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CREȘTINISMUL POPULAR DACO-ROMAN ȘI
ROLUL SĂU ÎN ETNOGENEZA ROMÂNILOR
Constantin C. Petolescu
LE CHRISTIANISME POPULAIRE DACO – ROMAIN ET SON
RÔLE DANS L’ETHNOGENÈSE DES ROUMAINS
L’ample procès de romanisation dans la province de Dacie (106–271) continua,
au IVe siècle, avec l’adoption du latin aussi par les Daces libres. Toutefois, la survivance de la civilisation romaine est renforcée par les progrès du christianisme
latin; son rôle dans l’assimilation des éléments allogènes est considéré déterminant, l’intégration religieuse étant suivie par celui linguistique.
Grâce à son caractère populaire, le christianisme daco-romain conserva aussi
quelques éléments du paganisme ancien; en échange, il fut à l’abri des disputes
religieuses et les hérésies des IVe-Ve siècles.
Mots clé: Dieu, Jésus-Christ, église, prêtre, évêque, baptême.
Cuvinte cheie: Dumnezeu, Iisus Christos, basilica, presbyter, episcop, botez.

Condițiile colonizării și legăturile Daciei cu lumea greco-orientală ne
îndeamnă să presupunem că în Dacia au existat elemente creștine (criptocreștine) încă din secolele II-III p. Chr.1. Numai abandonarea provinciei înainte de
începerea persecuțiilor din epoca primei tetrarhii, a făcut ca Dacia să nu fi dat
martiri – cum s-a întâmplat în Scythia (Minor). Mai putem presupune că, la abandonarea provinciei Dacia, unii creștini au ezitat să se refugieze în imperiul păgân
sau vor fi rămas pentru a face operă de misionarism; de asemenea, alți credincioși
se vor fi refugiat din Moesia la nord de Dunăre din cauza persecuțiilor.
Revenirea stăpânirii romane în Dacia pe timpul lui Constantin cel Mare,
fie şi parţială, a permis răspândirea liberă a credinţei creştine nu doar printre
1

Evaluarea optimistă a lui Vasile Pârvan (Contribuţii epigrafice la istoria creştinismului dacoroman, p. 75 şi urm.) a fost combătută de Constantin Daicoviciu (Există monumente vreştine în
Dacia Traiană din sec. II-III?, AISC, 2, 1933–1935, p. 192 şi urm; istoriografia românească a rămas
multă vreme fără replică în faţa răspunsului negativ al savantului de la Cluj. Vezi totuşi Mircea
Rusu, Paleocreştinismul din Dacia romană, EN, 1, 1991, p. 81–112.
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daco-romanii din fosta provincie romană, dar şi la dacii liberi, precum şi printre
barbarii din Gothia2. Chiar dacă activitatea misionară a lui Nicetas, episcop de
Remesiana, la nord de Dunăre este contestată, există şi alte dovezi ale prezenţei
unor misionari, (neinstituţionalizaţi): preoţii Guticas şi Sansalas în partea de răsărit a Munteniei (zona Buzăului; vezi mai departe), Zenovius în Transilvania (atestat
epigrafic la Biertan3 şi Porolissum4) sau Audius în lumea gotică5.
Pentru desemnarea comunităţii creştine, era utilizat un termen de origine
greacă, ejkklhsiva („adunare”, comunitatea credincioşilor), iar „localul” unde se
strângeau era denumit (începând din secolul al IV-lea) basilica (gr. basilikhv). În
inscripţiile creştine din provinciile dunărene, cuvântul ecclesia este rar6, el s-a
păstrat doar în albaneză7, precum şi în lexicul creştin romanic occidental (ital.
chiesa, fr. église, span. iglesia, catal. eglésia, port. igreja). În schimb, în protoromână, cuvântul biserică < basilica a început să desemneze deopotrivă edificiul de
cult şi comunitatea credincioşilor.
Trebuie totuși relevat faptul că apariția primelor monumente creștine
(paleocreștine) sigure în Dacia8 (ca și în Moesia, de altfel) datează numai după
2

3
4
5

6

7

8

Vezi Alexandru Niculescu, Creştinismul românesc. Studii istorico-filologice, Bucureşti, 2017,
îndeosebi studiul Goţii – „barbarii” creştini, p. 298–306.
IGLR, 434 (cu toată bibliografia anterioară).
ILD, 755; vezi Nicolae Gudea, Christiana minora, Cluj-Napoca, 2011, p. 17–24.
Epiphanios, Despre schisma audienilor, în Fontes, II, p. 173–174; vezi Emilian Popescu, Christianitas
Daco-Romana. Florilegium studiorum, Bucureşti, 1994, p. 221–223; Ion Barnea, în EAIVR, I, p. 137
(s.v. Audius).
IGLR, 11 (?), 41 (Tomis). Motivul poate fi că provinciile dunărene erau provincii cu organizare
militară, orice tip de asociaţie (socială, profesională, religioasă, etnică) fiind supusă aprobării
şi implicit controlului autorităţilor provinciale; este evident că adepţii creştinismului, religio
illicita, nu puteau să apară în comunităţi legal constituite.
H. Mihăescu, La langue latine dans le sud-est de l’Europe, Bucureşti – Paris, 1978, p. 9. Acest
termen se întâlneşte însă în inscripţiile din Dalmatia; aşa se explică păstrarea lui în albaneză:
quishë (vezi H. Mihăescu, op. cit., p. 172).
Pentru o introducere în istoria creştismului din zona romanităţii orientale, vezi Emilian
Popescu, La mission chrétienne aux premières siècles dans le sud-est européen (aspect
historique), în vol.: V. Cojocaru şi V. Spinei (ed.), Aspects of Spiritual Life in South East Europe
from Prehistory to the Middle Ages, Iaşi, 2004, p. 227–248. Despre creștinism în Dacia în epoca
târzie, vezi: I. Barnea, Les monuments paléochrétiens de Roumanie, Città del Vaticano, 1977,
p. 112–120; idem, Le christianisme des premiers six siècles au nord du Bas-Danube à la lumière
des sources littéraires et des découvertes archéologiques, Miscellanea Bulgarica, 5, Wien 1987,
p. 39–50; N. Dănilă, Consideraţii asupra noilor materiale paleocreştine din Transilvania, BOR,
100, 1982, p. 731–742; idem, Tipare de turnat cruci din secolele IV-VI, descoperite pe teritoriul
României, BOR, 101, 1983, p. 557–661; idem, Opaiţe paleocreştine din Dacia, BOR, 104, 1986,
p. 72–85; N. Gudea, I. Ghiurco, Din istoria creştinismului la români. Mărturii arheologice, Oradea,
1988; Mircea Păcurariu, Die Anfänge des Christlichen Lebens in Rumänien, in: Adolph Martin
Ritter, Die Anfänge des Christentumsunter unter den Völkern Ost- und Südosteuropas, Referate
und Materialien des IX. Theologischen Südosteuropaseminars (Heidelberg, 21.–27. Aug. 1989),
Heidelberg, 1990, p. 32–49; Em. Popescu, Christianitas Daco-Romana (studiul Continuité dacoromaine. Ethnogénèse du peuple roumain et de sa langue. Rôle du christianisme), p. 30–37;
Johannes Kramer, Bemerkungen zu den christlichen Erbwörter des Rumänischen und zur Frage
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acordarea libertății de cult (edictul de la Mediolanum al împăraților Constantin
și Liciniu). Studierea acestor monumente a preocupat pe istorici și arheologi,
care le-au considerat ca fiind în primul rând o dovadă a persistenței elementelor
romanice pe teritoriul fostei provincii în secolele IV–VI (cărora aceste monumente
le-ar fi aparținut în exclusivitate)9. Este un punct de vedere discutabil, deoarece
există o serie de dovezi (în special în izvoarele scrise, deci cunoscute de multă
vreme) privitoare la răspândirea creștinismului şi printre națiile barbare care s-au
apropiat de hotarele Daciei.
Pe teritoriul fostei provincii s-au descoperit o serie de obiecte cu caracter
creștin: opaițe, geme, monumente funerare romane pe care s-a gravat ulterior
semnul crucii, piese de cult etc.10.
Este posibil ca încă din prima jumătate a secolului al IV-lea să fi început
amenajarea unor lăcașe de cult creștine11. În Dacia sudică, pe malul Dunării, la
Izvoarele (com. Crivina, jud. Mehedinţi), a fost cercetată o basilică12 (la circa 1,5 km
în aval de o fortificaţie romană târzie identificată la Ostrovul Mare13). O basilică
pare să se fi amenajat într-una din sălile clădirii comandamentului (principia)
din castrul de la Slăveni (în interiorul căreia s-a descoperit și un mormânt)14; se
constată că asemenea amenajări s-au efectuat şi în castrele de la Drobeta15 şi
Tibiscum16.
O basilica creștină a existat probabil la Porolissum, identificată ca urmare
a cercetărilor arheologice17. O alta trebuie să fi existat în zona Biertan, de unde

9

10

11
12
13
14
15
16
17

der Uhrheimat der Balkanromanen, Zeitschrift für Balcanologie (Wiesbaden), 31, 1998, 1, p. 15–22.
Nelu Zugravu, Geneza creştinismului popular al Românilor (Bibliotheca Thracologica, XVIII),
București, 1997; vezi încă: Florin Curta, New remarks on Christianity beyond the 6th and early 7th
century frontier of the Roman Empire, în Orsolya Heinrichs-Tamáska (ed.), Keszthely-Fenékpuszta
in Kontext Spätantiker Kontinuitäts-forschung zwischen Noricum und Moesia, Rohden/Westf.,
p. 303–321.
Vezi M. Macrea, în Istoria României, I, p. 631 („În legătură cu repartizarea geografică a
descoperirilor creștine s-a făcut constatarea că la Dunărea de Jos ele nu apar decât pe teritoriul
fostei Dacii, care a aparținut odată Imperiului Roman. Pe teritoriul Transilvaniei, în acest secol
nu se cunoaște nici un singur obiect de caracter creștin care să poată fi atribuit goților. Aceștia
par să fi rămas în sec. IV la vechile credințe păgâne”); I. Barnea, Continuitatea elementului dacoroman după părăsirea aureliană, pe baza descoperirilor paleocreștine din Transilvania, în lumina
ultimelor cercetări, Sargetia, 16–17, 1982–1983, p. 259–266; D. Protase, Orizonturi daco-romane,
Cluj, 1995, p. 385 („Deci, vestigiile creștine din secolul IV în spațiul dacic – al căror număr
sporește mereu, pe măsura înaintării cercetărilor – se dovedeşte că aparțin nu migratorilor, ci în
exclusivitate autohtonilor daco-romani”).
Vezi N. Gudea, I. Ghiurco, Din istoria creștinismului la români, p. 135–206 (repertoriul descoperirilor
paleocreștine).
C. C. Petolescu, Contribuţii la istoria Daciei romane, I, Bucureşti, 2007, p. 298–299.
I. Stîngă, Drobeta, 17, 2007, p. 178–189.
M. Davidescu, Drobeta în secolele I-VI, Craiova, 1980, p. 113–116.
D. Tudor, Basilica paleocreștină de la Slăveni-Olt, SCIVA, 30, 1979, 3, p. 453–458.
R. Florescu, Apulum, 5, 1964, p. 586; cf. M. Davidescu, op. cit., p. 226.
Doina Benea, P. Bona, Tibiscum, Bucureşti, 1994, p. 51–52.
N. Gudea, I. Ghiurco, op. cit. p. 199–200, nr. 1 (cu bibliografie).
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provine cunoscutul donarium al lui Zenovius18, dar și alte obiecte (o cană și o farfurie de bronz) utilizate probabil în serviciul de cult.
Noi presupunem că asemenea edificii de cult s-au amenajat și în alte locuri:
în anumite sectoare ale thermelor de la Apulum (unde s-au găsit morminte datate
în secolul al IV-lea prin fibule de tipul „cu butoni în formă de ceapă”), eventual și la
Porolissum (în 1914, în perimetrul unei clădiri, dar și în apropierea ei, s-au descoperit 17 morminte romane)19. La Pălatca (jud. Cluj), peste ruinele (sau în ruinele?)
unei clădiri romane (villa rustica?), s-a identificat un mic cimitir gotic (secolul al
IV-lea), în cuprinsul căruia s-au descoperit și câteva piese creștine20. Persistenţa
(transmiterea) cuvântului basilica > „biserică” în limba română este o dovadă a
existenţei, şi în secolele următoare, a unor astfel de construcţii destinate cultului,
dar probabil din materiale perisabile (lemn).
De asemenea, există o serie de dovezi ale prezenței creștinismului în teritoriul aflat altădată extra fines provinciae. Astfel, izvoarele vorbesc despre existența
unei comunități creștine în zona de câmpie și dealuri ale Buzăului21, în care păstoreau doi presbyteri: Guthicas şi Sansalas22. În acest râu a fost înecat în anul 372
Sfântul Sava „Gotul”23. Dar barbarii nu sunt întotdeauna persecutori; uneori ei
sunt profund impresionați de prestanța ierarhilor creștini, cum se întâmplă cu
hunii, pentru care episcopul Theotimus al Tomisului era zeul romanilor (qeo;”
Rwmaivwn: Sozomenos, Istoria bisericească, VII, 26, 6)24.
18

