MEȘTEȘUGURI TRADIȚIONALE
Paiele. Indici de calitate
Context cultural tradițional: boabe, spice, paie
În cele trei ipostaze ale lor - boabe, spice și paie -, cerealele
dăruiesc hrană, adăpost și căldură oamenilor și ajutoarelor necuvântătoare ale acestora. Mai ales grâul, simbol al vieții veșnice și
al belșugului fabulos, este profund legat de ciclicitatea sărbătorilor tradiționale specifică calendarului popular agrar. Este consemnat de etnologi la Drăgaică, Sânpetru, Caloian, Paparudă, Sânmedru,
Sântandrei, în steagul călușarilor și în cel al chemătorilor la nuntă
(colăcarii), când se face cununa de seceriș, în mulțămita colacului
(ofrandă), la Plugușor (etalarea etapelor de cultură), în legende, în
basme și în snoave, în ghicitori și în proverbe. În antiteză cu neghina,
spiritul grâului are virtuți protectoare, fiind recuzită rituală în ritualuri ale fertilității solului și recoltelor, în ritualuri augurale, în ritualuri de vindecare și în descântece1.
Grâul este o plantă sacră pentru românii creștini-ortodocși, deoarece s-a revelat că bobul de grâu oglindește chipul Mântuitorului Iisus Hristos. Însă „Dumnezeu îți dă grâul, nu-ți coace și pâinea”,
spune un proverb românesc. Astfel, chiar și șomoiogul de paie reprezintă o resursă propice aprinderii focului în vatră, pentru a obține mâncare și căldură. Practicile și cunoștințele gospodinei despre
„cum se face pâinea”, tainele despre aluat, frământat, copt și mâncat
laolaltă sunt moștenite din neam în neam. Apoi, mitologia morii (instalație tehnologică tradițională) și procedeele de obținere a făinii și
a uruielii, portretul fantastic al morarului, credințele și superstițiile
legate de cuptorul de pâine (anexa gospodărească tradițională) se
împletesc în semiotica gastronomiei tradiționale. Astfel, copturile,
1
Vezi opera științifică tributară tematicii a lui J.G. Frazer, Nicolae Bot, Ion Ionică, S.F.
Marian, T. Pamfile, Ov. Bârlea, Valeriu Butură, Mihai Pop, Ofelia Văduva, Ion Ghinoiu,
Antoaneta Olteanu, Narcisa Știucă, Iulian Chivu.
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Spice de grâu
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clopuri ardelenești împodobite cu zgărdane,
pălării de păstori4, buzdugane de Bărăgan5,
rame pentru tablouri și oglinzi6, cutii pentru
podoabe etc. Se mai practică legatul stupilor pentru albine cu paie7 de către tâmplari,
umplerea cu paie a saltelelor, a pernelor și
păierelor8 de către gospodine și modelarea
lutului amestecat cu paie uscat la soare9 de

Boabe de grâu

fierturile și băuturile din cereale sunt prezente de la naștere până la moarte (pâine
de casă, colaci, paști, prescuri, pască, cozonaci, plăcinte, colivă, borș, coleașă, rachiu de
pâine, bragă, bere de casă, vinars de bucate
etc.)2.
Paleta meșteșugurilor tradiționale este
completată de împletitorii din paie, ce știu
să confecționeze o gama largă de obiecte3:
2
Tudor Pamfile, Industria casnică la români, Librăria
Socec end Comp., București, 1910, pp. 176-190, pp.
190-198, 212, 223.
3
Bucătaru, Petru., Arta împletitului din paie, Chişinău,

