția
obiectului a influențat negativ, deseori, și structura achizițiilor. Cazurile
muzeelor care dețin sute de cămăși dintr-o zonă, dar nu pot reconstitui mai
mult de două-trei costume întregi caracteristice acesteia sunt mult mai
frecvente decât ne place să recunoaștem. Faptul că fișele sutelor de cămăși
menționate nu conțin nici o referire la componența ansamblului din care
făceau parte diminuează drastic potențialul lor cognitiv, cu atât mai mult cu
cât majoritatea aparțin unei perioade (1900-1950) de reconfigurare polimorfă
a costumului tradițional, perioadă propice radiografierii avatarurilor funcției
sale de reper identitar.
Există cazuri în care, din întreg inventarul unei stâne dintr-o zonă cu
specific pastoral distinct, s-au achiziționat, într-o perioadă istorică în care
ansamblul funcțional avea, încă, coerență morfologică, doar două-trei piese,
uneori având aceeași funcție. Rupte din contextul funcțional și fișate sumar,
eliptic, în momentul achiziționării, piesele respective ne pot comunica în
prezent doar ceea ce știm în cazul tuturor pieselor cu aceeași funcție dm
restul țării: că erau utilizate la o operație anume. Ele nu ne vor putea lămuri
însă de unde provin diferențele morfologice dintre ele și piesele din alte zone,
deoarece forma pieselor din fiecare ansamblu depinde de interrelațiile
funcționale. Dimensiunile vasului de închegat de la stână depind de mărimea
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turmei, dar și de componența ei (doar de oi sau de oi și capre, oi și vaci), iar
forma vasului (lărgimea gurii, tipul și amplasarea mânerelor) depinde de
cantitatea de lapte pe care urmează să o preia. Mărimea vasului de închegat
determină utilizarea jintalăului cu disc de batere mare sau mic, iar necesitatea
unui disc de batere mare solicită adoptarea soluției tehnice mai complexe, a
cercurilor multiple interioare (Lăpuș), care creează o nouă categorie sub
aspect morfologic. Mărimea și forma căldărilor pentru jintiță (piriformă sau
semisferică) influențează atât mărimea și forma cupelor lingurilor de luat
jintiță, cât și unghiul pe care cupele îl fac cu coada, iar diametrul căldărilor la
gură și înălțimea corpului lor determină lungimea mai mare sau mai mică a
cozilor acestor linguri, mâna baciului trebuind să fie la adăpost de stropii din
căldarea clocotindă. Căldările cu fund plat favorizează utilizarea lopățelelor
de învârtit în zer (speteze), iar căldările semisferice - utilizarea măturicilor
din nuiele elastice (sporișuri). Dimensiunile mari ale țesăturilor folosite în
unele zone pentru scurgerea zerului din caș și dimensiunile mici ale acestora
în alte zone (sau coaserea lor sub formă de traiste relativ mici) au legătură
directă cu preferința pentru cașurile mari, „luați pe patru mânuri” din vasul
de închegat, respectiv cu cașurile mici, ridicați dm vasul de închegat de către
o singură persoană. Doar cele două contexte funcționale diferite pot explica
satisfăcător deosebirea, care poate să fie provocată de cantitatea de lapte
diferită închegată o dată în cele două areale, de modalitatea diferită de
fermentare a cașului, de jintuirea sau nejintuirea lui, de modalitatea de
repartiție (proaspăt, fermentat, presat) etc.
Nu este normal să fie prezentate carâmbul sau cupa de măsurat
laptele în afara contextului social conotativ al măsurișului. Doar menționarea
tehnicilor de egalizare a șanselor, de prevenire a fraudelor și de repartizare a
laptelui în funcție de cele mai mici diviziuni dau o imagine a spiritului
asociativ rural. Iar faptul că în anumite zone cupa de măsurat descinde
morfologic din cupa de muls trimite la anterioritatea acesteia. Originea și
necesitatea ultimei vor putea fi descifrate doar abordând contextul sociofuncțional.
Abia când examinăm comparativ ansambluri funcționale zonale
înțelegem rațiunea funcțională a formei și nu vom mai fi tentați să atribuim
diversitatea morfologică inventivității plastice a țăranului român, ci vom fi
mai aproape de o evaluare corectă a raportului formă funcțională - formă
frumoasă.
Cât despre tehnicile de mânuire și de adecvare la scop a obiectului
singular, menționarea lor în fișe reprezintă o excepție. In câte fișe se
menționează, de exemplu, faptul că forma și echipamentul găleții de muls oi
depind atât de poziția specifică a mulgașului, cât și de caracteristicile fizice și
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fiziologice ale animalului, de credințele referitoare la puritatea laptelui și de
condiționările tehnice care apar în cursul realizării unui vas de lemn, monoxil
sau din doage?
Dacă în momentul cumpărării unei piese nu s-au notat în fișa sa
măcar conotațiile sociale și economice primare, cu bătaie scurtă, ce conotații
cu bătaie lungă poate identifica ulterior, uneori după 40 de ani, un cercetător
al domeniului?
Modalitatea inadecvată de culegere și înregistrare a datelor obiectului
etnografic românesc în perioada de după al doilea război mondial nu poate fi
imputată atât „lucrătorilor din muzee” (sintagmă involuntar ironică, folosită
și astăzi de către anumite persoane din vechiul sistem, în mod reflex), cât
conjuncturii politice și instituționale din România, care î-a împiedecat - ani
la rând - să devină specialiștii din muzee de care etnografia românească
avea nevoie. Din cauza faptului că înainte de anul 1989 România era singurul
stat din centrul și estul Europei care nu avea o facultate de etnografie,
absolvenții de istorie, filologie, artă, geografie angajați în muzeele
etnografice erau nevoiți să se reprofileze din mers, cu bibliografie lacunară în
muzeele din provincie și în absența unor cursuri de specializare cu adevărat
eficiente, organizate pe plan central. Deoarece, în mod paradoxal, în perioada
anilor 1960-1980 s-au alocat muzeelor etnografice, pentru achiziții, sume
mai mult decât generoase, care trebuiau cheltuite în cursul anului financiar
respectiv, pentru a nu se pierde, specializarea noilor cadre se realiza tocmai
în cursul acestor campanii de achiziții heirupiste, desfășurate contra
cronometru, în care novicele era literalmente aruncat și nevoit să se descurce,
singur sau însoțit de un coleg cu oarecare vechime, format și el în același
mod. Câte informații corect culese și corect interpretate conțin miile de fișe
de obiect completate la nivelul întregii țări în cursul unor asemenea perioade
de formare autodidactă nu mai este nevoie să precizăm. Regretabil este faptul
că tehnicile de abordare ale școlii gustiene, identificabile și după război în
activitatea unor personalități implicate în campaniile sociologice antebelice,
nu au fost utilizate ca bază de pornire în instruirea noilor generații de
etnografi, personalitățile formatoare postbelice din domeniu virând vizibil, în
modul de abordare a realității rurale, spre metodele caracteristice domeniilor
în care fuseseră formați: artă, folclor, istorie etc. De aici orientarea estetistă,
istoristă sau folclorizantă prezentă în multe lucrări ale perioadei și lipsa de
coerență metodologică în abordarea realității rurale românești. Este dureros
să constați că meritul incontestabil al acestor generații în constituirea
actualelor colecții etnografice muzeale, printr-un sacrificiu personal uneori
greu de înțeles de către cei din afara domeniului, este umbrit de carențele
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metodologice provocate de conjunctura politico-instituțională descrisă,
carențe pe care și autorul acestui material le-a resimțit din plin.
Specializarea unor persoane din sistem în abordarea anumitor
domenii ale culturii rurale a reprezentant o metodă eficientă de ieșire din
impasul științific descris, fișele întocmite de către asemenea persoane, cu
adevărat bogate în informație de primă mână, demonstrând acest fapt.
Fenomenul specializării a fost însă atât de rar întâlnit în etnografia
românească a ultimilor 50 de ani, încât efectul său asupra întregului a rămas
marginal.
Motivate sau nu, golurile grave de informație rămân o realitate în
colecțiile etnografice din muzee, iar înlăturarea lor, măcar parțială, mai este
posibilă doar în următorii 5-10 ani, perioadă în care informațiile de teren mai
pot fi completate prin chestionarea ultimilor informatori rurali capabili încă
să reconstituie credibil realitățile interbelice. In această perioadă de câțiva ani
se va hotărî, o dată pentru totdeauna, dacă sutele de mh de obiecte
etnografice din colecțiile muzeale vor rămâne purtătoarele unor informații
incomplete, ușor manipulabile și deformabile, nu mult diferite de informațiile
mijlocite de piesele din magazinele de antichități, sau dacă, prin optimizarea
bazei de date de teren, vor deveni o sursă credibilă de informații complexe
pentru următoarele generații de cercetători ai ruralului.
întrevedem o singură soluție pentru rezolvarea acestei probleme,
vitală pentru valorificarea științifică a unor colecții care înglobează munca
câtorva generații de etnografi: declanșarea, pe plan național, a unei acțiuni
concertate de completare a bazei de date referitoare la piesele din colecțiile
etnografice, printr-o vastă campanie de teren, pregătită temeinic de un for
național compus dm cei mai buni specialiști în diferitele domenii ale vieții
rurale. Aceștia ar trebui să redacteze chestionare complete, pe domenii,
adecvate fișării științifice a diverselor piese, optimizând și actualizând, unde
este cazul, chestionarele pentru Atlasul Etnografic al României. Pe baza
acestor chestionare, specialiștii din întreaga țară ar urma să refișeze pe teren
piesele cap de serie din colecțiile proprii, pentru a obține o sursă credibilă de
analogii justificate în cursul refișării ulterioare, în același spirit, a restului
pieselor din sene.
Chestionarele ar urma să vizeze:
1. Completarea datelor tehnice de ordin material și imaterial pentru
fiecare piesă cap de serie, dublată de înregistrarea audio-video a
relatărilor informatorilor;
2. Reconstituirea și fișarea separată, în satele de proveniență, a
ansamblului funcțional cu valabilitate zonală, căruia îi aparține
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fiecare piesă cap de serie, cu înregistrarea audio-video a
momentului prelevării datelor;
3. Fișarea și filmarea tehnicilor de execuție, mânuire și adecvare la
scop a pieselor cap de serie;
4. înregistrarea audio a contextelor conotative primare,
identificabile la nivelul conștiinței rurale;
5. Reconstituirea scalelor cronologice zonale la nivelul fiecărei
categorii de piese etnografice;
Organizată și desfășurată în modul descris, campania de teren ar
depăși considerabil scopul primar, adică fișarea științifică a obiectelor de
muzeu. Ea s-ar solda cu constituirea unei vaste arhive audio-video, cu
valoare documentară și credibilitate mult superioare informațiilor notate, cu
completarea golurilor din colecții și cu specializarea într-un anumit domeniu
al vieții rurale a personalului științific nou angajat.
O asemenea campanie nu este încă utopică sau tardivă. Terenul oferă
încă nu numai informatori credibili ci și, în mod surprinzător, un număr
neașteptat de mare de piese vechi și valoroase, ba chiar elemente inedite,
majore, de cultură rurală veche, neidentificate în cursul campaniilor
heirupiste descrise.
In condițiile în care o campanie de zece zile de teren nu costă mai
mult de patru milioane de lei pe persoană, în care sunt incluse și prețurile
materialelor audio-video necesare intervalului respectiv, nu credem că
problema financiară este insurmontabilă. Este posibil ca un asemenea proiect
de cercetare și salvare a patrimoniului rural tehnic imaterial să devină
interesant și pentru forurile finanțatoare europene, care ar fi, presupunem,
interesate să-l cofinanțeze, în condițiile în care ar fi prezentat, convingător și
profesionist, de la nivel central.
O asemenea acțiune ar reduce substanțial relativismul actual al bazei
de date, ar impune o anumită acuratețe a prelucrării informațiilor și ar bloca
tendința de cantonare în generalizări comode, în momentul publicării lor.
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Die Schwierigkeiten der Sammlungsforschung in den rumânischen
volkskundlichen Museen
Zusammenfassung

Der Autor behauptet, dass die Mehrheit der heutigen Karteikarten der
volkskundlichen
Gegenstanden
aus
den
rumânischen Museen
wissenschaftliche Lücken aufweisen und mehr fur Evidenz als fur
wissenschaftlichen Zwecke nutzbar sind. Der Mangel an wissenschaftlichen
Information hângt von der unvollstandigen und uneinheitlichen
Methodologie, die im Laufe der Jahren beim Kaufe der Gegenstanden direkt
von den Bauemfamilien angewandt wurde. Die technischen Daten sind
jahrenlang unvollstandig geblieben, es fehlen hăufig der funktionelle
Kontext, die Handhabetechniken, die sozialen und wirtschafîtlichen
Hintergrundinformationen. Der Autor meint, dass nur die letzten altén
Dorfbewohner imstande sind diese Lücken in den Informationen über das
tăgliche landliche Leben in der Zwischenkriegezeit zu beseitigen und schlágt
die folgenden Massnahmen vor:
1 .Die Ergănzung der technischen Daten für jedes Stück welches die
erste Stelle einer Auflistung einnimmt aus jedem Museum am
urspriinglichen Ort und Stelle, mittels mehrehren lokálén
Fachkundigen (audio-video Aufnahme), um spâter über ein reiches
Material fur Analogien zu verfugen
2. Die Wiederherrstellung und Erstellung eines getrennten
Merkblattes bezüglich des Funktionsgefuges mit Gebietsabdeckender
Gültigkeit, dem jeder Gegenstand gehört, mit audio-visuelle
Aufnahme des Zeitpunktes der Datenerhebung
3. Merkblatterstellung und die Verfilmung der Handhabetechniken
und der Zwecksanpassungstechniken zu den die erste Stelle der
Auflistung einnehmenden Stücke
4. Die Tonbandaufhahme der pnmăren intergrundinformationen
angebenden Zusammenhănge, die auf der Ebene des lăndlichen
Bewusstseins identifizierbar sind.
5. Die Wiederherrstellung der chronologischen Skala fur jedes Gebiet
und fur jede Gegenstandkategorie
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O POVESTE PENTRU TINE
-

pornind de la o propunere de organizare tematică
a unei expoziții de icoane pe sticlă1 Simona Teodora Roșea

Cum poți organiza o sală cu icoane într-o expoziție de bază? Cum
poți pune în dialog aceste obiecte ? Cum poți crea un spațiu plăcut pentru
vizitatorul avizat sau cel neavizat, pentru diferite categorii de vizitatori,
pentru cei care vin știind ce caută sau pentru cei care sunt doar în trecere
și vor să-și facă o impresie despre lucruri pe care nu le cunosc? Acestea
sunt câteva întrebări de la care pornește articolul de față. Ce urmează este
o poveste pentru tine, o incursiune în iconografia tradițională românească
și totodată în istoria sacră.
*
Muzeul Etnografic al Transilvaniei deține o bogată colecție de
icoane: atât pe lemn cât și pe sticlă. Indiferent de tehnica de execuție,
acestea sunt reprezentative pentru iconografia populară și împreună oferă
o imagine de ansamblu asupra acesteia. De asemeni se mai adaugă
stampele populare: icoanele pe hârtie, și nu în ultimul rând importante
sunt și icoanele pe pânză: praporii.
Icoanele pe sticlă dețin ponderea în colecțiile muzeului, provin din
mai multe centre de iconografie populară și prezintă o tematică foarte variată,
ceea ce dă posibilitatea unor combinații multiple de panotare. O formulă de
organizare a unui spațiu expozițional cu icoane pe sticlă, în expoziția de bază,
ar fi aceea a expunerii didactice, pe școli de pictură. O alta ar fi o prezentare
tematică, spre exemplu cronologia timpului sacru. în acest sens o variantă ar
fi cronologia anului liturgic (care începe la 1 septembrie), iar o alta
cronologia istorică - adică a modului în care persoanele sfinte reprezentate în
aceste icoane sunt consemnate în Vechiul Testament, Noul Testament și
scrierile agiografice. în acest al doilea caz, la organizarea expoziției
colaborează “oferta” fondului de icoane existent în colecția Muzeului
Etnografic al Transilvaniei cu “nuanțe” teologic-dogmatice legate de modul

1 Articolul dc față abordează doar partea de organizare a spațiului destinat icoanei pe
sticlă; dar concret tot în această sală mai sunt panotate icoane pe lemn - dispuse în
dialog cu primele și accesorii utile pentru înțelegerea întregului discurs iconografic.

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

216

Simona Teodora Roșea

în care istoria sfântă a înregistrat anumite evenimente.2 însă, revenind la
expunerea didactică, este important să se țină cont în expoziția de bază și de
diversitatea școlilor de iconografie transilvănene. Acestea sunt3: Nicula,
Iemuțeni, Șcheii Brașovului, Țara Oltului și Făgăraș, Maierii Albei Iulia, Laz
și Lancrăm, Mărginimea Sibiului; parte dintre “școli” reunind de fapt mai
multe centre și mai multe stiluri. Deci cum să faci pentru a oferi o expunere
cât mai completă și practică în același timp. Vei reține oare centrul și
caracteristicie sale în comparație cu un alt centru, cu celelalte școli? Vei
merge pe o expunere cronologică?
Soluția ar fi să organizezi spațiul ținând cont și de tematică, și de
școli și de frumusețea obiectelor în sine, și nu în ultimul rând de starea lor
de conservare. în acest sens, articolul de față îți propune o incursiune
plăcută prin istoria sfântă, tocmai pe baza unor exemplificări iconografice
reprezentative pentru școlile transilvănene de pictură pe sticlă. Așa poate
că vei reține mai ușor că ți-a plăcut o naștere de Nicula sau un Sfântul
Ioan Botezătorul de Mărginimea Sibiului. Vei învăța câte ceva admirând
aceste “chipuri” și vei rămâne oricum cu o imagine de ansamblu despre
icoana transilvăneană pe sticlă în general. Vei lectura aceste icoane prin
prisma unei viziuni eshatologice, a unui parcurs de la Facere până la
Judecată. 4
Icoanele îți “vorbesc” despre lumea de aici și lumea de dincolo,
despre sfinți și modul în care oamenii ajung sfinți, despre evenimente majore
din cronologia timpului sacru. Ele pot fi o fereastră și o cale ce transcende
realitatea mundană într-o istorie a mântuirii neamului omenesc; și așa începe
povestea...
...”Și a zis Dumnezeu: Să facem om după chipul și asemănarea
Noastră”5:

2 Expunerea se va referi în continuare la modul ideal de organizare a spațiului, dar în practică
discursul iconografic va fi mai redus, în funcție de posibilitățile de panotare existente.
3 Sf. sec. XVIII - înc. sec. XX; Mărgăul, o altă școală de iconografie transilvăneană, s-a
afirmat doar de pe la mijlocul sec. XX și marchează perioada de decadență a stilului.
4 Explicațiile privitoare la cronologia și specificul fiecărei teme sunt consemnate pe scurt,
temele abordate există în colecția M.E.T., dar precizez faptul că unele icoane simt citate doar
pentru tematică, starea lor de conservare fiind precară.
5 Biblia sau Sfânta Scriptură, 2001, Fc. 1,26.
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VECHIUL TESTAMENT
Sfânta Treime/ întreita Față
Școala: Laz sau Lancrăm
Datare: mijlocul sec. XIX
Proveniența: Poiana Sibiului, jud. Sibiu
Dimensiuni: 41 x 46,3 cm
Inscripții: “SFÂNTA TROIȚĂ”;
“O, Omega, N” (cu caractere chirilice)
Stare de conservare: bună
Anul achiziției: 1928
Nr. inv.: 3064

Dumnezeu este creatorul universului, deci el stă la începutul
“istoriei”. Ermimile (tratatele de iconografie) dogmatice dau indicații
privitoare la reprezentarea Sfintei Treimi, care se revelează în Vechiul
Testament (la stejarul Mamvri) sub forma a trei îngeri6. Iconarul medieval
rus, călugărul Rubliov, este cel cel care a pictat o icoană reprezentativă
pentru această scenă. în iconografia necanonică Sfânta Treime apare
totuși ca Tatăl bătrân, Fiul tânăr și Sfântul Duh sub forma unui porumbel
(dar acest porumbel s-a arătat doar în momentul Botezului Domnului).
Icoana existentă în fondul M.E.T., care reprezintă Sfânta Treime
sub numirea “întreita față” - misterioasă și simbolică, adoptând formula
de trei în unul (adică explicația dogmatică de “o ființă în trei persoane”
egale între ele), deși necanonică7, ar putea fi compatibilă cu o viziune
trinitară de creare a lumii (acel “să facem” din cartea Genezei).
6 "Domnul I S’a arătat (lui Avraam) la stejarul Mamvri, pe când el ședea în pragul cortului
său sub zăduful amiezei. Și ridicându-și el ochii, s'a uitat: și iată, trei Oameni îi stăteau în
față; și dc cum I-a văzut, a alergat din pragul cortului său în întâmpinarea Lor și s’a închinat
până la pământ. Și a zis: “Doamne, dac’am aflat har în ochii Tăi, nu-1 ocoli pe robul
TăMO’...”, Biblia sau Sfânta Scriptură,2001,Fc. 18, 1-3.
Cât privește modul acesta neobișnuit de reprezentare al Sfintei Treimi: "sub fonna unui cap
cu două frunți largi, patru ochi umbriți dc tot atâtea sprâncene, trei nasuri cu mustățile și
gurile corespunzătoare și barba în trei mănunchiuri, totul încadrat în aureola triunghiulară a
Tatălui Ceresc” (în cazul dc față aureolă rotundă iar Sfânta Treimc/Troiță stă în tronul slavei),
este greu de spus dacă "asemenea imagini hibride ar putea fi interpretate ca o “erezie”
necugetată datorată meșterilor zugravi sau ca o exaltare conștientă a simbolului Trinitar
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Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil

8 noiembrie
Școala: Nicula
Datare: a doua jum. a sec. XIX
Proveniența: colecție particulară (R.K.),
Cluj
Dimensiuni: 25,7 x 31 cm
Inscripții: “MIHAIL SI GAVRIL”
Stare de conservare: ușoare exfolieri ale
stratului pictural
Anul achiziției: 1980
Nr. Înv.: B7732
Bibliografie: Podea 2002, planșa nr. 28;
p.109

Școala: Nicula
Datare: înc. sec. XIX
Proveniența: Sălciua,jud. Alba
Dimensiuni: 26 x 31 cm
Inscripții: “ARHANG(H)EL
MIHAIL”
(cu caractere cirilice)
Stare de conservare: bună
Anul achiziției: 1928
Nr. înv.: 2676
Bibliografie: Podea 2002, planșa
nr.27; p.109

în Geneză se spune că la început Dumnezeu a făcut cerul și
pământul, iar scrierile teologice dau de înțeles faptul că prin cer se
susținut cu hotărâre în confruntarea cu doctrina unitariană care neagă dogma Trinității (...)”.
în frescă, acest model a fost reprezentat atât la baza cupolei ce acoperă pronaosul bisericii
ortodoxe din Bcclean, monument pictat la 1808 de zugravul Pantelimon; cât (într-o formă
mai complexă) și pe dosul catapctcsmei bisericii din Voievodenii Mici (alături de “Năframa
Veronicăi”), lăcaș pictat de zugravii Nicolae și Gheorghc Grecu din Săsăuș.; Valeriu Literat.
Biserici vechi românești din Țara Oltului, postfață, ediție îngrijită și indice de Nicolae Sabău,
Ed. Dacia. Cluj-Napoca 1996, p.260.
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înțelege și mulțimea îngerilor8 - care au fost creați ca ființe spirituale încă
înainte de crearea omului. Din mulțimea îngerilor9 iconarul țăran i-a
reprezentat pe Sf. Mihail și Gavriil sau doar Sf. Mihail. Sărbătoarea
Sfinților îngeri: “soborul sfinților îngeri” se prăznuiește la 8 noiembrie.
în popor sunt considerați cei mai mari dintre îngeri, “apărători ai
oamenilor buni și vestitori ai lui Dumnezeu”, păzitori ai oamenilor de la
naștere până la moarte și „purtători ai săbiei morții”; iar Arhanghelul
Mihail este una dintre cele mai de seamă căpetenii ale oștilor îngerești,
care stă deasupra celor mai bum dintre oameni și le salvează sufletele
chiar și din infern. La arhangheli se făcea turta areților, care se arunca
între oi, pentru a se vedea cum le va merge oilor.10

Adam și Eva
- Alungarea lui Adam din rai/ultima duminică înaintea Postului Paștelui

f—

Școala: Nicula
Datare: sf. sec. XIX
Proveniența: Apahida;jud. Cluj
Dimensiuni: 25 x 31 cm
Inscripții: “ADAM”; “EEVA”
Stare de conservare: bună
Anul achiziției: 1924
Nr. înv.: 7606

Tema Adam și Eva face trimitere la vârsta paradisiacă a omenirii dar și la
alungarea din rai; astfel există compoziții mai ample (ex. de Șcheii
Brașovului) unde apar și zodiile, îngeri, povestiri auxiliare. Icoana surprinde
momentul ispitei, al “împământenirii” locuitorilor grădinii raiului. Pomenirea
8 Prin "cerul și pământul" (ebraism) se înțelege rezultatul creației, cosmosul ordonat, “existența
întregului univers" (Sf. Vasile cel Mare). Alți Sfinți Părinți înțeleg lumea îngerească și cea
materială; Biblia 2001, explicații. IPS Bartolomeu Anania, la Fc. 1,1; p.22, nota c.
9 Prin Tradiție se consideră că îngerii sunt grupați în nouă cete îngerești.
10 loan Toșa. Simona Munteanu. Calendarul țăranului român de la sfârșitul secolului alXIXlea, 2003, p.277-278.
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“alungării lui Adam din Rai” se face în ultima duminică dinaintea Postul
Paștelui. Evenimentul este remenorat și în colinde: “Dumnezo, de la început,/
Pe tătă lumea-o făcut;/ Și-o făcut Domnu’ Hristos,/ Pe Adam, foarte frumos./
Da’de pus unde l-o pus?/ In gredina raiului./ De mâncare ce i-o dat?/Din tăți
pomii să mănânce,/ Numa din pomu-nflorit/ Să nu mânce că-i oprit./ Șărpele
cel veninos/ O darmat o creangă-n jos,/ Și o luat un măr frumos/ Și la Eva 11o dat,/ Și din gur-o cuvântat:/ - Na, Evă, mănânc-o poamă,/ Că tu-i fi mai
mare doamnă./ Eva din el o-mbucat/ și la Adam I l-o dat./ Și Adam, dacă ombucat,/ Gol de haine s-o aflat./ Dumnezo o auzit,/ Și la ei că o vinit,/ Și pe
Adam 1-o-ntrebat:/ - Măi Adame, ce-ai lucrat,/ De porunca ai călcat-o?/ Doamne, Eva mi l-o dat!/ - Dar tu, Evă, ce-ai lucrat,/ De porunca ai călcato?/ - Doamne, șărpele mi-o dat./ Fi-o-ai, șărpe, blăstemat,/ Une te-or afla
culcat,/ capu’ să-ți fie sfărâmat./ -Și tu, Adame,-i mere-n jos/ Și-I lucra om
păcătos;/ Și tu, Evă, încă-i mere,/ Și-i lucra ca și-o muiere/ Și-i naște prunci
cu durere,/ Mândră-i sara de Crăciun.”11
Ca temă, reprezentarea lui Adam și a Evei apare încă din primele
secole creștine, în pictura catacombelor romane. în fresca medievală această
imagine putea să însoțească mai ampla compoziție a Judecății de Apoi, iar în
pictura parietală a bisericilor de lemn apare spre ex. în pronaos (ex. Biserica
din Cizer, Sălaj, aflată actualmente în Parcul Etnografic “R. Vuia”).

Sfântul Ilie
20 iulie
Școala: Mărginimea Sibiului; Săliște
Datare: sec. XIX
Proveniență: Poiana Sibiului, jud. Sibiu
Dimensiuni: 36,5 x42,5 cm
Inscripții: “SF(ÂNTU)L PROROK
ILIE”
(scris invers, cu caractere chirilice);
“(I)L1E”, “ELISEI), (cu caractere
chirilice)
Stare de conservare: bună
Anul achiziției: 1944
Nr. inv.: 8778

11 Macarie Marius-DanDrăgoi, Ler Sfântă Mărie. Colinde de pe Valea Țibleșului, 2005,
p.343-344; inf. Măercan Victoria. 65 ani, Spermezcu.
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Este un prooroc al Vechiului Testament, devenit popular în
creștinism mai ales pentru calitățile sale de “stăpân al ploii” (la a cărui
rugăciune Dumnezeu a deschis cerul, dând ploaie), referință importantă întro cultură agrară, a cărei centralitate este rodul pământului. Nu întâmplător s-a
impus reprezentarea sa în “carul de foc” cu care se spune că a fost înălțat la
cer și care reprezintă un vehicul al plimbărilor sale celeste.
Sfântul Ilie avea rolul de a ocroti grânele, să dea ploaie binefăcătoare,
să ferească holdele de grindină și gospodăria de trăznet. Iată și una dintre
legendele Sf Ilie: „De când cu începutul lumii, Dumnezeu a fost dat
pământul în stăpânirea dracului, numai i-a zis că să se poarte bine. Dar
diavolul l-a iudit pe Sf Ilie de a ucis pe tatăl și pe mama sa. Sf. Ilie a rugat cu
atâta credință pe Dumnezeu, să-i dea putere asupra diavolului, până i-a trimis
Dumnezeu car de foc și patru cai cu aripi și l-a luat în cer. Atunci dracii, cu
toții după dânsul să vadă ce face. Dumnezeu i-a dat tunul și fulgerul și, când
a slobozit Sf. Ilie tunul în ei, cu gândul să prăbușească toți dracii în iad, cerul
și pământul s-a cutremurat... ”12
Dincolo de aceste legende populare este de fapt povestirea biblică,
bine reprezentată de altfel în iconografie. Profetul Ilie din vremea lui Ahab a
fost hrănit de corbi în deșert, a fost călăuzit în diferite momente ale misiunii
sale divine de un înger, l-a aflat pe urmașul său, profetul Eliseu, în vreme ce
acesta ara cu boii pe câmp și a fost ridicat la cer într-un car de foc și cu cai de
foc în văzul lui Eliseu - căruia sfântul Ilie i-a lăsat ca semn distinctiv al
vocației profetice cojocul13 său. Așadar toate elementele icoanei populare
există menționate în diferite momente ale vieții Sf. Ilie.14 Această
reprezentare a Sfântului Ilie se poate întâlni în iconografia răsăriteană rusescă
sau balcanică (ex. Macedonia). Specific icoanei este tocmai esențializarea
unor povestiri biblice sau agiografice, suprapunerea unor momente absolut
distincte în timpuri diferite nefiind nicidecum o problemă.
într-o icoană cum este cea a Sf. Ilie spre exemplu intervenția
originală a iconarului țăran este aceea că el înlocuiește pe Elisei care ară cu
Adam care ară15 - viziunea legendară asupra lui Adam lucrând pământul
fiind mult mai populară, prezentă în diferite povești despre „moș Adam”.
Sărbătoarea la țară se ține la mare cinste și face parte dintr-un întreg
ritual al recoltei.
*
12 Tudor Pamfile, Sărbătorile la români, 1997, p. 121.
13 „apoi a ridicat cojocul lui Ilie care căzuse de la acesta asupra lui Elisei”, 4 Regi, 2, 13.
14 Biblia 2001,3 Regi 17-19,21 și 4 Regi 1-2.
15 Dumitru Dancu, Iuliana Dancu, Pictura țărănească pe sticlă, 1975, planșa 40.