19
20

21

22

23
24

IGLR, 434 (cu bibliografia anterioară): Ego Zenovius votum posui; acest creștin (misionar sau
poate chiar episcop) apare probabil și în inscripţia de pe fragmentul de vas de la Porolissum,
publicat de N. Gudea (v supra, nota 4): AMP, 3, 1979, p. 515–524 (= Dacia (N.S.), 24, 1980,
p. 255–260).
N. Gudea, Porolissum, Bucureşti, 1986, p. 157.
Cf. D. Protase, Orizonturi, p. 380–386, care demonstrează, pe criterii stratigrafice, că un pristolnic
pentru pâine sfințită, descoperit în umplutura unui mormânt, nu aparține mormântului
propriu-zis.
Vezi Em. Popescu, Christianitas Daco-Romana, p. 157–177; Vl. Iliescu, Biserica, barbarii şi Imperiul
la Dunărea de Jos în secolul al IV-lea, în vol. Grecia, Roma, Barbaricum. In memoriam Vasile Lica
(coord. Vl. Iliescu, Decebal Nedu, Andreea-Raluca Barboş), Galaţi, 2014, p. 343–349.
După nume, Guthicas ar fi un got convertit (a se compara cu un antroponim Gutius într-o
inscripţie târzie de la Tomis: C. Chiriac, D. Dana, F. Matei-Popescu, Pontica, 47, 2014, p. 439–
450), dar Sansalas poate fi un localnic; cf. Dansalas, antroponim tracic, purtat de un mil(es) ex
coh(orte)[IIII] Thrac(um) (CIL, XIII, 704, Mainz).
Fontes, II, p. 711–715 (Acta Sanctorum), 721 (Sinaxarium Ecclesiae Constantinopolitanae).
Fontes, II, p. 229. Un alt pasaj consemnează un armistiţiu între romani şi avari (Theophilactus
Symocattes, VII, 13; Fontes, II, p. 545): „În această vreme [anul 596?], chaganul, care este în
mare cinste la avari, strângându-și trupele, înaintă prin Mysia tracică, apoi atacă orașul Tomea.
Aflând acestea, Priscus veni în ajutorul orașului amenințat. Așadar romanii și barbarii aveau
taberele lângă Tomea și, deși venea iarna, rămăseseră pe loc. La apariția primăverii o foamete
lovi pe romani. Când era aproape să sosească marea sărbătoare creștinească a patimilor și
învierii Dumnezeului mântuitor și foametea copleșea pe romani, dintr-o pronie neașteptată
chaganul trimise solie la romani. Cererea era să pună capăt foametei. Priscus era nedumerit
de ciudățenia cererii și nu-i venea să creadă. Când însă romanii și barbarii dădură și primiră
garanții, încheind un armistiţiu de cinci zile, îndepărtară orice teamă. Deci chaganul trimise care
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Creștinismul face progrese remarcabile la nord de Dunăre după destrămarea puterii hunice și reluarea legăturilor dintre Dacia și Imperiu25. La Sucidava,
în cetate, se construiește o basilică creștină, care servește și de gropniță pentru unele personalități (preoți sau poate martiri?). Din Novella XI a împăratului
Iustinian aflăm despre existența unor centre bisericești pe teritoriul Banatului, la
Litterata (Lederata) și Recidiva (Arcidava?), sub ascultarea episcopiei Iustiniana
Prima. O altă basilică creștină a fost identificată la Drobeta26.
Totodată, creștinismul se răspândește și printre locuitorii din Muntenia și de la
est de Carpați27; se pot cita în acest sens tiparele de piatră pentru turnat cruciulițe
descoperite la Olteni (jud. Teleorman), București (Străulești), Izvorul Dulce (jud.
Buzău), Davideni (jud. Neamț) și Botoșana (jud. Suceava)28. Descoperirile arheologice atestă pătrunderea creştinismului şi în zona dintre Prut şi Nistru29.
Trebuie de asemenea subliniată pătrunderea creștinismului chiar printre elementele alogene de pe cuprinsul Daciei30. Cel mai relevant este cazul
goţilor: în timpul „războiului scitic”, au fost aduşi în „Sciţia” (la nord de Marea
Neagră) numeroşi captivi din provinciile orientale ale Imperiului (în special din
Cappadocia), mulţi dintre ei fiind creştini. Dintre aceştia provenea Ulfila, episcopul Gothiei, care a tradus Biblia în limba gotică31; el a predicat deopotrivă
în greacă, latină şi gotică. Dintre episcopii de origine orientală era şi Audius32,
de credinţă ariană, care a predicat goţilor; aşa se explică filiera greacă a germ.

25

26
27

28
29

30

31

32

cu alimente romanilor înfometați. De aceea până în vremea noastră dintre lucrurile povestite
ca extraordinare a rămas amintirea acestei omenii barbare. În a patra zi, când armata romană
avea din abundență cele necesare pentru hrană, chaganul trimise soli ca să ceară de la Priscus
aromate din India. Comandantul satisfăcu cererea barbarului și-i trimise piper, foi de India,
scorțișoară și așa-numitul costos. Primind darurile și parfumându-se cu aromate, barbarul
s-a bucurat mult. S-a abținut deci de la luptă până a trecut acea sărbătoare populară și mare.
Locuiau deci împreună trupele adverse și nu exista nici o teamă între cele două armate. După
ce au trecut sărbătorile, chaganul a trimis sol cerând să se separe trupele. Și astfel barbarul
se despărți de romani”. Orașul Tomea, menționat în acest izvor, trebuie localizat în Dacia
Mediterranea, lângă Remesiana, cum a arătat Gheorghe Ştefan, Tomis et Tomea. À propos des
luttes entre Byzantines et Avares à la fin. du Vle siècle de notre ère, în Dacia, N.S., XI, 1967, p. 253–
258; a nu se confunda cu Tomis din Dobrogea.
Vezi Dan Gh. Teodor, Romanitatea carpato-dunăreană și Bizanţul în veacurile V-XI e.n., Iaşi,1981,
p. 27 și urm.
M. Davidescu, Drobeta în secolele I–VII, Craiova, 1980, p. 216.
I. Barnea, Începuturile și evoluția creștinismului la populația daco-romană de la est de Carpați,
TD, 10, 1989, p. 165–171.
D. Gh. Teodor, op. cit., p. 31; vezi şi Istoria Românilor2, III, p. 104.
Vezi I. Hâncu, Pătrunderea şi înrădăcinarea creştinismului în spaţiul pruto-nistrean, Tyragetia,
2002, p. 77–82.
Vezi C. Opreanu, Creştinismul şi neamurile germanice în secolele IV-V în Transilvania, EN, 5, 1995,
p. 227–254.
Vezi Vita Ulfilae povestită de episcopul (arian) Auxentius din Durostorum: Fontes, II, p. 110–113.
Vezi şi Constantin Erbiceanu: Ulfila, viața și activitatea lui sau starea creștinismului în Dacia
Traiană și Aureliană în sec. al IV-lea, București, 1898.
Vezi supra, nota 5.
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Kirche < kuriakhv (ceea ce echivalează cu dominicum)33. Din cauza persecuţiei
lui Athanaric, el şi adepţii săi s-au refugiat în Imperiul Roman. O altă persecuţie s-a produs pe timpul regelui Ingerich (Wingeric34; pe când domneau împăraţii
Valentinian, Valens şi Gratian); moaştele martirilor goţi au fost duse de regina
Gaatha şi fiica sa Dulcilla la Cyzic35.
La fel de relevant este cazul gepizilor, şi ei arieni (o parte refugiaţi în Imperiu,
după înfrângerea lor de către longobarzi, în 567); unii au rămas totuşi pe pământul Daciei. În Transilvania, un principe al lor, Om(a)harus, cunoscut din inscripția
(însoțită de semnul crucii) de pe un inel de aur din tezaurul de la Apahida, era
creștin36; de bună voie sau cu forţa, se vor fi creștinat mulți dintre supușii săi (precum francii lui Clovis, aproximativ contemporanul său). Se poate chiar presupune
că, de momentul exercitării autorității de către gepizi în Transilvania (sub protecția
fie și nominală a împăratului romanilor, dar chiar şi mai târziu sub stăpânirea avarilor), se leagă păstrarea şi chiar progresul creștinismului în Transilvania. Creștini
erau și alți gepizi, care trăiau sub dominația altor barbari, precum acel gepid care
conduce pe generalul Priscus, în 593, spre locul unde sălășluia Musucius, căpetenia sclavinilor (Theophanes Confessor, anul 583; Fontes, II, p. 607).
Divinitatea credinţei daco-romanilor (protoromânilor) este, precum în toate
credinţele monoteiste, unică şi anonimă: este Deus, pur şi simplu (cf. fr. „Mon
Dieu”, germ. „Mein Gott”)37, dar şi în româna veche: Dzeu (Codicele Voroneţean,
Psaltirea Scheiană). Forma din limba română antepune un cuvânt latin cu semnificaţie adânc socială, dominus (în forma contrasă domnus, întâlnit chiar în inchinările către divinităţile romane „păgâne” din Dacia38), într-o invocaţie: Domine
Deus (vocativ) > Domne (Dumne) Deu > Dumnezeu. Tot dintr-o invocaţie, per Deum
> (per) Deu provine atât de des rostitul „zău!”, luat drept chezăşie.
De asemenea, trebuie reţinută forma în care numele Mântuitorului Iisus
Christos a intrat din latina populară în limba română: Cristos39; de altfel, această
formă este panromanică40. Cel de-al treilea component al Sfintei Treimi, Spiritus
sanctus, a fost înlocuit, în cursul evului mediu, prin Sfântul Duh (din slava bisericească) (dar apare în credo la istroromâni). La fel au dispărut din vocabularul
33
34
35
36
37