Epigraf, 2000, pp. 13-17.
4
Împletituri în formă de panglică plată ori zimțată, executată din 3 până la 9 fire - vezi Bucătaru, Petru., op. cit.,
pp. 33-34.
5
Barba lui Dumnezeu/Buzduganul/Cununa de Seceriș
- împletitură realizată din primele spice secerate din
recoltă de grâu, pentru ca gospodarii să-și asigure din
belșug pâinea cea de toate zilele și în noul an agrar.
Pentru împletirea formei dreptunghiulare sunt necesare 24 de spice de grâu sortate după lungimea spicului,
4 agățătoare, 3-4 fire foarte subțiri. Spicele se aleg din
partea de jos a tulpinii grâului, cu o lungime de cca. 20
cm - vezi Bucătaru, Petru., op. cit., pp. 193-194.
6
Împletituri în volum, cu muchii în diferite forme combinate cu împletiturile plate - vezi Bucătaru, Petru., op.
cit., pp. 33-34.
7
Pentru protejarea de dăunători (șoareci, arici, insecte) stupul e așezat pe o scândură rotundă sau pătrată.
Alături de scândură, paiele acoperă stupul și îi asigură
căldura. Paiele sunt împletite în trei, construindu-se un
cilindru cu acoperiș rotund. Stupul e așezat în stupină
pe pământ mai ridicat – vezi Tudor Pamfile, op. cit., pp.
92-93.
8
În casele țărănești, în vechime, paturile se făceau din
4 sau 6 pari bătuți în pământ, peste capetele cărora se
bat în piroane 3-4 stinghii. Peste ele se adăugau scânduri din brad cioplite de mână sau trase la joagăr. Peste
ele se așternea „paierul” sau „mindirul de paie”. Uneori, păierul se lipea peste o rogojină îndoită, ce acoperea o parte din perete până către fereastră. Peste păier
se punea velnița, prostirea și lăvicerul. Către perete
paturile aveau perne de perete tari, dreptunghiulare,
umplute cu paie. Fața păretarelor era confecționată din
pânză roșie de târg sau adamască de țară – vezi Tudor
Pamfile, op. cit., pp. 405-406.
9
Tudor Pamfile, op.cit., pp. 92-93, p. 106, p. 128, pp.
405-406, p. 409, pp. 418-420.
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către cărămidari. De asemenea, se utilizează
în procesul de obținere a firului de cânepă10
de către țesătoare și la curățarea butoaielor
pentru vin11 de către gospodarii viticultori.
Apoi, motivul spicului de grâu ornamentează12, în semn de prețuire scoarțe, covoare,
straie tradiționale, opreagul bănățean, paftale, podoabe din cupru și argint, mărțișoare,
ștergare, păretare, fețe de masă brodate, ilice
tricotate, cojoace, traiste, vase din lut, linguri
din lemn, ouă de paști, icoane, troițe, pecetare, candele, mozaicuri din marmură, mobilier
țărănesc, porți maramureșene, prispe oltenești etc.
Meșteșugurile artistice tradiționale sunt
rezultatul unei gândiri creatoare, inventive,
ce conferă o nuanță estetică necesităților
practice cotidiene. Lumea creatorilor populari este tangentă cu lumea comercianților
din târguri, bâlciuri și iarmaroace, inclusiv
cu cea a negustorilor de cereale. Aceasta din
urmă, fiind o lume a trebuințelor cotidiene,
este dominată de arta tocmelii și a socotelilor (ne)chibzuite, de târgoveți care „vor să fie
și grâul scump, și făina ieftină”. În târgurile
comunale organizate la hramuri ori la sărbă10
Într-o găleată găurită în fund se face un terci din
cenușă și apă fiartă, în care se pun bucăți de tort. Peste acestea se adaugă paie, cenușă si iarăși apă fiartă.
Procesul durează zi de iarnă și e realizat de gospodină.
Uneori, se mai adaugă leșie de la săpun, pentru înălbire
- vezi Tudor Pamfile, op. cit., p. 212.
11
Butoaiele de vin pentru a fi refolosite se opăresc și se
freacă bine cu șomoioage de paie, se spală și se afumă.
– vezi Tudor Pamfile, op. cit., p. 223.
12
Vezi opera științifică tributară tematicii a lui T.
Bănățeanu, N. Dunăre, Ar. Gorovei, D. Comșa, A. Doagă,
E. Secoșan, P. Petrescu, G. Stoica, M. Bâtcă, A. Paveliuc
Olariu, M. Bocșe, I. Moise, C. Mihăescu, G. Onoiu.
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tori câmpenești, distribuitorilor profesioniști
li se adaugă simplii țărani cu produsele lor
agricole sau animale domestice, intenționând să le vândă ori să facă troc. În cele mai
multe cazuri, oferă boabe de grâu curat, saci
cu făină sau cu uruială, stive de paie și grăunțe pentru dobitoace (orz, ovăz, porumb).
Apoi, dau ceea ce au câștigat pentru a achiziționa ceea ce nu pot produce pe ogoare ori în
grădini. Pentru că roadele câmpului se obțin
prin trudă, gospodarii au fundamentat claca13. Astfel, avantajele economice generate
de munca voluntară, gratuită și reciprocă, ce
stimulează social hărnicia gospodarilor, contribuie la bătătorirea drumurilor comerciale
între localități și la producerea de schimburi
culturale permanente.
„Dacă ai lucrat bine în vară, ai și grâu, ai
și secară” sintetizează înțelepciunea moșilor
noștri. Însă, oricât de mult ai călători pentru
a-ți asigura din belșug nevoile de zi cu zi,
doar acasă „pântecele ți se umple și cu paie,
și cu fân”, pentru că „fie pâinea cât de rea,
tot mai bună-i în casa ta”. Astfel, sub imperiul
simbolului „grâu” (al cerealelor, prin extensie),
locuinţa din comunitățile tradiționale
românești indică spaţiul elementar pentru
procreaţie, naştere, recunoaştere de sine,
moarte și dobândirea mântuirii, în contextul
Claca reprezintă o muncă în grup, la care participă
benevol vecini, rude și prieteni, finalizată prin mese
festive și jocuri populare. Bărbații organizează claca
pentru muncile câmpului sau pentru ridicarea unor
construcții, iar femeile pentru treburile gospodărești.
De aceea, claca mai este numită șezătoare și furcărie în
Transilvania sau habă și habără în Muntenia - vezi Anamaria Stănescu, rubrica „Bună dimineața gospodari!”,
Radio Antena Satelor, iulie 2012.
13