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

Simona Teodora Roșea

222

NOUL TESTAMENT
Nașterea Maicii Domnului

8 septembrie
Școala: Nicula
Datare: sf. sec. XVIII
Dimensiuni: 20,2 x 23,2 cm
Inscripții: “(NAȘT)ERIE PRE(CI)STT’;
“(1O)AKIMU(/)KU ANA”; (cu caractere
chirilice)
Stare de conservare: spartă
(o bucată lipsă)
Anul achiziției: 1924
Nr. înv: 7614

Nașterea Maicii Domnului este prima sărbătoarea a noului an
bisericesc, an care începe la 1 septembrie, și totodată marchează venirea
toamnei. Era considerată data la care se duc rândunelele.16
Acest praznic este numit și Sântă Mărie Mică, în comparație cu
sărbătoarea de la 15 august: Adormirea Maicii Domnului, Sântă Mărie Mare.
Aducerea Maicii Domnului la Templu/ Ovidenia
21 noiembrie

h
':
I

<;
i
II
|
■

I

Școala: Nicula
Datare: sf sec. XVIII
Proveniența: Rodna Veche, jud. BistrițaNăsăud
Dimensiuni:
Inscripții: “M(ITI)R Th(EO)U”; “1(ISU)S
H(RISTO)S”, (cu caractere chirilice)
Stare de conservare: exfolieri ale stratului
pictural
Anul achiziției: 1940
Nr. Înv.: 8673

16 Toșa, Munteanu, Op.cit., p.274.
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Prăznuită la 21 noiembrie, Intrarea în Biserică a Maicii Domnului
semmnifică aducerea Fecioarei pruncă la templu de către părinții săi, Sfinții
loachim și Ana, care își închină copilul Domnnului. Acolo Maria a trăit în
rugăciune și ascultare până la vremea logodnei sale cu Iosif.
în calendarul popular sărbătoarea numită și Ovidenie era serbată
“pentru sporirea turmelor și apărarea lor de fiare sălbatice”, fiind ziua în care
se ținea Filipul cel Mare. De asemeni în ziua de Ovidenie se făceau praznice
“pentru copiii morți și pentru morții care au murit fără lumină, pentru care se
făcea lumânări și se dădeau pomană împreună cu o oală de lut plină cu apă”.17
Buna Vestire
25 martie
Școala: Nicula
Datare: sf. sec. XIX
Proveniența: colecție particulară (R.K.),
Cluj
Dimensiuni: 23 x 30 cm
Inscripții: “VESTIRE”
Stare de conservare: bună
Anul achiziției: 1980
Nr. înv.: B7728
Bibliografie: Podea 2002, planșa nr.l,p. 107

Marchează primul moment important al Noului Testament, “da”ul Măriei, fiică curată a neamului omenesc, din care se va întrupa cea de-a
doua persoană a Sfintei Treimi, Dumnezeu Fiul: Iisus Hristos. Icoana
înfățișează binecuvântarea arhanghelului Gavriil: “Bucură-te, ceea ce ești
plină de har, Domnul este cu tine. Binecuvântată ești tu între femei! (...)
Duhul Sfânt Se va pogorî peste tine și puterea Celui- Preaînalt te va
umbri; pentru aceea și Sfanțul Care se va naște din tine Fiul lui Dumnezeu
se va chema.”18
Ziua era ținută în toate satele românești ca sărbătoarea cea mai
importantă din Postul Mare, deoarece credincioșii aveau “dezlegare la
pește”. Acum veneau rândunelele și cucul iar în zori se făceau focuri în
grădini, se ardeau gunoaiele și se afumau pomii ca să rodească. Copiii în
17 Toșa, Munteanu. Op.cit, p.280.
18 Biblia 2001. Lc. 1,28-35.
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ajunul Buneivestiri înconjurau casa de trei ori și spuneau să fugă șerpii și
șopârlele.19

Nașterea Domnului

Crăciunul

25 decembrie
Școala: Nicula
Datare. înc. sec. XIX
Proveniența: Sălciua, jud. Cluj
Dimensiuni: 30 x 30,5 cm
Inscripții: “S: NAȘTEREIA: DONULUI
NOSTRU: I(ISU)S: H(RISTO)S:” (cu
caractere chirilice ușor deformate)
Stare de conservare: bună
Anul achiziției: 1928
Nr. înv.: 2664
Bibliografie: Podea 2002, planșa nr. 3;
p.107

Sărbătoare plină de bucurie și lumină, prăznuită la 25 decembrie,
Nașterea Domnului semnifică pentru creștini împlinirea profețiilor privind
întruparea Mântuitorului lumii. La ieslea pruncului sfânt născut de Fecioara
Maria într-o peșteră de lângă Betleem vin să se închine atât magii, care
aduc daruri, cât și păstorii, steaua călăuzitoare și un cor angelic ceresc
întregind iconografia dogmatică a celei mai vechi sărbători creștine. “Și
iată, steaua pe care o văzuseră (magii) în Răsărit mergea înaintea lor, până
ce a venit și a stat deasupra locului unde era Pruncul. Și văzând ei steaua,
s’au bucurat cu bucurie mare. Și intrând în casă L-au văzut pe Prunc
împreună cu Mana, mama Sa; și căzând la pământ, I s’au închinat; și
dechizându-și vistieriile, l-au adus daruri: aur, tămâie și smirnă.”20
Acest moment al nașterii și semnificația nașterii lui Hristos sunt
cântate în colinde, sunt cântate de către copii și adulți chiar de la începutul
postului Crăciunului. Cântarea culminează în seara de ajun, când cetele de
colindători merg din casă în casă pentru a aduce vestea nașterii Domnului.
“La apus și miază-noapte/ Era întuneric foarte, dar a revărsat lumină/ Sfânta
Lege-n rădăcină,/ Sădită de Dumnezeu/Prin cel iubit, Fiul Său./Răsăritul cel
de sus/ S-a ivit și la Apus/ Și-n părțile lumii toate/ Precum și la miază-noapte/
19 Toșa. Munteanu. Op cit, p. 105-106.
2°B/W/i7 2001,Mt.2,9-11.
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Când s-a născut pe pământ/ Astăzi Mesia cel Sfânt./ Aceasta au dovedit/ Trei
crai de la Răsărit./ Și păstorii mărturie/ C-au văzut ce va să fie/ Când înjerii
sus cântau/ Și ei încă fluierau/ întru cinstea lui Iisus/ Cu puterea cea de sus./
Alergat-au ca să vadă/ Ce să fie-atâta rază?/ Și-l aflară-nfășiat/ Pruncul în
iesle culcat/ Și Fecioara Preacurată (... )”21
Moș Crăciun, personajul legendar care aduce daruri în noaptea
marelui praznic împărătesc, se spune că era “sfântul cel mai bătrân care are
curți mari și bogate în cer și aduce bucurie și sănătate la toți”. Altă legendă
spune că stăpânul curților în care s-a născut Iisus se numea Crăciun.
Acestuia Fecioara I-ar fi spus: “Iată te iert și ziua nașterii fiului meu să se
numească, după numele tău, Crăciun”.22
Maica Domnului

Școala: Șcheii Brașovului
Datare: sec. XIX
Proveniența: Barcani, jud. Covasna
Dimensiuni: 40 x 46 cm
Inscripții: “M(ITI(R Th(EO)U”, “N,
Omega, O”
(cu caractere chirilice)
Stare de conservare: bună
Anul achiziției: 1982
Nr. înv.: B8170

Din momentul nașterii Domnului, Fecioara Maria cea aleasă primește
și atributul de Maică a Domnului, fund reprezentată cu pruncul Iisus în brațe.
Tema predilectă este Maica Domnului Hodighitria, adică Maica Domnului
călăuzitoare (în acest sens a se vedea Maica Domnului de la Nicula).
îndrumătoare, rugătoare, dulce-mângâietoare, născătoare, îndurerată
sau împărăteasă, Maica Domnului este o prezență preeminentă în iconografia
creștină. Cel mai adesea și specific pentru iconografia răsăriteană, Maria, în
multele sale chipuri, e reprezentată de fapt ca Theotokos, adică Născătoare de
Dumnezeu (după trup); împreună cu Fiul Său, “Unul-născut, care din Tatăl s-a

1 Ioan Bocșa, Colinde românești, 2003, II, p.488.
'" Toșa, Munteanu. Op.cit., p.287-288.
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născut mai înainte de toți vecii”23. Alături de imaginile emblematice ale
Fecioarei cu Pruncul, iconografia Maicii Domnului poate fi grupată într-un
ciclu mariologic extins, un grupaj de secvențe atât istorice cât și simbolice.
Dintre acestea, iconografia transilvăneană pe sticlă preia mai ales episoadele
biblice neo-testamentare. Acestea sunt într-o ordine cronologică următoarele:
Nașterea Maicii Domnului, Aducerea la templu a Maicii Domnului, Educația
Măriei, Bunavestire, Nașterea Domnului, Fuga în Egipt, Răstignirea, Prohodul
Domnului, învierea, înălțarea, Pogorârea Sfântului Duh, Adormirea Maicii
Domnului. O icoană cu caracter mai mult dogmatic, ce ar putea totuși încheia
ciclul mariologic este încoronarea Maicii Domnului. Dintre reprezentările
mariologice simbolice, sunt de reținut Maica Domnului - Izvorul tămăduirii
sau mai ales Maica Domnului îndurerată. Această imagine, numită și Maica
Domnului Jalnică, s-a bucurat de o mare popularitate în rândul diferitelor școli
de pictură din Transilvania.
Maica Domnului apare însă și în medalioane inserate în unele icoane,
fiind - alaturi de Iisus, o prezență protectoar. Spre exemplu în icona extinsă a
temei “Adam și Eva”, sau în icoana Sfântului Nicolae.
Maica Domnului cu Pruncul este o numire generică dată acelei
categorii de icoane care o reprezintă pe Maica Domnului, în diferite ipostaze,
ținându-1 în brațe pe Hristos. în iconografia creștină aceste ipostaze poartă
fiecare un nume specific, ba chiar sunt individualizate toponimic (ex. Maica
Domnului din Vladimír, Maica Domnului de la Don). în privința numirilor,
cel mai frecvent model este acela al Maicii Domnului Hodighitria sau
îndrumătoarea24 - despre care se spune că prima icoană ar fi fost realizată
chiar de Evanghelistul Luca. O altă temă preferată, care redă afecțiunea
maternă, este Maica Domnului Glikofilusa - Dulce iubitoare sau Dulce
mângâietoare. Maica Domnului Orantă sau Rugătoare apare și în ipostaza de
Maica Domnului a semnului, adică fiind însărcinată.
în iconografia transilvăneană pe sticlă, cel mai des este reprezentat
tipul Maicii Domnului Hodighitria. Acesta este în fapt și tipul Maicii
Domnului de la Nicula, o icoană pe lemn realizată de preotul Luca din Iclod,
actualmente aflată pe iconostasul bisericii mari. Această icoană făcătoare de
minuni, devenită centru de interes al pelerinajelor care se făceau la
mănăstirea Nicula este considerată totodată și originea simbolică a școlii de
pictură pe sticlă din localitatea omonimă.

Articol din “Crez”.
24 vezi icoana de față.
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întâmpinarea Domnului/ Șiretenia
2 februarie
Școala: Nicula
Datare: sf. sec. XVIII -înc. sec. XIX
Proveniența: Feleac, Cluj
Dimensiuni: 25,5 x 31,5 cm
Inscripții: “STR7TENI7I LUI H(RISTOS)” (cu
caractere chirilice)
Stare de conservare: exfolien ale stratului
pictural; rama înlocuită
Anul achiziției: 1939
Nr. înv: 8541

întâmpinarea Domnului/ Șiretenia este momentul care urmează
nașterii, la 40 zile după Crăciun, zi în care, potrivit Legii vechi, Fecioara a
venit la templu pentru curățirea sa. Atunci lisus a fost întâmpinat de bătrânul
Simeon care a mărturisit că din Fecioară s-a putut naște un mântuitor al
neamului omenesc.2'
în satul tradițional de Șiretenie se făcea pronosticarea mersului iernii:
“de va fi vreme rea în această zi e nădejde de a nu mai ține iarna mult, iar de
va fi vreme bună, iama va fi mai îndelungată”. Femeile țineau această zi ca
făcând parte din Filipii de iarnă.26
lisus și loan copii (lisus cu globul și loan cu mielul)

Școala: Nicula
Datare: înc. sec. XIX
Anul achiziției: 1966
Dimensiuni: 28,5 x 33,5 cm
Stare de conservare: relativ bună
Nr. înv.: A670225
*

25 Ene Braniște. Liturgica generală, 1993, p. 165
"6 Toșa. Munteanu. Op.cit., p.76.
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loan cu mielul și lisus cu globul este o temă iconografică populară
mai ales în mediul catolic, fiind asimilată tematicii icoanelor pe sticlă
transilvănene (în special de Nicula). Imaginea reprezintă un fel de proiecție
în vremea copilăriei a atributelor celor două persoane sfinte unite nu numai
prin rudenie trupească dar și prin cea spirituală.
Sfântul loan Botezătorul

Școala: Mărginimea Sibiului, Săliște
Datare: sec. XIX
Proveniența: Poiana Sibiului, jud. Sibiu
Dimensiuni: 38 x 43,4 cm
Inscripții: Inscripții: “SF(ÂNTU)L IOAN
(...?)”; “I(ISU)S H(RISTO)S”; (cu
caractere chirilice)
Stare de conservare: bună
Anul achiziției: 1944
Nr. de inventar: 8780

Prăznuit și la 7 ianuarie (alături de 24 iunie și 29 august) prin
sărbătoarea “Soborul Sfântului loan Botezătorul după Botezul Domnului”,
Sfântul loan este ultimul dintre marii profeți ai Vechiului Testament și cel
mai mare sfânt după Fecioara Maria. Icoana îl înfățișează pe profet în
deplinătatea sa, “Glasul celui ce stigăîn pustie: Gătiți calea Domnului, drepte
faceț-1 cărările”. “Iar acest loan avea îmbrăcămintea din păr de cămilă, și
cingătoare de piele împrejurul mijlocului, iar hrana lui erau lăcuste și miere
sălbatică. Atunci au ieșit la el Ierusalimul și toată Iudeea și toată
împrejurimea Iordanului. Și se botezau de către el în râul Iordan,
mărturisindu-și păcatele”.27
Sfântul loan Botezătorul reprezenta în lumea satului unul dintre cei
care erau “socotiți sfinți” pentru că în această zi se sfințesc toate lucrurile o
dată cu sfințirea apei și pentru că a botezat pe lisus și se roagă necontenit
pentru oameni stând mai aproape de Dumnezeu. Alături de praznicul
Bobotezei ziua Sfântului loan încheia sărbătorile Crăciunului și era prăznuită
mai ales de cei care îl aveau patron onomastic.28

27 Biblia 2001. Mt.3,3-5.
28 Toșa. Munteanu. Op.cit., p.62-63.
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Botezul Domnului/ Bobotează
6 ianuarie

Școala: Laz
Datare: sec. XIX
Proveniența: Poiana Sibiului, jud. Sibiu
Dimensiuni: 37,5 x 42 cm
Inscripții: “O; Omega, I”; “IOAN”;
“BOTEZU LUI I(ISU)S: H(RISTO)S:”
(cu caractere chirilice)
Stare de conservare: foarte bună
Anul achiziției: 1944
Nr. înv.: 8815

Praznic împărătesc, sărbătoarea Botezului sau Epifaniei reprezintă
momentul în care Sfânta Treime se revelează în plenitudinea puterii Sale iar
Iisus Hristos este investit oficial cu calitatea de mântuitor al lumii. în timp ce
Ioan îl botează în râul Iordan pe Hristos, îngerii dau slavă lui Dumnezeu. “Și
după ce a fost botezat Iisus a ieșit îndată din apă, și iată cerurile I s-au
deschis; și Ioan a văzut Duhul lui Dumnezeu pogorându-se ca un porumbel și
venind peste Dânsul. Și iată, "las din ceruri grăind: Acesta este Fiul Meu cel
iubit întru Care am binevoit!”
în calendarul popular Bobotează numită și “Apă Botează” este
considerată ultima sărbătoare din ciclul Crăciunului. “Când mai este încă un
ceas până se face ziuă se face sfințirea apei în Biserică, apoi preotul cu
cântărețul umblă prin sat de sfințește casele”. Apa sfințită avea puterea de a
vindeca pe oameni și de a alunga dracii. Se credea că în noaptea ajunului
Bobotezei se putea afla ursitul de către “fetele mari și văduvițe” și că în acea
noapte cerurile se deschideau. în ziua de Bobotează se obișnuia ca să se
viziteze nașii și rudele apropiate și în această zi se putea pronostica și recolta
în acel an: dacă în ziua de Bobotează va fi ger și frig, “anul va fi roditor”,
dacă “va bate crivățul când se botează apele, lumea va fi sănătoasă și se vor
face bucatele, dacă va bate austral lumea se supără crezând că nu vor fi
sănătoși și nu se vor face bucatele”, iar dacă “plouă, ninge sau e promoroacă
r*
w w 30
va n an manas .*
29B/W/ű2001,Mt.3, 16-17.
30 Toșa, Munteanu. Op.cit., p.52-62.
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Schimbarea la Față

6 august

Școala: Făgăraș
Datare: sec. XIX
Proveniența: Drăguș (Făgăraș),
jud. Brașov
Dimensiuni: 39 x 44 cm
Inscripții:
“SKIMBA(R)IE LA
FAȚ(Ă)” ; (nr. Tablelor legii/ cifre
arabe): “1 2 3 4 5 6 7 8 (9) (1)0”; “O,
Omega, N” (cu caractere chirilice)
Anul achiziției: 1928
Stare de conservare: bună
Nr. înv.: 3128

Schimbarea la Față marchează momentul în care Hristos se arată
ucenicilor în chip minunat, învăluit în lumina necreată a dumnezeirii, în
natura sa mistică. Această revelație a dumnezeirii stă la baza teologiei
răsăritene a energiilor necreate (Sf. Grigore Palama) și justifică reprezentarea
sfinților cu aureole - pentru că aureolele sunt de fapt simbolul acestei
cunoașteri (apofatice), a binecuvântării lui Dumneze. “Și după șase zile,
Iisus l-a luat pe lacob și pe Ioan, fratele acestuia, și I-a dus pe un munte înalt,
ei între ei. Și S’a schimbat la față înaintea lor; și a strălucit fața Lui ca
soarele, iar veșmintele I s’au făcut albe ca Lumina. Și iată, Moise și Ilie li
s’au arătat vorbind cu El”.3132
Sărbătoarea Schimbării la Față, praznic împărătesc, a fost introdusă
în Răsărit din sec. V iar în Apus după biruința de la Belgrad asupra turcilor:
1456. în calendarul popular sărbătoarea se mai numește și Preobrajeme și era
considerată data la care începe să treacă vara. La Schimbarea la Față se
aduceau la biserică și prinoase din pârga strugurilor. Sărbătoarea, care
cădea în postul Sfintei Marii, se prăznuia și cu “dezlegare la pește”.

31 Biblia 2001, Mt. 17. 1-3.
32 Toșa, Munteanu. Op.cit, p.272-273.
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Intrarea în Ierusalim
Duminica Floriilor

Școala: Nicula
Datare: înc. sec. XIX
Proveniența: Gilău, jud. Cluj
Dimensiuni: 22 x28 cm
Inscripții: text parțial acoperit:
“DUM(?)I(?)K(... )F(...)” (caractere
chirilice)
Stare de conservare: spartă33
Anul achiziției: 1939
Nr. înv.: 8452
Bibliografie: Irimie-Focșa 1968,
repród, nr.47-48; p.29
Iconografia populară se axează pe marile momente ale istoriei
sacre. In acest sens, din viața Mântuitorului pictorii țărani au realizat în
special icoane prăznicare sau care reprezintă săptămâna patimilor și prea
puțin icoane cu minunile săvârșite de Iisus Hristos. De aceea și studiul de
față se referă în special la icoane ale sărbătorilor.
Intrarea în Ierusalim, Duminica Floriilor, este un moment care
marchează începutul săptămânii patimilor - timp reprezentativ pentru
istoria mântuirii și dispunând de o bogată iconografie. “Mergând deci
ucenicii și făcând după cum le-a poruncit Iisus, au adus asina și mânzul și
și-au pus pe ele vestmintele, iar El a șezut pe Ele. Și cei mai mulți din
mulțime își așterneau hainele în cale, iar alții tăiau ramuri din copaci și le
așterneau pe cale; iar mulțimile care mergeau înainte-I și cele ce veneau
după El strigau, zicând: Osana, Fiul lui Dávid; binecuvântat este Cel ce
vine întru numele Domnului! Osana întru cei de sus!”34
Sărbătoarea Floriilor este menționată încă din sec. IV; ea se ținea cu
fast și în Bizanț (zi în care împăratul acorda grațieri), și în Țările Române. în
satul românesc Floriile marcau începutul săptămânii mari, numită și
săptămâna neagră sau săptămâna patimilor. în această zi era și “dezlegare la
pește”. în amintirea ramurilor de finic și măslin cu care a fost întâmpinat
33 Icoana nu poale fi expusă (datorită stării precare de conservare).
34JB/W/a2001,Mt.21,6-9.
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Mântuitorul la porțile Ierusalimului, acum se împărțeau credincioșilor, la
biserică, ramuri de salcie sfințite de către preot. Aceste ramuri, de care se
leagă mai multe credințe populare, erau păstrate la icoană.
în ziua de Florii proprietarii de animale făceau văcălii: “niște
cocuți facuți din aluat de grâu sau de grâu amestecat cu secară, după cum
e starea, pe care le duce la biserică, apoi le dau păstorilor, câte vite are
atâtea văcălii”. în această săptămână dinaintea învierii femeile și fetele
terminau de țesut și cusut frumoasele haine pentru Paști, iar dacă până în
Joia mare acestea nu erau gata, venea Joimănca, o ființă malefică ce le
pedepsea pe leneșe.35 De joi încolo se vopseau și ouăle roșii, se făceau și
cozonacii și cele de trebuință pentru sărbători. Dar foarte importantă era
acum spovedania și împărtășania dinaintea Paștilor.
Cina cea de Taină
Joia Mare

Școala: Nicula
Datare: sf. sec. XIX
Proveniența: colecție particulară (R.K.),
Cluj
Dimensiuni: 26,5 x31 cm
Stare de conservare: bună
Anul achiziției: 1980
Nr. înv.: B7716
Bibliografie: Podea 2002, planșa nr. 17,
p.108

La Cina cea de Taină Mântuitorul Iisus Hristos instituie taina
Euharistiei: “Iar pe când mâncau ei, lisus, luând pâine și binecuvântând, a frânt
și le-a dat ucenicilor, zicând: “Luați, mâncați, acesta este Trupul Meu”. Și
luând paharul și mulțumind, le-a dat zicând: “Beți dintru acesta toți, că acesta
este Sângele Meu, al Legii celei Noi, carele pentru mulți se varsă spre iertarea
păcatelor. Și vă spun Eu vouă că de acum nu voi mai bea din acest rod al viței
până în ziua când voi bea cu voi, nou, întru împărăția Tatălui Meu”.” 36

35 Toșa. Munteanu, Op.cit, p. 147-148.
36BtWza2001,Mt.26, 26-29.
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Mai ales în variantele școlii de Nicula, și datorită dimensiunilor
vechii sticle de glăjărie, această temă este sintetizată; astfel în jurul lui
Iisus apar doar o parte dintre apostoli, ei exprimând de fapt totalitatea
ucenicilor, în schimb (ex.) apar în compoziție și îngerii.
In popor se spunea că în această zi morții vin pe la vechile lor
locuințe, unde stau până la Moși sau Sărbătoarea Moșilor (sâmbătă înainte
de Rusalii sau Duminica Mare), când se fac împărțeli de plecarea
sufletelor, când morții pleacă cu colacul și cu oala pe care le-au căpătat.
De asemeni în această zi se plantau pomi, deoarece se credea că se prind
mai bine, iar fetele și femeile leneșe riscau să dea ochii cu Joimărica.37

Răstignirea Domnului
Vinerea Mare

Școala: Nicula
Proveniența: colecție particulară (R.K), Cluj
Datare: sf. sec. XIX
Anul achiziției: 1980
Dimensiuni: 23 x 28,5 cm
Inscripții: “REST1GNIRA”
Stare de conservare: bună
Nr. înv.: B7744

Jertfa pe cruce a lui Iisus Hristos este sfârșitul unei excepționale
biografii umane și un moment de reper din perspectiva unicității existenței
eristice. Unele icoane exprimă plenitudinea parrticipăni creației la acest
eveniment cosmic. Atunci apar alături de Maica Domnului și Sfântul Ev.
Ioan, îngerii, soarele și luna. Icoana de față, cu o compoziție esențializată,
reprezintă modelul care s-a impus cu precădere în iconografia populară.
“Atunci Iisus, văzând pe mama Sa și pe ucenicul pe care-1 iubea stând
alături, I-a zis mamei sale: “Femeie, iată fiul tău!” Apoi I-a zis ucenicului:
“Iată, mama ta!” (...) Deci, când a luat oțetul, Iisus a zis: “Săvârșitu-s’a!... ”.
Și, plecându-Și capul, Și-a dat duhul.”38
3 Antoanela Olteanu. Calendarele poporului român, 2001, p.613-615.
38 Biblia 2001, In. 19,26-30.
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ín această vineri, numită Vinerea Mare sau Vinerea Seacă, care
cuprinde toate vinerile unui an întreg39, se fac ouăle roșii și se pregătește
pasca. Cine poate, ajunează în această zi.40

Maica Domnului îndurerată
Școala: Nicula
Datare: sf. sec. XIX -înc. sec. XX
Proveniență: Mărgău, jud. Cluj
Dimensiuni: 30 x 35 cm
Inscripții: “M(ITI)R Th(EO)U”; “I(1SU)S
H(RISTO)S” (cu caractere chirilice)
Stare de conservare: bună
Anul achiziției: 1989
Nr. inv.: B9308

Este o temă iconografică ce o reprezintă pe Maica Domnului
plângând-și Fiul adormit; personajul central: evident Maica Domnului, dar în
ipostaza de mamă îndurerată - în “singurătatea” și unicitatea durerii sale
excepționale, alături fiindu-i universul (reprezentanți de ex. soarele și luna:
școala de la Nicula) și divinitatea (ex. porumbelul Sf. Duh, într-o viziune
făgărășeană). De această imagine se leagă mai multe poezii și cântări
religioase, ex. pricesne (melodii populare cântate mai ales într-un moment al
Sfintei Liturghii). “Plânge Maria la cruce pentru Fiul ei cel dulce” exprimă
foarte bine această durere maternă, umană, a Maicii Domnului.
în Apus o oarecare echivalență a temei ar fi Mater Dolorosa, numai că
în acest caz este vorba despre o pereche de icoane: Mater Dolorosa și Ecce
Homo/ “Iată omul”: Hristos însângerat cu coroana de spini. Este interesant
faptul că această icoană a fost foarte populară în școala de la Nicula, redactată
în diferite variante, dar de asemeni este frecvent întâlnită și în celelalte centre
transilvănene de iconografie populară. Tema ca atare reunește cele două
tradiții: occidentală și orientală, într-o sinteză transilvăneană originală.

39 în amintirea acestei vineri se ține în fiecare vineri (mai puțin în zilele de harți) post.
40 A Olteanu. Op.cit., p.616-617.
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Prohodul Domnului

Școala: Mărginimea Sibiului; Săliște
Datare: sec. XIX
Proveniența: Poiana Sibiului, jud. Sibiu
Dimensiuni: 40,5 x 46 cm
Inscripții: “O, Omega, N”;
“D(0)MN(U)L I(1SU)S H(RISTO)S”;
“I(ISU)S
H(RISTO)S”; “IN?RI”; pe aureole/
indescifrabil; (cu caractere chirilice)
Stare de conservare: bună
Anul achiziției: 1944
Nr. inv.: 8818

Marchează ritualul de plângere și îngropare a lui lisus adormit. Persoa
nele sfinte apar deja în unele reprezentări cu aureole tocmai din perspectiva
misiunii lor - o simultaneitate temporală care reunește spre ex. atributele de
ucenic și apostol. Maica Domnului și femei mironosițe, ucenici, evangheliști și
îngeri, iată alaiul funerar al Dumnezeului om. La biserică în această zi se
săvârșesc două slujbe: punerea în mormânt a Domnului și prohodul Domnului.
După cum spun cântările prohodului, acum este pus în mormânt “soarele
dreptății” și “s-au spăimântat oștrile îngerești”. La moartea lui lisus Hristos:
“s’a întunecat soarele” și “catapeteasma templului s’a sfâșiat prin mijloc”41 în
această seară, la slujba prohodului, se iese afară cu sf antimis iar lumea
înconjoară de trei ori biserica cu lumânări aprinse. Urmează sâmbăta mare...
Școala: Laz
Datare: sec. XIX
Proveniența: Poiana Sibiului, jud. Sibiu
Dimensiuni: 37 x 42 cm
Inscripții: “ÎV1ARIA LUI H(RISTO)S”;
“M(ITI)R Th(EO)U”; “O, Omega, N” (cu
caractere chirilice)
Stare de conservare: bună
Anul achiziției: 1944
Nr. înv.: 8812

41 &Wrâ2001,Lc.23,44-45.
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Triumful lui Hristos asupra morții; reprezentare de inspirație
occidentală a lui Iisus ieșind biruitor din mormânt - reprezintă sensul de a fi
al Bisericii Creștine, garanția vieții de dincolo de moartea fizică. Deși
necanonică din perspectiva iconografiei răsăritene, totuși această
reprezentare s-a impus în tradiția populară transilvăneană. “Și de’ndată ce a
trecut ziua sâmbetei, Maria Magdaléna, Maria, mama lui Iacob, și Salomeea
au cumpărat miresme, ca să vină să-L ungă. Și foarte de dimineață, în prima
zi a săptămânii, au venit la mormânt în răsăritul soarelui (...) Dar, ridicânduși ochii, au văzut că piatra, care era foarte mare, fusese răsturnată.// Și intrând
în mormânt, au văzut un tânăr șezând în partea dreaptă, îmbrăcat în veșmânt
alb și sîau spăimântat. Dar el le-a zis: “Nu vă’nspăimântați! Pe Iisus
Nazarineanul îl căutați, pe Cel răstignit. A înviat!”.”42
Sâmbătă seara se merge la bisedrică în straie de sărbătoare, cu un coș
cu pască și ouă roșii, care vor fi binecuvântate de preot. La 12 noaptea începe
slujba învierii, când de la lumânarea de pe altar se aprind toate luminile, iar
toată lumea cântă: “Hristos a înviat din morți/ Cu moartea pre moarte
călcând/ și celor din morminte/ Viață dăruindu-le.”
în toate satele românești înainte de a pleca la biserică în noaptea
învierii, toți membrii famileli se spălau cu apă dintr-un vas în care se punea
și un ou roșu, urzică și un ban alb, cu credința că vor fi sănătoși și vor avea
fața curată și sănătoasă. în noapte învierii se făceau focuri, la morminte, în
cimitir și lângă biserici și se credea că se deschid cerurile. După slujbă se
luau paști, oamenii încheind astfel postul, iar dacă cineva se afla la munte în
această nopate și nu putea lua paști, “poate lua în gură muguri de brad ca să
încheie postul”.43 Săptămâna de după Paști se numea Săptămâna Luminată.
Se credea că cei care mor acum merg în rai.

înălțarea Domnului
La 40 de zile după Paști

Eveniment ce urmează cronologic la 40 de zile după înviere, și
reprezintă ridicarea lui Dumnezeu Fiul la cer, înălțarea Domnului sau Ispasul
este una dintre cele mai vechi sărbători creștine. în calendarul popular Ispasul
era numit și Paștele cailor44. Acum se dădea de pomană pentru morți iar în

42 Biblia 2001, Mc. 16, 1-6.
43 Toșa, Munteanu, Op.cit., p.186-187.
14 întrucât se credea că nuniai în această zi caii, care fuseseră blestemați de Maica Domnului,
se săturau.
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unele localități se făcea sfințirea semănăturilor.45 Această zi de joi, a înălțării,
este considerată și ziua eroilor.

Școala: Nicula
Datare, inc. sec. XX
Proveniența: colecție particulară (R.K.), Cluj
Dimensiuni: 51,2 x 67 cm
Inscripții: “NALCEAR(...)’7 (cu caractere
latine); “O, Omega, N”/ (cu caractere chirilice)
Anul achiziției: 1980
Nr. înv.: B7695

“Deci Domnul Iisus, după ce a vorbit cu ei, S’a înălțat la cer și a
șezut de-a dreapta lui Dumnezeu”.46
Rusaliile

La 50 de zile după Paști

Școala: Nicula
Datare: sf. sec. XIX
Proveniența: Sânpetru Almașului,
jud. Sălaj
Dimensiuni: 25,5 x 30,6 cm
Inscripții: “POGORIRA”
Stare de conservare: exfolieri ale
stratului pictural47
Anul achiziției: 1938
Nr. înv.: 8156

45 Toșa, Munteanu, Op.cit., p. 195-196.
46BzW/ű2001,Mc.16, 19.
’ Nu poate fi aleasă pentru expunere, în actuala stare de conservare.
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Marchează la 50 de zile după înviere pogorârea Sf. Duh sub forma
unor limbi de foc pe capetele apostolilor și reprezintă actul de naștere al
Bisericii Creștine - din acel moment apostolii lui Iisus devenind
propovăduitorii învățăturii creștine a cărei centralitate o reprezintă mântuirea.
“Și când a sosit ziua Cincizecimii, erau toți împreună la un loc. Și fără de
veste s’a făcut din cer un vuiet ca de suflare de vânt ce vine repede și a
umplut toată casa unde ședeau. Și limbi ca de foc li s’au arătat împărțite și au
șezut pe fiecare din ei. Și s’au umplut toți de Duh Sfănt și au început să
9
• 48
grăiască în alte limbi, precum le dădea lor Duhul a grăi”.
Rusaliile este, alături de Paști, cea mai veche sărbătoare creștină și
reprezintă întemeierea Bisericii. în primele secole se serba împreună cu
înălțarea, dar se separă din sec. V. Sâmbăta dinaintea Rusaliilor este zi de
pomenire generală a morților, așa cum la romani fusese sărbătoarea
Parentaliei (pomenirea strămoșilor). în această zi se împărțeau la biserică
ramuri verzi de tei, care se așezau la icoană. Tot acum se făcea și sfințirea
țarinei. în calendarul popular sărbătoarea este numită Duminica Mare, iar
despre Rusalii se credea că erau un fel de lele. De aceea zilele Rusaliilor (mai
multe miercuri, de la miercurea din a patra săptămână după Paști, până la a
noua joi după Paști) erau considerate a fi primejdioase. Acum umblau
Călușarii, care aveau rol de vindecători.49

Iisus cu vița
Școala: Nicula
Proveniența: Sânpetru Almașului, jud. Sălaj
Datare: sec. XIX
Anul achiziției: 1938
Dimensiuni: 28,5 x 34,5 cm
Inscripții: “1(ISU)S H(RISTO)S”;
“O, Omega, N”(cu caractere chirilice)
Stare de conservare: bună
Nr. inv.: 815 7
Bibliografie: Podea 2002, pl.12; p.108

Reprezintă un puternic simbol euharistie devenit posibil de
reprezentat prin jertfa de pe cruce a Mântuitorului și o dată cu întemeierea
cultului creștin a cărui centralitate este liturghia cu momentul euharistie
m Ibidem.'EXZ. 1-4.
19 Toșa. Munteanu. Op.cit., p. 196-206.
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(împătășirea cu trupul și sângele Domnului). Sfânta împărtășanie sau
Euharistia este precedată de Sfânta Spovedanie. Biserica recomandă
împărtășirea în cele 4 posturi de peste an: postul Sf. Paști, al Crăciunului, al
Măriei și al Sf. Apostoli, sau măcar o dată, înaintea Paștilor. Acest act al
spovedaniei reprezenta atât împăcarea cu Dumnezeu cât și cu aproapele:
“Trupul Stăpânului vrând să-l primești spre hrană,/ Fie-ți frică să nu te arzi,
că foc este;/ Sângele Lui vrând să-l bei spre împărtășire,/ Mergi și cu cei ce
te-au mâhnit te împacă,/ Și așa îndrăznește de ia hrana sfântă”.50
Această icoană este o temă frecventă a școlii de la Nicula, dar se
întâlnește de asemeni și la celelalte școli transilvănene. Este o icoană
simbolică, iar echivalentul ei apusean ar fi “teascul mistic”. Simbolul face
trimitere la Cina cea de Taină și este o exprimare plastică a esenței cultului
creștin. Există și icoane sau fresce românești care adoptă o exprimare cel puțin
dură a temei Euharistiei: Iisus prunc tăiat de către preot, așa cum acesta taie cu
copia (un cuțit special) pâinea adusă spre jertfa. în fapt această jertfa
nesângeroasă, vrea să exprime tocmai faptul că Iisus S-a adus pe Sine ca jertfa
și se aduce la fiecare Sfântă Liturghie, ca adevărat trup și sânge al Domnului.
Iisus Pantocrator
Autor/ Școala: Ioan Pop/ Făgăraș
Datare: 1861
Proveniența: Drăguș, jud. Făgăraș
Dimensiuni: 52,4 x 65,5 cm
Inscripții: “O, (...), N”; 1(ISU)S
H(RISTO)S”;
(cu caractere chirilice); “1861”
Stare de conservare: bună
Anul achiziției: 1928
Nr. inv.: 3123

Reprezentarea lui Iisus Pantocrator, Domnul Atotțiitorul, ocupă un
loc central în iconografia creștină. Hristos este reprezentat stând pe tron, cu
Evanghelia deschisă sau, aici, cu sceptru și glob. El este eventual înconjurat
de către sfinți și cetele îngerești. Varianta de față este Hristos Marele
511 Rugăciune din “Canonul” Sf. împărtășiri.
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Arhiereu, în sacos cu cruci și cu mitră pe cap. Și așa numita temă “Iisus
învățător” este tot o variantă a lui Iisus Pantocrator, doar că Iisus este
reprezentat bust. în biserică această icoană ocupă locul central, pe bolta
altarului.51 în iconografia țărănească această icoană este destul de frecventă,
deși cea mai mare frecvență o dețin totuși icoanele Maicii Domnului cu
Pruncul. Probabil că existau și echivalențe: Iisus cu vița sau Iisus învățător.
Iisus învățător
Școala: Șcheii Brașovului
Datare: sec. XIX
Proveniența: Moeciul de Sus, jud.
Brașov
Dimensiuni: 26,6 x 30,3 cm
Inscripții: “(IISU)S H(RISTO)S”
(cu caractere chirilice)
Stare de conservare: ușoare exfolien
ale stratului pictural
Anul achiziției: 1929
Nr. inv.: 3389

Iisus cu globul și Iisus cu cartea sunt reprezentări ale atotputerniciei
lui Dumnezeu Fiul: globul este simbolul lumii, iar cartea deschisă al
Evangheliei: unde se păstrează textele mântuirii prin credința în Iisus Hristos,
Biserica Sa și implicit Sfânta Treime. Iisus Hristos este centrul cultului
creștin, începutul și sfârșitul (“O, omega, N”). Spre El se adresau multe
rugăciuni fierbinți și El era Mântuitorul, “Domnul nostru”. Nu era creștin
care să nu aibă în casă o reprezentarea lui Hristos, fie el prunc, învățător,
arhiereu sau împărat.
De regulă icoanele se puneau pe peretele de răsărit al casei, căci tot la
răsărit se așeza și altarul bisericii, iar orice rugăciune începea cu semnul
crucii: “în numele Tatălui, și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin”. Preotul
binecuvintează pe credincioși așa cum și este reprezentat Hristos
binecuvântând.