38
39

40

Aceeaşi etimologie este valabilă pentru sud-sl. църква (crkva).
H. Wolfram, Histoire des Goths, Paris, 1990, p. 82 şi nota 194.
Fontes, II, p. 727.
Vezi IGLR, 437; cf. N. Gudea, Christiana minora, p. 456–466.
Al. Niculescu, Despre numele Dumnezeu în limba română, în vol. Creştinismul românesc, 2017,
p. 428–446.
IDR, II, 192; ILD, II, 885, 901, 922.
Această formă arată vechimea creştinismului la români, care datează din primele secole
ale acestei credinţe; forma Iisus Hristos, agreată în Biserica Ortodoxă Română, cu pronunţie
hipercorectă, este greco-slavonă, deci dintr-o vreme când creştinismul românilor avea deja o
vechime de cel puţin un mileniu!
Numele Mântuitorului apare, în limba italiană, Gesù Cristo; chiar dacă în limba franceză este
Jésu-Christ, al doilea element teonimic se pronunţă tot Crist; în spaniolă şi portugheză este
iarăşi Cristo.
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liturgic şi alţi termeni de origine latină, precum corpus Christi („trupul lui Cristos”),
miserere41 (înlocuit cu „a milui”) ş. a.
„Panteonul” creştin trebuie completat cu Maica Domnului42: primul termen
este slav (mediobulgar); a persistat şi forma latină, ceea ce se deduce din evoluţia
lingvistică Virgo > virgula > vergura (Vergura) (arhaic în dialectul daco-român)43;
tot latinească este forma Fecioara: forma feminină de la *fetiolus < fetus (foetus).
Lexicul creştin românesc este preponderent latin; iată câteva exemple44: altar
(altare, altarium) > altar (“autel”), angelus > înger (“ange”), basilica (biserică)45,
baptisare (a boteza), beatus (bietul: fericitul), blasphemum (blestem) şi blasphemare, blastimare (a blestema), kalendae (colindă; prin filieră slavă?; v. totuşi forma
rotacizată, corindă, în Maramureş46), communicare (a cumineca; tot mai frecvent
„a (se) împărtăşi”, iarăşi etimologie romanică), commendare (a încredința, a
comanda: a îndeplini riturile pentru morți), credere (a crede), credentia (credință),
christianus (creștin), crux (cruce)47, diabolus (diavol; regional: „ghiavol”), draco,
icona (icoană), ieiunare (a ajuna), inclinare (a se închina), laboratoria (dies) (zile
lucrătoare), ligare (carnem ligare: cârnelegi, caseum ligare: câșlegi; lăsatul postului de carne, respectiv de brânză), lex (lege: credință), martyr (martur: cel care
mărturiseşte credinţa), monumentum (mormânt), orare (a ura), peccatum (păcat),
pervigilium (priveghi), quadragesima (păresimi: postul Paștilor), rogare (a se
ruga), salutare (a săruta; îmbrăţişarea creştină), sanctus („sânt”; cf. Sântămăria,
Sâmpetru; cuvântul „sfânt” este preluat prin filieră slavă: sveatîi), scriptura, servatoria (dies) (sărbători), suflet48. La acestea se mai pot cita adăuga cuvinte intrate în
limba latină din greacă: litourgia49 (liturghie) şi presbuvtero” (presbyter, preot)50.
41

42

43
44

45

46
47

48

49

50

Păstrat până în plin ev mediu; vezi H. Mihăescu, La romanité dans le sud-est de l’Europe,
Bucureşti, 1993, p. 287.
Vezi studiile lui Al. Niculescu, Maria Fecioara şi Maria – auxilium christianorum din culegerea
recentă Creştinismul românesc, p. 399–11, respectiv 412–418.
Vergura apare în Codicele Voroneţean („vărgura”) şi în Credo la istroromâni.
Vezi: V. Pârvan, Contribuţii epigrafice la istoria creştinismului daco-roman, Bucureşti, 1911, p. 110
şi urm.; H. Mihăescu, Langue latine, p. 310–313; idem, Romanité, p. 294–303; C. Poghirc, în
N. Djuvara (coord.), Aromânii, Istorie. Limbă. Destin2, Bucureşti, 2012, p. 40–41.
Despre originea termenului pentru lăcașul de cult creștin la români, vezi: C. Daicoviciu, Dacica,
Cluj, 1969, p. 516 (nota 40: ecclesia); C. C. Petolescu, AO (s.n.), 10, 1995, p. 31–33 (= Contribuţii, I,
p. 156–158); N. Zugravu, în Classica et Christiana, 2, 2007, p. 249–299.
În Maramureş, colindătorii se adresează gazdei: „Slobodu-i a corinda?”.
Suportul arheologic: Em. Popescu, Crucea şi răstignirea Mântuitorului Iisus Hristos în creştinismul
timpuriu, Bucureşti, 2016.
Al. Niculescu, Creştinismul românesc, 2017, p. 419–427: sufflare > *sufflatus, suflet. De reţinut şi
sensul „a-şi da sufletul” (a-şi da duhul: a muri).
Cuvântul litourgiva se întâlneşte în Scythia Minor în lexicul epigrafic histrian (ISM, I, 57, 180,
378); este posibil ca acesta (mai degrabă decât missa) să fi intrat în lexicul religios din Moesia
Inferior, deşi nu există vreo atestare epigrafică. În română s-a păstrat sl. „slujbă”, intrat în cursul
evului mediu; „liturghie”, din greacă, este şi mai târziu.
Cuvântul presbyter provine din greacă (prevsbu”, „bătrân”; presbuvtero” este la gradul
comparativ); cuvântul grec este atestat în epigrafia daco-moesică (vezi IGLR, p. 419, indici). În
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Tot denumiri latine au și principalele sărbători creștine: Crăciunul – de la calatio51
sau mai degrabă de la creatio52 – și Paștele (Paschae). Reţinem că această terminologie latină, preluată într-un mod asemănător, se întâlneşte la vorbitorii dialectului aromân53 – ceea ce subliniază încă o dată vechimea creştinismului la dacoromâni (din vremea când aparţineau aceleiaşi unice Romania daco-moesice).
Cât priveşte termenul (cuvântul) paganus, acesta este panroman în lexicul
creştin. Iniţial, pagani desemnau pe locuitorii unui pagus, unitate administrativă
(cuprinzând un număr de vici) din teritoriul unui oraş roman (municipium sau colonia), fiind atestat deopotrivă în Dacia şi Moesia, dar şi în provinciile occidentale
(Gallia) şi Africa de Nord. Creştinismul a câştigat mai întâi oraşele, lumea rurală
rămânând multă vreme adeptă a vechilor culte; dintr-un studiu recent aflăm că
în Gallia creştinarea satelor începe abia în secolul al IV-lea, forme ale păgânismului persistând până în secolele VII-VIII54. În cuprinsul romanităţii dunărene, acest
„stigmat” religios aplicat pagani-lor datează probabil încă din secolul al IV-lea55,
odată cu noua politică religioasă a împăratului Constantin cel Mare. De altfel, în
secolul al IV-lea, oraşele Daciei erau doar ruină şi amintire; pe de altă parte, credinţa creştină începe să câştige şi satul (vezi locul pătimirii lui Sava Gotul).
Aceluiaşi lexic creştin i se pot adăuga unii termeni privitori la familia creştină
şi îndeplinirea sfintelor taine: adfinis (affinis)56 > fin; amita (sora tatălui) > mătuşă,
avunculus > unchi, barbatus > bărbat, commater (mamă „asociată”, naşă: v. cumătră), cognatus > cumnat, consocrus > cuscru, miles (mire)57, nonnus > nunnus (nun,
naş) etc.

51
52

53
54

55

56

57

româneşte a dat preut (preot); de la Gh. Brătianu (O enigmă şi un miracol istoric: poporul român,
ed. St. Brezeanu, Bucureşti, 1988, p. 177), aflăm că forma preut se întâlneşte şi în dialectul
sicilian al limbii italiene. El a intrat în lexicul creştin daco-moeso-roman în faza străromână; a se
compara cu fr. prêtre (aceeaşi etimologie).
Sextil Puşcariu, Limba română, I, Bucureşti, 1940, p. 145: calatio > cărăciuna > Crăciun.
Vezi Traian Diaconescu, La motivazzione semantica della parola romena Crăciun = Natale.
Studi sulla terminologia cristiana della Romania orientale, SAA, 5, 1998, p. 167–174 (cu toată
bibliografia). Vezi antroponimul Crăciun purtat de un aromân din Tessalia, într-un document
din anul 1348 de la Ştefan Duşan (apud Silviu Dragomir, Românii din nordul Peninsulei Balcanice
în evul mediu2, Cluj-Napoca, 2012, p. 26: Kratzouvnhn).
C. Poghirc, în Aromânii, p. 40.
Yann Codou, Marie Geneviève Colin, La christianisation des campagnes (IVe-VIIIe s.), Gallia, 64,
2007, p. 57–83.
Slavii au preluat, de la populaţia daco-moeso-romană, acest cuvânt în forma pogan; ulterior
acesta a intrat şi în limba română, dar cu sens peiorativ.
Etimologia era remarcată de un străin în serviciul lui Constantin Brâncoveanu: Anton Maria del
Chiaro, Revoluţiile Valahiei, Bucureşti, 2012, p. 82.
Etimologia romană a fost propusă de W. Meyer-Lübke, Romanisches etymologisches Wörterbuch3,
Heidelberg, 1935, nr. 5568; ceea ce Al. Rosetti, Istoria limbii române4, Bucureşti, 1964, p. 177
consideră „dubios”. În favoarea etimologiei propuse, vezi totuşi exemplele citate chiar de Al.
Rosetti în aceeaşi carte, la p. 117, unde exemplifică păstrarea în română a formei nominativului:
împărat, jude, oaspe, om, nume, preot < imperator, iudex, hospes, homo, nomen, presbyter; vezi
încă: oaste < hostes (plural!) şi cap < caput (IDRE, II, 363 = AE, 1969–1970, 583: quod cepisset
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Aici trebuie reţinute câteva remarci asupra denumirii spaţiului temporar în
limba română. Astfel, numele zilelor (dies), de luni până vineri, sunt daco-romane
(păgâne); dar sâmbăta (sabbatum – savbbaton) este un termen iudeo-creştin58, iar
duminica (Domenica dies) este latin creştin. Aceeaşi observaţie priveşte denumirile populare ale lunilor anului: doar două sunt moştenite din calendarul roman
(prier din Aprilis mensis şi gustar din Augustus mensis)59; dar numele ultimei luni
a anului este „undrea” < andrea (mensis) acesta derivă din numele Apostolului
Andrei (Andreas)60 (deci luna ce urmează morţii Apostolului: 30 noiembrie, anul
42). Se vede că în romanitatea dunăreană (daco-moesică) exista în secolul al
IV-lea o tradiţie despre vechimea apostolică a creştinismului lor61.