Claie de paie
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succesiunii generaţiilor, deoarece arhitectura
tradițională este produsul liber al memoriei
locului și al evoluției în timp a cunoștințelor
și conștiințelor locuitorilor.
În domeniul arhitecturii tradiționale,
paiele sunt folosite14 cu precădere pentru construirea învelitorilor caselor țărănești15 și la confecționarea chirpiciului16.
Se mai întrebuințează la acoperirea colibei
paznicilor de pepeni, a pătulului, a staulelor
și a stânelor17. În ograda de lângă locuință,
paiele oferă adăpost pentru somnul animalelor domestice și hrană: cuib pentru păsări,
așternut pentru porci, dobitoace și câini (iarna), hrană pusă în ieslea grajdului pentru oi,
vaci, capre, cai. În consecință, practicile și
cunoștințele referitoare la materiale de lucru specifice patrimoniului construit tradițiTudor Pamfile, op.cit., pp. 28-29, p. 428, pp. 430-438.
Vezi opera științifică tributară tematicii a lui Gh.
Pătrașcu, Gr. Ionescu, I. Ghinoiu, C. Bucur.
16
Chirpicii sau vălătucii sunt materiale de construcție
în formă de prismă folosite la construirea pereților caselor țărănești. Sunt făcuți dintr-un amestec de lut galben frământat (călcat în picioare) cu paie (de obicei, de
secară ori grâu) tocate mărunt, pleavă și/sau cu rogoz
(plante ce trăiesc în mlaștini: mohor, pir-roșu, papură,
pipirig, stuf etc.) cu balegă zvântată (de obicei, de cal
sau de vacă). Amestecul stropit cu apă este pus în tipare de lemn și este uscat la soare (cărămizi nearse) - vezi
Dicționar de artă. Forme, tehnici, stiluri artistice, vol. I,
coord. Mircea Popescu, Ed. Meridiane, București, 1995,
pp. 98-99.
17
Stâna este o îngrăditură circulară realizată din nuiele,
cu acoperiș conic susținut din prăjini de fag împreunate sus, la vârf. Acoperișul acesteia este învelit cu paie
călcate. Doar stâna boierească se face din scânduri și
are caracter stabil. În munții Neamțului stâna este pătrată. Ușile se fac între răsărit și miazăzi. Bârnele nu
sunt lipite cu pământ, ca să se zvânte cașul. Acoperișul
stânei se prelungește în partea din față pentru a proteja vatra focului - vezi Tudor Pamfile, op.cit., pp. 28-29.
14
15
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Pâine de casă coaptă pe vatră