51

Savatie Baștovoi, Idol sau icoană?, 2000, p.82-86.
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încoronarea Fecioarei
Școala: Laz. Probabil Pavel Zamfir
Datare: 1856
Proveniența: Miercurea Sibiului, jud.
Sibiu
Dimensiuni: 44 x 51 cm
Inscripții: “SFÎNTA TROIȚA”; “N,
Omega, O” (cu caractere chirilice)
Stare de conservare: bună
Anul achiziției: 1943
Nr. înv.: 8773

Este o reprezentare simbolică a încoronării Fecioarei ca regină a
cerului, de către Sfânta Treime, reprezentată sub forma (necanonică) Tatălui
bătrân, Fiului și porumbelului Sf. Duh. Tema este de inspirație occidentală și
probabil se substituie icoanei Adormirii Maicii Domnului, deoarece această
temă apare destul de rar reprezentată în iconografia transilvăneană.
Legendele Maicii Domnului52 urmează linia agiografiei și a scrierilor
apocrife: Maica Domnului slăbind în putere, apostolii au fost aduși în chip
minunat, din toate cele patru zări, la Adormirea sa. lisus Hnstoa a luat și
trupul și sufletul său la cer și a așezat-o alături de Sine, ca Maică a oamenilor
și rugătoare pentru ei. Noaptea Adormirii Măriei este un timp de sărbătoare.
Asemănător cu Prohodul Domnului există și Prohodul Maicii Domnului.
Această sărbătoare prilejuiește marile pelerinaje anuale, ex. Nicula și încheie
postul Sfintei Maria.
In majoritatea localităților această sărbătoare era considerată ziua în
care era voie să se mănânce struguri, iar femeile bătrâne adunau acum flori și
buruieni de leac din pădure, pentru descântece.53
Sărbătoarea este numită Sântă-Măria Mare, sau Precista-Mare, iar
“postul ei a fost ținut mai abitir ca al Crăciunului”. Strugurii se dădeau de
către femei, la biserică, pentru sufletul morților. Se făcea pomenire pentru
răposați (și de moarte violentă) atât în sâmbăta anterioară, cât și a doua zi. în
această zi se făceau și hori la sate.54
52 Vezi spre ex. Simion Florea Marian, Legendele Maicii Domnului, 2003. p.285-291.
53 Toșa, Munteanu, Op. cit, p.273.
54 T. Pamfile, Op.cit. p. 163-164.
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Sfântul (Arhidiacon) Ștefan
2 7 decembrie
Școala: probabil Nicula
Datare: sec. XIX
Proveniența: Buza, jud. Cluj
Dimensiuni: 26,7 x 38,5 cm
Inscripții: indescifrabil (cu caractere chirilice)
Stare de conservare: exfolien ale stratului
pictural
Anul achiziției: 1970
Nr. Înv: A9987

Cu acest sfânt diacon (înfățișat în veșminte diaconești și cu cădelnița în
mână), al cărui martiriu este consemnat în Faptele Apostolilor din Noul
Testament, începe istoria martirilor creștini. El este cel dintâi creștin ucis
pentru credința sa. Ștefan, înaintea morții, are revelația raiului, așa cum actele
agiografice vor consemna mai târziu și despre viziunile altor mucenici. “Iar
Ștefan, fiind plin de Duh Sfânt și privind la cer, a văzut slava lui Dumnezeu. Și
a zis: “Iată, văd cerurile deschise și pe Fiul Omului stând de-a dreapta lui
Dumnezeu!”.” Sfântul Ștefan este scos apoi afară din cetatea Ierusalimului și
■ .
55
ucis cu pietre.
In această zi, a treia de Crăciun, finii vizitează pe nași. Se credea
că de va ninge acum va fi rod bun.56
Sfinții Apostoli Petru și Pavel
29 iunie
Școala: Nicula
Datare: a doua jumătate a sec. XIX
Proveniența: Salva, jud. Bistrița-Năsăud
Dimensiuni: 23 x 28,5 cm
Inscripții: “PETRU”; “PAVEL”
Stare de conservare: exfolieri ale stratului
pictural
Anul achiziției: 1931
Nr. înv.: 4030

55 Biblia 2001, FA 7, 55-56.
56 A. Olteanu, Op.cit.. p.560.
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Sfinții Petru și Pavel reprezintă de fapt comunitatea apostolilor
Domnului. Deși Pavel nu este dintre cei 12, totuși el se va impune ca un egal al
lui Petru (“purtătorul de cuvânt” al Apostolilor și cel mai venerabil dintre
aceștia - fund întâiul episcop la Roma). Petru a predicat în lumea iudaică, iar
Pavel la neamuri, iar ei sunt reprezentați întotdeauna în iconografia pe sticlă
de-a dreapta și de-a stânga unei biserici - simbolul unității Bisericii Creștine
primare. Ei sunt stâlpi ai Bisericii, iar Faptele Apostolilor consemnează
evenimente importante ale propovăduirii lor. Ei sunt “întâistătătoni
apostolilor” și “părinții cucerniciei noastre”.5758
59
Postul Sfinților Apostoli ține de
la Duminica Tuturor Sfinților până la 29 iunie.
Sărbătoarea în popor se mai numea și Sân-Petru iar Sf. Pavel este
pomenit mai puțin. Totuși și de numele lui sunt legate unele povestiri
populare.
In calendarul popular sărbătoarea are o deosebită importanță, deoarece
Sfântul Petru era considerat sfântul cel mai apropiat al Domnului, care ține
cheile raiului. Se credea că Petru a umblat împreună cu Domnul pe pământ și
au parte de nenumărate peripeții (așa cum istorisesc povestirile populare). Se
considera că Sfântul Petru era și patron al lupilor. De acum începea recoltatul
cerealelor, și al merelor de vară, și se făcea cununa de seceriș.5

*
SFÂNTA TRADIȚIE
Sfântul (Mare Mucenic) Gheorghe
23 aprilie
Școala: Șcheii Brașovului
Proveniența: Lădăuți, jud. Covasna
Datare: primajumătate a sec. XX
Dimensiuni: 33 x 43 cm
Inscripții: “S GEORGE” (cu caractere
chirilice)
Stare de conservare: foarte bună
Anul achiziției: 1982
Nr. înv: B8201

5 Vezi Acatistul Sfinților Apostoli Petru și Pavel.
58 Vezi T. Pamfile, Op.cit., subcap. “Sf. Petru și Pavel”
59 Toșa. Munteanu. Op.cit., p.261-267.
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Sfanțul Mare Mucenic Gheorghe, unul dintre cei mai cinstiți sfinți ai
Bisericii Creștine, s-a născut în Capadocia, într-o familie creștină ilustră,
îmbrățișând cariera armelor, va fi numit tribun al unui copr pe armată,
comite, iar mai apoi comandant al armatei. în această calitate a participat la
un consiliu ținut de Dioclețian pentrui persecutarea creștinilor, unde l-a
mărturisit pe Hristos. Este supus numeroaselor torturi și în final omorât (la 23
aprilie 296), nu însă înainte de a se converti prin credința sa mulțime de
oameni, printre care și împărăteasa Alexandra. Acestui mare sfânt i se
atribuie numeroase minuni săvârșite după moartea sa.60 O addeda
mitologică61, omorârea balaurului care teroriza o cetate va deveni totuși cea
mai populară icoană a Sfanțului Gheorghe. Compoziția complexă a acestei
minuni, poate însuma de fapt mai multe povestiri. Astfel copilul care apare
pe calul sfântului, cu un vas în mână, este “copilul din Bulgaria” izbăvit în
chip minunat din robie.62 Legenda Sfântului Gheorghe spune că el a izbăvit
pe o fiică de împărat și a omorât balaurul care teroriza cetatea. Acest prototip
al cavalerului se va impune atât în iconografia răsăriteană cât și în cea
apuseană, sinteza compoziției fund: “Sfântul Gheorghe omorând balaurul”.
Sfântul Gheorghe era considerat în popor “sfântul cel mai mare peste
câmpuri”, cel care apără țarinile și vitele; se credea că el “descuie cerni pe care
l-a închis Sfântul Dumitru” și este mare făcător de minuni. Omorârea
balaurului se mai numea “slobozirea apei prin omorârea scorpiei cu nouă
capete sau a balaurului”. Sânjorjul care avea valențe magice era considerată
cea mai importantă sărbătoare de primăvară (evident, în afară de Paști).63
Atât Sfântul Gheorghe, cât și Sfântul Teodor (Tiron) și Sfântul
Dumitru sunt reprezentați ca sfinți militari, omorând balaurul/ sau pe Lie.
Această imagine a cavalerului s-a impus în reprezentarea acestor sfinți atât de
mult în iconografia populară încât, spre ex., atunci când o icoană pe lemn a
Sfântului Mucenic Gheorghe a intrat în colecția MET, în dreptul ei scrie:
“Sfântul Gheorghe fără cal și fără balaur”.

60 Dicționar agiografic, 1998, p.338-340.
61 Așa cum este numită în '''Cerurile Oltului' (Valeriu Anania) minunea omorârii balaurului
f:" Acatist ier. 2001, Acatistul Sfântului Mare Mucenic Gheorghe, p.478.
63 Toșa, Munteanu, Op.cit., p.106-108.
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Sfântul Mare Mucenic Teodor Tiron
17 februarie
Școala: Laz sau Lancrăm

Anul achiziției: 1943
Dimensiuni: 36 x 48,5 cm
Datare: prima jumătate a sec. XTX
Inscripții: “SF(Â)NȘ(invers)UL
MUCI(NIC) THEODOR
Ș(invers)IR:(ON)”; “S: GEORGIE”
(cu caractere chirilice)
Stare de conservare: bună
Nr. înv: 8746

Despre Sfanțul Mare Mucenic Teodor Tiron, la moartea sa, Sfanțul
Grigore de Nisa spune că prin mijlocirea sa țara a fost scăpată de năcvălirea
sciților. De tânăr sfântul, originar din Siria sau Armenia, s-a înrolat în armata
romană și a primit supranumele de Tiron. A fost martirizat pentru Hristos la
puțin timp după publicarea edictelor de persecuție ale împăraților Maximian
Galenu și Maximin. A fost ars de viu în anul 306, iar sărbătoarea sa se
prăznuiește în Răsărit la 17 februarie (iar în Apus la 9 noiembrie). La Roma
se află o biserică închinată Sfântului, care mai înainte a fost templul lui
Romulus.64 Istorisirea populară a omorârii balaurului spune că minunea s-a
petrecut într-o pădure, lângă Evhaita.65 De aceea apare în icoane, alături de
Sf. Gheorghe, omorând fiecare câte un balaur.
în tradiția românească Sfântul Teodor se ține spre a se feri de rele și
durere66, dar important este și faptul că prăznuirea sa se face în preajma
Moșilor de lamă, (a “închiderii iernii”), sărbătoare importantă de pomenire a
morților, înaintea postului mare. Sărbătoarea mai este numită și Sân-Toader.

64 Dicționar agiografic, 1998, p.860-861.
65 Viețile sfinților pe luna februarie, 1999, p.226.
66 A. Ólteanu, Op. cit, p.109.
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Sfântul Mare Mucenic Dimitrie/ Sfântul Dumitru
26 octombrie
Școala: Mărginimea Sibiului. Probabil
Ioan Hândoreanu/ Poiana Sibiului
Datare: prima jumătate a sec. XIX
Proveniența: Poiana Sibiului, jud. Sibiu
Dimensiuni: 25,5 x 31 cm
Inscripții: “SF(ÂNTU)L M(U)Ț(ENIC)
DIMITRIE”
Stare de conservare: bună
Anul achiziției: 1928
Nr. inv.: 3009
Bibliografie: Dancu 1975, planșa nr. 143

Sfanțul Mare Mucenic Dimitrie al Tesalonicului a primit martiriul la
anul 299, pe vremea împăraților Dioclețian și Maximian.67 El a fost închis
într-o catacombă a bazilicii grecești care astăzi îi poartă numele și acolo în
închisoare l-a binecuvântat pe un tânăr creștin: Nestor, să se lupte cu uriașul
Lie; de aceea Sfântul este reprezentat omorând pe Lie.
Sinmedru/ Sânmedru era considerată data la care “se încheie câmpul
și se împlinește anul la vitele cu coame”; acum se tăcea alesul și numărarea
oilor, se credea că “se stinge focul aprins în cer la simedru de iarnă”, se
făceau focuri pentru ca “morțn să se încălzească peste iarnă” și se credea că
darurile date copiilor reprezintă “pomana copiilor morți nebotezați”.6869
Acum “intră căldura în pământ și gerilă înceope să-și arate colții”,
acum se credea că fac oamenii morți “muroni, vârcolaci, strigoni” și “ieșind
pe pământ, nepăciuiesc pe cei vii”. Dar foarte important pentru anul pastoral
era faptul că “Sf. Dumitru era ziua soroacelor pentru slujbe și felurite
închirieri, încheiate cu șase luni în urmă, la Sângiorz. învoielile noi aduc
prilejuri de adălmașuri și de veselie ” Tocmai de la această înțelegere
semestrială a ieșit și zicala: “La Sângiorz se încaieră câinii, la Sânmedru se
bat stăpânii”. în funcție de cum era vremea la Sânmedru se pronostica și cum
va ti iama.
67 Dicționar agiografic, 1998, p.226.
68 Toșa, Munteanu, Op.cit., ^21^6-211.
69 A. Oltcanu, Op.cit.. p.451-453.
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Sfinții împărați Constantin și Elena
21 mai

Școala: Nicula
Datare: înc. sec. XIX
Proveniența: colecție particulară
(R.K.), Cluj
Dimensiuni: 25,5 x 31,7 cm
Inscripții: “COSTANTI CU ELENA”
Stare de conservare: relativ bună
Anul achiziției: 1980
Nr. înv.: B7735

Sfinții împărați Constantin și Elena sunt considerați întocmai cu
apostolii, Sf. Constantin fiind primul împărat roman care recunoaște
creștinismul ca religie oficială de stat la 313 și convoacă la 325, la Niceea,
Primul Sinod Ecumenic, adică o reuniune de “dreaptă credință” a episcopilor
și liderilor Bisericii creștine. De asemeni Sf Elena, mama împăratului
Constantin cel Mare, este cea care a mers la Ierusalim pentru a identifica
crucea Domnului pe Golgota, motiv pentru care este reprezentată alături de
Constantin, în mijloc fiind crucea Domnului. împăratul Constantin este
convertit printr-o minune: “Cel ce cu chipul Crucii strălucind pe cer mai mult
decât soarele l-ai văzut și biruința semnului Domnului bine ți-a descoperit, cu
care întrarmându-te pe toți vrăjmașii l-ai biruit”.70
în calendarul popular această sărbătoare era importantă, deoarece
marca urcatul oilor la munte. înainte de asta oile trebuiau tunse cu multă
îndemânare și se obținea: lâna înfundată (mare și lunfa la păr), mereea (cea
cu păr scurt) și flocăială sau survinătură (de la oile mai slabe).71 Tot acum se
considera că începea vara și se sfârșea perioada de semănat a porumbului,
ovăzului și meiului.72
0 Acatistier, din "Acatistul Sfinților împărați Constantin și Elena". Condacul 1.
1 Toșa, Munteanu, Op.cit., p.130.
72 AOlteanu. Op.cit., p.244.
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Sfinții Trei Ierarhi73
30 ianuarie

Școala: Laz - Lancrăm
Datare: a doua jumătate a sec. XIX
Proveniența: Poiana Sibiului, jud.
Sibiu
Dimensiuni: 41,5 x 45,7 cm
Inscripții: “S(FÂNTUL) IOAN
ZLATOUST”; “S(FÂNTUL) VASILIE
C1EL MARE”; S(FÂNTUL)
GLIGOR(IE) BOGOSLOV”
(cu caractere chirilice)
Stare de conservare: relativ bună
Anul achiziției: 1944
Nr. inv.: 8793

Au trăit toți în sec. IV, fiind autori de liturghii și dogmatiști ai
Bisericii creștine în confruntarea acesteia cu diferitele erezii ale timpului.
Deoarece fiecare are un rol important în Biserică și nu se putea stabili o
preeminență a unuia față de ceilalți, s-a stabilit sărbătorirea lor comună la 30
ianuarie (deși sunt pomeniți și separat); motiv pentru care iconografia îi
reprezintă de asemeni la un loc. Acești trei ierarhi sunt Sf. Ioan Hrisostom,
Sf. Grigorie de Nazianz și Sf. Vasile cel Mare.
Sărbătoarea celor Trei Ierarhi era numitră în popor Tristefitele, sfinții
fiind chiar înlocuiți de trei personaje feminine, și făcea parte din ciclul
Filipilor de lamă. Acum, sub amenințarea bolilor, exista interdicție pentru
orice activitate casnică. în această zi se făcea colivă și se mergea la biserică,
se făcea praznic pentru cei morți neîmpărtășiți.

3 Spre ex. unul dintre cei “Trei Ierarhi”: sfinții Grigorie, Vasile și Ioan (prăznuiți și la 30
ianuarie), autori de Liturghii, Sfântul Vasile cel Marc, este sărbătorit de Anul Nou, la 1
ianuarie, când se prăznuia și „Tăierea-împrejur” a Domnului. în satul tradițional românesc
sărbătoarea Anului Nou. este cunoscută și sub denumirea “Crăciunul cel mic”, deoarece era
integrată ciclului sărbătorilor de Crăciun. Despre Slântul Vasile se credea că arc puteri asupra
necuratului, păzește pe oameni de duhurile rele și cu rugăciunile lui se pot scoate duhurile
necurate din oameni. Sfântul a făcut minunile “cele mai mari” și ajută “la norocul fetelor”. In
această zi se mergea la urat cu “Plugușorul” pentru spor în noul an; Toșa. Munteanu, Op.cit.,
p.34-52.
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Sfântul Haralambie

10 februarie
Școala: Mărginimea Sibiului. Săliște
Datare: sec. XIX
Proveniență: Poiana Sibiului, jud. Sibiu
Dimensiuni: 44,6 x 49,2 cm
Inscripții:
“SF(Â)NTU
MUȚENIK
HARALAMPI(E?)” (cu caractere chirilice)
Stare de conservare: bună
Anul achiziției: 1944
Nr. inv.: 8803

Sfanțul Haralambie, episcop al cetății asiatice a Magnesiei, a trăit în
vremea împăratului roman Sever. întrucât propovăduia cu curaj credința
creștină a fost adus de către necredincioși în fața judecății îghemonilor
Luchian și Luchie. Deși supus la torturi a săvârșit mai multe minuni, pe mulți
aducând la credință. Rugându-se episcopul pentru “dezlegarea legăturilor
pedepselor” judecătorilor săi și pentru vindecarea sa, Dumnezeu i-a zis:
“Bucură-te Haralambie, luminătorul pământului și strălucitorul cerului,
părtaș al îngerilor, împreună viețuitor al proorocilor, prieten al apostolilor și
împreună vrednic ostaș al mucenicilor. Am auzit rugăciunile tale și am primit
cuvintele buzelor tale. Iată, cuvântul tău să fie vindecare bolnavilor!” Altă
dată, adus în fața sfanțului, diavolul care poseda un înrăcit spune: “Rogu-mă
ție, robul lui Dumnezeu, nu mă chinui mai înainte de vreme, ci porunceștemi cu cuvântul și voi ieși (...)” Povestirea agiografică spune că atunci
împăratul minunându-se de puterea lui Dumnezeu i-a adus sfântului și un
tânăr care murise atunci și pe care Haralambie l-a înviat. în cele din urmă,
primind martiriul, slăntul a cerut ca să aibă puterea de a izbăvi de ciumă iar
Dumnezeu a mai promis ca acolo unde vor fi moaștele sale, să nu fie foamete
sau aer stricăcios în locul acela, ci pace, sănătate și îndestulare.74 Pe baza
acestor scrieri agiografice s-au brodat și multe povestiri populare, în special
cu legatul ciumei/ al morții.
Sfântul Haralambie este considerat protector atât al oamenilor cât
și al animalelor, apărător și vindecător de boli - în acest sens fiind sfântul
care leagă Ciuma (Moartea) - și de asemeni patron al insectelor (prin
asociere cu sărbătoarea începutului de februarie).
4 Viețile sfinților pe luna februarie, 1999. p.137-147.
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în popor era ținut ca unul dintre cei mai importanți sfinți: beiul (șeful)
sfinților, cel care poate reteza zilele omului cu coasa dacă nu i se ține
sărbătoarea (adică Ciuma dezlegată aleargă la oamenii care nu țin ziua
sfanțului și-i omoară) dar și cel care păzește de boală, întrucât de oricare om
care ține ziua ziua Sf. Haralambie prin post și nelucrare nu se apropie nici o
boală. De ziua lui se dă de poamană pâine, colivă și lumânări; se împart turte
pe la vecini; preotul sfințește gospodăriile (ex. grajdurile) și grădinile; se dă
colivă la biserică iar după sfințire o parte se păstrează pentru păsări/ ca să nu
fie bolnave; se sfințesc și colaci la biserică iar o parte se păstrază pentru cei
bolnavi ș.a. Se mai credea că dacă va ploua de ziua Sfanțului Haralambie,
apoi va ploua patruzeci de zile în șir.75 Așadar Haralambie era “sfanțul care a
legat ciuma cu un lanț de fier” și care o trimite unde vrea el, iar ziua era
“prăznuită de oameni că e bine contra ciumei, bubelor la oameni și lavițe”.76
Sfântul Haralambie este reprezentat în iconografia populară în
veșminte arhierești, legând ciuma/ moartea, reprezentare a diavolului, cu
coarne și coadă.

Sfântul Nicolae/Moș Nicolae
6 decembrie
Școala: Probabil Iernuțeni. Popa Sandu
Datare: înc. sec. XIX
Proveniența: Florești (N.C.), jud. Cluj
Dimensiuni: 41 x 49 cm
Inscripții: “SFÎ(N)TUL NIKULA1E”
(cu caractere chirilice)
Stare de conservare: bună
Anul achiziției: 2001

Nr. inv.: C2046

îndrăgit mai ales de copii, care așteaptă an de an la 6 decembrie
darurile de la “Moș Nicolae”, sfanțul ierarh al Mirelor Lichiei este unul
dintre Marii Părinți dogmatiști ai Bisericii Creștine. El a luat parte la Primul
Sinod Ecumenic, unde a fost condamnat arianismul, și a murit la 342,

5 A Olteanu, Op.cit.. pp.99-101.
6 Toșa. Munteanu, Op.cit., pp.76-77.
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moaștele sale fund aduse de la Mira la Bari, unde la mormântul său au fost
săvârșite multe minuni.77
Din agiografia sa poporul reține mai ales faptul că sfântul este bogat
și milostiv “pentru că a cinstit cu trei pungi de galbeni trei fete sărace” și că
el dă noroc la toți oamenii “cum a norocit pe cele trei fete sărace prin dare de
bani”7879
Sfântul Nicolae stă alături de Părintele ceresc, este milostiv față de
săraci, a oprit potopul pe mare; se ține pentru ajutor la boli și lovituri, dar
Sân-Nicoară pe cal alb aduce și iarna.7
Sfânta Cuvioasă Paraschiva
14 octombrie
Școala: Nicula
Datare: sf. sec. XIX
Proveniența: Apahida, jud. Cluj
Dimensiuni: 34,5 x 39 cm
Inscripții: “PARASCIVA”
Stare de conservare: bună
Anul achiziției: 1924
Nr. inv.: 7607

Această sfântă a trăit la începutul sec. XI la Epivat, și-a închinat
întreaga viață slujirii lui Dumnezeu. Provenind dintr-o familie bogată, făcea
adeseori milostenie celor săraci, dându-și chiar hainele sale. A plecat la
Constantinopol, iar mai apoi la Ierusalim și la sfintele locuri și a intrat într-o
mănăstire de călugărițe din pustiul Iordanului. Se va întoarce ulterior în patria
iar moaștele sale au fost descoperite, în urma unei revelații, în satul
Calicratia. De aici vor fi duse la Belgrad iar mai apoi la Constantinopol de
domnitorul Vasile Lupu le-a adus și le-a așezat cu mare cinste (după cum
consemnează Dimitrie Cantemir) la biserica Sf. Trei Ierarhi din Iași. Este
considerată ocrotitoarea Moldovei iar cultul său s-a răspândit în general la

Dicționar agiografic, 1998, p.659-660.
sToșa. Munteanu. Op.cit., p.282.
79 AOlteanu. Op.cit., p.518.
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toți românii ortodocși (mai ales că până de curând, la canonizările din 1992,
în bisericile românilor se păstrau doar câțiva sfinți cu moaște).80
în popor Sfânta Paraschiva era numită și Sfânta Vineri. Această
sărbătoare marca începutul sau sfârșitul unor importante activități pastorale:
deschiderea țarinilor pentru pășunatul devălmaș, organizarea turmelor pentru
iernatul transhumant și angajarea ciobanilor, organizarea unor târguri de
toamnă; dar acum se făceau și praznice pentru pomenirea morților. Fetele
țineau sărbătoarea spre a fi cinstite și nu se lucra, fiind primejdie de boli sau
trăznet. Acum se făcea “îngroparea verii”.81
Masa Raiului

Școala: Nicula
Datare: sf. sec. XIX
Dimensium:29,5 x 35 cm
Inscripții: lat. “MASA RAIUL”
Bibliografie: Podea, p. 110; pl.40.
Nr. înv: 7851

Masa Raiului pare în fapt a fi o reprezentare simbolică a temei extise
Toți Sfinții, un fel de imagine a Bisericii Triumfătoare, în care Maica
Domnului, Mântuitorul, Sf. Nicolae și Sf. Paraschiva (spre ex.) sunt
“ambasadorii” sfinților de suflet ai românilor. Tema aceasta este oarecum
enigmatică, dar totuși pare a face trimitere la o comunitate a sfinților, la o
comunitate a raiului (ideea de comunitate este subiliniată prin “masa”), unde
creștinul este invitat să ia parte acum prin rugăciune iar dincolo prin mântuire.
Fără a avea pretenția că acest itinerariu a cuprins toate marile
sărbători și toți sfinții mai importanți, întrucât spre exemplu lipsește icoana
Sfântului Andrei - sărbătoare mare dar fără reprezentare în iconografia
populară82; dar sperând că această poveste ți-a plăcut și ai învățat câte ceva
80 Dicționar agiografic,1998, p. 692-693.
81 AOlteanu, Op.cit., p.439.
82 Deocamdată (în această fază a cercetării) icoane pe sticlă ale Sf. Andrei au fost identificate
doar pentru școli central-europene; Unul dintre cei 12 apostoli ai Mântuitorului Hristos,
Sfântul Andrei este considerat Apostolul românilor. Prin tradiție predica sa în Sciția Minor
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despre sfinți, icoane și oameni cu credință, despre locuri și lucruri care au
fost și despre cei vechi, despre cum oamenii ajung sfinți și cum se formează
imaginea lor în evlavia populară, ultima icoană, făgăduința celor ce vor veni,
este cea a înfricoșatei Judecate, sfârșitul istoriei.

Judecata de Apoi

Duminica înfricoșatei Judecăți (lăsata secului înaintea Postului Mare)
Școala: Laz
Datare: sf. sec. XIX
Proveniența: Poiana Sibiului, jud.
Sibiu
Dimensiuni: 44,5 x 50,5 cm
Inscripții: pe registre:
“JIODECATA; Ml(HAIL)
A(RHANGHEL); G(AVRI1L)
A(RHANGHEL)”// “I(ISU)S
H(RISTO)S; O, Omega, N;
M(ITI)R Th(EO)U; S: IOAN”//
“MUSIENICn; PUSTNICII”;//
“VENIȚI BLAGOSLfOVIȚII...),
INRI (greu descifrabil);
APOSTOLI, PROROȚI; ADAM,
EVA”//“Î(M)PRAȚI PATR1ERȘ1”;//“DREPȚI; MO1S1, JIDOVI” (cu
caractere chirilice)
Stare de conservare: bună
Anul achiziției: 1944
Nr. înv.: 8808
Judecata de Apoi încheie orice posibil ciclu iconografic. Ea
reprezintă sfârșitul timpului și ultima revelație a învățăturii creștine:
drepții merg în rai iar păcătoșii în iad. Acum îngerii (ex. la Voroneț)
strâng zodiile, iar timp nu mai este. Acum începe viața în veșnicie.83
este legată simbolic de peștera care și azi îi poartă numele. în popor Sfântul Andrei era una
dintre cele mai ținute zile, el fiind considerat “cel mai mare peste tűnne, vite și fiare”,
apărător de fiare sălbatice, patronul lupilor, cel care păzea pentru ca “să nu s-apropic duhurile
rele care aduc jivine și mai ales strigoi”; Toșa. Munteanu, Op.cit., p.280-282.
83 “Și-am văzut un tron alb, și pe Cel ce ședea pe el. dc dinaintea Căruia pământul și cerul au
fugit, și loc loc pentru ele nu s'a mai aflat. Și i-am văzut pe cei morți. pe cei mari și pe cei
mici, stând înaintea tronului: și cărțile au fost deschise; și altă carte a fost deschisă, care este
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aceea a vieții. Și morții au fost judecați din cele scrise’n cărți, potrivit cu faptele lor. Și marea
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cea de-a doua”.”; Biblia 2001, Ap.20,11-14; 21,1,5-8.
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A Story for You
- Proposal of Thematic Organisation of an Exhibition of Icons on
Glass Abstract

How could you organise a room with icons in a permanent
exhibition? How could you put in a dialogué these objects? How could you
create a pleasant space for the visitor informed or uninformed for various
categories of visitors, for the ones who come knowing what they are looking
for or for the ones who are only for a moment and want to make an
impression about things which they do not know? These are some questions
which the present paper starts from. What follows is a story for you, an
incursion in the Románián tradițional iconography and also a sacred history.

*

The Ethnographical Museum of Transylvania has a rich collection of
icons: both on wood and on glass. They are representative for the folk
iconography and together they offer an overall image of this iconography.
Also, there are the folk prints: icons on paper, and last but not at least there
are the icons on linen: the “prapori” (used for processions).
The icons on glass are the most in the museum collection, they came
from many centers of folk iconography and present a very various thematic
that gives the possibility of multiple combmations of exhibiting. A way of
organising an exhibition space with icons on glass in the permanent
exhibition would be the one of didactic exhibition, depending on the painting
schools. Another way would be a thematic presentation, for example the
chronology of the sacred time. In this respect, one way could be the
chronology of the liturgical year (that begins at the l st of September), and
another one would be the historical chronology - that is the one of the way in
which the holy persons represented in these icons are mentioned in the Old
Testament, New Testament and the hagiographical papers. In this second
case at the organisation of the exhibition the “offer” of the icon fund
cooperates with theological-dogmatic “shades” related to the way in which
the holy history registered some events. Coming back to the didactic
exhibiting, ît is important to take into account in the permanent exhibition
also the diversity of the schools of Transylvanian iconography. These are:
Nicula, Iemuteni, Scheii Brașovului, Tara Oltului and Fagaras, Maierii Albei
Iulia, Laz and Lancram, Mărginimea Sibiului, part of the “schools”
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representing, in fact, many styles. So the question îs how to do in order to
offer the most complete and practicai exhibition? Would you keep the center
and the îts characteristics in companson with another center, with the other
schools? Would you use a chronological exhibiting?
The solution would be to organise the space taking intő account also
the thematic and the schools and the beauty of the objects and last but not at
least their conservation status. In this respect the present paper proposes an
pleasant incursion in the holy history, especially basing on some
iconographical examples representative to the Transylvanian painting on
glass schools. In this way one probably would remember better that he or she
liked a birth by Nicula or the Saint loan Botezătorul by Marginimea Sibiului.
One would learn something by admiring these “faces” and would remember
an overall image about the Transylvanian icon on glass generally. One would
read these icons by an eschatological vision.
Icons talk about the world of here and world of there, about saints
and the way in which the people become saints, about the major events in the
sacred time chronology. They could be a window and a way of passing o ver
the mundane reality into a history of salvation of the humán peoples; that is
how the story starts...
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La Simpozionul Internațional de la Xanthi (Grecia), din 1981, s-au
pus bazele unui proiect de cercetare etno-arheologică și etno-istorică, în
colaborare româno-engleză. Proiectul a demarat în anul 1983 sub egida
Ministerului Culturii, având ca partener Institutul de Arheologie din Londra
și Muzeul Național de Istorie a Transilvaniei, și au participat de-a lungul
anilor mai multe muzee: Muzeul Etnografic al Transilvaniei (Cluj-Napoca);
Muzeul din Sighetul Marmației; Complexul Muzeal Caraș-Severin (Reșița,
Caransebeș); Muzeul Banatului (Timișoara); Complexul Muzeal Harghita
(Miercurea Ciuc); Complexul Muzeal Neamț (Piatra Neamț); Muzeul
Etnografic (Sibiu) etc. începând din anul 1983 și până în anul 1997 au fost
cercetate interdisciplinar: Munții Apuseni (Cluj-Napoca, Mărtinești,
Comșești, Micești, Tureni, Petreștii de Sus, Petreștii de Mijloc, Petreștii de
Jos, Cheile Turzii, Turdaș, Tărtăria, Gura Baciului, Valea Caldă, Valea
Feiurdului, Valea Chintăului, Șoimeni, Ciumăfaia); Câmpia Transilvaniei
(Șăulia, Zau de Câmpie); Valea Timișului (Uliuc, Parța, Peciu); Valea
Cemei, Munții Cérna Vâr, Munții Godeanu (Râu Șăs); Banatul Montan
(Ilidia, Oravița, Anina, Comea, Cuptoare, Berzasca, Eftimie Murgu, Băile
Herculane); Bazinul Dunării (Moldona Nouă, Pescari, Gomea, Sichievița,
Liubcova, Orșova); zonele Sibiului (Miercurea Sibiului); Ditrăului (Vârful
Teasc); Valea Tarcăului (Vânători, Livezile); Țara Maramureșului (Ocna
Șugatag, toată Valea Izei, Poienile de sub Munte).
Cercetarea s-a efectuat pe etape, din colectiv făcând parte specialiștii
din instituțiile enumerate, din Ministerul Culturii (Ioan Opriș) și echipa
engleză condusă de John Nandriș.
Au fost studiate ecosistemele diferitelor zone, condițiile de trai,
adaptabilitatea, resursele, tipurile de așezări, ocupațiile și mentalitățile. Cu
această ocazie s-au cartat o serie de situri arheologice, stâne, sălașe și s-a
urmărit evoluția în timp a așezării stânii (sau a vetrei), a obiceiurilor. Paralel
cu aceste demersuri s-au efectuat și săpături arheologice în situri preistorice
(atât din zonele de luncă cât și pe platoul alpin, la peste 1000 m - Piatra
Ilișovei) și în stâne părăsite sau adăposturi.
Cu această ocazie, s-a format un colectiv interdisciplinar din care
făceau parte: arheologi (Gh. Lazarovici, Z. Maxim-Kalmar, D. Monah, Gh.
Dumitroaia, D. Țeicu, V. Crișan-Șoiom, O. Bozu, M. Gumă (ț), Luca Sabin,
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A. Radu-Oprinescu, C. Beldiman, S. Petrescu, C. Săcărin); etnografi-etnologi
(L. Gaga, M. Bocșe, S. Munteanu, M. Dăncuș, N. Gumă, M. Tamba);
fizicieni (prospectări magnetometrice, cu raze gamma, rezistivitate - V.
Moranu, L. Dăraban, T. Fiat; datări absolute - M. Mantu); geologi (E.
Stoicovici (t), L. Ghergari); pedologi (T. Piciu (ț)); paleobotaniști (F.
Monah); arheozoologi (G. El Susi, D. Bindea-Rus); antropologi (A. Comșa);
istorici (I. Opriș); astronomi (Gh. Ghiș (ț), T. Oproiu, 1. Csillik) etc.
începând din 1986 s-au studiat fișele - chestionar, pentru crearea unei Baze
de Date pentru prelucrări pe calculator. Realizările acestui colectiv au fost
comunicate în decursul timpului la diferite simpozioane, colocvii și congrese
naționale și internaționale. Rezultatul acestor cercetări de etnoarheologie sunt
adunate într-un volum ce se pregătește pentru tipar.
Cercetarea interdisciplinară a impus conlucrarea dintre specialiști și
numeroase discuții și clarificări, care s-au soldat cu necesitatea unui seminar
anual unde să facem cunoscute rezultatele etapelor de lucru, să ne punem
întrebări, să ne facem cunoscute dilemele și în ultimă instanță să căutăm
împreună răspunsuri. Astfel, Muzeul Național de Istorie a Transilvaniei și
Muzeul Etnografic al Transilvaniei au hotărât, în anul 1989, organizarea unui
Seminar Național Anual de Etnoarheologie, care la început trebuia să
lămurească terminologiile folosite de diverși specialiști, pentru a „vorbi
aceeași limbă”. După aceste tatonări de început, s-au fixat câteva teme mari
care frământă deopotrivă pe arheologi și etnografi: .Fortificații Tip și
funcționalitate (1991); „Rit și ritual funerar” (1992); „Rit și ritual
funerar. Ofranda funerară din morminte” (1994); „Focul, lutul, gestul și
sunetul” (1995-2000); „Focul, Apa, Lutul, gestul și sunetuF (2001-2002,
2005); „De la Grâu la Pâine” (2003).
Vom prezenta, în cele ce urmează, problemele puse în discuție de
către participanți, încercând o grupare pe tematici.
Generale

Benga Ileana, Investigația etnologică în studiul comportamentului funerar
(1996).
Bilțiu Pamfil (Baia Mare), Obiceiuri și credințe (2003).
Bodiu Aurel (Cluj-Napoca), Bivalenta spațiului în satul românesc tradițional
(2003).
Bulbuc Aurel, Muzeul de etnoarheologie din Iclod. Realizări și orientări
(1997).
Florescu Radu (ț), Determinări ambientale și tradiții culturale în
etnoarheologie (1992).
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Gheorghiu Dragoș (București), Oameni și vase (1996).
Ghinoiu Ioan (București), Spartul oalelor (1997).
Graur Tiberiu, Atitudinea fața de moarte semnificații culturale (1992).
Graur Tiberiu, Focul și Pământul în Vechiul Testament (2002).
Graur Tiberiu, Semnele vârstelor (2001).
Hristian Camelia - Sârbu Valeriu, Baze de date pentru etnoarheologie
(1997).
Lăcătușu Ion (Sfantu Gheorghe), Veniamin Nistor ca etnolog. Studiu de
etnoarheologie la Araci (1996).
Lazarovici Alice (Cluj-Napoca), Focul, lutul, gestul și sunetul. Interferențe
(1995).
Lazarovici Gheorghe, Simboluri peste timp (2001).
Maxim Zoia, Fișa-chestionar de etnoarheologie (1997).
Micu Cristian, „FrumosuF în arta populară românească (2005).
Popoiu Paula, Posibile repere arheologice privind cazurile asupra
peregrinării sufletului după moarte (1992).
Sorloaică Nicoleta (Iași), Aplicații ale arheofizicii în etnoarheologie (1997).
Fortificații, așezări, construcții

Alicu Adrian(ț) - Alicu Doina (Cluj-Napoca), Prospectări de rezistivitate în
zona complexelor de cult de la Zau de Câmpie (1996).
Alicu Adrian(t), Măsurători de rezistivitate la Iclod. O metodă potrivită
pentru depistarea sălașelor și stânelor îngropate (1997).
Andritoiu Ioan, Fortificația de la Subcetate (1991).
Bălos Angelica (Deva), Spații și funcționalități în construcțiile civile dacice
clasice; o perspectivă etnoarheologică (1997).
Bindea Diana - Lazarovici Gheorghe - Lazăr Valeriu(f) (Cluj-Napoca,
Târgu Mureș), Groapa rituală de la Zau de Câmpie (1996).
Cociș Sorin, Fortificația hallstatt-iană de la Huedin (1991).
Crișan Viorica, Fortificații și așezări dacice în jud. Cluj (1991).
Crișan Viorica, Semnificația gropilor de cult dacice (2000).
Gaga Lidia, Casa bănățeană în chestionarul lui Emil Petrovici (1997).
Gheorghiu Gabriela (Cluj-Napoca), Un rezervor de apă potabilă de
Sarmizegetusa Regia (1996).
Glodanu Ioan, Sisteme de fortificații daco-romane (1991).
Gogâltan Florin, Complex ritual de epoca bronzului la Vlaha (2005).
Gumă Marian (f), Contribuții preliminare asupra fortificațiilor de pământ
din Banat, în prima vârstă a fierului (1991).
Iercoșan Neța(ț) (Cărei), Groapa rituală din neoliticul târziu de la Cărei Cozard (1996).
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Lazarovici Gheorghe - Maxim Zoia - Pandrea Stănică -- Drașovean Florin,
Fortificația neolitică de la Parța (1991).
Lazarovici Gheorghe - Meșter Mihai (Cluj-Napoca), Gropile de fundare din
epoca neolitică (1995).
Lazarovici Gheorghe - Zoia Maxim, Fortificația neolitică de la Iclod (1991).
Lazarovici Magda - Lazarovici Gheorghe, Case și anexe preistorice - sec.
XT(2005).
Luca Sabin Adrian (Sibiu), O groapă de fundare din cultura Turdaș (1995).
Luca Sabin Adrian, Liubcova (1991).
Mantu Magda, Sanctuarele culturii Cucuteni (2001).
Maris Tiberiu (ț), Fortificația de pe Dealul Sâmpetru, Hunedoara (1991).
Matei Ștefan - Iambor Petru(t), Reconstituirea fortificației de la Cluj
Mănăștur (1991).
Maxim Zoia, Sanctuarul neolitic de la Parța. Poster (1999).
Morariu Vasile, Prospectări arheometrice la Iclod și Parța (1991).
Nica Marin (Craiova), Altarele casnice, semnificație și ritual (1996).
Roman Petru - Morintz Sebastian, Fortificații din perioada de tranziție până
în epoca bronzului (1991).
RoteaMihai - Tecar Momea (Bodea), Complexele arheologice de la Derșida
(2005).
Rotea Mihai, Complexele rituale ale culturii Wietenberg (2000).
Rotea Mihai, Groapa rituală de la Palatca (epoca bronzului) și semnificația
ei. Poster (1999).
Sima Minodora - Ciortea Mihai - Crișan Viorica (Cluj-Napoca), Un
„Bothros ” de la Iclod. Un vas al comunității (1996).
Toșa Ioan, „Locul curat” în credințele populare de la sfârșitul sec. al XIXlea (1997).
Toșa Ioan, „Șanțul” lângă satul actual. Origine și semnificații (1991).
Toșa Ioan, „Vrăjitul vetrei” în Ajunul Crăciunului (2000).
Toșa Ioan, Vatra la români (1999).
Vasiliev Valentin, Sisteme de fortificații hallstatt-iene (1991).
Wittenberger Mihai, Date despre structura așezărilor Noua (Bronz târziu)
(2000).
Cimitire, morminte, inventar, ritualuri, mentalități

Adameșteanu Manucu (București), Practici rituale întâlnite în necropolele
medievale din Dobrogea (1992).
Alicu Dorin, Rit și ritualfunerar în epoca romană (1992).
Andrițoiu Ioan, Rit și ritual funerar în Bronzul mijlociu și târziu din
Transilvania (mileniul II) (1992).