58

59

60

61

Decebalu et capu eius pertulisset ei Ranisstoro). Cuvântul miles > mire, păstrat în limba română,
se adaugă termenilor militari moşteniţi direct din latină, care subliniază importanţa elementului
militar în procesul de romanizare; vezi C. Poghirc, Romanisation linguistique et culturelle dans les
Balkans. Survivances et évolution, în vol. Aroumains, 1989 (non vidi; vezi traducerea românească
a studiului în Aromânii2, p. 51); St. Dumistrăchel, Semnificaţia ariilor regionale ale unor elemente
autohtone din vocabularul limbii române, în vol. Dialectologia, Bucureşti, 1989, p. 62 (apud
N. Saramandu, La romanité orientale, Bucureşti, 2008, p. 112). – Vezi totuşi în Psaltirea Scheiană
(ediţie: I. A. Candrea, I-II, 1916) cuvântul mărit cu sensul de mire, provenit evident din lat. maritus
(căsătorit, soţ); să căutăm aici etimologia acestui pretins cuvânt dacic: maritus > mărit > mire?
În limba română, cuvântul sâmbătă derivă din termenul popular sambata: vezi R. Cavenaille,
Corpus papyrorum Latinarum, Wiesbaden, 1958, p. 256 (4–5): propter sambatha (secolul al
II-lea p. Chr.) (citat de H. Mihăescu, Langue latine, p. 66 § 48); pentru circulaţia sa şi în latina
occidentală, vezi forma în care s-a transmis (păstrat): fr. samedi, engad. samda, ba chiar şi germ.
Samstag (vezi H. Mihăescu, Romanité, p. 121 § 99, p. 303 § 216, p. 446 § 349).
Vezi CIL, III, 1051 (= ILS, 7144; IDR, III/5, 164): inscripţie din 23 mai 205: (ante diem) X K(alendas)
Iun(ias) lun(a) XVIII die Iovis („L’inscription est doublement datée: selon le calendrier romain
X·K·IVN, et selon le calendrier oriental, le dix-huitième jour du mois de l’année lunaire, le jour
de Jupiter et, par conséquant, le quatrième jour de la semaine”, Ioan Piso); de reţinut utilizarea
cuvântului luna > rom. „lună”, ceea ce este o noutate absolută în epigrafia latină, cum remarca
V. Pârvan, Contribuţii epigrafice, p. 131–132. Vezi şi H. Mihăescu, Langue latine, p. 282 § 290.
Pentru trecerea de la a la u, vezi ambulare > a umbla: (H. Mihăescu, Langue latine, p. 283 § 291
şi p. 301 § 307; angulus > anglus > unghi; avunculus > unchi (H. Mihăescu, Langue latine, p. 241, §
228).
Aceasta poate fi „tradiţia” (paravdosi”) pe care se bazează Origene, în Comentariile la Geneză
(III, 24; v. Fontes, I, p. 717), preluate de Eusebius din Caesarea, în Istoria bisericească (v. Fontes,
II, p. 15): „Când Sfinţii Apostoli şi ucenici ai Mântuitorului s-au imprăştiat în toata lumea locuită
pe atunci, Toma, după cum spune tradiţia, a primit [prin tragere la sorţi] Parthia, iar Andrei
Scythia...”. Această tradiţie este preluată de alte surse: Calendarul gotic (ataşat Bibliei traduse
în gotică de Ulfila; secolul al IV-lea), Martirologiile istorice occidentale (din secolele VIII-IX);
„Viata Sfantului Apostol Andrei” de călugarul Epifanie (secolul al VIII-lea); Sinaxarul Bisericii
Constantinopolitane. Disputa între istoricii moderni are ca obiect dacă este vorba de Scythia
nord-pontică (cu câteva oraşe greceşti) sau cea din Pontul stâng (Scythia Minor; după reforma
administrativă de la sfârşitul secolului al III-lea, o provincie romană cu numele Scythia); este
chiar posibil ca periplul pontic al Apostolului Andrei să fi cuprins toate cetăţile greceşti nordşi vest-pontice, unde poate existau comunităţi iudaice (vezi în această privinţă: S. Usakov –
D. Žuravliev, Das Altertum, 59, 2014, p. 279–302; prezentare în AE 2014, 1161). Pentru trecerea
Apostolului prin zona Pontului stâng pledează altă ştire, păstrată în Synaxarul citat, anume că
Sfântul Apostol Andrei a hirotonit ca episcop la Odessos (Varna de azi) pe ucenicul său Amplias

https://biblioteca-digitala.ro

18 | Constantin C. Petolescu

Tot în legătură cu lexicul creştin pot fi toponimele având ca bază Jidova
(„Cetatea jidovilor”: vezi Ierusalim, Bethlehem etc.) şi despre care daco-romanii
aflau de la misionari şi chiar de la presbiterii daco-romani. Tot legat de tradiţia
biblică poate fi cuvântul moş62 („bătrân înţelept”, care nu pare a fi dacic, cum se
admite de lingvişti, ci derivat de la Moses-Moshe: Moise, conducătorul biblic şi
reformatorul religios al evreilor)63.
Interesant este a urmări și raporturile dintre creștinism și păgânism64. În lumea
romană târzie, rezistența față de creștinism devenise o formă de manifestare a
orgoliului „stăpânilor lumii” față de valorile eterne ale civilizației romane (grecoromane). Păgânismul este persistent chiar și în cetățile de pe limes-ul dunărean,
sub privirile episcopilor creștini. La nord de Dunăre, în medii datând sigur din secolul al IV-lea, întâlnim urme clare ale persistenței păgânismului: astfel, în quadriburgium de la Hinova au apărut mai multe piese religioase păgâne (două figurine de
bronz reprezentând pe zeița Venus, o plăcuță de marmură cu chipul lui Pan, un
fragment de plăcuță de marmură cu reprezentarea sacrificiului mithriac65); de asemenea, la Sucidava, într-un mormânt (din secolul al IV-lea) s-a descoperit un fragment de terra sigillata cu reprezentare dionisiacă și un bust de lut al unei divinități
feminine (Hecate?)66, iar în stratul de incendiu hunic de pe cetate (începutul secolului al V-lea) o statuetă de bronz reprezentând un zeu Lar67. Descoperirile arheologice lasă însă adesea să se întrevadă efectele intoleranței adepților noii credințe68.
În mitologia populară românească apar o serie de personaje, clare reminiscenţe ale păgânismului antic69, uneori chiar perpetuate şi transmise prin interme-

62

63

64
65
66
67
68

69

(sărbătorit la 31 octombrie); acesta poate fi cel salutat de Sfântul Apostol Pavel în epistola către
Romani (16, 8). Vezi şi Hipolit Romanul: „Andrei a vestit [cuvântul Evangheliei] sciţilor şi tracilor”
(Fontes, I, p. 713).
De aici derivă termenii moşie şi moşnean, desemnând pământul moştenit (iar nu cumpărat) şi pe
posesorii lui.
Această ipoteză mi-a împărtăşit-o – cu mulţi ani în urmă – eruditul arheolog şi istoric Petre
Diaconu, în cursul numeroaselor discuţii academice din cadrul Institutului de Arheologie
din Bucureşti (ipoteză, după ştiinţa mea, rămasă inedită). De reţinut astfel o informaţie a lui
Philostorgius (Istoria bisericească, II, 5; vezi Fontes, II, p. 203): „Împăratul [Valens?] a aşezat în
părţile Moesiei această mulţime de transfugi [goţi creştini], care cum a vrut; pe Urfilas îl avea în
cea mai mare cinste, încât adesea, vorbind despre el, îi zicea Moise din timpul nostru (oJ ejf’ hJmw’n
Mosh’”)”
C. C. Petolescu, Creştini şi păgâni în Dacia (secolele IV–VI), în Contribuţii, I, p. 292–300.
M. Davidescu, Cetatea romană de la Hinova, Bucureşti, 1989, p. 82–86.
H. Nubar, în Buletinul Monumentelor Istorice, 40, 1971, 3, p. 48–50.
D. Tudor, Dacia, 11–12, 1945–1947, p. 192, nr. 33, fig. 37.
Astfel, în thermele de la Slăveni, într-un puţ abandonat, s-au descoperit mai multe fragmente
dintr-un grup statuar dionisiac; să fie simplă întâmplare, dacă avem în vedere existenţa
în apropiere a unei basilici creştine? De asemenea, la Ulpia Traiana Sarmizegetusa, capul
împăratului Decius, mare persecutor al creştinilor, a fost descoperit în afara oraşului, unde
fusese poate ascuns de furia victimelor persecuţiei. La Olbia, numele lui Decius este martelat
(AE, 1996, 1358); (dar acest împărat nu a suferit o damnatio memoriae).
Irina Nemeti, Calea Zânelor. Moşteniri antice în mitologia românilor, Cluj, 2004.
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diul creştinismului daco-moeso-roman. Unele provin din păgânismul roman şi au
un loc aparte în creştinismul popular românesc, astfel: Floriile (Floralia, antica
sărbătoare a florilor, serbată între 27 aprilie şi 5 mai, peste care s-a suprapus
Intrarea Domnului în Ierusalim)70, Rusaliile (Rosalia, sărbătoarea rozelor – a trandafirilor şi a morţilor71, peste care s-a suprapus Pogorârea Sfântului Duh)72 (date
schimbătoare, în funcţie de sărbătoarea Paştilor) şi Sânzienele (Sancta Diana,
„Sfânta Diana”73- peste care s-a suprapus Naşterea Sfântului Ioan Botezătorul;
24 iunie74). O divinitate „naţională” a romanilor, Venus (vezi Aeneadum genitrix –
invocaţia cu care începe poemul lui Lucretius Carus, De rerum natura), era foarte
populară în lumea satelor şi în armată; ea a dat numele unei zile din calendar
(vineri), dar este şi un personaj (pozitiv) din folclorul românesc, Sfânta Vineri <
Sancta Venus (?) (peste care s-a suprapus cultul Sfintei Parascheva, favorizat de
faptul că, în greacă, paraskeuhv înseamnă „vineri”).
De asemenea, folclorul românesc mai păstrează numele unor mici divinităţi
slave (Procopius din Caesarea le numeşte nimfe75), precum şi ielele şi rusalcele76,
dar cu rol malefic77, şi Somodiva78.
70

