DESPRE ROLUL UNOR UNELTE �1 MUNCI AGRICOLE DIN
MOLDOVA CENTRALA •
de DORINEL ICHIM

Ne-am obi�nuit, atunci cînd varbim despre agricultura, unelte �i
munci, sâ le privim sub aspectul existen�ei lor materiale. S-au facut
îm p àiiiri în tipuri de baza �i variante pe specificul lor potrivit marilor
zone agrare de pe continentele lumii. S-au fâcut clasificâri pe zone etno
grafice �i pe microzone, reconstituiri de unelte �i procedee de a lucra
panûntul. Paleoetnografia studiaza problema uneltelor �i a agriculturii
folosindu-se descoperirile arheologiœ �i încearcà o apropiere a acestora
de realitatïle etnografice.
Dar, folosir'ea uneltelor agricole de mii de ani, precum �i repetarea
ritmica a întregului ciclu agrar in imprejurari in care se tinea cont de
oa.lenda-rul astronomie (deci o relatie permanenta cu cosmosul) ne indrep
ta��te sa afirmàm cà atît unele unelte cît �i lucrâri agricole au capatat
�i alte semnüicatii. Mitologia greco-romana ne ofera un bogat material
in acest sens. Eroi �i semizei ca Battus, Heracles �i Cadmus s.înt crescâ
tori de animale �i agricultori. Ceres la romani, zei� griului �i a recol
telor, de origine veche latina, s-a identificat mai tirz.i.u întru totul cu
Demeter din mitologia greacâ, deve.nind zeita agriculturii �i a roadelor
pânûntului. De numele ei se leagâ mitul reinvierii �i re�terii naturii
primâvara.
Cerœtârile arheologice europene ne oferâ noi dovezi cu privire la
existen� unor zeitati mai putin cunoscute în agricultura primitivâ.
Astfel, pe teritoriul Ungariei s-a desooperit o figurina mas culin a care
poartà pe umar o seœre, stînd �ezat pe un tron t. ,Zeul ou secera", cum
a fost denumit de catre arheologi, dateaza din rnileniul III i.e.n. �i ne
ofera un JIDetios material de studiu cu privire la zeitàWe agmre ale
comunitatHor neolitiœ. Unealta agricola apare la aceastâ stattiie tâ ca
atribut al zeitatii, fiind elementul profan.
•

Comunicare sus�inutâ la cel de al V-lea Simpozion Na\ional de istorie agrara
la Sf. Gheorghe, in nov. 1978.
1 Ruth Tri.ugham, Hunters, Chichers and Farnurs 6000-3000 B. C. (Viniitori, pes
cari �i agricultori).
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Cercetarea desenelor rupestre din Alpii italieni din epoca bronzului
ne aduc noi dovezi care atestâ folosirea plugurilor ateLate la aratul pâ
mîntului. ,Motivul desenului de pe stînca de la Val Camonica cu repre
zentarea unui plug primitiv - spune autorul - se bazeazâ pe mit,
reprezentarea însâ�i este realistâ �i este o importantâ sursâ de infor
mape" 2.
Aceste info.nna�ii ne sprij ina ipoteza existen�ei unor ritualuri ale
m uncilo r agricole în care nu lipseau uneltele de mu:nca, cârora anumite
comunitâ�i umane, pe s cara dezvoltarii lor istorice, le atribuiau puteri
miraculoase.
Dar înainte de a vorbi despre uneltele �i muncile agricole trebuie
sa amintim de cultul Terra Mater, in legâturâ cu care Mi.rœa Eliade
arâta : ,Pînâ �i la europenii zilelor noastre supravie�uie�te sentimentul
pu�in cunoscut al unei solidaritâti mistice cu Pamîntul natal" 3• Proprie
taWe sacre ale pâmîntului, dar de data aceasta a pamîntului de sub plug
sint amintite de catre
Pliniu care confirma ca pe ntru a proteja ouale
din care vor ie�i pui se folosea un cui de fier, sau o brazda de sub plug,
obicei întîlnit �i La românce . " Br:azdei de araturâ i se atribuie �i proprie
tatea de a pâzi oomunitatea umana de boli �i eptdemii. La mijlocul se
colului al XVII-lea Bandinus ne re1ateazâ un obicei întîlnit la Lucâ
ce�ti - Bacâu : In timpul nop�ii 1 0 oameni urma�i de 10 tinere fete
traseazâ cu plugul o brazdâ in j urul satului, cintînd �i rî2lînd. Locuitorii,
înarmati cu cio mege, se poste.azâ de-a lungul brazde.i , cu fa� la Transil
v:ania gata de a lu pta contra ciumei. 5 Mircea Eliade, comentind relata
rea lui Bandinus, conchide cà acest ritual nu este decît vag .atestat la
rornâni în Dolj !;li Bihor 6 . Ritualul de aparare contra ciurnei era întîlnit
in secolul al XVII-lea la slavi �i la fino-ugricii orientali. Tot Bandinus
ne vo.rbe�te despre , incantatores" care sînt �inu�i in Moldova în acee�i
stirnâ cum sint în Italia ,Doctores subtilissimi et sanctissimi " . Int;elegînd
prin incanta�ie invocarea spkitelor, precizam ca ace.asta i mbracâ mai
multe forme de man üestare : magie, vrâjitorie, desoîntece �i farmece.
Toate acestea puteau fi practicate de oricine, fârâ a exista vreo inter
dic�ie. Destul de numeroase in lumea sateJor, aceste practici sint inso�ite
de un folclor specifie bagat dupa curn rezultâ din bibliografia existentâ.
Invocatiile care insoe� practicile �-zis oculte ne oferâ Ull1 bagat ma
terial pentru a face o serie de observa�ii privind caracterul unor unelte
�i munci agricole i.n partea œntralâ a Moldovei. Desigur cà nu ne vorn
mârgini nurnai la acest spa�iu intruclt observatiile vizeazâ un areal
geografic mai la.I'Ig cuprinzind �i teritoriile învecinate.
Praoticile la care ne vorn referi au o vechime considerabilâ dacâ
tinem cont ca ele sint socotite ca fiind pagine, deci originea lor este
precr�tinâ. Ele atestâ o agriculturâ multirnilen.arâ pe teritoriul românesc
.