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

Seminarul Național de Etnoarheologie

263

Bărbulescu Constantin (Cluj-Napoca/ „Hrana mortului" (1994).
Bărbulescu Constantin (Cluj-Napoca), Morții și viii. Cimitirul și mormintele
din Oncești (1996).
Berdan Lucia (București), Masca - simbol în riturile funerare (1994).
Bocșe Maria, Rituri funerare pentru viața (1992).
Bot Nicolae, Semnificații ale ofrandelor alimentare din inventarele de
mormânt (1992).
Ciocan Janeta (Baia-Mare), Plata vămilor în riturile funerare din Țara
Chioarului (1994).
Ciocan Janeta, Plata vămilor în riturilefunerare din Țara Chioarului (2002).
Comșa Alexandra (București), Un mormânt Noua cu depunerea unei mâini
umane de la Iclod (1994).
Comșa Eugen (București), Rit și ritual funerar al comunităților culturii
Boian și Gumelnița din Muntenia (1994).
Diaconu Petre, Creștini și păgâni în necropolele dobrogene din sec. VI1I-IX
d.Hr. (1992).
El Susi Georgeta (Reșița), Ofrande animale în tumulii de la Petrești, jud.
Cluj (1994).
Gaga Lidia (Timișoara), Pregătirile pentru „ marea călătorie ” (1994).
Gaga Lidia, Pregătirile pentru „ marea călătorie” (2002).
Ghinoiu loan (București), Tipologia ofrandelor funerare așezate în
mormintele românești. Pregătirea pentru „marea trecere" (1994).
Ghinoiu loan, Pregătirea pentru „marea trecere". Tipologia ofrandelor
funerare așezate în mormintele românești (2002).
Glodariu loan, Rit și ritualfunerar la daci (1992).
Graur Tiberiu (Cluj-Napoca), Păstrarea legăturilor între „tărâmuri” și
locuitorii acestora prin gând, cuvânt și obiect (1994).
Graur Tiberiu, „Reciclarea" pământului prin trupurile oamenilor (1999).
Hica Ioana, Elemente de rit și ritual funerar în cimitirul roman târziu din
Napoca (sec. Il-lVe.n.) (1992).
Ignat Doina (Oradea), Ofranda funerară în mormintele de incinerație
aparținând grupului neolitic Suplacul de Barcău (1994).
Ișfanoni Doina (București), „Așternutul mortului" în riturile funerare din
ținutul Pădurenilor - Hunedoara (1994).
Ișfănoni Doina, „Așternutul mortului” în riturile funerare din ținutul
Pădurenilor, jud. Hunedoara (2002).
Lazarovici Gheorghe - Meșter Mihai, „Capetele de piatră ” din mormintele
de la Gura Baciului. Despre Cultul Craniului în neoliticul timpuriu
(1994).
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Lazarovici Gheorghe, Despre ritualul de incinerare la Gura Baciului,
neolitic timpuriu (mileniul VI) (1992).
Lungu Vasilica (Tulcea), Rolul ceramicii în stabilirea unor componente ale
ritualului funerar antic (1992).
Matei Ștefan, Putem vorbi despre influențe bogomile în Banatul de Sud?
(1992).
Maxim Zoia (Cluj-Napoca), Obiecte de piatră ca ofrandă în mormintele de
la Gura Baciului (1994).
Maxim Zoia, Despre ritualul de înhumare din cimitirul neolitic de la Iclod
(mileniul IV) (1992).
Maxim Zoia, Semnificația inventaruluifunerar (2000).
Maxim-Alaiba Ruxandra (lași), O ofrandă funerară în morminte cu ocru
(1994).
Maxim-Alaiba Ruxandra, Reminiscențe de rit și ritualfunerar preistoric în
folclorul Moldovei Meridionale (1992).
Meșter Mihai - Meșter Veronica (Cluj-Napoca), Posibil ritual de
înmormântare în tumuli (1996).
Munteanu Simona (Cluj-Napoca), Rituri de „separare și integrare” și
raporturile acestora cu inventarul de sicriu (1994).
Munteanu Simona, Cimitirul - loc de întâlnire între epoci și generații
(2002).
Munteanu Simona, Cimitirul - loc de plecare, loc de odihnă, loc de întâlnire
între generații (1992).
Munteanu Simona, Raportul riturilor de „separare” și „integrare” cu
inventarul de mormânt (2005).
Munteanu Simona, Raporturile riturilor de separare și integrare cu
inventarul de mormânt (2001).
Nemethi Ioan, Rit și ritual funerar în Hallstatt-ul târziu din Transilvania
(mileniul I) (1992).
Poantă Petru, Moartea în Est și Vest (1992).
Protase Dumitru, Rit și ritual funerar în epoca romană și romană târzie
(1992).
Rădulescu Alexandru (Timișoara), Despre unele cimitire medievale
bănățene (1992).
Rotea Mihai (Cluj-Napoca), înmormântări rituale în epoca bronzului (1996).
Rotea Mihai (Cluj-Napoca), Ofrande funerare în necropolele Wietenberg
(1994).
Rotea Mihai, Rit și ritual funerar în Bronzul mijlociu din Transilvania
(mileniulII) (1992).
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Rustoiu Aurel (Cluj-Napoca), Despre ceramica din tumulii Laténe târzii din
Dacia (1994).
Rustoiu Aurel, Despre complexulfunerar de la Sighișoara - - Dealul Turcului
(1992).
Sârbu Valeriu (Brăila), Oseminte umane și de animale descoperite în
contexte nefunerare în arealul tracic, în epocile Hallstatt și Laténe
(1994).
Schuster Cristian, Rit și ritual în Bronzul timpuriu din Câmpia Română
(1992).
Sîrbu Valeriu - Alexandrescu Camelia Hristian, Mentalități și practici
funerare la geto-dacii din sec. I e.n. (descoperiri arheologice și
prelucrări arheometrice; propuneri de interpretare (1992).
Stoica Cornelia (București), Ofranda încercare de interpretare (1994).
Țeicu Dumitru, Observații legate de ritul funerar din sec. XII-XIV în Banat
(1992).
Teodor Dan, Rituri și ritualuri funerare în sec. V-Xd.Hr. (1992).
Toșa Ioan (Cluj-Napoca), Ofranda - dar și pomană - în credințele și
practicile tradiționale românești de la sfârșitul secolului al XlX-lea
(1994).
Ursulescu Nicolae, Rit și ritualfunerar în perioada de tranziție (1992).
Wittenberger Mihai - Meșter Mihai, Rit și ritual în necropola prefeudală din
str. Banatului, Cluj-Napoca (1999).
Wittenberger Mihai (Cluj-Napoca), Mormintele de incinerație din Bronzul
târziu (1995).
Wittenberger Mihai (Cluj-Napoca), Ofrande în necropolele din cultura Noua
(1994).
Wittenberger Mihai, Comportament funerar în cultura Noua din
Transilvania (2005).
Focul

Avram Sultana, Roțile de foc de la Aliman (1997).
Berdan Lucia (București), Rituri de naștere prin foc, apă și pământ (1995).
Cavruc Valeriu (Sfantu Gheorghe), Destinația cultuală a cenușarelor din
epoca bronzului (Sabatinovka - Koslogeni - Noua - Belogrudovka
(1995).
Cavruc Valeriu (Sfantu Gheorghe), Problema cenușarelor (1996).
Gaga Lidia (Timișoara), Focul Pământului - Focul Iadului (1995).
Graur Tiberiu (Cluj -Napoca), Focul lumină, căldură, ardere, transformare,
purificare, simbol (1995).
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Maxim Ioana (Cluj-Napoca), Vatra - simbolulfocului (1997).
Maxim-Alaiba Ruxandra (Iași), Simbolistica cuptoarelor de ars ceramică
(1995).
Munteanu Simona, Zilele anului în care se aprind focuri pe înălțimi și
legăturile acestora cu sufletele celorplecați (1997).
Rotea Mihai, Contribuții privind metalurgia neferoaselor în Transilvania
Preistorică. (2005).
Rotea Mihai, Fizeșan Titus (Cluj-Napoca), Groapa rituală de metalurgiști
(?) de la Fântânele (1995).
Rustoiu Aurel (Cluj -Napoca), Metalurgie și magie (1996).
Sălăgeanu Tudor (Cluj-Napoca), Focul în riturile de trecere (1996).
Sârbu Valeriu (Brăila), Credințe și rituri privind vatra și focul reflectate în
descoperirile arheologice din dava getică de la Grădiște, jud. Brăila
(1995).
Toșa loan (Cluj-Napoca), Mijloace tradiționale de producere a focului în
societatea rurală română de la sfârșitul sec. al XIX-lea (1995).
Toșa loan, Vatrafocului în obiceiurile populare românești de la sfârșitul sec.
alXIX-lea (2001).
Toșa loan. Vatrafocului în satul tradițional românesc (2002).
Apa

Drăgoi Manus, Roșea Teodora, .diául de Apă” și „Râul de Foc” (2001).
Lutul

Comșa Maria (ț), (București), Depunere rituală de lut în unele umefunerare
din secolele VII1-IXdin sudul și centrul României (1995).
Gherman Mihai (Cluj-Napoca), Terminologia olăritului în vechi lucrări
lexicografice (1995).
Graur Tiberiu, Lutul - substanța materială a ființei umane (2000).
Maxim-Alaiba Ruxandra (Iași), Folosirea coloranților minerali în
civilizațiile preistorice și tradiționale (1996).
Munteanu Simona (Cluj-Napoca), Lutul - realitate si simbol (1995).
Gestul și sunetul

Avram Sultana (Sibiu), Semnificația gestului și formulei de salut (1996).
Bodea Monica (Cluj-Napoca), Gestul de a înmormânta copii în vatra și
lângă vatra locuinței (1996).
Ciocan Janeta (Baia Mare), „ Colindul” și tradițiile maramureșene (2005).
Comșa Eugen (București), Gestul ofrandei la figurinele din neolitic (1996).
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Comșa Eugen (București), Gesturi redate de figurinele neolitice din sudul
României (1995).
Cristescu Constanța (București), Toaca (1995).
Drașovean Florin - Munteanu Marius (Timișoara), Elemente de magie
neagră pe plastica neolitică (1995).
Drașovean Florin (Timișoara), Magia neagră în cultura Vinca (1996).
Ghinoiu Ion (București), Instrumentele populare și glasul zeilor (1995).
Gogolan Aristida (Timișoara), Elemente precreștine în riturile de Crăciun, în
Banat (1995).
Graur Tiberiu (Cluj-Napoca), Sunetul în riturile de înmormântare (1996).
Graur Tiberiu, Sunetul bocetului mortuar între jale și invocație (1997).
Lazarovici Alice, Mâinile ca simbol (1997).
Lazarovici Gheorghe, Mâna. Gest și simbol (2000).
Mateș Adela (Beclean), Atitudini colective în lumea rurală privind baticul
(2005).
Maxim Ioana, Mâna și simbolistica ei. (1999).
Maxim Ioana, Palma. Gestică și semnificație (2000).
Maxim Ioana, Simbolistica gesturilor (2001).
Maxim Zoia - Crișan Viorica (Cluj-Napoca), Gestul și sunetul în
prelucrarea metalelor (1995).
Maxim-Alaiba Ruxandra (Iași), Simbolistica confluențelor. Gestul și sunetul
(1997).
Munteanu Simona (Cluj-Napoca), Poziția mâinii în limbajulgestic (1996).
Munteanu Simona, Obiectul tradițional în relația „ ada aprimi ” (2000).
Munteanu Simona, Paharul și paharnicul în sistemul comunicării (1999).
Nica Marin (Craiova), „Zgomotul” de peste milenii (1996).
Roșea Teodora, Sfântul potir” în iconografia românească (2005).
Măști, capete, imagini antropomorfe

Berdan Lucia, Masca - simbol în riturilefunerare (2002).
Călian Livia, Simboluri și reprezentări în medalistică - mâna dreptății și
ochiul (2000).
Dăncuș Mihai (Sighetul Marmației), Capetele de piatră (1997).
Gheorghiu Dragoș (București), Imagini ale corpului (1995).
Lazarovici Alice (Cluj-Napoca), Masca, gestul și ritualul (1996).
Lazarovici Gheorghe, Idolii de tip Zorlenț tip și Jimcționalitate (1999).
Lazarovici Gheorghe, Simbolistica ochiului (1999).
Molnár Claudiu - Popa Viorel (Reșița), Masca și gestul pe statueta de la
Liubcova (1996).
Pavel Emilia (Iași), Rituri agrare și culte fiinerare oglindite în măști (1996).
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Rotea Mihai, Problema statuilor menhir din Transilvania (2002).
Wittenberger Mihai (Cluj-Napoca), Cultul capului și teofagie (1996).
Wittenberger Mihai, Simboluri antropomorfe în ceramica Bronzului târziu
(1997).
Oameni, păsări, animale, aștri

Bindea Diana, Câteva observații zooarheologice cu privire la gropile rituale
descoperite la Arghiud, jud. Bistrița-Năsăud (1997).
Bindea Diana, Gospodărirea animalelor în așezarea Wietenberg de la
Derșida. Complexe de cult (2005).
Bodea Monica - Boboșan Dana, Cultul Lunii (1997).
Călian Livia, Păsări și plante în medalistică (2005).
Călian Lívia, Semne zodiacale în medalistică lui Carol al VI-lea Habsburg
(1711-1740) (2002).
Călian Lívia, Simbolul șarpelui în medalistică (2001).
Crișan Viorica - Maxim Zoia - Csillik Iharka, Șarpele - simbolul lutului,
apei, focului și aerului (2001).
Crișan Viorica, Simbolul ariciului și scării pe vase dacice (2005).
Georgescu Laurenția -- Georgescu Emma, (București), Populația neolitică de
la Iclod, speranța și modul de viață (1997).
Kessler Eugen - Gal Erika (Cluj-Napoca), Pasărea în bucătăria omului
preistoric (1996).
Lazarovici Gheorghe - Meșter Mihai, Vulturul - pasărea morții și a
regenerării (1997).
Lazarovici Gheorghe, Casiopeea și simbolistica preistorică (1999).
Maxim Zoia, Anul Agrar și Șarpele (2002).
Wittenberger Mihai, Elemente astrale pe vasele Wietenberg din groape
rituală din str. Banatului, Cluj-Napoca. Poster (1999).
Flora

Crișan Viorica, Simbolistica bradului (1999).
Gogolan Aristida (Timișoara), Elemente precreștine în riturile de Crăciun în
Banat (2002).
Ocupații, olărit, sărăritul

Bulbuc Aurel (Iclod), Olăritul la Iclod (1996).
Călian Livia, Activitatea agricolă în medalistică (2003).
Drăghia Daniela - Molodețiu Dorina (Caransebeș), Analiza cantitativă a
datelor arheologice pe un lot de materiale ceramice. Tip și
funcționalitate (1997).
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Maxim Zoia (Cluj-Napoca), Olăritul la Trușești (1996).
Mureșan Mihaela, Argumente istorice ale practicării unei străvechi ocupații
în Transilvania - sărăritul (2001).
Mureșan Mihaela, Utilizarea sării în practicile și obiceiurile tradiționale
românești (2002).
Radu Sorin (Cluj-Napoca), Despre tehnologia ceramicii de la Zau de
Câmpie (1997).
Rusu Viorica (Bolindeț), Vase ceramice de cult din Dacia Romană (2005).
Toșa loan, Bozăritul și dohotăritul - două industrii țărănești dispărute
(2005).
Toșa loan, Sisteme de agricultură transilvănene (2003).
Wittenberger Mihai, Cuptoarele de ars ceramică de la sfârșitul epocii
bronzului (2002).
Grâu și Pâine

Achim Ioana (Cluj-Napoca), Pâinea la asiatici (2003).
Bădocan Ioana (Maxim), Gesturi și semnificații în facerea pâinii (2003).
Ciocan Janeta (Baia Mare), Grâul și pâinea în tradițiile maramureșene
(2003).
Gudea Nicolae (Cluj-Napoca), Problema râșnițelor în arheologie (2003).
Lazarovici Gheorghe, Idolii de pâine (2003).
Lazarovici Magda (Mantu), (Iași), Râșnitul cultic (2003).
Maxim Zoia, Grâul și pâinea în obiceiurile de peste an (2003).
Munteanu Simona, Rituri de fertilitate în satul românesc la începutul sec.
XX. (2003)
Mureșan Mihaela, Pâinea în câteva obiceiuri populare (2003).
Mureșan Mihaela, Simbolistica grâului în riturile și credințele populare
românești (2005).
Roșea Teodora, Grâul și pâinea în iconografia creștină (2003).
Tudor Aurelia - Ghemiș Călin (București, Oradea), Un complex cu râșnițe
din Peștera Unguru Mare (Șuncuiuș) (2005).
Wittenberger Mihai, Grâul carbonizat de la sfârșitul epocii bronzului (2003).
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The Național Seminar of Ethno-Archeology (1991 - 2005)
Abstract

The interdisciplinary research of the last decade of the 20 century laid down
the co-work between the specialists and many discussions and clanfications,
which concluded with the necessity of organizing an annual seminar. So that
the Național Museum of Transylvanian History and the Ethnographical
Museum of Transylvania from Cluj-Napoca decided, in 1989, to organize a
Național Annual Seminar of Ethno-Archaeology, which might, at the
beginning, to make clear the termmology used by various specialists in order
to “talk the same language”.
So, while 15 years, there were discussions related to some main themes that
concemed both the archaeologists and the ethnologists: “Fortifications. Type
and functionality” (1991); “Rite and funeral ritual” (1992); “Rite and funeral
ritual. Funeral sacrifice from the graves” (1994); “Fire, clay, gesture and
sound” (2001-2002, 2005); “From wheatto bread” (2003).
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VULTURUL - PASĂREA MORȚII, A REGENERĂRII ȘI
MESAGER AL ZEILOR
Gheorghe LAZAROVICI
în simbolistica actuală, mai ales în cinematografie, zborul
vulturilor este folosit pentru a sugera prezența morții, a cadavrului,
subliniind unul din atributele vulturului hoit(ar). Această pasăre, de fapt
regele păsărilor, a avut de-a lungul vremurilor și alte simboluri, acela de
mesager al zeilor, de a împlini poruncile zeilor: ex. vulturul care devora
zilnic ficatul nemuritor al lui Prometeu1.
în zorii civilizației, la mijlocul mileniului VII, în Anatolia, la iratai
Hüyük, în cele peste 40 de sanctuare sunt cunoscute cele mai complexe și
mai vechi semnificații legate de moarte, regenerare și înviere, printre care
Vulturul și asociațiile sale (mama gravidă asistată de vultur, mai jos).
Moartea și Regenerarea sunt titlurile unui capitol al Măriei
Gimbutas din lucrarea Limbajul Zeilor2 Printre primele simboluri ale
Morții pe care le analizează autoarea este Vulturul.3 Cea mai veche
reprezentare neolitică este cea de pe peretele de est al Altarului
Vulturului, nivelul VII, altar 8 sau sanctuar 8. Acolo sunt reprezentate
narativ, cu simbolurile respective, pe peretele de est și nord ale
sanctuarului, mai multe figuri de vulturi, unul sau doi, care iau figuri
umane iară cap (fig. 1).
Fig. 1 Țatal Hüyük, nivel VII, Sanctuarul 8 (după M. Gimbutas 1991, 7-26.1).

1 Mircea Eliade, Istoria credințelor și ideilor religioase. București, 1981, p. 269.
2 Maria Gimbutas. The Language ofthe Goddess, New York. 1989, p. 185.
3 Maria Gimbutas, The Language ofthe Goddess, New York, 1989, p. 18.

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

272

Gheorghe Lazarovici

Toate figurile umane sunt redate, iară cap, în poziție șezând, cu
brațele ridicate în semn de invocare (poate?). Vulturii au pe spate unele
încercuiri în care sunt incizii între 2 și 5. Una dintre ele seamănă cu o furcă
cu trei dinți. Aproape toți vulturii au picioare de pasăre dau sunt unii ce au
picioare de om.4 Mai observăm în acel sanctuar o cale de acces spre peretele
de nord.

Scene similare, cu vulturi, se repetă în mai multe sanctuare. în sanctuarul 21
A(fig. 2), pe unul din pereții centrali (pare cel de nord), apare pe o coloană
un bucraniu, cu decor în zig-zag pe bot. în fața bucraniului se află un craniu
uman. în nișa din dreapta bucraniului apare un decor din cca. 7 triunghiuri
din care unele negre și altele albe. Deasupra triunghiuri lor apare o
proeminență cu gaură pe care noi o considerăm ca fiind ochiul magic.
Asemenea piese, ca și decorul din triunghiuri excizate și uneori
încrustate cu alb, apar adesea pe altărașele de cult ale culturii Starcevo - Criș
din Banat și din alte părți.5 în stânga bucraniului, în perete se află o nișă
semirotundă, cu o gaură. Foarte probabil acolo se punea o anume piesă.
Aceasta ne amintește de sanctuarul de la Parța, de nișa de deasupra intrării de
răsărit unde se afla un idol - bust în care era introdus un craniu uman.
Depunerea craniului în acest sanctuar, dar și în altele de la Qatal
Hüyük credem că se leagă de sacrificii umane și obiceiuri legate de cultul
craniului (referitor la această problemă și a capetelor de piatră6).
Pe peretele din dreapta este un vultur cu picioare de om care a
adus sau urmează să ducă o figură umană fără cap. Acea figură se află în
vecinătatea unei ferestre situată în peretele sanctuarului.

4 Mircea Eliade, Istoria credințelor și ideilor religioase, București, 1981.
5 Gheorghe, Lazarovici, Cultura Starcevo-Criș in Banat, în „Acta MN”, VI, 1969. p. 3 și
urm. și Idem, Neoliticul Banatului, Cluj-Napoca. 1979.
6 Referitor la această problemă și a capetelor dc piatră vezi Gh. Lazarovici - Zoia Maxim, Gura
Baciului, Cluj-Napoca. 1995. p. 179 - 182, pl. II. p. 380 -381.
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Nu știm dacă întâmplător vulturul cu figura umană se aflau lângă
fereastră dar nu putem uita, nu putem să nu atrage atenția asupra legăturii
dintre aceasta și fereastra sufletului.
Reținem decorul din sanctuar cu triunghiuri negre și triunghiuri
albe cu puncte negre în interior simbol aflat pe numeroase obiecte de cult,
neolitice (altare, coloane, idoli).

în alt sanctuar, nivel VII, 26 (fig. 3 A) par să apară trei altare.
Primul altar (cel din stânga) lipsește (introdus de noi pe cenușiu), dar pe
scară cobora o figură de insectă, ce intră la baza altarului 2. Aceasta ar
putea reprezenta unul din stadiile pe care le parcurge.
La cel de al doilea, pe altar se află un craniu străjuit de 2 vulturi.
Scara cobora spre cel de-al treilea sanctuar, unde doi vulturi aduc figura
stilizată și o pun cu capul jos în altar, iar dm acesta pe scară coboară o
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pereche de figuri umane (bărbatul și perechea sa femeia, reconstituirea
noastră fig. 4, de mai sus A). Demn de reținut la cei doi vulturi este
semnele lor de pe spate : unul are săgeata cu două capete (mesagerul ?) iar
celălalt are securea dublă (învestitura puterii?).
Vulturii de la Qatal Hüyük sunt pictați cu roșu, simbol al vieții
spunea M. Gimbutas.7*Noi credem că simbolizează tocmai perioada de
trecere de la Viață spre Moarte, ei simbolizând, mai degrabă, transportul
trupului între cele două lumi de către Vultur.
Fig. 5 Detaliu cu scene în care apar vulturii la Qatal Hüyük ▼

In unele basme populare, care circulau în răsăritul Europei, eroul Făt
frumos în căutarea iubitei lui dusă de zmeu peste 7 mări și 7 țări, în alte
lumi, se urcă pe spatele unui vultur pentru a străbate spațiul dintre lumi,
pe care l-a obligat să îl transporte prin amenințarea puilor de vultur.
Numărul de 7, număr simbolic apare:
- cei 7 vulturi de la Qatal Hüyük, poate ele reprezintă cele 7 vămi
din miturile Infernului;
- șapte porți ale Lumii inferioare, în mitologia sumeriană, pe care
Inanna (zeița stelei Venus și a dragostei) care pe măsură ce trece prin cele
7 porți este despuiată de veșminte, ajungând în Lumea inferioară
despuiată - adică lipsită de orice putere* (semnificativă este despuierea
muierii de haine când e lipsită de putere);
- 7 zei supremi care hotărau soarta în vechiul Sumer9;
- 7 judecători ai infernului Anunaki în legenda lnnanei - Eliade
1981, p. 67; Ghilgameș ajunge ți el10;
- 7 mări și 7 țări sau 7 lumi întâlnite în diferite mituri și basme;
- 7 triunghiuri de pe coloana de la Căscioarele11;
Maria Gimbutas, The Language of the Goddess, New York, 1989, p. 188, fig. 285.
x Mircea Eliade. Istoria credințelor și ideilor religioase. București, 1981, p. 67.
9 N. Krammer, Istoria începe la Sumer, București, 1962, p. 144.
"'N. Krammer, Istoria începe la Sumer. București, 1962, p. 262 și unu.
11 Dumitrescu, Arta neolitică în România, București, 1970, p. 474, 481.
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7 greutăți de Ia războiul de țesut în Sanctuarul 2 de la Parța
7 greutăți mici și șapte mari de la războiul de țesut puse pe bănci
în cele două camere, în sanctuarul de la Sălacea (Ordentlich);
7 întrebări pune Ghilgameș privind felul în care oamenii care au
avut de la 1 la 7 copii sunt tratați în lumea subterană1213
.
7 etaje are ziguratul
7 terase are templul din Barabudur 14
7 caturi la pomul vieții are la Ugrieni 15
7 găuri simetrice pe sanctuarul mic de la Căscioarele, 4 temple
sus (casa celor 4 zei primordiali)
Referitor la simbolurile de pe spatele vulturilor observăm că la cei din
altarul din dreapta au ce semn săgeata dublă (fig. 6/2, fiind cel care aduce
și duce mesajul zeilor) iar celălalt securea dublă, însemn al puterii fig.
6/1; la alți vulturi pe penaj sunt tridentul după cum se știe simbol zeiesc,
al lui Poseidon, zeul apelor fig. 6/4 ▼ precum și de 3 la 51inii paralele
(fig. 6/3 ▼).

Fig. 6 Simboluri de pe spatele vulturilor

în miturile și legendele lumii greco-romane, Hermes se preface
în vultur16*
, fiind folosit ca mesager sau curier în ceruri, folosit mai ales de
18
17
Zeus și tot el ducea morții la Hades, în Infern.
Vulturul este considerat de creștini că duce vorba Domnului
reprezentată de verb. Tot el este considerată pasăre solară, traiectoria sa
18
de la răsărit la zenit este asimilată cu axix mundi.
învierea. în cele mai vechi legende sumeriene Infernul sau Hades
ul grecilor, Șeolul ebreilor se numea în limba sumeriană Kur (sau"Marele de
12 N. Krammer, istoria începe la Sumer, București. 1962, p. 262.
13 Mircea Eliade, Cosmogonie și alchimia babiloniană, Iași, 1991, p. 34.
14 Ibidem.
15 Ibidem.
16 Legendele Olimpului, 1969, v. Tyfon.
1 Legendele Olimpului p. 163, v. Hermes.
18 J. P. Clebert, Bestiari fabuleux, Paris, 1971, p. 71 - 72 și Jean Chevalier - Alain
Gheerbrandt, Dicționar de simboluri. București, 1975, p. 476.
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Jos") având la început semnificația de munte, apoi de spațiu care despărțea
scoarța pământeană de marea primordială, în acel loc se adunau toate
umbrele celor morii, se putea ajunge acolo după ce se traversa cu o luntre
„fluviul mistuitor de oameni" sub conducerea "omului cu barca", un Charon
al sumerienilor.19 Prima legendă a învierii este cu 1.000 de ani mai veche
decât Biblia în Cartea lui Isaia (XIV, 9-11) ce vorbește de moartea regelui
Babilonului. Este vorba de moartea marelui rege Ur-Nammu ce soșește în
orașul Kur unde începe a-i vizita pe cei 7 zei ai Infernului. Acea lume are
rânduieli similare : au ”scrib", ”7 judecători", "preoți" care stabilesc reședința
noului venit.
Reveniri temporare, cu anumite prilejuri din infern sunt pomenite20 când
umbra:
lui Enkimdu, ieșind din orașul Kur se aruncă în brațele stăpânului
și prietenului Ghilgameș21;
zeița Inanna (în sumeriană In-anna derivat din Nin-anna ce înseamnă
stăpâna Cerului), zeița Cerului și Pământului, numite "Marele de Sus" a
coborât în Infern și a revenit din "Țara fără întoarcere" cu condiția ca în locul
ei să-i fie luat de demoni și dus în Infern Dumuzi (Tamuz din Biblie Ezechiel, VIII, 14) și care mai apoi ajunge un zeu al Infernului, după ce mâna
și piciorul s-au transformat în membre de balaur.
La Akadieni, în mitul perechii divine Hieros gammos zeița dragostei
Iștar (corespondentul ei la Sumer era Inanna) și Dumuzi partenerul sau
Tammuz în Summer22. Dumuzi moare în ziua a 18 a lunii Tammuz (iunie
iulie) și învie 6 luni mai târziu ( de Anul Nou când are loc căsătoria hieros
gamos cu Inanna ).
profetului Sámuel este chemată din Șeol, la cererea regelui Saul.
Redarea păsărilor prin incizii, stilizat este o apariție rară în Balcani.
Ea apare mai ales în cultura Turdaș și Vinca, pe capacele de vase redând idoli
sau păsări de noapte: bufnița.23
Simboluri privind Vulturul. Dintre păsările cerului (termen prin
care se definesc o serie de păsări cu rol mitic) vulturul este considerat ca fiind

19 N. Kramer, Istoria începe la Sumer, București, 1962, XX, p. 215.
2" Biblia, Cartea lui Sámuel XXVIII.
n N. Krammer, Istoria începe la Sumer, București, 1962, XX, p. 217 și cap. XXII în
Epopea lui Ghilgameș.
“*
2 Mircea Eliade, Istoria credințelor și ideilor religioase. București, 1981, p. 67.
"3 Vezi bibliografie la Gh. Lazarovici, Tipologia și cronologia culturii Vinca în Banat, în
„Banatica”, 1,1973,14/2,27/12,29/3-4,6 și Idem, Neoliticul Banatului, Cluj-Napoca. 1979.
pl. XXIII AB.
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ultimul stadiu al vieții animale, ultima sa metamorfozare24. Alchimiștii
asimilează vulturul cu simbolul sublimării, trecerea din starea solidă în cea
gazoasă. Aceasta ne determină să ne gândim la unele expresii populare
privitoare la Marea trecere unde în trecerea spre moarte, viața este comparată
cu fumul iar corpul din stare solidă trece în stare gazoasă (prin părăsirea lui
de suflet sau prin incinerare).
Vulturi apar adesea cu picioare de om, asociere legate mai de grabă
cu apartenența lui la zei.2526
La Qatal Hüyük apare o scenă privind geneza în care Marea mamă cu
pruncul în pântec este asistată de două perechi de vulturi, scena repetându-se
imagine ce se repetă pe cilim-urile turcești Gimbutas 1991,138, fig. 7-29.3).
Vulturul este regele păsărilor, simbolul regilor și împăraților.
Vulturul este considerat substitut sau mesager al celor mai înalte divinități
uraniene și ale focului ceresc, soarele . Vulturul este considerat ca simbol
primitiv și colectiv al tatălui și al tuturor figurilor paternității. Vulturul este
simbol al civilizației vânătorilor și agricultorilor, precum și al divinităților
uraniene și a celor chtoniene. Aceasta este întâlnit la Qatal Hüyük ne arată cât
de timpuriu apare alegoria mitologică, în mileniul 7, chiar în prima sa
jumătate de când datează descoperirile din primele sanctuare neolitice.
Vulturul apare ca simbol al dualității Cer - Pământ.
Plasarea vulturului pe peretele de est al sanctuarului poate fi de
interpretată ca semnificație a regenerării. Faptul că - alt sanctuar de la Qatal
Hüyük vulturi duc figuri pe altare străjuite de cranii iar din acestea se nasc
oamenii, animale și alte ființe revedem în el simbolul regenerării vieții.
în lumea creștină se crede că vulturul ia sufletul mortului pe aripile
sale pentru al duce înapoi lui Dumnezeu înseamnă coborârea luminii pe
pământ27.
Mai găsim la Chevalier și idea că dacă vulturul este pe partea dreaptă
este de bun augur, dacă este pe stânga este de prost augur, idee regăsită în
Iliada28. Prezența vulturului în sanctuarul cu craniu se leagă de simbolul de
prost augur, de simbolistica stângii, nocturnă, malefică. Vulturul negru este
simbolul feminin, vulturul alb era simbol masculin, ne punem întrebarea
referitoare la vulturii de la iratai Hüyük unii roșii (sancturul E VII, 21) asimilat
focului, sângelui, deci vieții, alții negrii (redau, poate, vulturul hoitar).