71

72

73

74

75

76

77

78

V. Pârvan, Contribuții epigrafice, p. 110; I. Ghinoiu, Mitologie română. Dicţionar, Bucureşti, 2003,
p. 117–118.
„Ospățul funerar” (pomana) creștin şi rememorarea (pomenirea) periodică a morţilor (vezi
„Moşii de vară” şi „Moşii de iarnă”) îşi au rădăcinile tot în păgânismul roman daco-moesic.
V. Pârvan, Contribuţii epigrafice, p. 110–116; I. Ghinoiu, Mitologie română. Dicţionar, p. 238–239;
contaminarea cu rusalcele (slave) atribuie rusaliilor şi un spirit malefic.
V. Pârvan, Contribuţii epigrafice, p. 123: Sancta Diana-Sânzana, cu nota 564: „«Sânziana» cred
că e o formă eufonică, analogistică, de ordin secundar. – Dimpotrivă, filologii derivă cuv.
«Sânziene» (sic: spre deosebire de «Sânzeana»?) din Sanctus Ioannes deşi istoric-religios nu văd
cum putea să se prefacă Sf. Ioan în Ileana Cosânzeana!”.
La aceeaşi dată, calendarul popular (dar şi creştin) înregistrează şi Dragaica (Drăgaica,
Drăgaicele), ajunse pe filieră bulgară, care s-au suprapus peste Sânziene: R. Vulcănescu,
Mitologie română, Bucureşti, 1987, p. 489–490; I. Ghinoiu, Vârstele timpului, Bucureşti, 1988,
p. 263–270; idem, Mitologie română. Dicţionar, Bucureşti, 2003, p. 251–252 (Sânzienele sunt
cunoscute în Oltenia, Banat, Transilvania, Maramureş, Bucovina, Moldova de Nord; Drăgaicele –
în Dobrogea, Muntenia, sudul Moldovei).
Procopius din Caesarea, Despre războaie, VII, 14, 24 (vezi Fontes, II, p. 443): „Ei mai cinstesc şi
râuri, nimfe şi alte zeităţi...”.
Asupra originii, vezi Maria Comşa, în Istoria României, I, Bucureşti, 1960, p. 53: „Ei credeau că
în râuri ar trăi rusalcele (al căror nume provine de la sărbătoarea romană rosalia – praznicul
rozelor) şi vilele. Erau însă şi vile despre care credeau că ar trăi în pădure. Rusalcele şi vilele
erau socotite în general răuvoitoare faţă de om şi de aceea trebuiau să fie înduplecate prin
jertfe. Probabil acestea erau nimfele pomenite de Procopios”. Este clar că etimologia numelui
ielelor trebuie căutată în acele vile; despre acestea vezi Svetlana Tolstoj, Ljubinko Radenković
(ed.), Словенска митологија. Eнциклопедијски речник (Slovenska Mitologija. Enciklopedijski
Rečnik), Belgrad, 2001, p. 80–82, s. v. Vila, Samovila, Samodiva (în sârbă); Annemarie SorescuMarinković, Самодива код Влаха, loc. cit., p. 247–248; vezi şi Sorin Paliga, Mitologia slavilor,
Bucureşti, 2013, p. 63, 66.
Despre aceste divinităţi în folclorul românesc, vezi I. Ghinoiu, Dicţionar, p. 141–142 (ielele), 238–
239 (rusaliile).
Somodiva este cunoscută cel puţin în Mehedinţi, precum şi la românii din valea Timocului;
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Între aceste personaje (la limita dintre divin şi folclor), se află şi Dochia (Baba
Dochia)79 – posibilă reminiscenţă a unei divinităţi dacice. Acest personaj al mitologiei populare prezintă un caracter întrucâtva panromânesc, cum arată receptarea
legendei sale din Mehedinţi până în zona Ceahlăului80; ea subliniază importanţa
păstoritului transhumant în istoria (chiar etnogeneza) poporului român81.
Creștinismul daco-roman este plin de rămășițe ale păgânismului antic; dimpotrivă, este lipsit de manifestări ale ereziilor apărute în secolul al IV-lea. Acestea
dovedesc calea populară a răspândirii şi implicit vechimea (caracterul primar)
creştinismului românesc.
Fără îndoială, credința (lex: legea!) reprezenta un element de coeziune a
romanilor (daco-romanilor) în fața lumii barbare ostile82. Şi totuşi, creștinismul
facilita dialogul între comunități umane de neamuri diferite: romanii nu erau un
nou « popor ales »; credincioşii, indiferent de neam, alcătuiau o natio christiana;
căci, aşa cum afirma Sf. Optatus (episcop din Milev, Numidia) (II,1)83: ecclesia una
est…
Limba latină, în afară de rolul ei de limbă de comunicație, era și o limbă de cult.
Astfel, creștinismul devine factorul final favorizant în extinderea procesului de
romanizare. După primul impact violent între barbarie și civilizație, migratorii (cei
germanici, mai întâi) suferă și ei, treptat, același fenomen de integrare: mai întâi
economică, apoi militară (federați și mercenari), în sfârșit religioasă (prin adoptarea creștinismului); din dușmani ai Imperiului, ei devin cu timpul apărători ai

79

80

81

82

83

vezi mai nou: Annemarie Sorescu-Marinković, Самодива код Влаха: Интерпретација и
реинтерпретација фолклорног текста, în vol.: Marjana Detelić (ed.), Моћ књижевности:
In memoriam Ана Радин (The Power of Literature. In memorian Ana Radin), Belgrad, 2009
(în sârbeşte; cu un scurt rezumat englez, p. 271: Samodiva with the Vlachs. Interpreting and
Re-Interpreting the Folklore-Text); vezi iarăşi Annemarie Sorescu-Marinković Fiinţe demonice la
românii din Timoc (Serbia), 2010, rezumatul tezei de doctorat, Universitatea din Cluj-Napoca
(Facultatea de litere), p. 13.
Despre acest personaj al mitologiei populare, vezi îndeosebi: Bogdan Petriceicu-Hasdeu,
Etymologicum Magnum Romaniae, III, Bucureşti, 1898, col. 2278–2283; Romulus Vulcănescu,
Mitologie română, Bucureşti, 1987, p. 332–335; I. Ghinoiu, Vârstele timpului, Bucureşti, 1988,
p. 197–203; idem, Dicţionar, p. 26–27; Irina Nemeti, Calea zânelor, p. 160; C. C. Petolescu, Baba
Dochia. O reminiscenţă a păgânismului daco-roman, Drobeta. Seria etnografie, vol. 26, 2016,
p. 7–13.
Pentru spaţiul în care s-a receptat această legendă, vezi: Adrian Fochi, Datini şi eresuri populare
de la sfârşitul secolului al XIX-lea: răspunsurile la chestionarul lui Nicolae Densuşianu, Bucureşti,
1976, p. 123–129 (citat de I. Ghinoiu); Doina Grecu, Din materialul ALR. Sărbători băbeşti.
Dacoromania (s.n.), Cluj-Napoca, III-IV, 1998–1999, p. 45–46.
Ov. Densușianu, Limba română, I, 1961 (ed. J. Byck), p. 28 (reminiscenţele păgâne se datorează
păstorilor, mai puţin legaţi de aşezări statornice şi deci de contactul cu biserica).
Vezi în această privinţă: D. M. Pippidi, Lex – „credinţă” într-o inscripţie africană, StCl, 16, 1974,
p. 249–251 (= idem, Studii de istorie şi epigrafie, Bucureşti, 1988, p. 101–103). Să ne amintim de
istoria evreilor: după desfiinţarea statului lor de către Imperiul Roman şi diaspora ebraică, au
rezistat ca popor timp de două milenii uniţi în jurul credinţei lor monoteiste.
Fontes, II, p. 52.

https://biblioteca-digitala.ro

Creștinismul popular daco-roman și rolul său în etnogeneza românilor | 21

civilizației europene în fața barbarilor veniți din stepele asiatice. Invers, rezistența
la integrare se manifestă prin respingerea creștinismului (de exemplu, prigoana
anticreștină a regelui got Athanaric) sau prin adoptarea arianismului (și perseverarea goților în erezia monofizită).
Prin urmare, etnogeneza românilor poate fi judecată nu doar ca un fenomen rasial (nici exclusiv daco-roman), ci mai cu seamă lingvistic-cultural şi
spiritual-creştin.
Se poate conchide că în cursul secolelor IV-VI, romanizarea a cuprins cvasitotalitatea teritoriului vechii Dacii (cea din graniţele descrise de Ptolemeu); aceasta
explică rezistenţa şi supravieţuirea romanităţii carpato-dunărene în faţa mareei
slave.
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L’Année épigraphique, Paris

AISC

Anuarul Institutului de Studii Clasice, Cluj, I-V, 1928–1948
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AO
BOR
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DREPTUL LA MOȘTENIRE AL FEMEII ÎN
SOCIETATEA TRADIȚIONALĂ ROMÂNEASCĂ
Roxana Deca
THE WOMAN’S RIGHT FOR INHERITANCE IN THE
ROMANIAN TRADITIONAL SOCIETY
The study of the Judiciary documents of Romanian Medial Times emphasizes a
rich and tinted judicial politic, a tradition of a vivid royal diplomacy until 1600,
and replace afterwards with an equivalent referee to the codex. Through a vast
analysis of the royal diplomacy`s documents regarding the Romanian woman
situation related to the right of inheritance and property, it is relevant the fact
that byzantine law positively influenced her individual status. She had total
right of inheritance and property. At the same time the Romanian customary
and official judicial system offered equal rights of inheritance to all the descendants, no matter of sex or place taken into the birth succession. More to say,
after marriage, the couple`s wealth became common possession and the alienation of it was a common decision of both spouses (with the agreement that the
man had the last word in it).
Keywords: the right, tradition, property, inheritance, woman
Cuvinte cheie: drept, tradiție, proprietate, moștenire, femeie

Pentru definirea poziţiei femeii române faţă de dreptul la succesiune sau
asupra dreptului de moştenire, începând din sec. al XVII-lea, în societatea tradiţională românească, trebuie să ținem cont atât de evoluţia dreptului cutumiar,
cât şi de a celui scris, din perioada amintită. În toate societăţile tradiţionale europene numele şi ordinea la naştere au fost criterii de ierarhizare socială, cu consecinţe asupra statutului individului. Astfel, la noi a funcţionat sistemul patriliniar
de transmitere atât a numelui, cât şi a proprietăţii. S-a făcut încă de la romani o
diferenţă între succesiune şi moştenire, succesiunea indicând transmiterea autorităţii, iar moştenirea transmiterea proprietăţii. În antichitatea romană se practica succesiunea unică şi moştenirea egalitară, adică primul născut pe linie masculină moştenea funcţia de autoritate a tatălui, în timp ce restul succesorilor pe
linie masculină beneficiau, alături de primul născut, de partajul egal al bunurilor
DROBETA, Etnografie, XXVII/2017, p. 23–44
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imobile. Fetele ieşeau la căsătorie din cadrul grupului domestic, erau excluse de
la partajul imobiliar, în schimb primeau la căsătorie o dotă mobilă. Acest sistem
de moştenire s-a menţinut la slavi, caucazieni şi albanezi.
În susţinerea ipotezei privind obârşia dreptului cutumiar românesc, folosirea unor termeni latini care desemnează principalele structuri comunitare,
pe întreg teritoriul românesc, dovedeşte continuitatea de dezvoltare istorică a
poporului român pe acest teritoriu, iar dovada că obiceiul pământului vine de la
dreptul roman, iar nu de la o formă rudimentară tracică, stă în faptul că termenii dreptului nostru, în principiu, sunt romanici, latini. Noţiunile de vatră, zestre,
moş, moşie, moştean, moştenire, a moşteni, moştenitor provin din fondul lexical
autohton. Pentru lege, ţăran, sânge, casă, curte, pământ, ţară, câmp, bătrân se
folosesc cuvinte de origine latină. Coincidenţa procesului semantic pentru dublul
sens al lui moş şi bătrân, adică un element autohton şi altul latin, „presupune, în
mod necesar, continuitatea de dezvoltare istorică pe acelaşi teritoriu a poporului
care a creat-o” 1.
Uzitarea unor cuvinte ca: lege, judecată, drept, nedrept, judeţ, judeciu, parte,
jurat, jurător, dovedeşte că temeiul vieţii noastre juridice a fost fără întrerupere
romanic 2.
Tot ceea ce s-a împrumutat ulterior s-a „altoit pe tulpina juridică romană,
de a cărei păstrare mărturisesc convingător noţiunile foarte vaste ale cuvintelor
amintite”3.
Cuvinte slave provenite prin împrumut au dezvoltat noţiunile de obicei,
obşte, sfat, rudenie, sărac, bogat, jalbă, pricină, pâră, pravilă, ocol, plasă, staroste, gloabă, zestre. Uneori aceeaşi structură poate fi exprimată prin cuvinte de
origine diferită, fapt care atestă afirmaţiile anterioare: moş (autoht.), bătrân (lat.),
lege (lat.), obicei (slav).
Haşdeu considera că ideile juridice cunoscute la români sub denumirea de
„obiceiul pământului” sunt, în majoritate, de origine romană.
I. Nădejde, publicist, sociolog şi om politic liberal din 1899, considera că ideile juridice nescrise ale românilor sunt de origine tracică.
M. Kogălniceanu susţinea că o bună parte a dreptului vechi român este de
origine slavă, fiind influenţat de dreptul bizantin şi indirect de dreptul roman 4.
Pravilele româneşti care aveau la bază dreptul bizantin şi pe cel roman intrau
adesea în conflict cu obiceiul pământului. Astfel, un exemplu este acela că răpirea
unei fete era aspru pedepsită de biserică şi de dreptul penal bizantin, iar la noi,
obiceiul local străvechi făcea ca răpirea să fie un mod tradiţional de pregătire a
căsătoriei, răpirea făcându-se chiar cu voia fetei pentru a-i determina pe părinţii
1