2 Die Kunde, 26/27, 1975/1976, p. 19.
3 Mircea Eliade, Le Sacré et le Profane, Editions Gallimard, 1965, Paris, p. 120.
4 Cf. l-Aurel Candrea, Folklorul medical român , 1944, p. 5.
5 V . A. Urechia, Codex Bandinus, Extras din Analele Academiei Române, seria
Il, Tom XVI, Memoriile sectiunii istorice, Bucure�ti. 1895, p. LXII.
6 M.ircea Eliade, De Zalmoxà$ à Gengis-Khan, Payot, Paris, 1970, p. 191.
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� i ne aduc argumente legate de tehnici a.rhaice folosite în cultura plan
telor �i cre�terea animalelor pe pâmintul românesc.
Dintre �acticile arhaice arnintim pentru început purificarea prin
spâlare sau prin afumare. Purificarea prin spâlare ritualâ este intîlnitâ
in B ucovina la pornitul plugului . Gospodina, avind in mina un vas cu
apa, busuioc �i tamîie strope�te plugul �i boii, înconjurîndu-i de trei ori,
în sensu! m.i�carii soarelui pe bolta cereascâ �i rostind o incantatie. Ri
tualul purificârii în acest caz este pus in legâturâ cu o reminiscenta a
culturii chtonian. ln Neamt, tot la pornitul plugului se practica purifica
rea prin .afumare cu tâmîie. 7 Purificarea prin spalare rituala avea loc
�i în procesul de vinificatie, toamna. Inainte de a începe câlcarea sacului
de vie în coretà, bârbatii se spâlau cu aghiazma. H Tot sub semnul puri
fica.rii, este pusa �i o peratiunea semanatului. In Zorleni-Vaslui semâna
torul trebuia sa fie curat, primenit �i ,cu inima goalâ" adicâ nernîncat.
In legatura cu purificarea sînt puse �i prestarea unor munci agricole �i de
alta natura numai de catre tineri neinitiati sau de catre batrîni �i 1nterzise
cu desavîr�ire de a fi fâcute de catre femei, ca de exemplu : calcatul
strugurilor, semânatul, sacrifioarea pasârilor �i animalelor, confectiona
rea unor instrumente folosite la vrajitorii �i altele.
Dintre toate muncile agdoole, cele legate de cultivarea cînepii pare
sa se bucu.re de mare popularitate în descîntecele din Moldova. Cultiva
rea cînepii din vœmuri îndepârtate dupa un anumit tipic, prelucrarea
dupâ un anumit proces tehnologic, cristalizat pe pârnîntul românesc a
dus la aparitia în credinta populara �i in fo1clorul medical popuJ.ar a
mai multor variante de descîntece. In timp ce vrâjitoarea face împreunâ
cu bolnavul sfoara folositâ la descîntecul de junghi, dintr-un fuior de
cînepâ, este î�iratâ toata povestea cultivàrii �i prelucrarii cînepii. De
monul boalei este amenintat câ va fi muncit la fel dacà nu pâràse�te
oorpul bolnavului. 9 Descîntecului de junghi din Bucovina cules de Arthur
Gorovei 10, i se adaugâ �i o variantâ looalâ din satul Càb�ti, corn. Podu
Turcului, jud. Bacâu. In acela�i sat, la descîntecul de ursità se folose�te
seminta de aînepa, semnificativa in acest sens fiind incantatia rostità de
vrâj itoare :
"Nu pocne�te sâmînta de cînepâ
Pocn�te inima într-insul"
In ritualurile magice vrâjitoarele �i fennecàtoarele se folosesc de
o serie de unelte care fac parte din inventarul ag-rico! al t:aranului :
secere, coasâ, fiare de plug vechi, potooave ,de gâsit " , sâgeata confectio
nata din noua vîrfuri de coase, resteie, cutite ,de gâsit" etc. Aœsto�a li
se atribuie caracteristici �i puteri magice pentru a învinge raul �i pentru
a alunga duhurile rele. Astfel, in incantatia rostitâ pentru vindecarea