"4 J. P. Clebert, Bestiari fabuleux. Paris, 1971, p. 28.
25 Mircea Eliade, Istoria credințelor și ideilor religioase. București, 1981, p. 47.
26 Jean Chevalier - Alain Gheerbrandt, Dicționar de simboluri, București, 1975, p. 475.
2/ Ibidem, p. 478.
28 Ibidem, p. 478.
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Mai există o categorie de vulturi, ce apar în diferite mitologii,
vulturul mâncător de hoituri, purificator, vulturul Hoitar, acesta simbolizând,
atât în America cât și în Africa simbol al fertilității și abundenței . La Qatal
Hüyük vulturul hoitar este cel care aduce corpul fără cap și și îl depune pe
altarul străjuit de craniu sau pe alte altare, străjuite de vulturi din care
regenerează o nouă viață.
Legat de zborul vulturului, al gaiei, al corbului sau lebedei acestea sunt
semne prevestitoare, de bun augur în dreapta, de prost augur în stânga :
„cunoașterea rugăciunii vulturului hoitar îți va fi binefăcătoare pe tărîmul
celor o mie de cîmpuri. Noaptea, printre tenebre și moarte, zeița vultur Isis
readuce la viață sufletul care va învia în yori cu aceste cuvinte : Vultur hoitar
(mama) a conceput în noapte datorită cornului tău, Slavă tie, vacă rămasă
30
grea.
Ciocul șoimului (Eliade, Nașteri, p. 83-84) sau vagina dentata este
trecerea dintre lumi (spre măruntaiele pământului sau spre rai).
în ceramica populară românescă vulturul de pe vasul de la Oboga29
31*
30
.
Reprezentări de răpitoare pe vase. O caracteristică a culturii Vinca
este prezenta vaselor capac. Unele din acestea redau diferite forme de păsări
(bufniță, cucuvea, gaie) . Reținem că aceste vase aparțin unor amfore iar
capacul are două orificii pe creștet. Cel mai adesea aceste vase sunt frumos
decorate. Cele mai frumoase exemplare sunt din Banat de la Parța33 și de la
Zorlențu Mare34.
Prezența capului de taur în sanctuarele cu vulturi și în toate celelalte
sanctuare se leagă de cultul taurului, cultul forței creatoare, reprezentându-i pe
zeii cerești. Taurul simboliza spiritul masculin combativ ale puterilor
elementare ale sângelui. Dar acesta, prin exemplele unor divinități mediteranoanatoliene (Osiris în Egipt, Sin în Mesopotamia și altele în: Persia; lamongoli;
lalakuți). Este vorba deci de taur, un animal lunar, legat de noapte35. La Parța
apare în sanctuar în încăperea de răsărit, ritual legat de inițierea în tainele
mariajului sacru (hieros gamos) dintre Marea Zeiță Mamă și taur.
Asocierea dintre noapte, somn, moarte a fost adesea evocată iar
aducerea corpurilor defuncților de către vultur, pasărea morții, și lăsarea ei în
29 Ibidem, p. 481.
30 Ibidem, p. 481.
31 Paul Petrescu - Georgeta Stoica, Arta populară românească. București, 1981.
3‘ Gh. Lazarovici, Neoliticul Banatului. Cluj-Napoca, 1979, pl. XXIII/A3,8-13; B9,12,
18, 22+23.
33 Maria Gimbutas, The Language ofthe Goddess, New York, 1989, plate 1.
34 Gh. Lazarovici, Neoliticul Banatului, Cluj-Napoca, 1979, p. 211, fîg. 39.
35 Jean Chevalier - Alain Gheerbrandt, Dicționar de simboluri, București, 1975, p. 337.
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seama zeilor nopții, sugerează marea trecere sau trecerea de la sfera
neînsemnatului la sfera semnificativului, ea marchează revenirea peregrinului
terestru în cosmos, spunea foarte plastic Romulus Vulcănescu36.
In etnologia funerară și în mitologia morții, în mitologia marii treceri
la români apare sub forma păsării sufletului, pasăre prezentă pe stâlpii
funerari, fiind semnalați de Florea Marian și Tache Papahagi preciza R.
Vulcănescu3738
.
De-a lungul mileniilor arhetipul Viață - Moarte - Viață sau Moarte Regenerare apare, credem noi, foarte de timpuriu, încă odată cu primele
civilizații din Orientul Apropiat, strălucitor reliefate în sanctuarele de la Qatal
Hüyük cum arătam mai sus. Unele elemente se mențin în civilizațiile Vechii
Europe, în civilizațiile neolitice din Balcani. Ele sunt ascunse sau se strămută
de la o categorie la alta.
Zeița la Qatal Hüyük apare în ipostaza de divinitate tânără (mamă)
dând naștere unui copil sau taur, bătrână însoțită adeseori de o pasăre de
1-38
prada .
Elemente care se asociază Regenerării sunt:
- bucraniul 39ce reprezintă uterul regeneratív40, se asociază cu multe alte
elemente ca:
- securea dublă, ce apare pe penajul unuia din vulturi de la Qatal Hüyük,
apare în mâna unor zeități minoene sau cu alte simboluri din aceeași
civilizație41; este asociată cu bucraniul și coame rituale, în micenian, la
Salamis, Cypru (fig. 151), pe ceramica lineară în Slovacia42.
- pe una din tăblițele de la Tărtăria Mana Gimbutas 43vede 2 animale (capre
?) și pomul vieții sugerând sacrificiul în celebrare și întoarcerea la o nouă
viață; mai apare pe tăblițe bucraniu, securea dublă, altarul și alte semne
magice, ancora, brățară din spondyhis, figurine falice și o mască mortuară,
aflate în groapa de cult.

36 R. Vulcănescu, Mitologia română, București, 1987, p. 103.
3/ R. Vulcănescu, Mitologia română, București, 1987, p. 194, 198.
38 Mircea Eliade, Istoria credințelor și ideilor religioase. București, 1981, p. 47.
39 Maria Gimbutas, The Language ofthe Goddess, New York, 1989, p. 187; Idem, The
Civilisation of the Goddess. San Francisco, 1991, p. 431.
40 exemple la Maria Gimbutas, The Civilisation ofthe Goddess, San Francisco, 1991, p.
431,245,256, 7-35,7-36.
41 Maria Gimbutas, The Language ofthe Goddess, New York, 1989, p. 186-187, fig. 149
- 153.
42 Ibidem, p. 187, fig. 150.1-2.
43 Ibidem, p. 88, fig. 43.
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Mitologia română. Urmărind în mitologia română rolul vulturului îl
vedem foarte modest. Unele atribute sunt înlocuire de Pajură44 aceasta a fost
identificată cu vulturul imperial, pasăre supranaturală, mesager divin, cursier
divin, demon pseudoavimorf, duce mesajele zânelor și arheodemonilor, fură
fete tinere, servește făpturilor demonice ale pădurilor și pământului, aliatul
vrăjitoarelor, se scaldă în râul Iordan, în basmele fantastice are valoarea de
erou civilizator.
Din Legendele Faunei despre vultur aflăm că erau foști împărați
transformați în vulturi prin farmece, trăiesc în munți, cuibăresc prin piscuri și
privesc de sus ca împărații. Aceștia scot strigăte de jale, se hrănesc cu pradă
și mortăciuni. Vulturoaica era înger trimis ca mesager al lui Dumnezeu trimis
să hrănescă doi copii lăsați în pădure să piară. O vulturoaică de pe cealaltă
lume vine îi salvează pe copii care ajungă împărați grijesc de ea până la
moarte (legende din Muntenia - în Legendele faunei, p. 334+335, cules de
Mirea Legende, Maarian Ornitologia-, Zanne, Proverbele Românilor').
Gaia. Gaia este o pasăre răpitore cu pene ruginii, cu ciocul coroiat,
cu gheare puternice și coada în furcă (latin Milvus milvus\Dicționarul limbii
române moderne, s.v. gaie). Descrierea caracteristicilor Gaiei, a trăsăturilor
ei, a simbolisticii ne-a reamintit de un studiu pornit în urmă cu trei ani
(Ghinoiu, Iclod 1996, la un seminar despre moarte și regenerare). Gaia apare
ca mamă a zeilor. Astfel, după Hesiod (Munci și Zile, 108) despre geneză
spune că "zeii și muritorii au aceeași origine"... căci și oamenii sunt născuți
din Pământ (gegeneis) așa cum zeii au fost zămisliți de Gaia (poate derivație
din gr. Gea45) încă în prima generație, în acele neamuri de aur.
Din studiul domnului Ioan Ghinoiu constatăm că de-a lungul celor 8
milenii de civilizație unele din atributele pe care la (fatal Hüyük le avea
vulturul, la români ele sunt puse pe seama unei rude a acestuia Gaia, mai
prezentă, mai numeroasă, mai activă în viața spirituală a poporului român.
Semnificațiile Gaiei, Zeiță pasăre după Ioan Ghinoiu :
autodăruitoarea, Zeița Regenerării și Transformării;
- numele Gaia de la sunetul ei ga, ga; i se mai zice puhoieru,,
pasărea turcului, Gaica, partenerul Cocogaia, corboaica, vulturul;
preia sufletul la moarte și trupul părăsit de suflet, Gaia, Corboaica
sau vulturul, prin excamare;
ghearele sunt pentru excamare;
ciocul apare la turcă, capră, Brezaia, sinonim cu falusul;
aripile pentru transportul sufletului.
44 R. Vulcănescu, Mitologia română, București, 1987, p. 538.
45 Mircea Eliade, Istoria credințelor și ideilor religioase, București, 1981, p. 266-267.
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Gaia atribute, caracteristici:
- pasăre de pradă, migrează, puternică, crudă, rapace, invincibilă,
face parte din seria păsărilor de pradă
- prevestește și se roagă pentru ploaie lui Dumnezeu, ploaia,
rodul și fertilitatea,
a da de Gaia, Vezi că te ia Gaia',
- j ocuri De-a Mama Gaia, De-a Baba Gaia, Gaia și cloșca, De-a
Puia Gaia-,
duce sufletul „Cocoș Gaia a cântat, sufletul i l-a luat”;
apare pe stâlpii funerari în cimitirele din Oltenia și sudul
Transilvaniei,
pe ouăle încondeiate apare și Gaia și vulturul;
La acestea am adăuga numele sfânt al dacilor Cogaion, o simplă
potrivire, oare ?
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Eagle - the Birth of Death, Regeneration and Messenger of Gods

In the present day symbolism, the eagle’s fly is used to suggest the
presence of death, underlining one of the attributes ofcarcasses eagle. This
bird, in fact the king of birds, along the times had also other symbols - the
one of messenger of gods, to carry out gods’ order: the eagle which daily
devoured the undying liver of Prometeu.
The paper presents the eagle and some archeological and ethnological
topics related to it.
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PRELIMINARII LA UN STUDIU ETNOARHEOLOGIC.
AȘEZARE, GOSPODĂRIE, OCUPAȚII ȘI MEȘTEȘUG
ÎN ZONA ETNOGRAFICĂ ALMĂJ
Lídia GAGA

Școala arheologică contemporană este scindată între două tabere care
nu cedează terenul câștigat, aruncându-și „mănușa” una celeilalte.
Tradiționaliștii efectuează săpătura, releveul, culeg dovezile materiale,
unelte, cioburile, etc., le repartizează într-o descriere completă, le
organizează apoi pe „culturi” (termen omonim cu cel de cultură în sens
filosofic), după care le compară cu o cultură similară de p o ane geografică
mai restrânsă sau mai extinsă (provincie, țară, continent). Se demonstrează că
un „fapt” a avut loc, pur și simplu! Arheologia „nouă” atât de disputată de
către confrații din domeniu, încearcă să explice de ce a avut loc un fenomen,
ce factori l-au generat, în ce context s-a petrecut. Arheologia „nouă”
reproșează școlii tradiționaliste îngustimea demersului, faptul că prin aceasta
se întocmește doar o tipologie a „culturilor” într-o succesiune cronologică,
insuficientă însă pentru stabilirea unei evoluții culturale. Adepții primei
tabere nu reușesc să surprindă mișcarea largă în procesul cultural,
încheieturile mentalității societăților primitive într-un tot unitar coerent cu
indicații stilistice ce pot oferii indicii privind modul de viață fizică în
condițiile mediului dat, de care firesc omul nu numai că se apără, dar pe care
el trebuie să-l și stăpânească. Deci datele dispun mediul social care alcătuiesc
un sistem cultural.
Răspunzând favorabil interogației de a se face apel la
interdisciplinaritate, a apărut orientarea ecologistă de la începutul secolului
XX (membrii ei - tot rebeli pentru arheologia tradițională din acea vreme),
care și-a propus studiul modului de adaptare a omului într-un mediu natural
dat (influenta asupra mediului prin ecofacts), studiind geologia, flora,
schimbările climatice într-un ecosistem (Binford) unde se consideră Omul ca
parte componentă și produs al ecosistemului.
La mijlocul secolului trecut, americanii propun analiza factonală,
urmând exemplul psihologiei care utiliza statistica în domeniul său de
cercetare. în acest context, omul este purtătorul culturii și are un
comportament determinat rațional. înțelegând comportamentul. înțelegem
sistemul, deci acesta constituie solutia\ Apare imediat și critica! în analiza
sistemului atenția este focalizată asupra comportamentului de ansamblu, iar
deciziile grupului sunt minimalizate ca și ale individului. Primează studiul
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„echilibrului” cultural în detrimentul culturii. Dar, cercetarea arheologică
având ca temei comportamentul a dat rezultate bogate privind studiul
mentalității în contextul vieții materiale.
Și, din nou o interogativă - cum stabilim datele unei dinamici
culturale? Adepții răspund: pnntr-o etapă intermediară! - adică un complex
de supoziții menite să facă legătura între documentul arheologic de care
dispunem în prezent și comportamentul dinamic din trecut, verificabile pe
cale empirică. Din nou, o propoziție adversativă (!), dar analogia este o
dovadă istorică fragilă!
Iată un labirint teoretic care ar putea speria orice avânt!
analogia
înseamnă apel la o disciplină conexă: lingvistica, etnologia, antropologia
socială, dreptul - toate din sfera socialului. Dacă demersul arheologic este
bine organizat științific și cercetarea minuțios întocmită, iar disciplina
chemată în „ajutor” va respecta de asemenea probitatea științifică a
domeniului său de referință, colaborarea nu poate fi decât fructuoasă!
Răspunsurile etnologului la întrebările arheologului vor soluționa
probleme în avantajul ambelor domenii. Computerizarea Băncii de Date
selecționate prin interdisciplinaritate redă frecvența elementelor studiate,
arealul, numărul eșantioanelor pe care s-a operat. Fiind o bătălie pentru
adevărul științific, întâlnirea dintre arheologie și etnologie nu poate fi decât
de bun augur! Dar să trecem și la concret!
în cadrul echipei mterdisciplinare care a studiat Almăjul, propun spre
analiză arheologilor următoarele fapte etnografice care ar putea soluționa
unele probleme privind cultura materială în axul carpatic.
Așezările. Așezările contemporane din Almăj sunt sate de tip adunat
de-a lungul râului sau drumului, socotit ca ax central al satului. Cătunele
comunei Dalboșeț, izolate și greu accesibile de pe versantul nord-estic al
Munților Almăj păstrează, totodată, și forme morfologice mai arhaice, acelea
de sate - crânguri. Tipologia întâlnită și pe versantul sudic al Munților
Almăj, în perimetrul comunei Sichevița. Aceeași structură de sat - crâng și
sat - răsfirat se întâlnește și la casele comunei Comereva. în evoluția
istorică, satul - crâng, specific zonelor montane, este mai vechi decât satul
adunat din Valea Nerei sau a afluenților săi.
Harta vetrelor de sat din secolul al XVIII-lea, întocmită de Silvia
Iosifescu, precum și toponimia păstrată până în zilele noastre confirmă
ipoteza că satele Almăjului au fost de tip răsfirat, cu un număr mai mic de
gospodăni. Actuala comună Rudăria dezvoltată pe două vechi vetre Gârliște, pe malul stâng al pârâului Rudăria și Rudăria, pe malul drept, loc
numit astăzi Pre-Țărmuri a mai avut în evul mediu încă trei vetre de sat
(Rustinc, Ielocu și Margianova). Comuna Bozovici, după tradiția locală, a
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avut încă nouă vetre, la o altitudine mai mare și uneori mult îndepărtate de
actuala vatră: Cusec, Tăria, Jidovini, Pădijel, Craiște, Zăgrade, Roniște,
Lighidia și Miniș, acesta din urmă actualul cătun Valea Minișului. Comuna
Prigor a avut la rândul său șase vetre etc.
Perpetuarea formelor de așezare de tip crâng și de tip răsfirat
confirmă ipoteza că alinierea satelor nu a afectat în mod total structura
arhaică a așezărilor din zonă.
Condițiile geografice de zonă depresionară înconjurată total de
lanțuri muntoase, alături de structura ocupațională a populației, au influențat
morfologia satelor almăjene care conservă până în zilele noastre trei etape
diferențiate de tipologie: sat - crâng, sat - răsfirat și sat - adunat. Primele
două tipuri s-au dezvoltat pe o zonă înaltă, la altitudini de peste 300 m, iar
satul adunat coboară sub 200 m.
Structura ocupațională, creșterea vitelor și agricultura s-au mulat
perfect pe aceste tipuri de așezări, care au răspuns necesităților traiului și
economiei medievale. Factorii pedoclimatici și relieful nu au fost favorabili
agriculturii. Aceasta s-a practicat în zonele de luncă și în terase pe colinele
domoale ale dealurilor alternând cu fanețele.
Asigurarea mijloacelor de trai și hrană a generat - în raport direct cu
geografia zonei - compartimentarea gospodăriei în două: casa și gospodăria
din vatra satului și sălașul din hotar. Acesta din urmă dublează gospodăria
din sat și este locuit permanent. Soluția optimă aleasă de populație, ca
răspuns al comasărilor care au afectat structura compartimentată ocupațional
și economia familiei. Locuitorii nu s-au opus alinierii, dar au găsit o soluție
cât mai eficientă. Condițiile de mediu și tradiția au sugerat și oferit
modalitatea de a evada din administrativ.
Sălașul în Almăj, mult depărtat de vatra satului, a fost mai refractar
înnoirilor, fie arhitecturale, fie a zestrei inventarului agrar. Se păstrează
sălașul cu ocol întărit, curte închisă, ca o cetate. Problematica gospodăriei cu
ocol întărit a suscitat ample discuții între specialiști. Credem că acesta a
răspuns atât necesităților de apărare față de factorii externi, câtși necesităților
inerente familiei crescătorilor de vite. Topografia casei și anexelor permite
gospodarului supravegherea atentă a animalelor. Faptul că sălașul din Almăj
a fost mai puțin permeabil înnoirilor ajută etnograful la reconstituirea
gospodăriei tradiționale, în studiul compartimentării locuinței.
Sălașul este bicelular cu vatră deschisă și cameră. Proporția dintre
casă și anexele gospodărești prezintă un dezechilibru ivit din interesul
economic. Grajdurile pentru animale, oi și vite, au fost mai mari decât spațiul
de locuire al omului.
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Inventarul gospodăriei este de asemenea arhaic, cum arhaic este și
mobilierul sau țesăturile de interior. Este posibil ca omul înnoindu-și casa din
vatra satului să-și fi urcat uneltele de uz casnic, mobilierul și hainele țesute și
confecționate în casă sus la sălaș.
Din acest punct de vedere, precum și din faptul că tehnicile de
construcție - bârne lungi încheiate în coadă de rândunică și acoperișul în
două ape - păstrează formele cele mai arhaice de locuire și organizare a
gospodăriei, socotim necesar studiul sălașelor permanente. Acestea se
diferențiază și nu trebuiesc confundate cu sălașele sau adăposturile temporare
ridicate în hotar. Adăpostul temporar este pentru recoltarea fânului sau a
pomilor fructiferi. Adăpostul temporar este monocelular, cu pereți din bârne
ridicați direct de la sol și este folosit sezonier de om pentru odihnă și
adăpostul animalelor și uneltelor.
Compartimentarea gospodăriei, păstoritul, ortăcirea în folosirea
instalațiilor tehnice, precum și sistemele de înrudire permit afirmația că
Almăjul a fost alcătuit din așezări adunate, care din considerente tactice și
administrative au fost aliniate și aduse la linie. Impactul administrativ nu a
afectat organizarea gospodăriei și structura ocupațională a zonei, ele
echilibrându-se conform tradiției și necesităților, oferind o soluție evaziunii
din norma impusă.
Sălașul locuit permanent nu a putut fi desființat, ci s-a mutat mai
aproape de sat, continuând să deservească aceleași interese: creșterea vitelor,
întreținerea fanețelor, defrișarea terenurilor.
Aceeași modalitate de evaziune de la norma venită din exterior care a
impus locuitorilor comasarea familiilor în comunioane au determinat pe
almăjeni să recurgă la o strategie matrimonială și a moștenirilor diferită. S-a
practicat în continuare exogamia în zona proximă, dar regimul succesoral
pentru a se evita fărâmițarea excesivă a proprietăților a generat apariția
concubinajului (care nu a avut sensul peiorativ de azi, doar că nu s-a împărțit
pământul), schimbarea rezidenței din patrilocală în matrilocală sau alipirea
unei noi case de cea veche, pentru familie o rezidență neolocală, dar pentru
administrație nici-o încălcare, gospodăria nu și-a mărit suprafața, a rămas
aceeași poartă, iar economic același impozit, deci și o evaziune financiară.
Osmoza dintre gospodărie, agricultura pe loturi mici dar intensive,
folosită fie în luncă, fie pe terase și păstoritul relevă o întrepătrundere
perfectă. S-a practicat păstoritul cu pendulare dublă care a permis folosirea
integrala a terenurilor obținute prin defrișarea pădurii.
Din punct de vedere agricol a continuat alternanța tradițională a
ogorului cu pășunea sau prin tehnica culturilor alternative (asolament bienal
și lăsat în pârloagă), iar din punct de vedere pastoral - prin folosirea tuturor
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surselor de nutreț. Mai mult decât oricare formă de viață pastorală
caracterizată prin mișcare, păstoritul de pendulare dublă a cumulat
numeroase modalități economice prin care satele care l-au practicat s-au legat
tot mai durabil de zona vecină fanețelor.
Stânele construite arhaic din bârne de lemn cu staul și strungă
asigurau vărarea la munte a vitelor, asigurându-le hrana. Sălașul era locul pe
care erau aduse vitele la iernat și unde se adăpostea nutrețul, iar gospodăria
din sat era apropiată și eficientă în practicarea agriculturii. Stânele nu au
depășit hotarul satelor, erau organizate prin ortăcire, sătenii urcau săptămânal
să-și prepare produsele cuvenite conform graficului stabilit prin măsurarea
laptelui de oaie, în aprilie când au fost scoase la pășunea montană.
Instrumentarul pastoral este deosebit de primitiv. Topografia fixă a
interiorului unei stâne poate permite o reconstituire de stână de către
arheolog. Perisabilitatea lemnului nu lasă urme concludente. Lipsa acestora
ar putea fi suplinită ca și în cazul topografiei interiorului de reconstituirea, pe
baza schiței planimetrice, a stânei organizată pe trei compartimente bine
diferențiate: coliba, strunga, staulul, care prin simplitatea lor maximă și, în
același timp, funcțională suntem aproape siguri că a existat și cu veacuri în
urmă. Proporția dintre vatră și o extremitate, precum și urmele animale ar
putea da o imagine a dimensiunii, deci și a capacității și numărului de vite.
Meșteșugurile. Toate informațiile referitoare la prelucrarea
materiilor prime neperisabile: piatră, lut și metal sunt importante pentru
arheologie. Aici raportul se inversează, arheologia servește etnologiei prin
tipologia vastă de unelte din metal folosite de toți meșteșugarii: dogarii,
rotarii, dulgherii (scoabele), cojocarii, precum și pentru informațiile de
paleotehnică.
în Almăj nu există sate specializate în practicarea unui meșteșug,
țăranii au fost în primul rând agricultori, iar meșteșugul dezvoltat depinde de
îndeletnicirea de bază, răspunzând necesităților comunității familiale.
Uneltele meșterului fierar, existente și în stratul arheologic, alături de
produsele finite, precum și analiza chimică a aliajelor, permit reconstituirea
integrală a meșteșugurilor, reconstituire care trebuie să țină cont și de modul
de organizare a unui atelier contemporan, de suita de instrumente folosite:
ciocane, baroase, clești, de locul vetrei în raport cu inventarul meșteșugăresc.
Multe din tainele călirii și răcirilor succesive ale metalului păstrate de
meșterii fierari pe cale orală de la meșter la ucenic pot explica sau oferi
soluții în studiul flexibilității sau ffiabilității obiectului. Tipologia produselor
finite din metal susținute de repertorierea bunurilor materiale (chiar
perisabile în timp) pot oferi o deschidere în studiul meșteșugurilor de
prelucrare a materiei prime durabile. O lamă foarte lată de metal (rindea)
Anuarul a fost scanat de Biblioteca Centrală Universitară "Lucian Blaga" Cluj-Napoca

288

Lídia Gaga

poate servi la fasonarea unei grinzi din bardă, deci arhitectura cunoștea o fază
mai evoluată. La fel, suitele de dornuri în ornamentarea lemnului sau
prelucrarea produselor din piele: curele, hamașamente, dar și în prelucrarea
pietrei sau în construcții. Cunoașterea tehnologiilor tradiționale de prelucrare
a pietrei, lutului și metalelor, comparate cu uneltele descoperite în săpăturile
arheologice pot decodifica tehnicile arhaice de prelucrare și cu ce fel de piese
s-au practicat, ori în ce context au fost utilizate. Grătarele pot să ne dea
informații despre cuptoarele de var, minereu feros, de olar sau instalații
tehnice de încălzit din gospodărie, dacă întreaga gamă de procese
tehnologice tradiționale au fost repertoriate.
Aglomerările de unelte de metal într-o zonă lipsită de zăcământ, deci
cu materie primă rară și scumpă, ne oferă date asupra ocupațiilor și
meșteșugurilor dm zona săpăturii, despre schimburile de bunuri, arealul de
circulație al pieselor, puterea economică a gospodăriei (casei) sau a așezării.
Semn al arhaicului unei zone etnografice îl constituie, de asemenea,
conservatorismul ceremonialului de înmormântare cu suita de rituri și
practici comemorative, sau riturile din obiceiurile de la naștere. Acestea sunt
anterioare creștinismului, care s-a modelat pe fondul arhaic fără a determina
schimbări esențiale: moașa de neam își continuă atribuțiile în paralel cu nașa
de botez, cântecul funebru și bocetul se desfașară concomitent cu postul
ortodox etc.
Am amintit în câteva cuvinte unele trăsături specifice ale vieții
spirituale rurale a Almăjului ca argument în afirmarea ideii că zona este
propice cercetărilor complexe interdisciplinare: arheologice, etnografice și
istorice.
O repartizare a tuturor ocupațiilor principale și secundare, a
meșteșugurilor, însoțită de cataloage complete, cu seriile inventarelor și
uneltelor, efectuată de etnografi vor putea constitui un temei esențial și un
argument eficient în munca arheologilor, aducând astfel soluții importante în
studiul civilizației tradiționale românești.
Iar dacă, la început, aminteam de disputa dintre școala tradițională
arheologică, acuzată de o metodă riguroasă, și școala „nouă” de arheologie,
acuzată de „diletantism” - recunosc acum că repertorierea și catalogarea
întregului inventar ocupațional și meșteșugăresc a produselor de artă
populară lipsește pentru zona etnografică Almăj.
Ne va salva mult așteptatul Atlas Etnografic al României, și
specializarea unor etnografi în paleoetnologie.
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Preliminaries to an Ethno-Archaeological Study.
Dwelling, Farmstead, Occupations and Craft
in the Ethnographical Area Almaj

The author mentions some specific characteristics of the rural spiritual life
from Almaj, as an argument in stating the idea that the area is good for
complex interdisciplinary researches: archaeological, ethnographical and
historical.
A distribution of all main and secondary occupations, of the crafts, together
with complete catalogues, with the series of the tools inventories made by the
ethnologists could be an essential base and an efficient argument in the
archaeologists’ work, bringing important solutions in the research of the
Románián tradițional civilisation.
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MELUȚA MARIN - ISTORIC AL RELIGIEI
VECHILOR CIVILIZAȚII AGRARE