2
3
4

Valentin Al. Georgescu, Bizanţul şi instituţiile româneşti până la mijlocul secolului al XVIII-lea,
Editura Academiei R. S. R., Bucureşti, 1980, pag. 62.
D. Drăghicescu, Din psihologia poporului român. Editura Albatros, Bucureşti, 1995, pag. 310.
Idem, pag. 311.
D. Drăghicescu, op. cit., pag. 308.
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reticenţi la căsătorie să consimtă la realizarea acesteia. Actul căsătoriei îl găsim
la români, după obiceiul pământului, aproape identic cu ceea ce era la romani.
Astfel, două din formele cele mai obişnuite de căsătorie la romani, prin răpire
şi prin frângerea turtei pe capul tinerei perechi, se practică şi în prezent atât în
mediul rural, cât şi în mediul urban. La munte aceste obiceiuri s-au conservat mai
bine, vorbim, cu precădere, de scena răpirii, simbolizată prin călăreţi sau nuntaşi
şi tălmăcită în oraţiile de nuntă (oraţie este cuvânt latinesc „curat”), ritual care
reproduce fidel paşii nunţii romane. Răpitul fetelor este un motiv des întâlnit în
cântecul popular tradiţional şi în întreg folclorul românesc.
Revenind la legea scrisă, deşi aplicarea pravilei de origine bizantină a fost
receptată ca o înfrângere a cutumei, ea a fost de fapt „un element al pluralismului
juridic indispensabil statului şi societăţii feudale” 5.
Caracterul „savant” al pravilei era o „necesitate istorică pentru formarea şi
dezvoltarea oricărui drept prenaţional şi naţional european” 6.
Dreptul la moştenire, după obiceiul pământului, prevedea egalitatea între
fraţi şi surori faţă de moştenirea ab intestat şi îndeosebi de averea mişcătoare,
ţinându-se cont şi de ceea ce se dăduse ca zestre. Tot Ioan Nădejde observa că
„nedreptăţirea fetelor la moştenire nu este luată din dreptul bizantin, nici din
obiceiul pământului, ci este o influenţă a dreptului feudal european”, deoarece
obiceiul pământului consacrase principiul roman al egalităţii dintre fraţi şi surori
la moştenirea averii mobile 7.
Egalitatea moştenitorilor, indiferent de sex, s-a generalizat şi s-a impus şi la
averea imobilă, ab intestat sau testamentară, o dată cu individualizarea proprietăţii, în regimul vieţii sociale româneşti organizate în stat, şi preluarea de la bizantini
a formei moştenirii testamentare. Referitor la poziţia reglementată prin lege, în
sec. al XVII-lea şi al XVIII-lea, vizând dreptul femeii la proprietate şi moştenire, s-a
constatat că pravila instaurase dreptul nominal al fiecărei persoane la avere moştenită pe cale legală. Documentele scrise datând din acea vreme susţin această
practică. Astfel, de exemplu, pentru a ilustra un proces de individualizare a proprietăţii sub auspicii bizantine, documentul din 19 iulie 1762 şi 1766 arată că divanul
şi mitropolia judeca după pravilă cazul moştenirii averii părinteşti de către fiica
rămasă unică supravieţuitoare, concluzionând că fiica „poate să dispună legal de
întreaga avere, fără ca alţii să aibă vreun drept”, deşi nepoţii tatălui, după vechiul
obicei patriarhal, al neamului de sânge, cereau să li se dea lor moşiile 8.
La 1831, Costache Conachi arăta că proprietatea, „cu cât mergi mai spre
Constantinopol şi spre Orient este mai nesigură şi mai desconsiderată, şi cu cât
mergi spre Apus, o vezi mai sigură, mai consolidată şi mai respectată” 9.
5
6
7
8
9

Valentin Al. Georgescu, op. cit., pag.121.
Ibidem
D. Drăghicescu, op. cit., pag. 315.
Valentin Al. Georgescu, op. cit., pag. 191.
Idem, pag. 198.
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Potrivit observaţiilor lui Ioan Nădejde, dreptul la moştenire egalitară nu a
fost luat de la slavi. Putem afirma că pravila a reglementat la români succesiunea
fragmentată şi moştenirea egalitară, după modelul practicat în mai toată Europa
Orientală. Potrivit tradiţiei şi cutumei pământului însă, în cadrul familiei tradiţionale româneşti, toţi fraţii aveau un statut relativ egal. Moştenirea fiind egalitară,
de regulă, fratele mai mic rămânea în gospodăria părintească, moştenind casa
şi ajutând părinţii la bătrâneţe, în timp ce ceilalţi fraţi beneficiau de construirea
unor locuinţe noi, independente de cea părintească.
Cercetătoarea Alina Ioana Ciobănel, în lucrarea Înrudire şi identitate, discută
despre contribuţia pe care o aduce John R. Goody în precizarea funcţiilor juridice
ale relaţiilor de rudenie, în particular a zestrei, susţinând că „autorul diferenţiază natura proprietăţii în funcţie de sex: imobilă, a bărbatului şi mobilă, a femeii,
relaţia dintre nivelul economic şi zestre, pe de o parte şi alegerea virilocală sau
matrilocală a reşedinţei, pe de altă parte” 10.
Conform dreptului cutumiar românesc, femeilor li se interzicea accesul la proprietatea funciară a părinţilor, dar şi la transmiterea numelui. Excepţie făceau familiile care nu aveau descendenţi pe linie masculină, situaţie în care fata moştenea
averea părintească. Cercetările întreprinse de H.H.Stahl în Ţara Vrancei au scos la
iveală persistenţa dreptului cutumiar până în prejma primului război mondial, cu
toate că legislaţia Cuza introdusese partajul egalitar între moştenitorii de ambe
sexe: „o caracteristică a vechiului obicei al pământului pe care nu-l mai găsim în
zilele noastre decât ca o amintire, este practica de a nu da fetelor pământ ca dotă”11.
În completarea acestei afirmaţii, cercetătorul constatase că „fetele nu aveau
nici un drept asupra pământului. Dota lor nu era formată decât din ceea ce puteau
duce în căruţă”12.
În Europa Occidentală s-a practicat moştenirea favorizantă, adică bazată pe
testament, prin care era favorizat unul dintre urmaşi, de obicei, de sex masculin.
La noi, dreptul cutumiar a continuat să existe deoarece legile inspirate din
legislaţia capitalistă nu au fost aplicabile cu stricteţe la infrastructura economică
şi raporturile sociale existente în ţară. În deceniile care au urmat dominaţiei otomane, pe parcursul secolului al XIX-lea, dreptul familial, deci dreptul cutumiar
românesc, în general, aplicat marii familii patriarhale, era încă valabil în mare
proporţie. Succesiunea testamentară este atestată documentar la români de
la mijlocul secolului al XV-lea. În Ţara Românească, în dreptul nescris, ca şi în
Făgăraş, de la finele secolului al XVI-lea, s-au îmbinat sistemul egalităţii sexelor cu
privilegiul masculinităţii13.
10

11
12

13

Alina Ioana Ciobănel, Înrudire şi identitate. Studii de floclor, Bucureşti, Editura Enciclopedică,
2002, pag.35.
Henri H.Stahl, Nerej, un village d’une règion archaique, vol. III, Bucureşti, 1939, pag. 326.
Henri H.Stahl, Les anciennes communautés villageoises roumaines, asservissement et penetration du capitalisme, Paris, 1969, pag. 57.
***, Istoria dreptului românesc, vol. I, Editura Academiei, 1980, pag. 519.
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Până la sfârşitul secolului al XVI-lea, moşia unei familii nu trebuia să se înstrăineze. Ea era inalienabilă. Nu trebuia să ajungă pe mâini străine familiei. Măsurile
pe care cutuma şi legea le luau în acest sens erau: dacă murea capul unei familii şi
dacă nu avea copii, moşia nu rămânea văduvei, ci fraţilor decedatului, respectiv
nepoţilor de frate. Totuşi, prin „înfrăţire”, soţia căpăta drept de stăpânire ca şi
bărbatul 14.
Potrivit vechiului drept românesc, fetele nu aveau drept să moştenească
moşii, însă aveau drept la zestre: „Inegalitatea sexelor în succesiunile ab intestat
este norma generală a vechiului drept muntenesc, era baza regimului succesoral
ab intestat. Nu se constată nici un caz multă vreme, în istoria Ţării Româneşti, ca
o femeie să participe la o succesiune ab intestat, fără să se fi produs o dispoziţie
a unui testator, care dispoziţie avea neapărată nevoie de aprobarea domnului.
Moşiile se moşteneau în descendenţă directă masculină. De aceea, când domnul
confirma cuiva dreptul de stăpânire asupra unei sau mai multor moşii, se specifica anume: confirmarea se face lui X, fiilor, nepoţilor, strănepoţilor etc. Dacă se
termina seria masculină a descendenţilor, moşia revenea domnului”15.
Privilegiul masculinităţii însemna că fiii şi descendenţii lor masculini aveau
dreptul de moştenire al descendenţilor masculini s-a impus în vechiul drept
românesc pentru stoparea intrării străinilor în domeniul proprietăţii familiale:
„statul românesc, care exista în vremea când nu se terminaseră pe la noi migraţiunile barbare, deci având sarcina unei neîntrerupte pânde politice, a trebuit să ia
măsuri severe pentru păstrarea moşiei familiale. De aceea, devoluţiunea proprietăţii era în favorul descendenţei directe masculine, iar alt titlu de drept pentru
proprietate se considera ca o excepţie aprobată de stăpânitorul statului.”
Rareori se introduceau şi fetele în dreptul de proprietate şi doar cu aprobarea
domnitorului: „Fără voia domnitorului, proprietarul nu putea introduce în drepturile sale de proprietate pe un străin, nici fiica, nici soţia, nici pe ginere, cumnat
etc 16.
Vechiul drept român de proprietate îngreuna circulaţia bunurilor imobile, era
un „obstacol pentru formarea marii proprietăţi” 17.
În concluzie, fratele avea dreptul de a le exclude pe fiice de la succesiunea
părinţilor. Fetele erau înzestrate cu bunuri mobile, iar băieţii cu pământuri. În
organizarea arhaică a obştii, în Ţara Românească şi Moldova s-a atestat şi „ginerirea pe curte”, la care se recurgea atunci când rămâneau ca moştenitori decât
fiice: la moştenirea casei părinteşti fiica cea mică era considerată soţ, iar ginerele
soţie, fapt ce atestă aplicarea principiului egalităţii sexelor.18 Până la apariţia acte14