Pâine ceremonială – obiceiul cununii de seceriș

onal, metodele și tehnicile de construcție ale
învelitorii de paie a locuinței18, ale anexelor
gospodărești, ale atelierelor meșteșugărești,
ale instalațiilor tehnice tradiționale se raportează la un peisaj istoric (tradiția orală locală)
și la un peisaj etnografic de tip agro-pastoral.
Cultivarea, recoltarea și depozitarea
paielor
În comunitățile tradiționale, perioada
dintre a treia decadă a lunii iunie și prima
decadă a lunii august este dedică secerișului
grânelor19. Meșteșugarii români au deprins,
de-a lungul vremurilor, să-și structureze o
lume interioară și exterioară ființei lor, ce
debordează de frumusețe în deplină armonie cu Natura, cu Mama Pământ. Procesul
prelucrării paielor cere multă răbdare din
partea meșterului tradițional. Însă nu neceVezi Sisteme tradiţionale ale construirii învelitorii ateliere de lucru din Muzeul ASTRA Sibiu, de Stănescu,
Anamaria, în Patrimoniu Imaterial și Cultură Tradițională. Buletin informativ, nr. 1, ianuarie 2020, Editura Patrimonia, pp. 44-48.
19
Bucătaru, Petru, op. cit., pp. 13-17, p. 42.
18

Colivă și pâine rituală (căpețele)

sită un atelier de lucru fix, un timp de lucru
îndelungat ori alte instrumente de lucru, în
afara celor existente, de obicei, într-o casă
de gospodar harnic. Având o funcționalitate
diversă, de la obiecte de uz casnic și rituale,
până la obiecte decorative, de la jucării, până
la învelitori pentru casele țărănești, creațiile
din paie ale meșteșugarilor sunt ecologice,
ieftine și la îndemâna reprezentanților comunităților tradiționale20.
La învelitorile din paie pentru acoperișurile caselor tradiționale se folosesc paie
de secară sau alac de cea mai bună calitate,
în stare naturală ori, mai rar, paie împletite.
Pentru a obține paie de calitate superioară
sunt indicate îngrășămintele naturale. Apoi,
recoltarea trebuie executată cu coasa ori secera, pe timp uscat (în niciun caz, după ploaie). Este foarte important ca spicele să fie
tăiate și îmblătite cu grijă, pentru ca paiele
să nu fie deteriorate. Snopii nu trebuie să fie
prea mari, deoarece uscându-se greu paiele
tind să capete o culoare întunecată. Recolta-

rea mecanizată diminuează calitatea paielor,
în ipostaza lor de materie primă necesară în
domeniul arhitecturii tradiționale21.
Pentru a deveni învelitori, pregătirea
spicelor de secară se face în timpul și după
seceriș. Mai întâi e necesar să fie curățate
de noduri, frunze și buruieni. Nu trebuie
presate. Se leagă, cu răsucituri din paie, în
snopuri potrivit de groase pentru a permite
uscarea corectă, timp de 2-3 zile. Se usucă la
umbră. Dacă se depozitează în locuri uscate
și foarte bine aerisite, paiele se pot păstra
ani la rândul. Mai exact, termenele optime de
recoltare pentru cereale și alte fibre vegetale
sunt: 20 iunie-10 august pentru grâu, 1
iulie-5 august pentru secară, 15 iunie-20 iulie
pentru orz, 15 iulie-15 august pentru ovăz, 15
septembrie-30 octombrie pentru papură22.
Paiele de grâu sunt de culoare aurie,
lucioase, ușoare, elastice, rezistente în timp
și la uzură. Totuși, paiele de secară sunt
preferate de meșteșugari. Jocul de nuanțe
21

20

Idem, pp. 5-9, pp. 13-17.
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Ouă încondeiate cu motivul spicului de
grâu

22

Ibidem, pp. 13-17.
Ibidem, pp. 13-17, p. 42.