Ruxandra ALAIBA

Studiile publicate de Meluța Marin din 1948 până în 1955, au la bază
scurta, dar rodnica activitate de arheolog dintre anii 1942-1946, desfășurată
în România, în anii dificili ai celui de-al doilea război mondial și ai perioadei
imediat următoare1. Sunt anii în care istoriografia arheologică europeană
postbelică se orienta din nou și spre comprehensiunea valorică a vechilor
civilizații agrare. In acest sens, un câmp fertil oferea și spațiul românesc, care
excelează și prin astfel de descoperiri2. în acest mediu, Meluța Marin s-a
îndreptat, cum era și firesc, tot spre culturile agrare, componente ale Vechii
Europe'. Criș, Vinca, Turdaș, Boian, Gumelnița și Precucuteni-Cucuteni3, cu
extinderile necesare spre culturile din sudul Dunării sau din estul Europei.
Model i-a fost Radu Vulpe, de la care a deprins, la Universitatea din Iași, nu
numai tainele meseriei, dar și dorința de cuprindere, de sistematizare și
generalizare, care transpare din primele publicații, dar și din cele ulterioare,
realizate în Italia, la Universitatea din Bari.
1.1. Lucrările Meluței Marin au intrat, în ultimul deceniu, în circuitul
istoriografie din centrul și estul Europei, prin sârguința și pasiunea
arheologului ieșean Nicolae Ursulescu, care a și tradus în românește
articolele scrise în italiană. El a predat tiparului constant, la început în revista
Pontica (1996), apoi și în periodicele ieșene Analele Științifice ale
1 Nicolae Ursulescu. IIperiodo di Iași nellaformasione e nell ’attivită diMeluța Marin. SAA
V, 1998, p.197-206.
" Amintim, pentru a cunoaște principalele cercetări arheologice de după al doilea război
mondial, continuarea săpăturilor de anvergură începute în anii ’20, la Gumelnița-A/ăgura și
cele de la Traian-Dea/w/ Viei și Dealul Fântânilor, din anii '30. Totodată, au continuat
cercetările în stațiunile arheologice de la Hăbășești-Ho/m și Trușești-Tugmeto, săpate integral
de colective conduse de Vladimír Dumitrescu, respectiv Mircea Petrescu-Dîmbovița și
publicate monografic în anul 1954, respectiv 1999.
3 Pentru denumirea culturilor, folosește termenul de civilizație. După Sámuel Hungtington
(1998, 56,63), „Civilizațiile sunt entități culturale" și conform opiniilor lui „există cel puțin
douăsprezece mari civilizații”, diferite față de societatea primitivă, deoarece erau stabile,
urbane și literate. Dar tot Hungtington (1998, 58), ca și Adda Bozeman, întrevăd și corelarea
termenilor: „Civilizație și cultură se referă deopotrivă la modul de viață...civilizația este un
mare document de cultură”. Ambele implică „valorile, regulile, instituțiile și modurile de
gândire” (Bozeman 1975,1). Prin descoperirea și publicarea pentru arealul Cucuteni-Tripolie
a unor mari așezări, de aspect protourban, se înclină și spre folosirea termenului de civilizație,
ca un mare document de cultură.
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Universității, seria Istorie (1996-1997) și Studia Antiqua et Archaeologica
(1998), date legate de activitatea arheologică, profesională sau de viața
acesteia4. Republicarea lor parțială, azi, cu deosebire în Italia, țara sa de
adopție, dar și integrarea acestora în circuitul bibliografic central și esteuropean, constituie o legitate a scrierilor de valoare. Reanalizarea lor de la
distanță, în raport cu studiile ce au apărut între timp, ne dezvăluie și mai clar
ideile pe care autoarea le-a detaliat atunci sau cele pe care numai le-a intuit.
Putem spune azi că Meluța Marin a deschis noi direcții de investigare a
culturilor agrare, cu deosebire a religiei lor, care, și azi, oferă câmp fertil
celor ce se ocupă de civilizațiile Vechii Europe. Importanța lor ne permite să
reamintim
afirmația
esteticianului
Benedetto
Croce,
privind
contemporaneitatea permanentă a istoriografiei.
1.2. Din lucrările publicate la mijlocul secolului XX, trei o definesc
ca istoric al religiei vechilor civilizații agrare5 și la acestea ne vom referi
îndeosebi. Prima reprezintă întâia sinteză legată de Plastica antropomorfa
cucuteniană din Dacia (1948). Ultimele două aduc în discuție și alte forme
de manifestare specifice vechilor religii agrare. Pe de o parte prin analiza
Ornamentului antropomorf și zoomorf al culturilor Vinca-Turdaș-Criș
(1954), pe de altă parte prin prezentarea Motivului antropomorfde la Petreni
(1955), pictat pe un vas ovoidal, poate ca unică formă de valorizare
simbolică a unei reprezentări mitice, venerate de membrii triburilor
Cucutem-Tripolie. Așa cum a observat și Nicolae Ursulescu6, „valorificarea
acestora este importantă nu numai pentru cunoașterea arheologiei neoeneolitice, dar mai ales pentru istoria credințelor religioase”.
De splendida civilizație Cucuteni-Tripolie s-a apropiat fie prin
participarea la noi săpături, precum cele de la Costești, pe care le-a și
publicat (1951), fie prin investigarea în genere a religiei acesteia, cum am
menționat deja, prin studierea plasticii. A cunoscut, în mare parte, colecțiile
șantierelor de la Izvoare, Ruginoasa, Fedeleșeni, Cucuteni, Giurgești,
Costești, Dolhești, Petreni ș.a., pe baza cărora a alcătuit, în cadrul cercetărilor
din arealul Cucuteni-Tripolie, „prima sinteză de plastică antropomorfa
4 A absolvit în cadrul Facultății de Litere a Universității din Iași, secția de istorie antică și
arheologie, între anii 1938-42, după care între 1943-46 a ocupat postul de asistent la Catedra
de arheologie și preistorie din Iași, al cărei coordonator era Radu Vulpe. împreună cu acesta
și cu Ecaterina Dunăreanu Vulpe, a participat la săpăturile de la Izvoare (jud. Neamț), cât și la
cele de la Costești, Giurgești (jud.Iași) și Petreni (jud. Bălți, Basarabia).
5 Amintim definiția dată pentru religie de Cicero, De natura deorum. considerată de Victor
Kembach (1995, 533) a avea un sens aproape modem, Iustitia erga deos religio dicitur
„îndeplinirea datoriei față de zei se numește religie”.
6 Nicolae Ursulescu, Aspecte ale spiritualității cucuteniene in lucrările cercetătoareiMeluța
Marin, Pontica, XXVII, 1994, p. 19-24.
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cucuteniană din Dacia” (1948), după publicarea unei sinteze pentru
tripolianul din Ucraina, semnată de N. Makarenko (1927) și pentru cel din
Polonia, de H. Cehak (1931).
2.1. Bogăția și diversitatea plasticii cucuteniene explică repetatele
încercări de sistematizare a statuetelor antropomorfe, în direct acord cu rostul
ei. în analiza acesteia, Meluța Marin a plecat, firesc, de la un criteriu de
clasificare de maximă generalitate a spiritualității universale, de la chipul
divinității adorate7.
Ca și anumite vase sau piese de cult, statuetele erau probabil
manipulate cu grijă în anumite împrejurări de persoane inițiate, după care,
adeseori, erau distruse cu violență și abandonate8. Pentru comunitățile agrare,
statuetele reprezentau, poate, obiecte de recuzită, modelate pentru a substitui
divinitatea adorată în anumite contexte rituale și ceremoniale.
Pornind de la câtorva elemente de bază: formă, sex, poziția statuetelor9
și ornament10, a detașat trăsăturile caracteristic cucuteniene, care, constituie
fundamentum divisionis în studiul comparativ11. Astfel, în culturile Cucuteni
și Precucuteni se conturează un tip de statuetă asemănător unor exemplare
din câmpia dunării, din faza Gumelnița Ai, „caracterizat tocmai prin partea
superioară plată și cea inferioară steatopigă”. Apropierile dintre acestea
„sprijină afirmațiile conform cărora civilizația Precucuteni trebuie să fi fost
contemporană pe de o parte cu cea monocromă incizată (stratul III) Tripolie,
dar pe de altă parte și cu faza cea mai veche, Ai, a culturii Gumelnița”12*
.
Criteriile i-au permis să contureze trăsăturile plasticii antropomorfe
ale fazei Cucuteni A: poziția de obicei înclinată, fată de cea cu profil vertical
a fazei Cucuteni B ; reprezentarea capului abia schițat, cu nasul en bec
d’oiseau al fazei A, se deosebește de cel al statuetelor Vinca-Turdaș, de
' Ion Ghinoiu, Lumea de aici, lumea de dincolo. București, 1999, p. 127.
8 S. N. Bibikov, Poselenie Luka-Vrubleveckaja na Dnestre, MIA, 38, Moscova-Leningrad,
1953, p. 263; Ion Ghinoiu, Lumea de aici, lumea de dincolo. București, 1999, p. 46 și unu.
9 „Ca poziție, în afara celei de la Trudești, care reprezintă divinitatea șezând, toate celelalte
sunt în picioare” (Meluța Marin, La plastica antropomorfa cucuteniana nella Dacia, RSP,
III, 1948, 1-2, p. 19).
10 Cel mai frecvent, în faza A, s-a folosit ornamentul incizat profimd (adevărate caneluri), la
Cucuteni, Fedeleșeni, Calu, Costești, Giurgești, Frumușica, Darabani sau Olteni și Ariușd în
Transilvania sau incizat fin dar neglijent la Ruginoasa, Cucuteni, Fedeleșeni, Frumușica și
ornamentul plastic la Cucuteni, Costești, Ruginoasa, Fedeleșeni sau pictat la Frumușica (Meluța
Marin, La plastica antropomorfa cucuteniana nella Dacia, RSP, III, 1948,1-2, p. 23).
1 Meluța Marin, La plastica antropomorfa cucuteniana nella Dacia, RSP, IU, 1948,1-2, p. 2.
12 Ibidem, p. 19.
Meluța Marin, L ’omamento antropomorfa e zoomorfa sulta ceramica neo-eneolitica di
dpo Vinca-Turdaș-Crrf Revue des Etudes Roumaines, Paris, voi. II, 1954, p. 19.
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formă triunghiulară, romboidală sau sferică, sau al statuetelor Gumelnița de
formă discoidală, romboidală sau sferică14; „pentru aceeași semnificație
atributele trebuiesc să fie aceleași”: sâni, șolduri exagerate, redarea
triunghiului sexual ș.a. Aceleași „trebuiesc să fie” și simbolurile aplicate pe
statuete, linii oblice paralele, formând unghiuri, fie cu vârful în jos, fie în sus,
linii paralele orizontale, spirala, triunghiuri și romburi simple sau
concentrice, împărțite în 4 sectoare, prin două linii în cruce, linii în rețea,
șiruri de puncte, linii incizate împrejurul gâtului15. Statuetele fazei B în
schimb, au alte forme cu profil perfect vertical, o tendință exagerată de
alungire a corpului și ornament pictat16.
Studierea lor îi permite observarea unor caracteristici de maximă
generalitate1718pentru statuetele din Vechea Europă, Balcani, Egeea, Asia
Mică, Mesopotamia, a celor din Orientul Apropiat și Îndepărtat . „Nu
trebuie să ne gândim imediat la emigrații”1920
, când surprindem apropierea
formelor, deci și a ideilor. Plastica imprimă culturilor agrare, sub raportul
religiei, universalitatea, „Figurinele feminine cucuteniene reprezintă o
divinitate feminină în raport cu cultul Zeiței-Mame și toți cercetătorii au
recunoscut o relație clară între ele și cele mediteraneene și mesopotamiene,
legate de cultul Cibelei sau al lui Iștar”, relație asociată, cum sublinia și Pia
’
^20
Laviosa Zambotti „de un cult agricol prin excelență” .
Cultul divinității feminine prin funcția acestor energii creatoare
apare și în literatura vedică (1500-1000 a. Chr.) și indică, prin energia
personificată în shakti21, soția lui Indra „hinduismul a pus întotdeauna alături
14 Idem, La plastica antropomorfa cucuteniana nella Dacia, RSP, III, 1948, 1-2, p. 23.
15 Ibidem, p. 24 - 26.
16 Ibidem, p. 56.
1 Clasificarea tipologică se referă și la tipul civilizației, Ariușd-Cucuteni, Vinca, Sălcuța,
Boian, Susa, în cadrul căreia recunoaște prototipuri și tipuri ceramice sau de statuete, comune
sau rare.
18 Meluța Marin, Stațiunea neo-eneolitică de la Costești (Jud. Baia). Orizonturi (Stuttgart),
An.III, Iulie-dec. 1951, nr. 7 - 12, p. 94 - 95.
19 Idem, La plastica antropomorfa cucuteniana nella Dacia, RSP. III, 1948, 1-2, p. 55.
20 1943, cf. Meluța Marin, La plastica antropomorfa cucuteniana nella Dacia, RSP, III,
1948. 1-2, p. 52-53.
21 „Imnul adăugat la Rig Veda i se adresează: prajănâm bhavasi mată, «tu ești mama
făpturilor create»; și ca Mamă, ea e numită kșamă, glia. Ea reprezintă astfel un aspect special
sau o dezvoltare locală a Pământului-Mamă din vechime: marca zeiță mamă din perioada
eneoliticului, care era adorată pe o vastă întindere a lumii și ale cărei imagini au fost găsite
într-un număr foarte mare pretutindeni în Orientul Apropiat antic, în țările mediteraneene, în
cele de lângă Marca Neagră și de pe Valea Dunării. Ea este o soră sau un dublu al
binecunoscutei zeițe din Mesopotamia sumero-semitică timpurie și astfel, ea furnizează un
indiciu al legăturilor preariene dintre India și sursele tradiției noastre occidentale în materie
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de zeii săi o ființă feminină, care personifică energia creatoare a zeului
masculin. Cultul acestei energii creatoare a zeului, foarte popular în India,
este cunoscut sub numele de cultul shakti și semnifică nimic altceva decât
adorarea divinității feminine prin funcția acestor energii creatoare. Ea putea
fi venerată fie ca divinitate inferioară sau, de asemenea, fie ca divinitate
superioară, în comparație cu divinitatea masculină”22.
De aici și negarea existenței unui panteon de zeități: „dacă se ia în
considerație un singur fapt, și anume că, deși multe și diferite, prezintă toate
aceleași trăsături comune, care simbolizează atributele unei singure
divinități”23. Lipsa unui panteon de zeități întărește din nou ideea
universalității reprezentărilor specifice unei religii monoteiste, în care
divinitatea e feminină, masculinul apărând ca un acolit al acesteia. Indiferent
de interpretare, dualitatea feminin și masculin, în absența căreia creația n-ar
avea loc, este permanentă în plastică24. Conform acestei religii, „funcțiile
primordiale ale creației, de fecunditate, ale maternității”, reprezintă „esența
unei forțe superioare” omului25. Prin aceasta putem spune că Meluța Marin a
intuit un sens inițiatic al cultului, metafizic în esența sa.
2.2. Reprezentările zoomorfe au un rol bine marcat pentru fiecare
așezare, așa cum se subliniază pentru plastica de la Costești, „considerată ca
ex-voto-uri, simplu simbol sau chiar divinitate (dacă ne gândim la boul Apis
sau pasărea Ibis în Egipt), ca o dovadă că animalele erau nedespărțite de om,
fie că serveau în alimentație, fie că erau tovarășii lui de muncă”26.
Rolul plasticii zoomorfe a fost prezentat, în studiul din 1948, în
genere, ca un suport pentru o definire largă a religiei neolitice, „Numărul
mare al acestor reprezentări zoomorfe ne demonstrează că, o dată cu religia
neolitică, s-a trecut la o religie în care animalul sacru este strâns legat de
divinitatea antropomorfa”27. Despre ce animal sacru vorbește? în cultul
agrar, taurul, simbolizat des doar prin coame, este unul dintre animalele
de mit și simbol” (Heinrich Zimmer, Mituri și simboluri în civilizația indiană, București,
1994, p. 90-91).
22 Meluța Marin, II motivo antropomorfa di Petreni e il sus significata „Anali della Facolta di
Littere e Filosofía deli ‘Universita di Bari”, voi. II, 1955, p. 8.
23 Meluța Marin, La plastica antropomorfa cucuteniana nella Dacia, RSP, m, 1948,1 -2, p. 52.
24 Ibidem, p. 36, 54; Idem, Stațiunea neo-eneolitică de la Costești (JudBaia), Orizonturi
(Stuttgart), An.III, Iulie-dec. 1951, nr. 7- 12, p. 94.
25 Idem, II motivo antropomorfa di Petreni e il sus significata „Anali della Facolta di Littere e
Filosofía deli ‘Universita di Bari”, voi. II, 1955, p. 4.
26 Meluța Marin, Stațiunea neo-eneolitică de la Costești (Jud.Baia), Orizonturi (Stuttgart),
An.III, Iulie-dec. 1951, nr. 7 - 12, p. 96.
Idem, L ’ornamento antropomorfi) e zoomorfi) sulla ceramica neo-eneolitica di tipo tîncaTurdaș-Criș, Revue des Études Roumaines, Paris, voi. II, 1954, p. 93.

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

296

RuxandraAlaiba

frecvent asociate zeiței, încă din cel mai vechi neolitic al civilizațiilor din
Mediterană și din Orientul Apropiat „Prin imitarea lor, omul neolitic vroia fie
să simbolizeze fecunditatea acestor animale, fie, și aceasta ni se pare mai
apropiat de realitate, să protejeze, prin imaginile lor, bogățiile în animale în
fața morții, a bolilor, a spiritului lor malefic. Asemenea imitații trebuiau deci
să exercite o acțiune magică. Caracteristica comună a acestor imagini o dă
valoarea lor proteguitoare și utilitară. Astfel se explică de ce pretutindeni
protomele animaliere aplicate pe vase sau pe alte accesorii reprezintă
animalele domestice” .
Religiile vechi agrare adesea imprimau ceramicii o formă
antropomorfa sau zoomorfa. De cele mai multe ori, forma antropomorfa a
vasului se completează cu o toartă, protomă sau decor zoomorf. Olarul
acestor culturi urmărea „a da vaselor sau accesoriilor lor cel puțin un element
care să amintească aspectul divinității însăși sau al unui animal sacru al
divinității”. Lui îi ajungeau „câteva liniute pentru o imagine umană sau două
coarne și un bot pentru o imagine animalieră” . Se exprima pentru culturile
agrare una din formele de manifestare a dualității, așa cum a fost definită
pentru religiile Indiei de unul dintre cei mai buni interpreți ai acesteia,
Heinrich Zimmer28
3031
29
: „Există multe modalități de a reprezenta diferențierea
Absolutului în perechi de contrarii antagonice, dar cooperante...E o
convenție care a fost dezvoltată cu o insistență deosebită în tradițiile
hinduistă și budistă târzie”.
31
Meluța Marin, după cum a observat și Nicolae Ursulescu , aduce o
explicație îndrăzneață, în felul de a analiza „relația dintre divinitatea
feminină a fecundității și animalul care îi reprezenta atributele”, ambele
substituite prin statuete din lut. Masculinul putea fi reprezentat și de un
animal sacru, cu coame, de obicei un bovideu, bourul sau taurul, reprezentat
plastic în diferite modalități. Prin aceasta, Meluța Marin explica clar
dualitatea. Pe de o parte divinitatea feminină cu „funcțiile primordiale ale
creației, de fecunditate, ale maternității”, pe de alta „principiul masculin fără
de care creația n-ar fi putut avea loc” , metafizice în esența lor. Această
dualitate compune coincidentia oppositorum și nu dualitatea care poate
28 Ibidem.
29 Ibidem, p. 92.
30 Heinrich Zimmer,Mituri și simboluri în civilizația indiană. București, 1994, p. 132.
31 Nicolae Ursulescu, Cariera italiană a doi universitari ieșeni: Demetrio și Meluța Marin,
Iași, tom XLII-XLIII, 1996-1997, p. 209.
3" Meluța Marin, II motivo antropomorfa diPetreni e iisussignificata „Anali della Facolta di
Littere e Filosofía deli ’Universita di Bari”, voi. II, 1955, p. 4; Idem, La plastica
antropomorfa cucuteniana nella Dacia, RSP, III, 1948,1-2, p. 54.
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exista în fiecare reprezentare feminină sau masculină. La ea se adaugă,
firește, reprezentarea androgină.
Nu știm dacă animalul îi reprezenta deja atributele, așa cum se
întâmplă în religiile Indiei33. Dar, în civilizațiile Gumelnița și CucuteniTripolie, Zeița este înfățișată, uneori, pe un cap de taur, la CăscioareleOstrove?4 sau bour, la Bil’ce ZXote-Peșcer Verhn?5. Simbolic aceste
reprezentări prezintă taurul sau bourul ca purtători ai energiei divinității.
3.1. Meluța Marin reia, din alt unghi, discuțiile asupra unui motiv și
azi unic în cadrul civilizației Cucuteni-Tripolie, prin studiul publicat în 1955,
în fapt și ultimul din cadrul celor legate de Vechea Europă.
între primele cercetări arheologice din interfluviul Prut-Nistru,
întreprinse de E. von Stern, sunt și săpăturile din stațiunea Petreni. Printre
numeroasele materiale apărute, cel mai mult a atras atenția un vas ovoidal,
pictat bicrom, formă frecventă în faza B. Jumătatea superioară apare ca o
semisferă, care central se deschide, pentru a forma gâtul scurt. Pe semisferă,
de la baza gâtului până spre mijlocul vasului, prin două linii negre, late, s-a
limitat registrul pe care se desfășoară decorul, de stil sia36, definit prin pictură
bicromă cu brun pe fond alb și prin „amploarea aspectelor decorative, care
este caracteristică stilului”37. Desenul nu s-a conservat prea bine. Jumătatea
inferioară de formă bitronconică, a rămas nepictată.
în interiorul registrului alternează, de două ori, un motiv antropomorf
legat de unul geometric. Motivul antropomorf este format din trei corpuri
triunghiulare suprapuse, cu vârful în jos. Primul corp e prevăzut cu un cap
rotund (partea superioară a vasului este foarte deteriorată) și cu brațe lungi,
redate „în scară”, ce se termină cu 5 degete. Și al doilea bust are brațe. La baza
lui apar două pete albe triunghiulare, al treilea nu are brațe38, fapt pentru care
33 ..Simbolul zoomorf plasat dedesubt, e interpretat ca purtător al figurii omenești și e
denumit vehiculul (văhana). El este o reprezentare-duplicat a energiei și caracterului
divinității (Heinrich Zimmer, Mituri și simboluri în civilizația indiană, București, 1994, p.
70). Shiva este de asemenea înfățișat pe taur, Zeița, consoarta lui, pe leu, fiul lor, zeul cu cap
de elefant Ganesha pe șobolan” (Ibidem, p. 62 și fig. 53).
34 Vladimír Dumitrescu, Arta preistorică în România, 1974, p. 252, fig. 277; Idem, Despre un
fragment de vas zoomorfde tip mai puțin comun de la Căscioarele, SCIVA. 1977, 28,4, p.
577-579. fig. 1^
35 E. K. Cemys, Eneolit Pravoberzenoj Ukrainy, in Masson, V.M., MerpertN.Ja., Munceaev
R.M., Eneolit SSSR, Arheologia SSSR, Moskva, p. 242, pl.LXXIV/15.
36 Cronologic Frumușica completează schema Cucutenilor cu subfaza Bn,, existentă și la
Valea Lupului I, Petreni și Șipeniț (1978-79,95, fig. 3).
37 Anton Nițu, Formarea și clasificarea grupelor de stil A - B și B ale ceramicii pictate
Cucuteni-Tripolie, AIIAI, Supl. V, Iași, 1984, p. 67.
38 Meluța Marin, II motivo antropomorfi) di Petreni e il sus significata „Anali della Facolta di
Litiere e Filosofia deli ‘Universita di Bari”, voi. II, 1955, p. 4, fig. 1 a-b.
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poate fi interpretat și ca un suport. Motivul geometric este marcat central de o
cruce încercuită. Ca și pe alte vase, câte două benzi liniare, cu liniile marginale
îngroșate, se arcuiesc de la cerc spre limita de jos a registrului, sau spre cea de
sus. Din apropiere de disc o altă bandă liniară se arcuiește vertical, tot spre
limita superioară. Ele închideau spații acoperite probabil cu negru.
Decorul are analogii cu motivele de aspect liber sau metopic,
spiralice, la Ghelăiești (jud. Neamț), Mărgineni (jud. Bacău) și Vladimirovka
(Ucraina, bazinul Bugului) (Nițu 1984, fig. 26/1-3; 27/3), eliptice, la
Popudnija (Ucraina) și Petreni (Basarabia) (Nițu 1984, fig. 26/5-6; 27/4).
Decorul vasului de la Petreni a fost asociat celui de pe ceramica din Elam, de
stil I bis, de la Susa și Tell-Halaf, cât și cu cea descoperită la Tépé Moussian,
din Orientul Apropiat. în ultima stațiune apare silueta umană multiplicată pe
orizontală39. Autoarea, continuând căutarea unor motive similare, se oprește
la câteva reprezentări de divinități feminine și masculine, redate prin
multiplicarea corpului, a brațelor, în cadrul formelor religioase specifice
Indiei hinduse și budiste, în secolele VII și VIII d. Hr. și din perioadele
ulterioare40.
Semnificația motivului antropomorf de la Petreni și Tépé Moussion a
fost legată, din punct de vedere religios, de reprezentarea divinității feminine
pre-anene, comună tuturor popoarelor Mediteranei, ca simbol al vegetației, al
fecundității și maternității. Compoziția ornamentală poate sugera și energia
sa fecundantă într-o multitudine de manifestări, printr-o suprapunere de
corpuri cu mai multe perechi de brațe, fie doar vertical, ca la Petreni, fie
orizontal și vertical, ca laTépé-Moussion41.
Pentru B A. Rybakov crucea încercuită este un simbol solar bine
cunoscut, iar motivul corpurilor suprapuse este o reprezentare masculină
multiplicată42, probabil o manifestare a lui Purușa sub aspectul unor „uriași
de formă neobișnuită, încadrați de pâraie rostogolindu-se din ceruri” (1961,
22-23). La fel a fost interpretat motivul în mitologia vedică, care vorbește
despre sacrificarea uriașului Purușa și constituirea lumii din resturile lui43.
Vasul a fost considerat de Dan Monah, pe bună dreptate, un „unicat deosebit

39 Eduard Pottier, Étude historique et chronologique sur Ies vases peints de l’Acropole de
Suse, în Mémoires de la délégation en Perse, XIII, Parigi, t.II,3, 1912, fig. 129, p. 176.
40 Meluța Marin, II motivo antropomorfa di Petreni e il sus significata „Anali della Facolta di
Littere e Filosofia deli ‘Universita di Bari”, voi. II, 1955, p. 6 - 7.
4* Ibidem, p. 14.
42 La Petreni s-au găsit și statuete masculine cu diagonală (Cralov Ambrojevici, L ’époque
néolithique de la Bessarabie du Nord-Ouest, Dacia III-IV, 1933, p. 31, fig. 6).
43 Rig Veda, X/90.

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

Meluța Marin : istoric al religiilor

299

de greu de interpretat”, iar pictura „rezultatul vizualizării” unei reprezentări
arhetipale, specifice unui mit universal, posibil și a lui Purușa44
La exemplele aduse de Meluța Marin putem adăuga descoperirea de
la Parei, de lângă Bombay. O sculptură din anii 600 d. Chr., un mare bloc de
aproape 13,5 picioare, ce are jos figura gigantică a lui Shiva45. Trinitatea de
pe coloana centrală reprezintă una și aceeași esență în trei atitudini, ca
reprezentare a esenței primordiale46. în Tibet, în frumosul plafon de templu
din Lhasa, în centru apare Buddha, „radiind din el către cele patru sferturi și
cele patru puncte dinte ele, 8 dubluri sau manifestări ale esenței sale,
deosebindu-se prin culorile, gesturile și atributele lor speciale”4748
.
4.1. încă de la mijlocul secolului XX Meluța Marin a interpretat, în
absența unor studii comparatiste mai ample, una din cele mai mari civilizații
ale preistoriei universale, Cucuteni-Tripolie, pornind de la simbolurile cu
caracter de universalitate ale acesteia. A găsit astfel, în scrierile sau operele
14 Dan Monah, Plastica antropomorfi a culturii Cucuteni-Tripolie, Biblioteca „Memoriae
Antiquitatis”, Piatra Neamț, 1997, p. 186 - 187.
45 „Ieșind în sus din această divinitate, vedem o a doua... Apoi, din această a doua divinitate
iese o a treia, întinzând zece brațe într-un semicerc ca o cunună și ținând ustensile
emblematice: o sabie, un rozariu și câteva obiecte nedeslușite, un lanț, un scut, un obiect
circular cu mâner, și un vas cu apă - simboluri, pe de o parte, ale eroului cosmic, cuceritorul
puterilor demonice, iar pe de alta, ale ascetului arhetipal, reprezentantul spiritualității
(Heinrich Zimmer, Mituri și simboluri în civilizația indiană. București, 1994, p. 128, fig. 32).
Sculptura reprezintă, în esență, „trei figuri centrale, alcătuind un stâlp de tip
lingam...augmentate de altele care țâșnesc din ele la dreapta și la stânga (Ibidem, p. 129)
pentru a realiza „o redare a exfolierii lui Shiva în trei înfățișări sau aspecte (tri mürtí).
Purănele shivaite declară că acest zeu, personificare a Absolutului, devine manifest mai întâi
sub aspectul de sattva, primul din cele trei guna sau calități ale materiei cosmice - calitatea
seninătății și calmului, în această fază de manifestare, Shiva și Vishnu. Atunci, esența divină
se odihnește în și prin sine, neagitată de nici un impuls creator; toate calitățile și energiile se
echilibrează reciproc una pe cealaltă, într-o stare de armonie fără mișcare. Dar această
atitudine adormită și statică... se convertește apoi în mișcare; Lotusul răsare din apă, Brahma
izvorăște întru existență. Universul începe să se desfășoare, Shiva, în chip de Vishnu, se
ivește ca o emanație Brahma Creatorul - figura centrală în coloana axială a monumentului.
Acesta e zeul sub aspectul de rajas, cea de a doua dintre cele teri guna sau calități - aceea a
activității, a energiei impetuoase și a emoției. Aici, Ființa Supremă derulează lumea
fenomenală din propria-i substanță. In cele din urmă se dezvoltă un al treilea aspect, acela al
lui Kăla-Rudra, Timpul atotdevorator, înghițind tot ceea ce a fost produs. Acesta e Shiva sub
aspectul său strict distructiv, provocând disoluția periodică a universului. Kăla-Rudra e o
personificare a substanței divine sub aspetul de tamas - calitatea sau principiul întunericului,
obstrucției, mâniei, obtuzității, tristeții...” (Ibidem, p. 130).
46 Heinrich Zimmer, Mituri și simboluri în civilizația indiană, București, 1994, p. 130-131.
47 Ibidem, p. 139.
48 „Ceea ce atrage atenția cercetătorului acestei ceramici (fie ca ceramică imprimată înainte
de ardere, incizată după ardere sau pictată), este stilul ornamentului. Pretutindeni predomină,
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de artă hinduiste sau budiste, una din cheile descifrării lor, „La un examen
detaliat, hinduismul se prezintă a fi, în cea mai mare parte a sa, o creație a
Indiei preariene, prin cultul zeiței-mamă”49. O altă cheie ar reprezenta-o
paralelismele etnologice.
Un astfel de demers nu a însemnat numai conturarea unei interpretări
originale, dar a relevat existența și importanța simbolurilor create de culturile
agrare din întreg spațiul euro-asiatic și nord african, fără de care nu se pot
interpreta marile civilizații indo-europene. Modalitatea de abordare a
anumitor probleme ale neo-eneoliticul românesc o detașează nu numai ca un
bun arheolog, dar și ca un fin interpret al izvoarelor. Meluța Marin, înaintea
multor sinteze legate de istoria religiilor Vechii Europe, între care am cita
Istoria Religiilor a lui Mircea Eliade, apărută în 1949, sinteza Marijei
Gimbutas, din 1956, surprinde clar fondul comun specific civilizațiilor agrare
(1948), existența și importanța simbolurilor create de culturile agrare din
întreg spațiul euro-asiatic și nord-african, simboluri modificate, dar păstrate
de culturile indo-europene.
De la început manifestă un spirit selectiv, așadar critic, menit să
scoată din arta preistorică cucuteniană tocmai ceea ce putea servi la intuirea
universalității acesteia. Este și un spirit polivalent, urmând linia deschisă
pentru culturile agrare de Pia Laviosa Zambotti (Milano, 1943), dar și plin de
grandoare, prefigurând modul de interpretare ce va fi caracteristic Măriei
Gimbutas. Două perspective, complementare, ar trebui să îmbrățișeze
sincronic această operă: una a istoriografiei române, pe seama căreia s-a
format, în timpul și curând după cea de a doua conflagrație mondială, alta a
gândirii istorice universale, la care Meluța Marin s-a raportat mereu.
încercând să intuim mesajul transmis de lucrările ei, încheiem prin
cuvintele aceluia pentru care simbolurile alcătuiesc știința sacră, René
Guénon, „Astfel, conform învățăturii hindușilor, orice figură, de exemplu o
statuie simbolizând cutare sau cutare aspect al Divinității, nu trebuie
considerată decât ca un „suport”, un punct de sprijin pentru meditație”50.

pentru această perioadă, un stil geometric, schematizat, abstract. într-o asemenea lume
geometrică, născută dintr-o concepție specifică a omului neolitic, apar rar tentative de a
introducere în ornamentație și elementul antropomorf și zoomorf’ (Meluța Marin,
L 'ornamenta antropomorfa e zoomorfa sulla ceramica neo-eneolitica di tipo Vinca-TurdașCriș, Revue des Études Roumaines, Paris, voi. II, 1954, p. 75).
49 Meluța Marin, II motiva antropomorfa di Petreni e il sus significata „Anali della Facolta di
Littere e Filosofia deli ‘Universita di Bari”, voi. II, 1955, p. 11.
59 René Guénon, Simboluri ale științei sacre. București, 1997, traducere Marcel Tolcea și
Sorin Șerbănescu.
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Meluța Marin - Histórián of Religion of the Ancient Agrarian
Civilizations
Abstract

Meluța Marin, by an original interpretation, revealed the existence and
importance of the symbols created by the agrarian cultures írom the whole
Euro-Asian and North African space, necessary to interpret the great
prehistoric, Indo-European civilizations. The way of her approaching some
topics of the Románián Neo-Eneolithic distinguishes her from not only as a
good archeologist but also as a fine interpreter of the sources. Meluța Marin,
before many synthesis related to the history of Ancient Europa religions,
such as History of Religions by Mircea Eliade, published in 1949, the
synthesis of Marija Gimbutas írom 1956, identifies clear the common
background specific to the agrarian civilizations (1948), the existence and
importance of the symbols created by the agrarian cultures in the whole
Euro-Asian and North Afrian space, symbols modified but held by the IndoEuropean cultures. Through all her activity she distinguishes írom others as a
good observer of the archeological discoveries and also as a good
ethnographer, being among the firsts who had an ethno-archeological vision
on the Románián Eneolithic.
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COMPORTAMENT FUNERAR LA CULTURA NOUA
DIN TRANSILVANIA
Mihai WITTENBERGER

Elementele de rit funerar la cultura Noua, ultima cultură a epocii
bronzului, au fost prezentate în numeroase lucrări1. Dintre acestea, se
detașează sistemele de înhumare, poziția defuncților și orientarea acestora. în
mod evident, nimic nu era făcut la întâmplare, ci după cutume bine stabilite.
Dacă ritul de înmormântare este relativ bine definit (standardul funerar), nu
același lucru se poate spune despre ritualul funerar al purtătorilor culturii
Noua, sau a orizontului cultural pe care-1 reprezintă. Teoretic, ritualul este
„simbolic, non-tehnic, formal, prescris, structurat și repetativ”2. Acesta
comportă trei nivele:
activități prefunerare
depunerea propriu-zisă
activitățile post funerare
în cazul culturii Noua, putem decela câteva elemente din fiecare
nivel al ritualului. Am mai menționat, că în cadrul culturii Noua se practica
de regulă inhumația în poziție chircită, culcat pe o parte. Legat de poziția
defuncților, E. Sava, care a săpat numeroase necropole în Republica
Moldova, a încercat o datare a acestora după gradul de ghemuire a
defuncților, fiind de părere că , cu cât gradul de chircire este mai puțin
accentuat, cu atât reprezintă o etapă mai dezvoltată în cadrul culturii3. S-a
încercat și o explicație a poziției chircit pe dreapta ori pe stânga, după sex.
Personal nu cred că, la nivelul actual al cunoștințelor noastre despre cultura
Noua, se pot susține aceste idei, dat fiind că nu există o statistică clară
referitoare la poziția scheletelor. De altfel, și L. Dascălu, care a cercetat
câteva necropole din Moldova, susține inexistența unei legături directe între
gradul de ghemuire și datarea în cadrul culturii, iar pe de altă parte, nici între
poziție și sex4.
1 E. N. Sava, Kultúra mnogovalikovoi keramiki Dnestrovko-Prutskogo mejdurecia, Chișinău,
1992, passim, cu bibliografia problemei.
2 M. Bartelheim - V. Heyd, Cult After Burial: Post Tombal Patterns in Central European
BronzeAge andlronAge, 4* Animal MeetingofEAA, Göteborg, 1998, Abstract book, p. 82.
3 E. N. Sava, Kultúra mnogovalikovoi keramiki Dnestrovko-Prutskogo mejdurecia, Chișinău.
1992, p. 85.
4 Lidia Dascălu, Rit și ritualfunerar în epoca bronzului în nordul Moldovei, teza de doctorat,
Iași, 1999, mss.
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Activități prefunerare
Grija cu care erau depuși de funcții presupune o activitate prefunerară
sigură. Morții erau chirciți înaintea instalării rigidității cadaverice. Cel mai
probabil, acest obicei e legat de teama ca persoana în cauză să nu revină în
cadrul comunității ca element malefic5, dar este posibil să fie legat și de ideea
întoarcerii la poziția inițială a fătului6*. Tot în primă fază a ritualului de
înmormântare se pregătea și ceramica ce se depunea, de regulă în morminte.
Rolul ceramicii era de a purta ofranda. La majoritatea vaselor din morminte
se pot observa urme de ardere secundară. Cu siguranță, vasele de ofrandă
erau „supuse” unei purificări prin foc înainte de a fi depuse în mormânt.
Vasul funerar caracteristic este cana cu două torți supraînălțate în
bandă, cu creastă sau cu butoni. Acesta are mai multe variante, cu
■7
corespondent în mediul minoic târziu, vasul pentru libații kantharos .
Desigur, pe lângă acest fel de vas, mai sunt întâlnite și alte tipuri: borcane,
străchini, vase cu torți orizontale, vase miniaturale etc. dar cu o frecvență
mult mai mică.
Pe lângă ceramică, în morminte se mai întâlnesc colți de urs și
mistreț (Cluj-str. Banatului Ml 8), ace cu protuberanțe (Cluj-str. Banatului
Ml 3, Ml 8), inele de buclă (Cluj-str. Banatului Ml 9), dar toate acestea sunt
elemente de podoabă și de vestimentație și nu sunt legate direct de ritualul
funerar. Inventarul „auxiliar” mai bogat poate indica doar o poziție socială
mai înaltă în cadrul comunității.
Depunerea propriu-zisă
Pentru a doua fază a ritualului de înmormântare, arheologic pot fi
sesizate două momente certe. în primul rând, depunerea defuncților în
groapă, aceștia erau așezați direct pe pământ, în gropi cu colțurile rotunjite,
drepte sau în ciste. Al doilea moment era depunerea ofrandei, fie în vase
(Cluj-str. Banatului M3), fie în afara lor (Cașolț).
în cazul depunerii ofrandei/ofrandelor în vase, acestea erau așezate în
regiunea capului, bazinului sau picioarelor. Foarte probabil, ca și la alte
popoare indo-europene, acest obicei era legat în principal de grija ca
defunctul să nu sufere de foame și sete pe lumea cealaltă8.

5 D. Niculaescu-Plopșor - W. Wolski, Elemente de demografie și ritual funerar la populațiile
vechi din România, București, 1973, p. 118-130.
6 Mircea Eliade, De la Zalmoxis la Genghis Han, București, 1980, p. 183-185.
H. W. Catling- D. Smyth, Knossos 1975: Middle MinoanIIIandLateMinoanlHousesby
the Acropolis, BSA 74, 1979, p. 1-80.
8 E. A. Kun, Legendele și miturile Greciei antice, București, 1960, p. 127-153; M. Bărbulescu,
Interferențe culturale în Dacia romană, Cluj, 1982, p. 198-200.
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în legătură cu ofrandele de cereale, trebuie menționat că în
istoriografia culturii Noua s-a acreditat ideea că purtătorii acestei culturi ar fi
seminomazi, crescători de animale9, dar tocmai prezența în morminte a
acestor ofrande dovedește că una din ocupațiile lor de bază era cultivarea
plantelor - atribut tipic populațiilor agricole10. Un argument în plus în
favoarea ideii că purtătorii culturii Noua erau o populație agricolă, îl aduc
datele din Cluj-str. Banatului M53, unde a fost găsit scheletul unei femei de
aprox. 20-22 ani11, decedată din cauza fracturării coloanei vertebrale
determinată de o stare avansată de osteoporoză12, dar se știe că populațiile de
crescători de animale, datorită alimentației specifice, nu suferă de această
boală decât în mod excepțional.
Nu poate fi întâmplător, faptul că aproape jumătate din vasele cu
torți, fie kantharos-uri, fie cești sau căni, au o toartă ruptă intenționat în
antichitate. Personal, bănuiesc acesta era un „mesaj” de tipul: este de unică
folosință. Prezența în unele morminte Noua a fragmentelor ceramice de acest
fel trebuie atribuită tot ritualurilor post depunere, ca la Archiud și Trușești13.
Majoritatea mormintelor fiind aproximativ orientate E-V, denotă că în cadrul
ritualului de înmormântare existau și elemente solare.
Activități post funerare
Este posibil ca în cadrul ritualului de înmormântare, respectiv după
depunerea în groapă, locul să fi fost marcat cu un semn distinctiv. Așa s-ar
putea explica lipsa mormintelor Noua suprapuse sau întretăiate, precum și
relativa alinierea a acestora. La Trușești, de exemplu, mormintele erau
aliniate în patru șiruri aproximativ paralele14. în câteva cazuri au fost găsite

9 T. Bader, Epoca bronzului în nord-vestul României, 1978, p. 118; S. Morintz, Contribuții
arheologice la istoria tracilor timpurii, voi. I, București, 1978, p. 151-158; V. G. Mordkovici,
Stepnyee ekosistemu, Novosibirsk, 1982, p. 82; E. Kuzmina. Stages ofdevelopment ofStokBreeding Husbanry and Ecology of the Steppes in the Lighof the Archaeological and
Paleoecological Data, The Archacology ofthe Steppes, Methods and Strategies, Napoli, 1994,
p. 12-64; V. Leahu, Perioada de trecere la epoca fierului, SCIV XXIV, 1973, p. 24/3; V.
Leahu, Tracii carpato-dunăreni în marile migrații egeene, în „Cercetări arheologice”,
București, 1983, p. 175-196; O. Munteanu, Cercetări cu privire la epoca bronzului târziu,
AMN, I, 1996, p. 33.
10 J. Lips, Obârșia lucrurilor, 1956, p. 218; C. Ph. Kották, Anthropology, theExploration of
Humán Diversity, New York, 1978, p. 181-193.
11 Analize antropologice realizate de A. Comșa, Institutul Român de Tracologie București.
12 Analize radiologice efectuate la MNIT; datele medicale au fost furnizate de IML Cluj.
13 M. Petrescu-Dîmbovița, M. Florescu, AC. Florescu, Trușești. Monografie arheologică, Iași,
1999, p. 600-601.
14 M. Petrescu-Dîmbovița, M. Florescu, AC. Florescu, Trușești. Monografie arheologică, Iași,
1999, p. 584.
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urme de lemn carbonizat în morminte, deci este posibil să fi existat un semn
pentru ele.
Tot în cadrul activităților post funerare se poate încadra și „banchetul
funerar”.
Concluzii
Pe întregul areal transilvan, există o unitate remarcabilă a
monumentelor Noua. Aceasta este susținută de standardul funerar
incluzând: tipul de înhumare, ritul și ritual comun, dar și de
inventarul mormintelor. Omogenitatea necropolelor de pe întregul
areal Noua a fost remarcată de A.C. Florescu15, I. Andrițoiu, V.
Vasiliev16 și E. Sava17,1. Motzoi-Chicideanu18.