15
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I. Minea, L.T. Blaga, Cum se moşteneau moşiile în Ţara Românească până la sfârşitul secolului al
XVI-lea?, vol. I, Iaşi, 1933, pag. 75.
Idem, pag. 11.
Ibidem
Idem, pag. 14.
***, Istoria dreptului românesc, vol. I, Editura Academiei, 1980, pag. 520.
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lor testamentare scrise, spre a se împiedica înstrăinarea averii în cazul decesului „capului familiei”, dacă defunctul nu avea descendenţi masculini, acesta se
adresa domnului care consimţea „să aşeze fiica în loc de fiu”, adică fiica să devină
moştenitoare. Dacă tatăl dorea ca fiica sau fiicele să devină moştenitoare, chiar în
condiţiile în care existau moştenitori pe linie masculină, adică fii, tatăl se adresa,
de asemenea, domnului pentru a le trece „în rând cu fiul”19.
De-a lungul timpului domnii au înlesnit formarea marii proprietăţi prin unele
abateri de la dreptul comun de moştenire al moşiilor. Acestea erau: „înfrăţirea (ius
fraternale), înfierea, darea sau donaţia între particulari, închinarea sau donaţiile
domneşti pentru slujbe făcute domniei”20.
Şi averile cu care se înzestrau mânăstirile erau aprobate de domn pentru a
exclude pretenţiile de revendicare a moştenitorilor legitimi, ale rudelor cu drept
de preemţiune asupra moşiilor. De pildă, Mircea cel Bătrân făcea cunoscut că oricine putea „să-şi dea de suflet” avutul său mânăstirii Cozia şi avertiza că nimeni
din neamul sau rudenia donatorului să n-aibă voie a reclama şi revendica restituirea. Şi alţi domnitori au repetat apelul 21.
Se apreciază că spre sfârşitul secolului al XVI-lea, când autoritatea domnului ajuns dregător turcesc scade, s-au mai desfăcut „cătuşele de autoapărare ale
bunurilor familiale.”
Trebuie menţionat că în sec. al XVI-lea se puteau oficializa danii şi înaintea
banului de Craiova 22.
Spre sfârşitul sec. al XVI-lea, danii analoage se făceau chiar şi înaintea „judeţilor din judeţe asistaţi de 12 pârgari” 23.
Un document dat de Alexandru Vodă la 4 septembrie 1569 vorbeşte de dezmoştenire în favoarea mânăstirii Tismana. Popa Manea avea un fiu, Dumitru, care
era „tâlhar şi răufăcător.” Tatăl s-a lepădat de fiu şi s-a prezentat la domn să-i
aprobe hotărârea: „precum mai mult amestec să nu aibă acel fiu în moşia popii
Manea, ci să fie a mănăstirii Tismana” 24.
În sec. al XVI-lea a luat amploare „înfrăţirea”. Se recurgea la ea când cineva
vroia să se introducă într-o moşie ce o cumpăra, dejucându-se astfel dreptul de preemţiune, de protimisis al rudelor etc. Înfrăţirea se făcea şi cu ştirea
„megiaşilor”25.
Consfinţirea înfrăţirii se făcea cu martori. Uneori se înfăptuia în biserică. Un
document din 17 iunie 1600 pomeneşte că la o înfrăţire se făcuse şi jurământ 26.
Se pare că o vreme cazurile de înfrăţire erau valabile doar dacă aveau
19
20
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Ibidem
I. Minea, L. T. Blaga, op. cit., pag. 14.
Idem, pag. 17.
Idem, pag. 19.
Idem, pag. 20.
Idem, pag. 21.
Idem, pag. 22.
Ibidem
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încuviinţarea domnească. De obicei, se făceau înfrăţiri între părţi care nu erau
rude sau megieşe. Cauza înfrăţirii: o obligaţie, o constrângere, un interes. Când un
înfrăţit murea fără moştenitori, moşia rămânea celorlalţi membri ai frăţiei, rămaşi
în viaţă. Din unele documente reiese că şi fiii vitregi ai unui proprietar erau consideraţi străini de proprietatea tatălui lor vitreg. De pildă, un proprietar lăsa moşia
fiilor care erau „din trupul lui” şi-i excludea pe fii vitregi cu care venise în căsătorie
soţia sa de-a doua. Proprietarul respectiv avea şi două fiice pe care le excludea
de la moştenirea moşiei, pentru că le dăduse ţigani, bucate şi scule „până a fost
el viu”. Fiii vitregi puteau moşteni numai graţie voinţei tatălui vitreg, voinţă aprobată de domn şi împlinită pe calea înfrăţirii 27.
Înfrăţirea de fiice era o derogare de la dreptul comun de proprietate. Prin el se
urmărea asigurarea pentru o fiică a dreptului de-a moşteni proprietăţi fie alături
de un frate (sau de fraţi), fie când proprietarul nu avea alt copil. Uneori, părinţii
lăsau fiului jumătate din moşie, iar fetelor, în număr de 2, 3, 4, cealaltă jumătate28.
Sintagma „frăţie de cruce” apare prima dată într-un document din 6 mai 1577
de la Alexandru Vodă. Un proprietar îşi înfrăţeşte fiii (Nan, Stoico şi Radu) cu fiicele
sale Călina şi Mărina să fie „fraţi de cruce” peste o ocină. Se pare că sintagma avea
înţelesul de egalitate în drepturi la moştenire. De pildă, în 11 septembrie 1582,
Neacşa mergea la Mihnea Vodă şi îşi da ocina fiului şi fiicei (Danciu şi Vlădaia): „să
fie Danciul cu soru-sa Vlădaia frate unul ca şi altul peste acea sus zisă ocină, peste
toată”29.
Tot aşa, într-un document din 9 iunie 1588, Stoica înfrăţea cele două fiice ale
sale cu fiul său peste partea lui de ocină, peste casă, mori, grădini etc. Documentul
precizează: „aşa a tocmit Stoica şi a lăsat, ca la moartea lui, nimeni din rudeniile şi
nepoţii şi surorile lui amestec să nu aibă cu ocinile şi bucatele lui” 30.
Un document din 10 aprilie 1488, de la Vlad Vodă Călugărul, stipula înfrăţirea
a doi frați pe moșie pentru ca, la moartea unuia, moşia să rămână celuilalt. La fel,
unele documente consemnează înfrăţirea pe moșie a unui frate cu o soră31.
Un document din 6 octombrie 1499 vorbeşte de surori înfrăţite. Mai precis,
Stana „aşeza pe soru-sa Maria cu fiii sau fiicele ei” – peste moşia sa „să-i fie în
loc de frate”, cu precizarea că Stana îşi va stăpâni, cât trăieşte, singură averea. Se
mai preciza că după moartea Stanei, sora ei Maria rămânea stăpână. Când murea
Maria, toată averea trecea fiului „jupâniţei Stana”. În cazul când fiii săi ar fi dispărut fără urmaşi, averea rămânea altor surori ale jupâniţei Stana (Neacşa şi Voica)
sau urmaşilor acestora 32.
Alte documente arată că frate şi soră se înfrăţesc reciproc peste proprietăţile
27
28
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Idem, pag. 32.
Idem, pag. 33.
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lor, ca să le stăpânescă în comun. Despre ginerii înfrăţiţi se considera că „dacă
cineva omisese să-şi înfrăţescă fiica şi dacă ginerele totuşi cerea moşie dotă, când
înzestrarea cu moşie era oprită de vechiul drept românesc, Ius Valachicum şi de
cel vechi muntenesc, se recurgea la înfrăţire” 33.
Într-un document din 8 septembrie 1580, semnat de Mihnea (II) Vodă, un proprietar Oprea din Păuşeşti îşi înfrăţea ginerele (pe popa Vladul, şi pe fiica sa Maria)
peste 1/3 din moşia sa, ca să fie fraţi cu fiii săi, Stan şi Radul 34.
Un document din 1591 atestă înfrăţirea fraţilor, Dobre şi Stancu, cu cumnatul lor, Dumitru, peste moşia lor, „ca să fie ei fraţi nedespărţiţi până la moarte.
Dumitru dădea 1000 de aspri şi bucatele toate, obligându-se totodată să ia parte
la întreţinerea soacrei 35.
Înfrăţirea era un procedeu de a pune mâna pe moşia altuia sau de a exclude
pe cineva de la moştenire. Mai existau înfrăţiri de veri, de nepoţi etc. Unii bărbaţi
îşi înfrăţeau soţiile şi prevedeau, ca la moartea lor, soţiile să-i moştenească cu fiii
lor. Era o măsură de prevedere ca fiii să nu-şi lase mama fără drepturi 36.
Alteori, când nu aveau copii „din trupul lor”, soţul şi soţia se înfrăţeau ca, în
cazul când unul murea, celălalt să-l moştenescă şi „să-l pomenescă”. Deci, cei
doi soţi îşi asigură uzufructul întregi lor averi celui ce supravieţuieşte celuilalt.
Adeseori, sub forma unor înfrăţiri se ascundeau vânzări deghizate. În acest caz,
cel înfrăţit dădea un dar (bani, cal, stofă, dulamă etc) înfrăţitorului. Înfrăţitorul
îl recompensa cu un loc de casă, o ţarină etc. În consecinţă, în atare cazuri, cu
ajutorul înfrăţirii se muta titlul de proprietate asupra altuia: „Înfrăţirea deghiza
vânzarea, care ajuta pe cumpărătorul deghizat în înfrăţit să poată cumpăra în acelaşi sat: moşie, podgorie sau în vecinătate alte proprietăţi. Unei vânzări pe faţă
s-ar fi opus rudele. Astfel, „prin înfrăţire, proprietarii mari, dregătorii influenţi ai
domniei, se puteau introduce în proprietăţi străine, pe care apoi le acaparau.”37
Un alt rol al înfrăţirii era acela că fetele puteau fi chemate la succesiune,
puteau moşteni alături de descendenţa directă masculină. Fiica înfrăţită sau însoţită cu fraţii săi moştenea în aceleaşi condiţii ca şi aceştia. Pe această cale, fiica
moştenea parte din moşie sau moşiile rămase după moartea tatălui său sau a
mamei sale, numai dacă şi aceasta avea drept de coproprietară. Ca să poată intra
prin actul de înfrăţire imediat în drepturi de coproprietară, tatăl sau mama – proprietari trebuiau să o înfrăţească cu ei înşişi. Când un proprietar nu avea nici un
fecior, ci doar fiică (sau fiice), pentru ca aceasta (sau acestea) să fie învestite cu
drepturi de moştenire, tatăl trebuia să o (le) înfieze, adică să obţină de la domn
favorul ca fiica (fiicele) să fie considerate ca fii la moştenire. Deşi în acest caz înfierea nu are sensul de a adopta un copil, ci de a preface o fată în fiu (praefecit in
33
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filios). Cel mai vechi caz de înfiere consemnat documentar datează din 1463. Este
vorba de un act domnesc prin care Radu cel Frumos întărea ca ocina lui Radoslav
şi cea a lui Stanciul de la Dedileşti să fie una, iar fetele lui Radoslav să-i fie lui
Stanciul în loc de fii şi peste ocină şi peste toată averea. În felul acesta Radoslav,
Stanciu şi fetele lui Radoslav, Marina şi Stana, stăpâneau moşia 38. În afară de înfiere, în documente mai apare formula: „a aşezat pe fiicele sale…să-i fie în loc de
fii.”
În cel mai vechi drept românesc, fratele nu avea drept să moştenească pe
frate, orice drept de moştenire devoluând în linie directă masculină. Fraţii moşteneau însă în comun cu aceleaşi drepturi pe părinţii lor. Deci, la origine fiica trebuia înfrăţită cu fraţii săi din punct de vedere al dreptului de moştenire, ceea ce