de buba neagra, boii, plugul, resteul, jugul, lopatica �i ogorul sint toate
7
8
9
10

T. Pamfilie, Agricultura la români, Bucure�ti, 1913, p. 47-50.
Informatoare Ruxanda Gh. Brinzâ, n. 1908, Gutina11, com. �tefan cel
1. Aurel Candrea, op. cit., p. 216.
Arthur Gorovei, De1cintecele românilor, Bucure�ti, 1931, pp. 347-348.
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negre ; acestea au luat înfa�i:;; area asemànatoare ,râului" pe care-l au de
înlaturat (Bîrsâ:ne:;;ti-Boto:;;an i ).
Pentru a-i rapune pe cei rai, într-o i ncant a�i e culeasa din 'fepu
Tecuci, vraj itorul invoca pe omul mare, padurea mare, toporul mare,
plugul mare care , ara dealurile, vaile, lungul :;; i cunnezi:;; ul" pen tru ca
astfel s a-1 tâmâduiasca pe cel bolnav. Intr-un descî nte c din Romana�i,
simbolic puterea este conferitâ
de atributele mare :;; i ro:;; u , uneltele :;; i
vitele capatâ ast fel puteri miraculoase vindecînd pe cel bolnav . 1 1
Daca boala personificatâ în diavol este greu de îndepàrtat se folo
sesc 9 sau chiar 99 de un el te , aœste numere avînd proprieta�i magiœ
la rîndul lor în credin�ele poporului român. Pentru a cura�i sau a înde
pârta boala sint invocate in incanta�ii 99 de sape, greble, lop e�i , mâturi,
numar care imp resio neaza :;; i face sa dis pa ra , cel rau" .
Absent;a precipita�iilor pe timpu l cre:;;terii recoltelor a dat na.J?tere
la o serie de practici cunoscute sub numele de magie imitativa. Cel mai
d e s obicei p racticat în aceste împrejuràri este cel de a fUI'Ia o grap a :;; i de
a o arunca într-o apa curg atoarE: . Exista :;; i obiceiul de a se arunca in apa
plugul ca în I.ndia, Caucazia :;; i Armenia unde uneori femei :;; i fete dez
bracate se înhama la un plug pe care-l tirâsc pe cîmp, no aptea , :;; i-l arunca
apoi în apâ 12.
Unele unelte agr.icole sînt pomenite :;; i in incanta�ia paparudei din
M oLd ova :
Unde-oi da cu plugul
Sa curga ca untul

Unde-oi da cu sapa
S a curga ca apa. 1 3

0 alta catego rie de unelte din inventarul agricol j o aca un dublu
rol fiind pe de o parte folosite la î nd e part a rea râului :;; i vindecarea celui
vatâmat, pe de alta parte fiind întîlnite oa instrumente in mîna m.o�ii ;
este caz·ul secerei :;; i coasei , frecvent întîlnite, cu pro p rietâ�i tâmâduitoare
pentru oameni :;;i animale. tt,
Secere secerâ toare
Cum e:;; ti ziua taietoare
Sâ fii noaptea pâzitoare.