•

•

•

•

Cu toată omogenitatea culturii, prezentă în necropole, există
materiale tipic transilvane, probabil moștenire a fondului autohton, și
elemente străine, provenite din contactele directe cu culturile
învecinate. Astfel se explică piesele hibride ca cel de la Băcăinți19*
.
Dintre piesele transilvane, se remarcă kantharos-urile negre, lucioase
și canelate, vasele cu decor striat ori cu decor în arcade, de origine
nord-vestică sau vasele cu torți orizontale.
Au fost descoperite și vase de origine estică: kantharosurile cu torți
supraînălțate în bandă, vase sac cu gât trompetiform, vase sac cu
perforații complete sub buză, descoperite mai ales în estul
Transilvaniei.
Prezența în unele morminte a urmelor de ocru roșu, ar putea fi
considerată un semn al originii estice a culturii21.

15 A.C. Florescu. Contribuții la cunoașterea culturii Noua, în „Arheologia Moldovei II-III”,
1964, p. 68.
16 I. Andrițoiu, V. Vasiliev, Câteva considerații privind cultura Noua în Transilvania, în
„Apulum XXVII-XXX”. 1993, p. 191.
1' E. N. Sava, Die Bestattungen der Noua-Kultur, Kiel, 2002, PAS 19, p. 234.
18 I. Motzoi-Chicideanu, Cu privire la comportamentul funerar al culturii Sabatinovka,
Archaeology-online, 2005, p. 1-10.
191. Andrițoiu, Contribuții la cunoașterii culturii Noua în sud-vestul Transilvaniei, „ThracoDacica VIF, 1-2,1986, p. 31 -45.
M. Rotea. Penetrația culturii Otomani în Transilvania. între realitate și himeră, Apuhun
XXXI. 1994, p. 39-58.
E. N. Sava, Die Bestattungen der Noua-Kultur, Kiel, 2002, PAS 19, p. 231.
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Absența mormintelor suprapuse sau întretăiate și prezența în unele
morminte a unor bucăți de lemn carbonizat, poate indica existența
unor semne distinctive pentru fiecare mormânt.
Absența din mormintele din Transilvania a scheletelor de animale,
frecvente în Moldova22.
Prezența mormintelor în cistă ar putea indica o poziție specială a
defuncților în cadrul comunității, dar acestea sunt excepții.
Cele câteva morminte de incinerație, pot fi o consecință a unei situații
aparte a defuncților, dar ar putea reprezenta și tradiții ale fondului
autohton Wietenberg.
Este de remarcat că în Transilvania nu avem nici o așezare Noua în
care să nu se găsească elemente străine acestei culturi, iar pe de altă
parte, în necropole, cu câteva excepții, statistic nereprezentative, nu
avem decât inventar tipic Noua. Acest fapt, dovedește că ritul și
ritualul funerar erau produsul unei gândiri/structuri cultice clar
închegate. Un argument în plus în favoarea acestei idei este și
abandonarea de către autohtoni a ritului incinerației. La nivelul fazei
a IV- a culturii Wietenberg, când purtătorii culturii Noua sunt o
realitate în Transilvania23.

22 M. Pctrcscu-Dîmbovița. Perioada târzie a epocii bronzului, în „Istoria românilor”, voi. I,
2001, p. 586.
23 T. Soroceanu-M. Istrate, Faza finală a culturii Wietenberg, StCom Brukenthal 19,1975,p.
21-34; AC. Florescu, Repertoriul Culturii Noua - Coslogeni din Románia, în „Cultură și
civilizație la Dunărea de Jos IX”, Călărași, 1991, p. 97, pl. 18-191; I. Andrițoiu, Civilizația
tracilor din sud-vestul Transilvaniei în epoca bronzului, Biblioteca Thracologica 2, București,
1992, p. 62,68; M. Rotea, Cultura Wietenberg, teză de doctorat, București, 1999, p. 111-112.
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Mihai Wittenberger
The Funeral Behaviour at NOUA Culture from Transylvania
Abstract

This paper tries to present some features of the funeral behaviour of the
NOUA populations at the end of the Bronze Age in Transylvania. If the
funeral rite of the people of Noua Culture is well known the funeral ritual is
less debated. In my opinion, the ritual is "symbolical, non-technical,
prescribed, structured and repetitional".

In this perspective, I identified three levels (phases), 1. pre-funeral activities,
2. the reposit, 3. post-funeral activities.

1. pre-funeral activities: bending of defunet, preparing the ceramics and
offermgs, preparing the grave
2. the reposit: the reposit of defunet, the reposit of oflerings
3. post-funeral activities: marking the grave and funeral banquet (burial
feast), whose relics are found in broken ceramics over the defunet.
On the entire cultural area there is only one funeral standard.
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GESTURILE REDATE DE FIGURINELE ȘI REPREZENTĂRILE
ANTROPOMORFE DE PE UNELE VASE DIN EPOCA
NEOLITICĂ DIN ROMÂNIA
Eugen COMȘA
Culturile din epoca neolitică de pe teritoriul României sunt
caracterizate printr-un număr destul de mare de figurine și prin unele
reprezentări antropomorfe, dintre care unele au mâinile modelate în așa fel
ca să redea anumite gesturi, având diferite semnificații.
Astfel de reprezentări pe teritoriul țării noastre se cunosc începând
din timpul culturii Starcevo-Criș din
neoliticul timpuriu. Ne referim la un
fragment ceramic, destul de mare,
descoperit în așezarea de la Dudeștii
Vechi1 (jud. Timiș). Pe ciobul amintit
este redat chipul stilizat al unei femei
în picioare (fig. 1). S-a păstrat numai
partea redând corpul și brațele. Pe
porțiunea rămasă sunt redați sânii,
iar corpul
este îngust,
numai partea de mijloc redând zona bazinului
este puțin lățită. Atrag atenția brațele reprezentate ca
fiind întinse lateral, pe orizontală, iar antebrațele sunt
îndoite în unghi drept în jos. Palma păstrată de la o
mână are indicate grosolan degetele.
Prin poziția descrisă a brațelor, iară
îndoială, figura redă un anumit gest cu semnificație
simbolică.
Din cuprinsul arealului culturii Vinca, în
așezarea de la Chișoda Veche (jud. Timiș) provine o
figurină2. Piesa redă chipul stilizat al unei femei, în
picioare (fig. 2). Capul este destul de mare în raport
cu corpul de formă cilindrică, cu baza puțin lățită
pentru a putea fi așezată în picioare.
1 I. Miclea - R. Florescu, Preistoria Daciei, București, 1980, fig. 15.
2 Ibidem, fig. 46.
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Pe cap este redată o mască de formă aproximativ triunghiulară, cu
nasul puțin releifat și cu ochii sub forma unor linii incizate. Brațele figurinei
sunt în parte rupte, dar este clar că inițial ele erau îndoite din coate, cu
antebrațele în sus, deci în poziție de orantă. Pe corp, printr-o crestătură
mică, este indicat sexul.
în aria de răspândire a culturii Tisa, în ținuturile din vestul țării s-a
păstrat obiceiul mai vechi, de a reprezenta în relief chipuri antropomorfe,
pe unele vase care erau folosite în ritualuri cultice. Ne referim la un
fragment de vas din lut ars descoperit la Hodoni (jud. Timiș) pe care este
reprezentat un chip uman3. Datorită zăcerii îndelungate în pământ, chipul
este, în parte, deteriorat. Reținem doar faptul că are brațele întinse lateral,
pe orizontală și cu antebrațele îndoite din coate, în unghi drept. Este
evident chipul unei orante.
Purtătorii culturii Precucuteni, de
pe teritoriul Moldovei, obișnuiau și ei să
înfățișeze unele figurine antropomorfe
în poziție de orantă. Ne referim la
două piese descoperite la Dodești (jud.
Vaslui).
Prima din ele, păstrată întreagă,
reprezintă un chip stilizat de femeie (fig.
3/1) până mai jos de brâu4. Partea
inferioară este puțin lățită, pentru ca
figurina să poată fi așezată vertical. Capul și gâtul le are de formă tronconică
prelungă, cu ochii indicați prin două
crestături micuțe și cu nasul puțin
proeminent. Pe partea de sus a
corpului sunt trasate două grupuri de
câte două linii în unghi redând poate
podoabe
sau
marginea
îmbrăcămintei. Pe corp sunt
reprezentați numai sânii. Brațele
destul de scurte erau întinse lateral,
cu antebrațele îndoite în sus, în chip de orantă.
Cea de a doua piesă este o figurină feminină (fig.3/2) fragmentară5. îi
lipsește capul și o parte din gât. Brațele erau întinse lateral și îndoite din
’ Ibidem, fig. 66.
4 Ibidem, fig. 113, 114.
5 Ibidem, fig. 115.
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coate în poziție de orantă. Corpul este lățit simetric spre zona bazinului.
Partea inferioară lipsește. Pe corp sunt aplicați în relief sânii.
în cuprinsul arealului culturii Hamangia din Dobrogea s-au descoperit
o serie de figurine feminine înfățișate în picioare, cu brațele redând gesturi
deosebite. Unele din ele reprezintă femei care au ambele brațe îndoite din
coate și așezate pe piept pentru a sprijini cu palmele sânii6(fig. 4/1).
Altele redau tot femei în picioare, care au mâinile cu palmele așezate
pe partea inferioară a bazinului (fig. 4/2). în cazul acestor reprezentări,
considerăm că nu este vorba de gesturi simbolice, ci de apărarea
abdomenului gravid.7.
Pe teritoriul Munteniei, comunitățile culturii Gumelnița au modelat
adesea figurine redând diferite gesturi. Astfel, în așezarea de la Vidra (jud.
Giurgiu) s-a găsit o reprezentare antropomorfă deosebită8. Este vorba de un
fragment de vas, destul de mare, pe care s-a fixat, în relief, reprezentarea unui
personaj masculin așezat(fig. 5/2). Fața o are mult stilizată. Ochii sunt ca două
mici proeminențe ovale. Nasul este ca o creastă prelungă. Pe marginile
capului, de o parte și alta, sunt făcute câte trei mici înțepături, ceea ce ne face
să credem că pe față personajul avea indicată o mască. Atrage atenția poziția
brațelor. Mâna stângă este redată ca fiind îndoită din cot, cu palma așezată în
stânga bărbiei, iar mâna dreaptă o avea tot îndoită din cot, dar cu palma așezată
lângă cotul stâng. Picioarele erau îndoite din genunchi. Poziția descrisă pare să
indice un personaj care se gândește.
Tot în cuprinsul așezării de la Vidra s-a găsit și o figurină
feminină în picioare (fig. 5/1), cu masca pe față9.

6 D. Berciu, Cultura Hamangia. Noi contribuții, I, București, 1966, p. 91, fig. 45.
7 Ibidem, p. 89, fig. 42, 43; p. 91, fig. 46.
8 Dinu V. Rosetti, Steinkupferzeitliche Plastik aus einem Wohnhügel bei Bukarest. In:
JPEK, 12, 1938, pl. 19/2.
9 Ibidem, pl. 19/1.
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Marginea din partea stângă a capului este fragmentară. Pe partea
dreaptă are un șir de patru orificii micuțe. Un ochi păstrat este redat
printr-o linie incizată. Nasul este proeminent și pe bărbie are un șir de
înțepături mici. Este desigur tatuajul obișnuit care se găsește pe numeroase
figurine gumelnițene modelate din lut sau din os. Brațul drept îl are îndoit
din cot și așezat cu palma pe bărbie, iar cel stâng este tot îndoit și așezat
cu palma lângă brațul drept, puțin mai jos de palma dreaptă. Corpul și
picioarele sunt masive. Pe corp este indicat, printr-un triunghi, format din
linii incizate, sexul. Picioarele sunt despărțite în față și în spate, au partea
din față puțin lățită și crestată pentru indicarea degetelor.
In stratul cu materiale de tip Gumelnița din așezarea de la Vidra s-a
găsit și un vas antropomorf reprezentând un bărbat10 (fig. 5/3). Forma piesei
este cu totul deosebită. Vasul are marginea destul de înaltă, (dar cu un
diametru mai mic decât restul recipientului), pe care se sprijinea capacul
care reda, în parte, capul personajului. Pe partea superioară vasul are în
relief un oval prelung cu o linie incizată pe mijloc, care, credem, că redă
gura. Vasul are pe partea de sus două prelungiri laterale, arcuite cu câte
un orificiu pe mijloc redând urechile. Brațele foarte stilizate erau întinse
lateral, îndoite din coate și așezate cu palmele pe piept. Degetele sunt
indicate prin crestături. Pe corp are redate, în relief, ombilicul și sexul La
bază, prin două prelungiri, sunt reprezentate labele picioarelor, cu
marginea din față crestată, în dreptul degetelor. Fără îndoială că acest vas,
redând un personaj, avea o semnificație legată de cult.
Din cuprinsul arealului aspectului cultural Aldeni II amintim câteva
figurine fragmentare reprezentând femei în poziție de orantă.
Prima din ele are capul și gâtul de formă aproximativ conică11.
Brațele sunt în poziție de orantă (fig. 6/1). Pe corp are redați sânii care
urmează o bandă nu prea lată, orizontală, mărginită de două linii incizate, pe
care sunt trasate două linii oblice paralele. Această bandă considerăm că
indică marginea de sus a îmbrăcămintei.
O altă piesă fragmentară (fig. 6/3) are capul rupt din vechime12.
Brațul stâng este rupt, iar cel drept este indicat ca fiind întins lateral pe
orizontală și cu antebrațul îndoit din cot, vertical, în sus. Corpul s-a
păstrat de la brâu în sus. Sânii sunt redați în relief, iar deasupra și
dedesubtul lor s-a trasat câte o linie incizată, formându-se o bandă, iar
10 Ibidem, pl. 29/9.
11 Ion T. Dragomir, Eneoliticul din sud-estul României - Aspectul cultural StoicaniAldeni. București, 1983, p. 178, fig. 54/1.
12 Ibidem, p. 178, fig. 54/3.
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între ele sunt incizate patru linii arcuite, două câte două, paralele. Figurina
redă un personaj feminine în poziție de orantă.

3

Fig. 6

Menționăm că figurine feminine în poziție de orantă, din cadrul
ariei de răspândire a aspectului cultural Aldeni II, s-au mai găsit la: Suceveni,
Stoicani, Dodești, Igești și la Vulcănești.
în cuprinsul aceluiași areal, în așezarea de laDodești (jud. Vaslui)
s-a găsit și o figurină feminină13, modelată cu grijă (fig. 6/2). Capul îl are
în parte spart, s-au păstrat nasul și un ochi. Brațul stâng îl avea îndoit din
cot și așezat cu palma în partea stângă a feței, iar cel drept era tot îndoit,
cu palma așezată lângă cotul stâng. Pe corp, lângă antebrațul drept, are
indicați, în relief, sânii. Corpul este puțin mai îngust sus și lățit jos.
Lipsește partea de la bazin în jos. Pe palme prin mici adâncituri sunt
delimitate degetele.
Menționăm și o piesă mai deosebită de la Stoicani reprezentând un
personaj în poziție șezând14. îi lipsește capul. A avut brațele întinse
lateral, cu antebrațele în sus. Mâna stângă s-a păstrat, iar cea dreaptă o are
ruptă. Corpul este masiv. Picioarele groase sunt alăturate. Nu are indicați
sânii și nici sexul. Ne este clar pe ce era așezat. Nu pare a fi un scăunel, ci
mai curând un butuc masiv. Prin urmare, pare a fi vorba de un personaj în
poziție de orantă, dar așezat.
Unele descoperiri interesante în acest domeniu s-au făcut și în aria de
răspândire a culturii Cucuteni.
Din faza Cucuteni A datează un fragment de vas găsit la Bârlălești
(jud. Vaslui) având reprezentată pe el, în relief, o figură umană15, văzută din
13 Ibidem, p. 178, fig. 54/9.
14 Ibidem, p. 178, fig. 54/11; Ion Miclea - Radu Florescu, Op. cit., fig. 204.
15 Vladimir Dumitrescu, Arta culturii Cucuteni, București, 1979, p. 81, fig. 63/a.
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spate (fig. 7/2) care are capul fragmentar, gâtul prelung. Corpul este lățit la
partea inferioară. Brațele sunt indicate ca fiind ambele întinse lateral și
arcuite în sus, deci în poziție de orantă.

două fragmente de vase, pe care s-au fixat reprezentări
antropomorfe în relief sunt deosebit de interesante. Astfel, pe un ciob
destul de mic, descoperit tot la Bârlălești16, în
așezarea din faza Cucuteni A, este redat un personaj cu
capul micuț, rotund, pe care, prin adâncituri micuțe,
rotunde, sunt redați ochii și mai jos gura (fig. 7/1).
Gâtul este scurt, iar corpul de formă ovală, cu o
mică adâncitură pe mijloc, indicând ombilicul.
Avea brațele întinse lateral, îndoite din coate. La
extremități mâinile sunt prelungite în jos și în sus.
Așa că nu este posibil de precizat poziția lor exactă.
Poate o astfel de redare înseamnă că mâinile erau
îndoite cu antebrațele în sus, iar alteori în jos.
Picioarele erau depărtate, cu partea lor de sus în poziție
oblică față de corp. Considerăm că este vorba de un
personaj dansând, în cadrul unei ceremonii cultice.
Pe un alt ciob, tot din faza Cucuteni A, găsit
la Trușești17 (jud. Botoșani) este păstrat chipul
16 Ibidem, p. 81, fig. 63/b.
1' Ibidem, p. 81, fig. 63/c.
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întreg, mult stilizat, reprezentând un bărbat (fig. 7/3). Capul și gâtul sunt
redate sub forma unor prelungiri, puțin lățite în dreptul capului. Corpul
este scurt și îngust. Brațele sunt întinse lateral și îndoite din coate cu
antebrațele în sus, pe verticală. Picioarele erau depărtate, dispuse orizontal
față de corp și formând un unghi drept cu partea de jos a picioarelor. între
picioare este indicat, în relief, organul sexual. Reprezentarea descrisă este
importantă deoarece redă chipul unui bărbat dansând într-o poziție
specifică legată de manifestările magico-religioase, care s-au păstrat până
în zilele noastre în unele zone ale Asiei.
Din faza Cucuteni B menționăm o figurină descoperită la Drăgușeni
(jud. Botoșani), care reprezintă un personaj masculin mult stilizat18(fig.
8) . Capul îl are modelat neglijent, cu ochii ca două adâncituri mărișoare,
iar nasul proeminent. Brațul stâng îl are rupt, iar cel drept este îndoit și
așezat cu palma la bărbie. Corpul îl are masiv cu partea de jos
proeminentă, iar porțiunea inferioară a figurinei este aproximativ
cilindrică. Pe corp este indicat sexul și mai sus, de jur împrejurul corpului
o linie incizată indicând, fie marginea inferioară a unei piese de
îmbrăcăminte, fie un fel de brâu.
Este important un fragment de vas de tip Cucuteni, descoperit la
Dumești19 (jud. Vaslui) pe care este reprezentat în relief un chip de femeie (fig.
9) din spate, cu mâinile ridicate în sus, în poziție de orantă.
Alături este redat un alt chip, fără precizarea sexului, după părerea
noastră este vorba de chipul unui bărbat, cu brațele întinse lateral și cu
antebrațele îndoite în unghi drept
în sus și cu picioarele mult
depărtate lateral și îndoite din
genunchi.
La Dumești s-au descoperit
și alte fragmente de vase pe care
sunt reprezentate în relief chipuri
umane. Un astfel de fragment este
destul de mare și are pe el redat în
relief un chip mult stilizat de
bărbat20. Capul îl are rotund.
Brațele sunt arcuite lateral, în sus,

19 Dan Monah, Plastica antropomorfa a culturii Cucuteni -- Tripolie, Piatra Neamț,
1997, p. 493, fig. 241/1.
20 De ex. Ibidem, p. 494, fig. 242/3.
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cu palmele masive. Picioarele le avea îndoite din genunchi aproape în
unghi drept și depărtate. între picioare este indicat sexul.
Cel de al doilea este reprezentat tot pe un ciob mare21. S-a păstrat
numai partea superioară a chipului. Capul îl are de formă ovală. Brațele
sunt arcuite lateral în sus și corpul este prelung, având aceeași lățime.
Lipsește partea de la bazin în jos, dar este evident că era o poziție similară
cu cea descrisă mai sus, adică avea picioarele depărtate și îndoite în unghi

La Scânteia (jud. Iași) s-a
descoperit pe un fragment de vas o altă
reprezentare a chipului unui bărbat22
(fig. 10), mult stilizat. Este indicat tot cu
brațele îndoite din coate în sus, în unghi
drept. Picioarele sunt depărtate tot în
unghi drept. între ele este redat sexul.
Alte reprezentări similare s-au
mai găsit la Dumești23 și la Chelăiești24
(fig. 11), jud. Neamț).

Tot din aria de răspândire
a culturii Cucuteni, din faza B,
menționăm și o serie de
fragmente ceramice și de vase
pe care sunt redate prin pictură
chipuri de femei stilizate, cu
brațele în patru poziții (fig.
12): a) întinse în jos25; b)
îndoite și așezate cu palmele
pe cap26; c) cu mâna dreaptă

Ibidem, p.
22 Ibidem, p.
'3 Ibidem, p.
Ibidem, p.
25 Ibidem, p.
26 Ibidem, p.

495,
495,
499,
500,
50ój
501,

fig.
fig.
fig.
fig.
fig.
fig.

243/1.
243/3.
247.
248/1.
254/1, 8.
249/1.
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așezată cu palma lângă bazin și cu stânga îndoită și așezată cu palma pe
cap27; d) cu mâna stângă așezată cu palma lângă bazin și cu cea dreaptă
îndoită și așezată cu palma pe cap28. Fără îndoială că toate aceste poziții au
avut o semnificație cultică.
Din datele prezentate rezultă că în cursul epocii neolitice, pe teritoriul
României, membrii diferitelor culturi, au avut multe obiceiuri comune sau
deosebite în privința gesturilor redate de unele figurine și reprezentări (în

F1g. 12
Din analiza chipurilor descrise mai sus rezultă că aceste gesturi
pot fi împărțite în două categorii:
- unele fiind legate numai de reprezentarea mamelor, care „sprijină”
sânii (în culturile: Hamangia, Petrești, Gumelnița) sau au brațele așezate casă
„sprijine” graviditatea (în culturile: Dudești, Vinca, Hamangia, Gumelnița).
- celelalte se leagă de diferite manifestări de cult. Subliniem că din
această categorie fac parte, atât reprezentări de femei, cât și altele
înfățișând bărbați.
Reprezentările referitoare la femei sunt cele redând chipuri în poziție
de orantă (în culturile Vinca, Tisa, Boian, Precucuteni, Aldeni II și Cucuteni),
despre care am arătat cu alt prilej că au avut rolul de intermediere între omul
care a formulat o rugăminte și divinitate. Subliniem că în cazul neîndeplinirii
rugăminții, figurinelor le era rupt capul sau corpul.
Considerăm că și chipurile de femei pictate pe vasele din faza
Cucuteni B, cu brațele în diferite poziții, au putut avea și ele o
semnificație magico-religioasă.
27 Ibidem, p. 501, fig. 249/1.
28 Ibidem, p. 501, fig. 249/2.
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Ținând seama de toate aceste reprezentări considerăm că este clar
că în acea perioadă rolul femeii în societate era mai important decât acela al
bărbaților, inclusiv în domeniul religios.
Atrage atenția faptul că numărul reprezentărilor înfățișând bărbați este
mult mai mic decât acela înfățișând femeile.
în multe cazuri astfel de chipuri redau bărbați cu brațele întinse lateral
și îndoite cu antebrațele în sus, în unghi drept (culturile Boian și Cucuteni).
Considerăm că o astfel de poziție merită toată atenția, deoarece credem că
reprezintă șamani, executând anumite mișcări și sărituri, legate de o
manifestare ritualică.
Merită toată atenția fragmentul de vas de tip Cucuteni de laDumești,
pe care este reprezentat un chip de orantă având alături un chip de bărbat, în
poziția amintită, de aceea se poate presupune că ambele gesturi erau folosite,
cu același prilej, în timpul unei manifestări ritualice.
Ultima categorie de reprezentări pe care o amintim este aceea a
chipurilor redând persoane care și-au pus o mână lângă față și au rămas pe
gânduri.
Cu aceasta încheiem expunerea cu privire la diferitele gesturi ale
oamenilor din epoca neolitică de pe teritoriul României, păstrate până în
zile noastre, prin intermediul figurinelor și reprezentărilor antropomorfe
din acea vreme.

Les gestes rendus par les figurines et les représentations
anthropomorphes sur qulques vases appartennant ă 1 Epoque
Neolithique de la Roumanie
Résumé

Dans différentes agglomérations appartennant â l'époque
néolithique de la Roumanie, ont été découvetes des figurines féménines
aves les bras en position d'orante. Des autres figurines sont représentées
soutenant f abdomen ou les mamelles.
Dans l'aire de la diffusion de la culture de Cucuteni, sur quelques
vases, appartennant â la phase Cucuteni B, ont été peintes des femmes
tenant les bras dans differéntes positions.
Les hommes sont représenenté plus rare ment, aves les bras
étendus latéralement et les antebras en haut. Les pieds sont éloignés l'un
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de l'autre, formánt un angle droit. C'est une position qui refléte une danse
rituelle éxécutée par un chamen.
De mérne, la position des bras des figurines refléte des gestes liés
au culte.

EXPLICAȚIA FIGURILOR

Fig. 1
Fig. 2
Fig. 3

Fig. 4

Fig. 5

Fig. 6

Fig. 7

Fig- 8

Fig. 9

Fig. 10

Cultura Starcevo-Criș: chip de femeie; Dudeștii Vechi
(după 1. Miclea-R. Florescu, Op. cit., fig. 14).
Cultura Vinca: chip de femei, orantă; Chișoda Veche (după
I. Miclea-R. Florescu, Op. cit., fig.46).
Cultura Precucuteni: chipuri de femei în poziție de orantă;
1,2 Dodești (după I. Miclea - R. Florescu, Op. cit., fig.
114, 115).
Cultura Hamangia: chipuri de femei; 1-2. Cernavoda (după
D. Berciu, Op. cit., l=p. 95, fig. 49/2; 2=Ibidem, p. 94, fig.
48/1).
Cultura Gumelnița: 1-3. Vidra; 1. Chip de femeie; 2. Chip
de bărbat, ambele în poziție de meditație, datează din faza
Gumelnița B (după Dinu V. Rosetti, Op. cit., pl. 19/1,2; 3).
Vas antropomorf din faza Gumelnița B (Ibidem, pl. 29/9).
Aspectul cultural Aldeni II: 1. Stoicani; 2. Dodești, 3.
Colecția Coman; 1-3 Chipuri de orante (după Ion T.
Dragomir, Op. cit., p. 178, fig. 54/1,3), 2. Chip de femeie
gândind (după Ibidem, p. 178, fig. 54/9).
Cultura Cucuteni, faza A: 1-2. Bârlălești; 3. Trușești (după
Vladimír Dumitrescu, Op. cit., p. 81, fig. 63/a-c). 1.
Personaj în poziție deosebită; 2. Chip de femeie în poziție
de orantă; 3. Chip de bărbat în poziție de dans.
Cultura Cucuteni, faza B: Drăgușeni. Figurină redând un
bărbat în poziție de meditație (după VI. Dumitrescu, Op.
cit., fig. 179).
Cultura Cucuteni: Dumești, chipurile unei femei și a unui
bărbat în poziții rituale (după Dan Monah, Op. cit., p. 493,
fig. 241/1).
Cultura Cucuteni: Dumești; chipul unui bărbat în poziție de
dans ritual (după Dan Monah, Op. cit., p. 495, fig. 243/3).
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Fig. 11

Fig. 12

Cultura Cucuteni: Chelăiești. Chipul unui bărbat în poziție de
dans ritual (după Dan Monah, Op. cil., p. 500, fig. 248/1).
Cultura Cucuteni, faza B: chipuri de femei cu brațele în
diferite poziții de cult (după Dan Monah, Op. cit., l=fig.
244/11; 2-4=fig. 249/3).
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Vasilie Popp, Obiceiuri de înmormântare la românii ardeleni 1817,
Budapesta, 2006

Asociația Etnografică Gyorfly István din Budapesta, în vara anului
2005, a hotărât „publicarea un manuscris mai puțin cunoscut referitor la
cultura poporului român din Transilvania”, pentru „a face cunoscută cultura
colectivă și specifică a popoarelor conlocuitoare”. Asociația a luat legătura
cu Conducerea Muzeului Etnografic al Transilvaniei pentru fotografii și
asigurarea fondurilor necesare traducerii în limba română a Disertației
istorico-medicală referitoare la ceremonialul popular de înmormântare al
daco-românilor sau al vlahilor de astăzi, cu felurite superstiții privitoare la
aceasta și cu o continuă raportare la obiceiurile de înmormântare ale
vechilor romani, teza de doctorat susținută de Vasilie Popp la Universitatea
din Viena în iulie 1817.
Cartea1 a fost publicată la Budapesta în anul 2006, în limbile
maghiară, română și latină, sub titlul Obiceiuri de înmormântare la românii
ardeleni. 1817 și cuprinde capitolele : Introducere t- semnat de Bodo
Sándor, Directorul General al Muzeului de Istorie din Budapesta, Vasilie
Popp și disertația medicală + semnat de Deaky Zita, Funcțiile obiceiurilor
funerare + semnat de Gazda Klara, Papp, Ladislau Basilius, Disertația
inaugurală istorico medicală, traducere de Varga Attila și Dissertatio
inauguralis historico medica' textul în limba latină tipărit la Viena în 1817.
Deaky Zita de la Universitatea Szent István, Godollo, pe baza
bibliografiei românești2 și maghiare, face o scurtă prezentare a vieții și
activității științifice a lui Vasilie Popp, personalitate marcantă a
Iluminismului românesc din Transilvania.
Vasilie Popp s-a născut în anul 1789, în satul Chimitelnicul de
Câmpie (Cipăieni), într-o familie de preoți greco-catolici, „din tată și
strămoși slujitori ai altarului”3. Studiile gimnaziale le face la Târgu-Mureș, la
școala catolică, iar din anul 1807, urmează cursurile Liceului piarist din Cluj,
la clasa de filozofie, fiind înregistrat în 1808 „în prima clase de 19 ani, grecocatolic cu cele mai bune note la Mathematica Pura, Docrina religiones,
1 Obiceiurile de înmormântare la românii ardeleni. 1817, Budapest, 2006.
2Ion Muștea, Viața și opera doctorului Vasilie Popp (1789-1842) în. Anuarul Institutului de
Istorie Națională, V, Cluj 1928; Valeriu Bologa, începuturile medicinei românești. Cluj 1930,
Alexandru Neamțu, Aspecte ale asistenței medicale în mineritul din Transilvania oglindite în
activitatea doctorilor Ioan PiuaruMolnar și Vasilie Popp, în Din trecutulmedicinei muncii în
România, București 1971, G. Barițiu, Dr. Vasilie Popu, 1868, în Transilvania, Brașov, 15
martie 1868.
3 Ion Mușlea, Viața și opera doctorului Vasilie Popp, p. 88.
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Metaphisica et Philosophia morali și História universalis și locuia în
Senminarul Sf Iosif întreținut de fundația Babiana a episcopului Ioan Bob4.
La Cluj își începe activitatea literară publicând în 1808 o Elegie în
care deplânge în hexametri moartea prof. Carol Moger și o Elegie în cinstea
guvernatorului George Banfifi. în anul 1809 publică o Elegie în cinstea
colegului Emeric Wass, nepotul contelui Adam Nemes de Hidveg, conte care
va deveni un adevărat Mecena pentru Vasilie Popp. în anul 1810, la Cluj,
Vasilie Popp urmează primul an de drept și publică o Elegie închinată
Statuturilor întrunite la Cluj5.
în anul 1811 pleacă la Universitatea din Viena, unde își începe
studiile de drept (pentru că tatăl lui dorea să-l vadă avocat) și de filozofie. Se
lasă de drept și în 1813 se apucă de medicină în cadrul Universității din
Viena. In anul 1814 obține diploma și doctoratul în filozofie, fiind după
Asachi primul român doctor în filozofie.în anul 1815 devine interpret pentru
limba română al Curții Vieneze, iar în anul 1817 obține diploma de medic și
susține teza de doctorat.
în toamna anului 1817, Vasilie Popp se stabilește la Brașov, unde în
1818, se căsătorește cu fiica negustorului Nicolae Zaharia și începe să
practice medicina, fiind primul medic român al românilor din Brașov și
Schei6. în vara anului 1818, solicită să fie numit profesor de filosofie la
Seminarul teologic din Sibiu, însă este refuzat, foarte probabil din motive că
era greco-catolic.
La Brașov, în anul 1820, scrie Despre apele minerale de laArpatac,
Bodoc și Covasna, prima lucrare științifică scrisă de un medic român în
limba maternă, care va fi publicată la Brașov, în 1821.
Mitropolitul Moldovei, Veniamin Costachi, dorind să reorganizeze
Seminarul de la Socola, trimite pe Asachi în Ardeal pentru a găsi profesori,
împreună cu Manfi, Costea și Fabian, pleacă la Iași în toamna anului 1820 și
este numit profesor de filosofie și director al Seminarului de la Socola din
Iași. Mișcarea eteristă, începută în februarie 1821, împrăștie elevii și
profesorii de la Seminar, iar Vasilie Popp revine la Brașov, unde continuă să
practice medicina. în perioada 1821-1828, în paralel cu practicarea
medicinei, Vasilie Popp face ordine în actele bisericii Sfanțul Nicolae din