Legatul steagului – Ceata de
călușari din Oncești, jud. Giurgiu

variază de la alb la alb-portocaliu și cafeniu-gălbiu. Prin comparație
cu cele de grâu, paiele de secară sunt mai lungi, mai elastice (după
înmuiere și opărire) și mai lucioase. Pentru că înnădirea lor se face
mai rar, sunt mai trainice. De asemenea, calitatea acestora e diferită în
funcție de perioada de recoltare corespunzătoare timpului de coacere
și în funcție de procesul de confecționare. Paiele de ovăz au culoare
aurie și o flexibilitate excepțională. Fiind mai scurte, se amestecă cu
cele de secară și de grâu. Paiele de orz sunt folosite mai rar23.
Din soiurile de grâu și secară cultivate în trecut, agricultorii
obțineau paie lungi, bune pentru meșteșugit. În prezent, ca să fie
rezistente la polignire (culcare la pământ din cauza condițiilor de
climă și de mediu nefavorabile), agronomii au operat selecții genetice
din care rezultă paie scurte, cu greu folosite de meșterii populari24.
De aceea, ar fi ideală cultivarea unor loturi individuale destinate
prelucrătorilor de paie, subvenționate prin intermediul programelor
de prezervare și salvgardare ale patrimoniului cultural imaterial și a
peisajului etnografic de tip agropastoral, pe care să se cultive cereale
cu atribute omogene: spic lung, frumos, lucios, ușor, care să nu rețină
umiditate și să fie trainic. De asemenea, ar fi extraordinară și o strânsă
colaborare între meșteșugarii tradiționali și ingineri agronomi,
cercetători geneticieni, restauratori, conservatori, arhitecți, experți în
etnoturism și etnologi.
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Motive decorative specifice
ornamenticii tradiționale vâlcene

Indici de calitate a paielor
La nivel morfologic, cerealele sunt alcătuite din rădăcină (fixare
sol, hrană), tulpină (fotosinteza prin frunze) și spic (germinare). La
producerea obiectelor din paie, meșteșugarii folosesc doar tulpina
(compusă din segmente despărțite de noduri, de la baza cărora crește
frunza). Segmentele dintre noduri indică vârsta paiului, cele de la
bază conținând cel mai mult siliciu. De aceea, sunt aspre și neindicate
pentru împletituri fine. Paiul (tulpina) este cilindric și gol pe dinăuntru.
Deci, este ușor (100 paie cu dezvoltare medie cântăresc 25-30 g) și, în
timpul prelucrării, se transformă în panglică25.

Ibidem, pp. 7-13.
Ibidem, pp. 7-13.
25
Ibidem, pp. 10-14.
23
24

Cununa de seceriș – Drăgaica, jud.
Constanța

Cozi împletite în spic – găteală
tradițională a tinerelor fete
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Altiță împodobită cu
motivul spicului de grâu,
jud. Vâlcea

Catrință ornată cu motivul
spicului de grâu, jud. Vâlcea

Covor oltenesc decorat cu
motivul spicului de grâu

Cruci din lemn incizate cu
motivul spicului de grâu

Indicele de elasticitate a paielor26 se determină făcând raportul dintre grosimea peretelui paiului și
diametrul cavității cilindrului. De asemenea, cu cât este mai mare numărul de vase de xilem (țesutul lemnos)
pe o unitate de suprafață, cu atât paiul este mai elastic după prelucrare și se împletește mai ușor. În funcție
de indicele de elasticitate, meșteșugarul decide ce paie folosește pentru împletituri moi și comode pentru
corp (pălărie, traiste, accesorii pentru păr etc.) și pentru obiecte și construcții din paie aspre (covorașe,
jaluzele, învelitori pentru case etc.).
Indicele de rezistență la uzură a paielor27 depinde de soiul de grâu ori de secară, de proprietățile solului
în care crește acesta și de condițiile climatice și de mediu. Solul nisipos (umezeală insuficientă) conține
mult siliciu, deci paiele rezultate sunt tari, robuste și aspre. Sunt folosite la confecționarea obiectelor de
uz casnic și a învelitorilor din paie pentru case. Solurile argiloase conțin multă celuloză, ceea ce conferă
paielor o flexibilitate excelentă, însă sunt mai firave.
Indicele de rezistență la umiditate a paielor28 e definit de lipsa măduvei din tulpina cerealelor, ceea ce
exclude reținerea umidității. De aceea, obiectele din paie nu putrezesc și pot fi păstrate vreme îndelungată.
Astfel, materia primă poate fi prelucrată oricând de-a lungul anului29.
Indicele de culoare30 este determinat de preferințele meșterului față de pigmentul paielor. Spre
exemplu, culoarea argintie cu reflecții verzui o au paiele recoltate în ajunul fazei de coacere de ceară. Doar
Ibidem, p. 12.
Ibidem, p. 12.
28
Ibidem, p. 11.
29
Ibidem, p. 12.
30
Ibidem, pp. 13-14.