15

ln credin�e le poporului român :;; i-au fâcut loc :;;i superstipile cauzate
de graduJ redus de instruire a t;âranului român. La una dintre acestea
se refera T . PamJlle în care omul pentlru a ur m âri st:rigoaiœle trebuie
sa treacâ pe .sub o grapâ a:;;ezata pe doua pluguri, iar aœa grapâ trebuie
facutâ într-un anumit chip, adic â înœpi.nd lucrul la Sf. Andrei :;; i sfîr
:;;i ndu-1 la Sf. Ghoorghe, respectiv între 30 no iembrie �i 23 a priHe. 16
11 Ibidem, p. 350.
12 1. Aurel Cardrea, Graiu datini credi nte, Bucure�ti, p. 130.
13 Ibidem.
14 Th. Codrescu, Buciumul român, anul III, 1881.
15 Arthur Gorovei, op. cit., p. 147.
16 T. Pamfilie, Du�mani �i prieteni ai omului, Bucur�ti, 1916, p. 187.
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In via� satelor se intilnesc pradici �i vrâjitorii care au drept scop
sâ nu rodeascâ grîul vecinului �i sâ creascâ rodul din ogorul prop,r..i.u .
Aceste vrâji se fac de câtre femei c.are � tiu solomondrii c.are iau mana
grlului �i rodul pâmintului 17 , la fel cum fac vrâjitoarele �i poporâncile
care iau mana laptelui la vitele vecinului fâcînd sâ sporeascâ la vitele
pro pri i.

La treieratul grlului nasaditul

se fâcea dis de dimineata �i snopii
cu spicele spre interior pentru a fi sfaTIIll ate prin
treœrea animalelor. Nu intîmplâtor ndsada se a�eza circular, asemânâtor
discului solar. Ciclul agr.ar al grîului care înœpea cu purificare� �i in
oonj urarea plugului de trei ori în sensul mi�cârii soarelui pe boita ce
se a�ezau circular,

reascâ se s�ea cu treieratul nâsadei a�ezatâ sub forma discului solar,
ca o reminiscentâ tardivâ a cultului solar pe aceste meleaguri.
Din

exemplele

citate,

precum

�i

din

vastul

material

bibliogl!'ia.fic

existent putem desprinde ideea încercârii de saoralizare a unor activitâti
agrare cârora l is-au atribuit puteri miraculoase. Aceste

incercâri

s-au

întilnit cu mult înaintea aparitiei dre�tinismuJui, cunoscut fiind faptul

câ pr.ac ticile magice, vrâjile, farmecele �i descinteceie sint pagine. Insta

urarea cre�tinismului a dus la adâugirea la sfî�itul incantatiilor a douâ
sau mai multe

agricole
imitatiei

versuri cu

continut

magico-.religios.

P.rezen�a uneltelor

instrumente de vrâjitolrie, folosirea lor în magie sub forma
unor munci agricole explicâ caracterul profan al uneltelor �i

ca

munoilor agricole.
Existenta în imaginatia agricultorului a unei lumi în care mi�unâ
spiritele poate fi pusâ pe seama unor credin� transmise de la comunitâ
tile de cul�ivatori din v.remuri ancestrale. Acestei lumi pline de spirite
vrâjitorul i se opune cu uneltele agricole care-i sint la îndeminâ. Pentru
ca puterea lor sâ creascâ vrâj itorul le atribuie calitâti ie�ite din comun,

exagerate pentru a-1 vindeca pe cel vâtâmat sau pentru a alunga spiritele.
Studierea acestor aspecte ale muncilor �i un·eltelor agricole ne ajutâ sâ

în�legem mai bine datele fumizate de arheologi cu privire la vechile
ritualuri •are întî lni te la români.

SUR

LE

ROLE

DE

QUELQUES

OUTILS

ET

TRAVAUX

AGRICOLES

DE LA MOLDAVIE Cl!:NTRALE
Résumé

L'auteur présente le résultat des recherches concernant le rôle des outlls
et des travaux agricoles au centre de la Moldavie.
On montre que grâce aux outils agricoles et à la répetition rythmique de
tout le cycle agraire au long des miliers d'années, ceux-ci ont reçu et d'autres
significations que celles du commencement.
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Dans ce sens les outils agricoles utilisées dans les rits agraires ou d'autre
nature, dans la magie, dans les incantations, dans les sortilèges on laurs attribue
des pouvoirs miraculeux.
On rappelle des pratiques comme : pourification par le lavage rituel, par
la fumée etc.
La culture de chanvre se j uit d'une grand popularité dans incantations de
la Moldavie, depuis longtemps.
Les pratiques connues sous le nom, de magie imitative nous les trouvons
pendant la sécheresse chez les dites ,paparude" .
Il est intéressant de mentionner que lé cycle agraire du blé qui com
mençait avec la pourification par le détour de la charrue, trois fois, dans le sens
de la rotation du soleil aux cieux, finissait par le battage des gerbes de blé assises
sous forme de disque solaire, comme une réminiscence de culte solaire dans ce
contrées.
L'études de ces aspects des travaux et des outils agricoles aide à comprendre
les dates fourmès par l'archeologie concernant les rites agraires chez les roumains.
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