11on Mușlea, Viata și opera doctorului Vasilie Popp, p. 89.
5 Ibidem, pp 90-91, Dcaky Zita, Vasilie Popp și disertația sa medicală, în „Obiceiuri de
înmormântare la românii ardeleni”, Budapest, 2006, p. 34.
6 Ion Mușlea, Doctorul Vasilie Popp (1789-1842) la Centenarul morții sale. Extras din
TransilvaniaEmA 73, Nr.7, Sibiu 1942, p. 2.
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Șcheii Brașovului (hrisoave și cărți bisericești), despre care va scrie o
disertație în limba latină.
în perioada petrecută la Brașov scrie prefața la ediția a doua a
Psaltirii lui Pralea, din care aflăm că „boala și turburata praxis atâtea ceasuri
liniștite îi răpește”7. în 1828 este numit medic al orașului Făgăraș, iar în 1829
este numit medic al minelor din Zlatna, calitate în care își desfășoară
activitatea până la sfârșitul vieții. în anul 1838 redactează Disertație despre
tipografiile românești în Transilvania și învecinatele tari de la începuturile
lor până în vremile noastre tipărită la Sibiu în 1838 (122 pagini).
Ladislaus Basilius Papp, doctor în filozofie și medicină a
Universității din Viena „cel mai învățat român ale epocii care și-a dedicat
viata și activitatea limbii, literaturii, obiceiurilor și istoriei neamului său”8,
după susținerea doctoratului în medicină își schimbă numele în Vasilie Popp.
Soarta n-a fost prea darnică cu Vasilie Popp. După moartea primei soții se
căsătorește cu o nemțoaică, cu care are un fiu care moare în 1849, ca luptător
Kossutist. Moare în 1842, la Zlatna, și cu toate că „piața din fața casei lui era
plină de oameni, care la aflarea morții au izbucnit în plâns”9,până în prezent
nu se cunoaște locul unde a fost îngropat.
încă din Evul Mediu, pentru obținerea titlului de doctor, era necesară
scrierea, tipărirea și dezbaterea publică a unei disertații medicale. în anul
1785, losif al II-lea a înlăturat obligativitatea acestei disertații, dar în 1813 ea
va fi reintrodusă. Potrivit reglementărilor Universității din Viena disertația
trebuia să fie redactată în limba latină sau germană, împreună cu pagina de
titlu, numele, locul de origine al autorului, tezele propuse spre dezbatere
publică,data susținerii. Tezele propuse spre dezbatere trebuiau prezentate la
sfârșitul fiecărei disertații, pe pagini numerotate, și nu trebuiau să fie strâns
legate de tema disertației, dar ele trebuiau susținute în cadrul unei dezbateri
publice10.
Alegerea temelor pentru redactarea disertației rămânea la latitudinea
studenților care erau însă obligați să respecte cerințele privind forma.
Disertația trebuia să aibă un motto legat de tema aleasă, după care urma o
dedicație adresată unei persoane cunoscută și stimată care l-a sprijinit pe
autor, în perioada studiilor și la publicarea acesteia, în care autorul își
exprima recunoștința față de acesta și căuta să-i imortalizeze numele, titlurile,
cultura, erudiția și generozitatea11.
7 Ion Mușlea, Viața și opera doctorului Vasilie Popp, p. 107.
8 Ion Mușlea Doctorul Vasilie Popp, p.10
9 Ion Mușlea Viața și opera doctorului Vasilie Popp , p. 117.
10 Deák Zita, Op. cit., p. 35.
11 Ibidem, p. 36.
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în redactarea disertației autorii nu trebuiau să trateze „aspectele cele
mai restrânse din cadrul temei lor, ci, în scop de popularizare , aveau
obligația să pună accent pe cele care făceau trimitere la cercuri cât mai largi
de interese”12.Nu erau restricții în ce privește întinderea lucrării, aceasta
putând avea de la 15 la 200 pagini.
Pentru redactarea disertației sale, Vasilie Popp s-a folosit de
cunoștințele acumulate din experiența și observațiile proprii care au fost
completate cu informații de la patru categorii de surse: I. Lucrări referitoare
la români apărute până atunci; II. Lucrări ale unor filozofi, istorici și poeți
antici; III. Lucrări medicale din secolele XVII-XIX ; IV, Informații legate de
obiceiurile de înmormântare ale românilor trimise de cunoscuți prin viu grai
sau prin scrisori.
în redactarea disertației Vasilie Popp a respectat în totalitate cerințe
impuse de Universitatea din Viena. Disertația medicală scrisă în limba latină,
are 57 pagini și este, mai degrabă, un studiu istonco-etnografic decât o
lucrare medicală de specialitate. Ca motto și-a luat citatul din Seneca
„înmormântarea a fost născocită nu în interesul celor defuncți, ci în interesul
celor vii, tocmai pentru ca ei să se poată descotorosi de cadavre respingătoare
și urât mirositoare”.
Disertația este dedicată contelui Nemes Adam din Hegydik „prea
generos Mecena”. Nemes Adam, urmașul unei familii nobiliare din
Comitatul Trei Scaune, îl cunoștea pe Vasilie Popp din anul 1809 când acesta
a scris Elegia în cinstea nepotului său Emeric Wass. Nemes Adam, în calitate
de șambelan și vistiernic regal, a participat la un examen oral cadrul căruia
Ion, fiul său, și Vasilie Popp au avut o ascuțită polemică care a atras atenția
contelui asupra calității valahului și l-a determinat să-l susțină financiar la
redactarea și publicarea disertației.
în Prefața disertației Vasilie Popp arată că dorește să facă dovada
competenței sale printr-un examen de promovare prezentând disertația „ce
face referire la ceremonialul de înmormântare al daco-românilor sau
vlahilor”1314
spre dezbatere publică pentru că „voiesc să fiu folositor tuturor
compatrioților, și, prin aceasta să contribui la fericirea țării mele, iar, ceea ce
eu am pus pe hârtie doresc să rămână de acum moștenire averii noastre
:>?14
comune
în continuare Vasilie Popp arată că la redactarea disertației s-a folosit
de ceea ce el a văzut sau a auzit de la părintele lui, de sfaturile primite de la
K DeakZita, Op. cit., p. 35.
13 Obiceiurile de înmormântare la românii ardeleni. 1817, Budapesta, 2006, p. 174.
14 Ibidem, p. 174.
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prelatul Simion Bran de la Oradea (informații din Chioar), de la Petru Maior
(informații din Câmpia Transilvaniei) și de bibliografia pusă la dispoziție de
profesorii Universității din Viena, care i-au împrumutat cărți din biblioteca
lor personală. Ca autori Vasilie Popp menționează pe Grigore Ureche,
Dimitrie Cantemir, Andreas Wolf, A. Griselini, A M. Del Chiaro, F.G
Sulzer, Nicodes del Pindo.
Disertația cuprinde :
Scurtă introducere în care sunt prezentate:
1. Despre originea valahilor
2. Despre imaginarul sufletului la valahi
3. Despre stima acordată de valahi sufletului defunct și solitar
Partea întâi se referă la aspecte generale demne de știut:
4. Despre înmormântare în general
5. Despre diferite rituri de înmormântare ala barbarilor
6. Despre scopul înmormântării în general
7. Despre scopul înmormântării în particular
A doua parte care conține aspecte particulare demne de știut
8. Ce credeau valahii că se întâmplă cu sufletul în momentul în care survine
moartea
9. Despre acele lumânări de ceară pe care, cei aflați în pragul morții, le
țineau în mână
10. Despre închiderea ochilor
11. Despre spălarea defunctului
12. Despre îmbrăcarea defunctului
13. Despre navlu
14. Despre așezarea cadavrului
15. Despre punerea defunctului pe catafalc
16. Despre bocit
17. Despre așezarea defunctului în sicriu
18. Despre priveghi
19. Despre acele lucruri cu care ne străduim să ajutăm sufletul. Despre
rugăciuni
20. Despre pomană
21. Despre tragerea clopotelor pentru defunct
22. Despre săruturile care se dau celor aflați în agonie, celor puși în sicriu, și
pentru cei deja aproape puși în mormânt
23. Despre doliu.
Aspecte privitoare la însoțirea defunctului la mormânt
24. Despre ce anume se întâmplă atunci când trupul defunctului este scos
afară din casă
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25. Aspecte referitoare la cortegiu funerar
26. Despre cine și cum anume trebuie să ducă trupul defunctului
Vorbește apoi despre acțiuni care vizează înmormântarea în sine:
27. Despre cimitire
28. Despre morminte
29. Despre mărime mormântului
30. Despre împodobirea mormântului
31. Despre cinstirea mormântului
32. Despre pomana mortului.
La sfârșitul disertației sânt prezentate tezele propuse spre dezbatere publică:
1. înmormântarea nu a fost descoperită pentru cei morți, ci tocmai în
interesul celor vii.
2. Studierea istoriei naturale, atât pentru medici, cât și pentru farmacologi,
este mult mai folositoare decât se crede în general.
3. Intre anatomie și fiziologie nu se poate fixa o frontieră precisă.
4. Farmacologia, fără cunoașterea chimiei, este deficitară.
5. Școala noastră practică separă tifosul de frigurile nervoase.
6. Conform învățăturii lui Baglivius în cazurile grave, limba neagră atrage
după ea delirul.
7. Bolile venerice nu au fost cunoscute,nici de către greci, nici de către
romani. La europeni, ele au ajuns prima dată la finele secolului al XV-lea.
8. Leacul specific pentru bolile venerice este mercurul.
9. De mercur nu este nevoie pentru orice caz de blenorogie,
10. Apele naturale nu sunt întotdeauna cele mai eficiente în procesul de
vindecare.
11. Agentul patogen transmis prin mușcătura de câine turbat, rămâne mult
timp în zona mușcăturii și, tocmai de aceea, leacurile externe sunt de la bun
început mai eficiente decât cele interne.
12. Tăierea locală a venei dăunează numai când este făcută înaintea luării de
sânge.
13. Tăierea venei este cel mai bun febrifug.
14. Cea mai bună dovadă pentru moartea îndoielnică este putreziciunea.
15. în orașele care se pretind a fi morale, nu trebuie tolerate bordelurile.
16. Cetățenii nu trebuie stimulați pentru căsătorie cu răsplăți nepotrivite.
17. Celor care dau semne de boli ereditare trebuie să li se interzică, prin lege,
încheierea căsătoriei.
18. Nu trebuie produse embolii caracteristice.
19. Syhchondrotomia nu are nici un fundament științific în obstretică.
20. Un doctor începător, deseori mai bine cunoaște și chiar mai bine vindecă
bolile decât unul emerit.
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Gazda Klara, în capitolul Funcțiile obiceiurilor funerare, face o
serioasă recenzie a Disertației lui Vasilie Popp, subliniind importanța
acestuia ca deschizător de drum în cunoașterea obiceiurilor și practicilor
populare legate de înmormântare.
Autoarea pe baza unei bogate informații din literatura românească și
maghiară de specialitate, face o prezentare a principalelor momente ale
obiceiurilor și practicilor populare de înmormântare, din disertația lui Vasilie
Popp, comparativ cu cele maghiare subliniind asemănările și deosebirile dintre
ele „una dintre cele mai frapante diferențe în ce privește practicarea obiceiuri
lor la creștinii de rit răsăritean și apusean se raportează la măsura deosebită a
folosirii simbolurilor tradiționale. Câteva elemente care la ortodocși sunt parte
a liturghiei, la romano catolici sunt cel mult o cerință impusă de obiceiul
popular, la protestanți,în schimb, din caz în caz ele lipsesc totalmente”15.
Despre importanța Disertației lui Vasilie Popp, Ion Mușlea scria în anul
1930 că „este întâia încercare științifică în domeniul folclorului românesc,
subiectul și autorul aparținând poporului nostru. însemnătatea ei iese din
cadrele naționale: ce popor modem își avea, într-adevăr, la 1817, o lucrare
despre obiceiurile sale de înmormântare? Valoarea științifică a disertației lui
Popp constă și în faptul că obiceiurile românești nu sunt numai înșirate unul
după altul - deși și aceasta ar fi fost destul pentru epoca sa - ci ele sunt aproape
toate comparate cu ale Romanilor și Grecilor și altor neamuri modeme ca
Slavii, Popp dându-și foarte bine seama de influența lor asupra noastră”1617
.
Pentru a sublinia importanța lui Vasilie Popp pentru cultura român
ească, Ion Mușlea arăta că acesta, prin lucrările sale este „Cel dintâi care, după
Cantemir și în unele privințe mai mult decât el, a studiat limba, istoria ^i
obiceiurile neamului, singurele care pot da icoana completă a unui popor”1 .

Simona Munteanu, loan Toșa

15 Vasilie Popp, Obiceiuri de înmormântare la românii ardeleni, p. 93.
16 Ion Mușlea, Viața și opera lui Vasilie Popp, p. 173.
17 Ibidem, p. 143.
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AnuarulAsociației Kriza János Nr. 14. Volum omagial dedicat D-nei Judit
Szentimrei la a 85-a aniversare. Cluj Napoca, 2006 (Kriza János Néprajzi
Társaság Évkönyve 14. Tanulmányok Szentimrei Judit 85.
születésnapjára. Szerkesztette: Gazda Klára és Tötszegi Tekla.

Kolozsvár, 2006. 302 pp.)
în ultimii ani - în mod fericit - au apărut mai multe volume care au
prilejuit transformarea unui eveniment personal - ziua de naștere a unei
personalități științifice de prestigiu - într-o sărbătoare a unei întregi bresle.
Un asemenea moment de bucurie, de recunoaștere, constituie întotdeauna,
concomitent, un bun prilej de a trece în revistă rezultatele obținute într-un
anumit domeniu într-o perioadă de timp dată. In categoria menționată se
încadrează și Anuarul Asociației Etnografice Kriza János, apărut în anul
2006, dedicat artistei și etnografei Szentimrei Judit, care în acest an a împlinit
85 de ani.
Szentimrei Judit s-a născut la 19 mai 1921, în Cluj, într-o familie de
intelectuali: tatăl, Szentimrei Jenő, a fost poet și jurnalist, mama, Ferenczy
Zsizsi, - o actriță apreciată în epocă. Părinții, cercul familial de prieteni, care
îl includea și pe marele povestitor al națiunii, culegătorul de povești Benedek
Elek, au influențat puternic orientarea spre etnografie a fetelor Szentimrei
(sora mai în vârstă, Ágnes, a devenit folcloristă apreciată). Pentru Judit,
impulsul definitiv spre etnografie și spre arta textilă l-a dat vizionarea unei
expoziții de scoarțe: tânăra Szentimrei Judit decide să cunoască temeinic
tehnicile, regulile lumii textilelor populare, și să le aplice în propriile opere.
La Stana, în vila familială construită de arhitectul Kós Károly, amenajează
un atelier de țesut, unde lucrează împreună cu femeile din sat. Este conștientă
însă de faptul că, pentru a progresa, are nevoie de îndrumare și își începe
studiile la Cluj, apoi și le continuă la Budapesta, unde pe lângă studiile de la
Facultatea de Arte urmează și cursurile catedrei de etnografie. Cu
recomandarea șefului catedrei de etnografie, profesorul Gyorfly István, însă
fără sprijin material, tânăra Szentimrei pleacă în Finlanda, unde înainte de
masă lucrează pentru a se menține financiar, iar după amiezile și le petrece în
muzeul din Helsinki, sub îndrumarea lui Tyni Vahteri și Hălmi Hâlminen.
După izbucnirea celui de-al doilea război mondial se retrage la Stana și își
continuă munca începută la atelierul de țesut.
între 1941-44 este îndrumătoarea și inspectoarea industriei casnice
din zona Călata. între anii 1945—46 predă lucru manual la un liceu pentru
fete, în 1946 se numără printre fondatorii Cooperativei de Artă populară.
în 1950 devine profesoară la Academia de arte Ion Andreescu. își
antrenează studenții în campanii de culegeri, generații întregi de artiști
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plastici îndrăgostindu-se, sub îndrumarea ei, de armonia și măiestria artei
decorative populare, pe care o folosesc ca izvor de inspirație în propriile lor
opere de artă.
Textilele sale participă la numeroase expoziții, atât în țară, cât și în
străinătate, dar pe lângă prestigioasa activitate de artist și dascăl își asumă un
rol important și în educația de masă: conduce, în cadrul mai multor reviste,
rubrica privind arta populară și diferitele tehnici de confecționare și de
decorare a textilelor (peste 200 articole), este îndrumătoarea unor concursuri
pentru copii, printre care cel mai cunoscut este concursul de confecționare a
pieselor de port popular pentru păpuși.1
în urma cercetărilor făcute asupra scoarțelor se naște primul său
volum, apărut în 1958, atât în limba maghiară (Székely festékesek. Állami
Irodalmi és Művészeti Kiadó, Bukarest, 1958), cât și în limba română
(Scoarțe secuiești. Editura de Stat pentru Literatură și Artă, București, 1958).
Ca membră a grupului de cercetători maghiari ai Institutului de Istoria
Artei din cadrul Academiei Române, sub direcția lui dr. Kós Károly,
Szentimrei participă, din anul 1952 începând, la numeroase campanii de
cercetare (în Casin, Zona Șiretului, Sălaj, Trascău, Târnava Mică), iar
rezultatele, concluziile culegerilor, le publică, împreună cu dr. Kós și cu al
treilea membru al grupului, dr. Nagy Jenő, în patru monografii de bază despre
arta populară maghiară din zonele respective (Kós Károly -Szentimrei Judit Nagy Jenő: Kászoni székely népművészet. Kriterion, Bukarest, 1972; Kós
Károly - Szentimrei Judit - Nagy Jenő: Szilágysági magyar népművészet.
Kriterion, Bukarest, 1974; Kós Károly - Szentimrei Judit - Nagy Jenő: KisKüküllö vidéki magyar népművészet. Kriterion, Bukarest, 1978; Kós KárolySzentimrei Judit - Nagy Jenő: Moldvai csángó népművészet. Kriterion,
Bukarest, 1981). Rezultatele cercetării din Trascău sunt publicate abia în anul
2002 (Kós Károly - Szentimrei Judit - Nagy Jenő - Halay Hajnal - Furu
Árpád: Torockói népművészet. Kriterion, Kolozsvár, 2002).
Szentimrei lucrează și în cadrul grupului de cercetători români,
participând la campaniile de cercetare din Valea Jiului (în urma acestei
campanii apare Arta populară din Valea Jiului. Editura Academiei R. P. R.
București, 1963. Capitolul Tipurile de țesut. Tehnicile de ales este scris de
Szentimrei Judit.), din Țara Bârsei ( sub redacția lui Nicolae Dunăre, tot la
Editura Academiei, apare în 1974 monografia Țara Bârsei, în care două

1 Cele 349 de păpuși, îmbrăcate de copii în costume tradiționale, se află, din anul 1995,
la secția din Tg. Secuiesc a Muzeului Național Secuiesc de la Sfantu Gheorghe (jud.
Covasna), 247 putând fi vizionate în cadrul expoziției permanente.
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capitole - Țesături și cusături ceangăiești și Broderii și împletituri
ceangăiești sunt opera lui Szentimrei).
Este autoare {Széki iratosok. Kriterion, Bukarest, 1982) sau coautoare
(Halay Hajnal, F. - Szentimrei Judit: Torockói varrottasok. Knterion,
Bukarest, 1997) la albume de broderie, în care modelele de brodat, alese cu
grijă, sunt precedate de un studiu profund, care prezintă atât tehnicile
specifice, caracteristicile morfologice, cât și funcțiile textilelor folosite, locul,
prestigiul pe care-1 ocupă în viața persoanei care le confecționează, sau a
celei care le folosește.
Pe lângă uriașa și indispensabila muncă depusă pentru clarificarea
aspectelor morfologice ale domeniului, marea noutate și valoare a operei lui
Szentimri Judit este dată de sensibilitatea sa de a vedea în spatele textilelor și
lumea femeii care le-a dat naștere, de capacitatea de a privi textilele populare
ca elemente ale unui sistem complex și totuși unitar: cultura tradițională.
Volumul omagial dedicat lui Szentimrei Judit debutează cu o scurtă
prezentare a vieții și operei (Pozsony Ferenc), urmată de bibliografia
publicațiilor omagiatei (redactată de Jakab Albert Zsolt și Szabó Zsolt).
Primul studiu al volumului --- Szőcsné Gazda Enikő: Obiecte și
înscrieri. Rolulfoilor de zestre în viața femeilor din Trei Scaune - se ocupă
de rolul pe care-1 deține acest tip de act, foaia de zestre, în obiceiurile de
drept, contextele și cauzele apariției sale în regiunea Trei Scaune, în cursul
secolului al XVIl-lea. Studiul examinează ansamblul obiectelor înscrise pe
foile de zestre, mediul ritual adecvat înscrierii și rolul pe care-1 are actul de-a
lungul vieții. In interpretarea autoarei, foaia de zestre - ca înscris special,
care decide soarta, posesia obiectelor - este un exemplu al conviețuirii
culturii materiale și a celei spirituale. Rit și înscriere se contopesc: actul
înscrierii este acțiunea centrală a ritului, iar ritul la rândul său, prin repetarea
sa, prin forma sa ciclică, conferă formă și sens înscrierii.
Lucrarea întitulată Eșarfe de cașmir în moda Europei din secolul al
XIX-lea, scrisă de Fülemile Ágnes, ne furnizează date atât despre istoria
locală, cât și despre contextele și cauzele apariției și răspândirii celui mai
important accesoriu oriental din prima jumătate a secolului al XIX-lea în
vestimentația doamnelor din înalta societate europeană. Portretele membrilor
aristocrației și ale marii burghezii, făcute în haine orientale, sunt folosite ca
simboluri ale prestigiului și ale statutului social.
Lucrarea lui Katona Edit, Euncțiile bijuteriilor populare ungurești,
este un pasaj din catalogul Muzeului Etnografic Maghiar de la Budapesta:
Bijuterii populare. Autoarea analizează, pe baza unui bogat material,
diferitele funcții ale bijuteriilor folosite de către țărani: acestea au funcție
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decorativă, semiotică, marcând momentul sărbătoresc, statutul religios, social
și economic, apartenența identitară. Ultima funcție analizată este cea magică,
bazată pe credințele populare: bijuteriile pot să aducă noroc, pot avea funcție
apotropaică, dar li se atribuie și rol terapeutic.
Lucrarea Spațiu locativ și utilizare de obiect laRacu (jud. Harghita)2,
scrisă de Léstyán Csilla, este un studiu de caz bazat pe o muncă de teren
amănunțită și bine gândită. Autoarea pornește de la premiza că totalitatea
obiectelor utilizate în spațiul locativ rural ilustrează calitatea nivelului de trai.
Pe lângă factorii geografici, sociali, istorici, economici au un rol foarte
important și factorii subiectivi: folosirea spațiului locativ, „consumul”
obiectelor, sunt determinate în mare măsură de tradiția locală, de posibilitatea
de a prezenta și aspirațiile personale. Astfel, obiectele de uz cotidian devin,
atât pentru membrii comunității, cât și pentru cei din exterior, componente
vizibile ale imaginii pe care proprietarii acestor obiecte vor să o transmită.
în studiul său (Olăritul - un meșteșug în schimbare continuă'),
Miklós Zoltán acordă o atenție deosebită structurii sociale, strategiilor
economice ale celui mai cunoscut centru maghiar de olari din Transilvania:
Corund. Autorul afirmă că trecutul comunității a fost marcat de comerțul cu
sare și cu produse din ceramică, ceea ce poate fi considerat un precedent al
atitudinii de întreprinzător actual.
Studiul lui Gazda Klára - Oul de paște ca obiect simbolic la catolicii
din Moldova - analizează rolul simbolic al oului încondeiat de Paști în cadrul
comunității romano-catolice din Moldova. Autoarea urmărește cu atenție
rolul simbolic al cromaticii, al omamenticii, trece în revistă diferitele acțiuni
simbolice săvârșite cu ajutorul ouălor încondeiate, rolul lor ca ofrandă, ca dar
de schimb între frații de cruce. Concluzia studiului este că oul încondeiat este
un obiect ritual cu numeroase semnificații simbolice, care îi îndeamnă pe
utilizatori la un mod de viață religios, și investește cu valoare dragostea și
munca depusă în favoarea semenilor.
Eseul etnografic al lui Balázs Lajos - Nimic nu e întâmplător,
împletirea dorințelor și obiectelor în prezicerile de dragoste - se ocupă de
relația pe care un grup de obiecte folosite pe parcursul riturilor și prezicerilor
de dragoste o are cu dorința omului (ca substrat psihic) de a prevesti tot ce
ține de viitor în cuplu. Aceste obiecte, confecționate cu un scop practic bine
conturat, integrate în practicile prezicătoare, dobândesc semnificația
simbolică de forță, decisivă în formarea destinului individual.

2 Lucrare de diplomă la Universitatea Babeș-Bolyai, Catedra de Limbă și Cultură
Maghiară. Cluj-Napoca, 1998. îndrumător: dr. Gazda Klára.
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Atenția lui Dienes Beáta se focalizează pe un grup de obiecte făcând
parte din tradiția inventată. Lucrarea sa - l.ăsați-1 pe fraier să bea! Halbe
universitare și tradiții din Selmec la Universitatea din Miskolc - prezintă din
arsenalul obiceiurilor studențești un singur obiect: halbele universitare. Din
analiza diacronică și sincronică a halbelor aflăm despre antecedentele sale în
cadrul altor instituții, despre funcțiile, rolul pe care-1 ocupă în viața
studentului actual de la Universitatea Politehnică din Miskolc (Ungaria).
Lucrarea lui Szacsvay Éva - Spațiu, memorie, identitate. Spațiul și
simbolurile sărbătorii de confirmare din zona Călata - își propune să
analizeze atât elementele, structura ritualului de confirmare protestantă, cât și
locul pe care îl ocupă în construirea memoriei culturale și a identității.
Tot memoria, memoria familială, este și în vizorul următorului studiu
(Memorii familiale în oglinda pieselor de port popular). Autoarea, Tötszegi
Tekla, urmărește - prin analiza garderobelor femeiești dintr-o singură
comunitate din Valea Nadășului și printr-un studiu de caz al garderobei
femeilor aparținând unei singure familii - atitudinea femeilor față de piesele
de port ale predecesoarelor. Această atitudine și „canalele” tradiționale prin
care migrează piesele, le conferă acestora un rol important atât în procesul de
codificare, prin obiecte, a trecutului familiei, cât și în crearea identității
familiale și în cultivarea relației strânse între membrii familiei mari.
Studiul lui Peti Lehel (Rituri de comemorare și creație bisericească
de cult la Trunc) analizează procesul prin care biserica catolică română
reinterpretează și revendică un cult spontan al practicii religioase. Ocazia
creării cultului a fost oferită de comemorarea unei personalități care în
trecutul apropiat a ocupat un rol important în viața comunității locale. Prima
parte a lucrării prezintă motivațiile, funcțiile, contextele culturale ale ridicării
statuilor, iar a doua parte se ocupă de funcțiile cultului creat de biserică.
După 1989, în multe comunități din zona Trei-Scaune, au apărut mari
porti sătești. Lucrarea lui Kinda István - Porti sătești secuiești. Date și
puncte de vedere pentru interpretarea unui fenomen arhaic-nou - caută
răspuns la următoarele întrebări: care sunt predecesorii acestor porti, cărui
fapt i se datorează renașterea lor, ce nivele, segmente ale identității, sunt
conexate prin obiectul fizic, prin ridicarea lor? Concluzia autorului este că
aceste porti sătești din Trei-Scaune sunt obiectivări ale identității locale,
însemnătatea lor în afara funcției identitare și decorative constând în rolul pe
care îl joacă în crearea și întărirea relațiilor de înfrățire cu alte localități.
Ultima lucrare a volumului - Vass Erika: Mesajul obiectelor de artă.
Studiu de caz prin exemplul Muzeului în Aer Liber din Szentendre - prezintă
atât lungul și complexul proces parcurs de obiect până în stadiul de piesă de
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patrimoniu, cât și modalitățile prin care - cu ajutorul acestuia - se realizează
legătura între trecut și vizitatori.
Numitorul comun al celor treisprezece lucrări este obiectul, în diferite
ipostaze și funcții: practice, decorative, rituale, magice, cu o deosebită
importanță în crearea identității, a memoriei comunitare. Diversitatea
abordărilor, exigența de a prezenta obiectul și fenomenul studiat în întreaga
sa complexitate, constituie tocmai elementele ce se regăsesc în întreaga operă
a doamnei Szentimrei Judit, reprezentând puntea de legătură dintre Domnia
Sa și reprezentanții generațiilor următoare, care îi dedică acest volum.

TÖTSZEGI Tekla

MEMORIALE ÎN GLOBUL BISERICII
Keszeg Vilmos: Egy Hir adás a’ Késő Maradékhoz.
17-20. századi erdélyi toronygombiratok
Editura Mentor, Târgu Mureș 2006. 500 p.

Sub conducerea lui Keszeg Vilmos din Cluj-Napoca se desfășoară de
câțiva ani analiza textelor populare scrise. Profesorul Keszeg Vilmos a atras
atenția, în mai multe articole3, asupra faptului că unele texte și tipuri de texte
au context specific: redactarea și prezentarea lor este legată de ocazii,
urmează reguli bine definite și întotdeauna apar în ambientul altor texte.
Volumul ce urmează a fi prezentat se integrează în această cercetare. Autorul
analizează și publică în cele 500 de pagini memorialele protestante din
ultimii 400 de ani. „Analiza - scrie Keszeg Vilmos - descrie redactarea
memorialelor și manifestarea față de memoriale ca comportament bazat pe
consens social și reguli culturale, clarificând caracteristicile și funcțiile
acestuia. Totodată abordează următoarele întrebări: ce motivează statuarea
trecerii timpului prin memorii folosite local, individual, cum se ritualizează

3 vezi Keszeg Vilmos, írott szövegek, szövegtárgyak egy egyén életterében
Ethnographia 103. évf. 2. sz. 589 - 628, 1999, Szövegtípusok, szövegíunkciók és
íráshasználat az aranyosszéki temetési szertartásban In. Cseri Miklós et ali. (szerk ):
Paraszti múlt és jelen az ezredfordulón Szentendre 131 - 163, 589-628, 2000, Homo
narrans. Emberek, történetek és kontextusok. Kolozsvár, Komp-Press Korunk Baráti
Társaság 131-163, 2002.

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

340

Recenzii

memoriile, cine îngrijește și redactează memoriile, care sunt formele
discursului despre trecerea timpului?” ( p. 31.)
în literatura de specialitate în limba maghiară, atenția spre acest tip al
memoriilor a fost atras de Béla Takács într-un articol scris în 1982,
prezentând obiceiul ca tradiție a bisericii reformate4. Descrierea etnografică a
plasării memorialelor a fost făcută pentru prima dată de Imre Dankó, cine a
inițiat denumirea memoriilor ca memorial al globurilor bisericești
(toronygombirat). în articolul său, autorul prezintă funcțiile practice a
turnului, semnificația simbolică a globului, momentele rituale ale serbării de
inaugurare a globului, redactarea memorialului, elementele conținutului și
anexele puse lângă memoriu'.
Profesorul Keszeg Vilmos a găsit câteva memorii din globul
bisericii pe parcursul cercetării sale privind structura culturii populare scrise
din Țara Arieșului iAranyosszék). după care a lansat o amplă cercetare pe
această temă. A cercetat arhivele bisericilor, episcopiilor reformate și
unitariene din Cluj-Napoca, arhiva colegiului reformat din Aiud, arhivele din
Biblioteca Academiei și Universității din Cluj-Napoca, manuscrisele
unitariene și reformate din Biblioteca Teleki Téka, Târgu Mureș, totodată în
numeroase arhive parohiale. în același timp, a avut loc conspectarea
literaturii despre istoria locală și bisericească, promovată mai ales după 1990,
precum și a revistelor religioase. Autorul a apelat, prin sute de scrisori, la
pastorii congregațiilor, întrebând printr-un chestionar scurt despre existența
memorialelor, despre ceremoniile legate de plasarea acestora în globul
bisericii, despre biografia creării și plasării globului bisericii. Pe baza
răspunsurilor primite, a inițiat interviuri cu mai multe persoane.
Pe parcursul prelucrării, interpretării datelor colectate, autorul a folosit
metodele: analiza conținutului (content analysis: elementele repetate într-un
model multinumeric sunt incluse în mai puține categorii, ceea ce permite
tragerea unor concluzii nepronunțate direct în text), etnografia comunicației (în
contrast cu analiza conținutului, acesta se concentrează pe regulile vorbirii, pe
situația vorbirii, pe rolurile și funcțiile vorbirii), și analiza cantitativă (aceasta
având un rol important în estimarea reprezentativității elementelor tematice din
memorialele din glob). Analiza se interferează pe de o parte cu tendințele
cercetării memoriei, pe de altă parte cu antropologia scrisului.
4 Takács Béla, A toronygomb. Reformátusok LapjaXXVI. 40. 3, 1982. 3.
' vezi Dankó Imre, A toronvgombókról és a toronygombiratokról. In: Dankó Imrc-Küllős
Imola-Molnár Ambrus (szerk.): Vallási néprajz V. Debrecen. 177-201, 1991, A
református toronygombok elhclyezzésének szokásai és a toronygombiratok műfaji
sajátosságai. In: Folklorisztika 2000-ben. Folklór-Irodalom-Szemiotika. Tanulmányok
Voigt Vilmos 60. születésnapjára. I. ELTE, Budapest, 284-308,177-201,2000,284-308.
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Memorialele găsite sunt delimitate în analiză de către autor în cinci
perioade pe baza criteriilor istoriei social-economice: 1. faza inițială (16011842), 2. perioada între revoluția din 1948 și primul război mondial, 3. faza
conflagrațiilor mondiale, 4. perioada puterii populare și a dictaturii, 5.
perioada post-comunistă. Primul memorial datează din 1601 și a fost găsit în
globul bisericii reformate din cetatea târgmureșeană, iar cel mai recent este
originar din Nicolești, județul Mureș, anul 2001. Restul memorialelor se
distribuie succesiv și proporțional între aceste două limite temporale.
După prezentarea antecedentelor și motivațiilor de cercetare, a
terenului cercetării, a metodelor de analiză, a memorialelor identificate pe
timpul cercetării (în total au fost identificate memoriale în 67 așezări, cu 91 de
memoriale existente), a elementelor tematice din memorialele găsite, precum
și fixarea cadrului temporal, autorul analizează practica prin care comunitatea,
populația așezării ia în posesie și compune propria istorie locală. Această
narativă istorie folosește cel mai des patru motive: 1. așezarea, 2. societatea
locală, comunitatea 3. biserica, 4. educația, istoria școlii.
Capitolul următor analizează metoda prin care memorialul - și
autorii acestuia - paralel cu luarea în posesie a trecutului, realizează
transformarea prezentul în trecut: autorul memorialului încearcă să
imortalizeze prezentul folosind o perspectivă exterioară. Limbajul
memorialelor rămâne în apropierea celui biblic, în majoritatea textelor apar
citate, parafraze și expresii biblice, rareori putem întâlni și folosirea
arhaismelor. O metodă retorică frecvent întâlnită este invocarea urmașilor,
gest care „plasează în contextul viitorului conținutul memorialului,
prezentându-1 ca trecut din perspectiva viitorului” (p. 55.). Memorialele sunt
autentificate prin semnătura unui sau mai multor persoane; este frecventă
anexarea de bani, ziare, liste nominale etc.
In continuare, autorul analizează modalitățile prezentării societății
locale în memorialele din globul bisericii, funcțiile religioase ale
memorialului, prezintă alte forme ale memoriilor, precum și alte funcții ale
globului bisericii și ale plasării memorialului în glob (sacrificiu pentru
construcție, dedicație în fața divinității, informare).
în concluziile urmând analizei, autorul subliniază următoarele
observații: 1. plasarea memorialelor în globul bisericii este o ceremonie
localizată în cadru religios, a cărei funcții s-au schimbat de-a lungul timpului,
dar popularitatea a rămas aceeași. 2. ornamentul turnului este plasat, deschis,
închis cu ocazia construirii sau renovării bisericii. Acesta este momentul
confruntării cu memorialul plasat anterior, totodată luarea în posesie a
istoriei, trecutului local și compunerea unui nou memorial. 3. acest
eveniment se manifestă în cadrul unei ceremonii rituale. 4. ca tip de text,
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memorialul din globul bisericii se încadrează în categoria de memoriu și
literatură istorică, motivele semantice sunt episoadele istoriei locale: istoria
localității, a comunității, a bisericii și a învățământului. 5. cu ajutorul listelor
nominale, memorialul prezintă societatea locală, exprimând totodată
diferențierea și ierarhia socială. 6. memorialul păstrează trecutul comunității
timp de 50-100 ani, după care este făcut public: în practica amintirii locale,
sau începând cu secolul al XX-lea, funcționând ca document al trecutului în
formă publicată.
Analiza este urmată de abstracte în limba engleză, franceză, germană
și română.
Partea a doua, cea mai consistentă a volumului (circa 215 pagini),
este transcrierea originală a 59 de memoriale găsite. în descrierea
memorialelor, autorul folosește un tabel cu patru puncte, care conține numele
așezării, sursa memorialului, textul integral, precum și o scurtă prezentare a
datelor etnografice legate de acesta. în această ultimă parte, găsim referiri la
structura etnică a populației așezării în timpul redactării memorialului.
Appendixül conține tabelul cuvintelor străine / necunoscute, tabelul
cu numele localităților, și indexul cu numele persoanelor. Acesta din urmă
conține, pe lângă listele nominale din textele originale, și nume din prefață și
din descrierea etnografică a memorialelor. Volumul se încheie cu harta
punctelor de cercetare și cu un album de 26 fotografii.

VAJDA ANDRÁS

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

343

Recenzii

BIBLIOGRAFIE

DANKÓ Imre,
1991 A toronygombokról és atoronygombiratokról. In: Dankó ImreKüllös Imola-Molnár Ambrus (szerk.): Vallási néprajz V Debrecen.
177-201.
2000 A református toronygombok elhelyezzésének szokásai és a
toronygombiratok műfaji sajátosságai. In: Folklorisztika 2000-ben.
Folklór-Irodalom-Szemiotika. Tanulmányok Voigt Vilmos 60.
születésnapjára. I. ELTE, Budapest, 284-308.
KESZEG Vilmos,
1999 írott szövegek, szövegtárgyak egy egyén életterében
Ethnographia 103. évf. 2. sz. 589 - 628.
2000 Szövegtípusok, szövegfunkciók és íráshasználat az aranyosszéki
temetési szertartásban In. Cseri Miklós et ali. (szerk.): Paraszti múlt és
jelen az ezredfordulón Szentendre 131-163.
2000b Aranyosszéki gombiratok. Néprajzi Látóhatár IX. 3-4. 389416.
2002 Homo narrans. Emberek, történetek és kontextusok. Kolozsvár,
Komp-Press Korunk Baráti Társaság
TAKÁCS Béla

1982 A toronygomb. Reformátusok Lapja XXVI. 40. 3.

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