Ceramică de Horezu – motivul
spicelor de grâu

26
27

Ceramică de Horezu – motive:
spicul de grâu, șarpele, cocoșul
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atunci tulpina cerealelor are o culoare alb-verzuie. După uscare, devine argintie, cu
reflecții verzi și lucioasă. Apoi, culoarea galbenă, cu luciu auriu o au paiele recoltate în
faza coacerii de ceară. Tonalitate de culoare în care s-a aflat teaca frunzei diferă de cea
a tulpinii descoperite în soare. Pentru a obține o culoare galbenă uniformă a paielor,
acestea trebuie expuse la soare 7-8 ore, după ce au fost curățate de frunze și buruieni.
Trebuie așternute pe o suprafață uscată, într-un strat de 1-1,5 cm și întoarse cu furca
la jumătate de oră. Nu în ultimul rând, culoarea galben brun ori roșcat o au paiele
recoltate atunci când e grâul sau secara sunt bune de secerat. Se respectă același
proces descris anterior.

Cuibar pentru cloșcă

Chirpici uscați la soare

Indicii de lungime și grosime a paielor31. Cel mai bun soi de grâu pentru
obținerea paielor este albidum. Are paie care ating lungimea de 65 cm, de culoare
alb-gălbuie, cu elasticitatea foarte mare. Cea mai bună parte pentru meșteșugit
a cerealelor este situată între vârf și primul nod de la spic. La unele cereale, al
doilea internod de la vârf are lungimea de 30-45 cm. Acestea trebuie recoltate
separat și nu trebuie amestecate cu cele de la vârf, deoarece au însușiri diferite,
incompatibile asigurării unei calități optime. După curățare, paiele sunt sortate
în funcție de diametru, în trei grupe: grupa 1 - de la 0,5 la 1,5 mm, grupa 2 - de la
1,6 la 3 mm și grupa 3 - mai groase de 3 mm. Paiele, sortate pe grupe, se leagă în
snopi a câte 250-500 de bucăți.
Trebuie menționat că obiectele prelucrate din paie nu se electrizează și
conduc căldura foarte puțin. De asemenea, au o acțiune curativă dovedită: absorb
energia negativă și contribuie la scăderea tensiunii arteriale pentru hipertensivi.
Deci, calitatea paielor, în ipostaza lor de materie primă, depinde de: soiul de
grâu/secară cultivat, de proprietățile solului în care e plantat acesta și, mai ales,
de agro-tehnica aplicată la creșterea, îngrijirea, recoltarea și păstrarea produselor
cerealiere. În plus, calitatea paielor este sporită de protejarea roadelor câmpului
împotriva dăunătorilor naturali (rozătoare și păsări), prin mijloace prietenoase
cu mediul înconjurător. Iar soluțiile generate de comunitățile tradiționale îmbină
31

Ibidem, p. 15.
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ordinul practic cu cel simbolic: Sperietoarea sau Cârțăitoarea32, Momâia sau
Sperietoarea (în Moldova)33 și Șumuiog34 sau Moșoiag ori Popă (în Ardeal).
Pentru concluzie, apelez la din nou la înțelepciunea moșilor și moașelor
neamului românesc, care spune așa: „Dacă vrei să ai belșug un an, cultivă
cereale. Daca vrei să ai belșug zece ani, plantează pomi. Dacă vrei să ai belșug o
viață, crește oameni.”. Rod bogat!
Text și fotografii:
Drd. Anamaria Stănescu
Consilier,
Patrimoniu Imaterial și Cultură Tradițională - INP
Casă tradițională cu învelitoare din paie
(Atelier de lucru – Muzeul ASTRA, 2019)
32
Cârțăitoarea este aparat din lemn cu mai multe spițe. Când se învârtesc spițele activate de vânt
lovesc un clămpuș și-l fac să scârțâie. Se pune pe stogurile cu paie, fân și grâne pentru a speria
păsările - vezi Tudor Pamfile, op.cit.,p. 140.
33
Momâia este o legătură de paie în formă antropomorfă înfiptă în pământ, peste care se agață o
haină veche și o pălărie ponosită, o cioară moartă etc. pentru a înfricoșa păsările și a le alunga vezi Tudor Pamfile, op.cit.,p. 140.
34
Șumuiogul este o sucitură din paie similară aceleia care se face când se arde cuptorul cu pâine.
Se pune într-un par și se înfige în vârful clăilor de paie și al căpițelor de fân - vezi Tudor Pamfile,
op.cit.,p. 140.
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