însemna introducerea fiicelor în drepturile ce le aveau fraţii. De aici a derivat credinţa că „a înfrăţi” pe cineva însemna a-i acorda aceleaşi drepturi pe care le au
fraţii/fiii asupra averii părinţilor lor, deci un act de pe urma căruia să rezulte o stăpânire în comun asupra unei proprietăţi. În vechime fraţii nu moşteneau pe fraţi
decât pe baza unor dispoziţii speciale (danii) ale proprietarului, întărită de domn.
Daniile se mai făceau către mamă, de către fiu/fiică; soră, de către fraţi, altă soră
fără copii; un fiu, excluzându-i pe ceilalți de la moştenire; un frate, excluzându-i pe
ceilalți; fiice; ginere; alte rudenii, veri sau nepoţi; străini.
Se pare că pe la mijlocul sec. al XVII-lea se ajunsese ca vechile îngrădiri să dispară în mare parte şi oricine putea dispune cum vrea de moşia sa. În afară de fiice,
mai puteau să fie aşezaţi ca moştenitori, în loc de fii, următorii: nepoţi de soră sau
de frate, nepoată de soră sau de frate sora/surorile, fratele/fraţii, ginerele.
Uneori, aşezările se făceau cu clauze: îngrijire (să-i hrănească şi cinstească
până la moarte ca pe nişte părinţi) şi bună purtare.
După cum am constatat fetele n-aveau drept să moştenească pământ decât
prin derogare de la lege, aprobată de domn. Aprobarea se obţinea însă greu,
necesita cheltuieli. De aceea, unii părinţi decedau înainte de a apuca să ia măsurile necesare pentru a-i moșteni fiicele. În aceste cazuri existau soluţii ca fetele să
ceară zestre de la aceia care moşteniseră averea părintească (fie străini, fie fraţi).
Chiar când moşia părintească revenea domnitorului, fiindcă răposaţii nu avuseseră fii şi nici nu luaseră măsuri ca fiica (fiicele) să-i moştenescă, se întâmpla ca
domnul să dea zestre pentru aceasta 39.
Cu timpul, moşia se putea da ca zestre unei fete, îndeplinindu-se formalităţi
mai simple. De pildă, când cineva avea şi fii, se putea prevedea în documentul de
zestre că aceştia nu aveau amestec la moşia dată zestre. Moşia dată zestre putea
fi din a tatălui sau din a mamei. În actul de înzestrare se preciza dacă beneficiarul
intra imediat în stăpânirea moşiei dotale ori după moartea înzestrătorului. Moşia
primită ca zestre de soţie putea fi moştenită de soţ. Zestrea unei fiice de mare
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boier includea cununi de aur, şiraguri de mărgăritare şi de aur, brăţări scumpe,
inele scumpe de aur, moşie, „bucate” etc. Trusoului i se zicea pe vremuri „scule de
zestre.” Uneori, un tată îi dădea unei fiice moşie de zestre, iar alteia doar zestre 40.
Îndreptarea legii a consacrat principiul egalităţii sexelor, care „a convieţuit”
cu privilegiul masculinităţii o lungă perioadă de timp. Destrămarea obştilor, apariţia testamentului scris, adaptarea treptată a vieţii sociale şi a instituţiilor juridice la modernitate au dus la câştigarea terenului de către principiul egalităţii
sexelor. Căminul părintesc sau vatra sau casa părintescă se moşteneau, conform
pravilelor, pe linie masculină. În dreptul nostru consuetudinar copiii nelegitimi
erau chemaţi la moştenirea mamei, dar nu şi la moştenirea averii după tată.
Legătura numai cu mama reiese şi din punct de vedere lingvistic, copiii nelegitimi
fiind numiţi „copii din flori”, „copii fără nuntă” 41.
Îndreptarea legii înlătura de la moştenirea pe linie maternă a copiilor rezultaţi în urma unui viol.
În sec. al XVII-lea, deferirea moştenirii direct de la părinţi la fată (aceasta din
urmă putând să dispună legal de ea) era expresia unui regim de proprietate individualizată în stil modern, după cum am mai amintit, fapt care este susţinut de
numeroase dovezi scrise provenite din acea perioadă. Spre exemplificare, documente datate din 19 iulie 1762 şi 1766, arată că „boierii divanului au decis, după
pravilă, că unica moştenitoare a averii părinteşti, fără ca altcineva să mai aibă
vreun drept era fiica decedată a unui „mazil” rămas văduv, deşi nepoţii acestuia,
după vechiul obicei al neamului de sânge, cereau să li se dea lor moşiile” 42.
În dreptul cutumiar românesc un loc însemnat era ocupat de zestrea sau
dota fetelor de măritat, iar clasa feudală practica în mod curent sistemul înzestrării fetelor. Etapele căsătoriei, dar mai ales logodna au avut şi o importanţă economică. După dreptul canonic ortodox şi după pravile, logodna nu avea numai
valenţe religioase, dar căpătase şi valoare juridică, dacă respecta etapele: arvuna,
schimbul de inele sau legături cruciş, sărutarea tinerilor. Logodna devenea legătură de nedesfăcut prin înfăptuirea ceremoniei religioase şi era totodată prilej de
negociere a foii de zestre.
După acceptarea zestrei şi a actului dotal se stabilea data logodnei. În documentele vremii sunt amintite darurile primite de fată de la logodnic. Este diferenţă între darurile de logodnă care se numesc „daruri de dinaintea nunţii” şi cele
de la nuntă.
Dacă se rupea logodna, simbolul acestei rupturi era restituirea foii de zestre.
În cazurile de desfacere a logodnei, vinovatul era obligat, conform pravilei şi cutumei, să restituie darurile de logodnă şi darurile şi bunurile oferite până la nuntă,
precum şi inelul de logodnă. Darurile erau prevăzute în foaia de zestre, fie că era
vorba de zestrea unei fete de boier, de negustor sau de ţăran. În foaia de zestre
40
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erau trecute nu doar zestrea primită de mireasă de la părinţi, ci şi darurile pe care
aceasta le făcea socrilor, cumnaţilor, naşilor în timpul desfăşurării nunţii la casa
părinţilor mirelui. Deşi aceste daruri se împărţeau conform unui ritual, după căsătorie ele căpătau semnificaţie juridică, deoarece se împărţeau conform pravilei
„după obiceiu’, jumătate să să socotească ale bărbatului şi jumătate ale soţiei”43.
Tot în documente apar menţionate şi darurile cu care se considera răscumpărată virginitatea miresei, după nuntă, daruri cunoscute sub denumirea de „darurile de luni” 44.
Aceste daruri constau în haine şi bijuterii şi aparţineau fetei proaspăt căsătorite chiar şi după desfacerea căsătoriei sau în caz de văduvie. Soţia primea aceste
daruri ca răsplată pentru cinstea ei, având drepturi depline lor. Conform Pravilei,
aceste bunuri erau menţionate în documente, cu fiecare divorţ sau cu fiecare
deces care presupunea şi restituirea zestrei. În dreptul scris din Moldova, zestrea
îi revenea soţului în caz de divorţ, de deces al soţiei sau de ucidere a ei în caz de
„flagrant delict de adulter”. Dacă tatăl fetei sau altă rudă care a înzestrat-o trăiau,
zestrea le revenea acestora. În dreptul scris transilvănean, darurile de nuntă (res
parafernalis), adică „toate bunurile mişcătoare ce se dau femeii sau de soţ sau
de părinţi sau de fraţi sau de oricare alţii la facerea căsătoriei sau logodnei”, nu
puteau fi luate înapoi nici în caz de adulter al femeii45.
Totodată, se statornicea că „din toate bunurile pe care le-a adus soţia, două
părţi aparţin bărbatului şi o treime femeii la desfacerea căsătoriei” 46.
Referitor la divorţ, acesta era un eveniment destul de rar întâlnit în societatea
tradiţională, fiind perceput ca o ieşire din normalitate. Cuplurile se despărţeau în
cazul unor neînţelegeri grave, ca urmare a părăsirii căminului conjugal de către
unul dintre soţi sau a repudierii prin alungarea soţiei din casă, doar dacă naşii
sau rudele nu reuşeau să rezolve sau să domolească conflictul. La despărţire se
împărţeau bunurile aduse sau dobândite în timpul căsătoriei, copiii fiind împărţiţi pe criterii de sex şi vârstă, băieţii revenind de regulă în custodia tatălui, iar
fetele şi sugarii, mamei. Fetelor care reveneau mamei le era plătită întreţinerea de
către tată, până la vârsta măritişului. La această vârstă tatăl le înzestra şi se ocupa
de măritarea lor. Când motivul divorţului era adulterul mamei, copiii reveneau în
mod obligatoriu tatălui 47.
Conform dreptului scris, despărţirea se producea în urma trimiterii „cărţii de
despărţire”, ca în dreptul bizantin 48.
Soţul îi trimitea soţiei scrisoare de despărţire când aceasta uneltea împotriva
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Acte judiciare din Ţara Românească în Constanţa Ghiţulescu, În şalvari şi cu işlic, Editura
Humanitas, Bucureşti, 2004, pag. 79.
Idem, pag. 221.
Idem, I, pag.511.
Idem, I, pag.512.
Idem, pag. 389.
***, Îndreptarea legii, I, pag. 514.
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vieţii lui, când era adulteră, când avea un comportament ruşinos, dacă lipsea
de acasă fără încuviinţarea soţului. În Ţara Românească, în perioada 1481–1482,
Vlad Călugărul poruncise aplicarea unei legi din Proheiros Nomos prin care un soţ
ultragiat avea dreptul de a-i confisca bunurile soţiei adultere 49.
Legea coincidea cu obiceiul pământului, care sancţiona aspru lipsa de fidelitate a femeii căsătorite. Soţia trimitea carte de despărţire soţului, dacă acesta
uneltea împotriva stăpânirii, dacă-i primejduia viaţa, dacă îi pretindea să ducă o
viaţă imorală, dacă el însuşi persista în adulter, dacă era neputincios mai mult de
3 ani, dacă unul dintre soţi se călugărea sau dispărea mai mult de 5 ani 50.
În Pravilele româneşti din sec. al XVII-lea se arăta că o soţie era îndrituită să
ceară desfacerea căsătoriei şi să primească zestrea, darurile dinaintea nunţii şi
o treime din averea soţului dacă acesta uneltea cu intenţii criminale împotriva
domnului, primejduia viaţa consoartei (prin încercarea de otrăvire ori atacarea
cu arme) în taină sau pe faţă, însă cu intenţie sau din gelozie, dacă specula „verginătatea” şi castitatea soţiei prin alţii, acuza partenera de viaţă că e „curvă”, dar
nu reuşea să aducă probe convingătoare, dacă avea altă femeie în casa lui sau în
alt loc şi, după repetate imputări din partea rudelor, nu se despărţea de ea etc.
Pentru fiecare dintre faptele enumerate, soţul vinovat se şi pedepsea (de pildă,
uneltirea cu intenţii criminale împotriva domnului se sancţiona prin ucidere, surghiunire sau închisoare pe viaţă) 51.
Dacă se făcea vinovat de preacurvie, curvie cu „o muiare slobodă”, necinstirea demnităţii soţiei prin sărutarea, în faţa ei, a unei slujnice sau a altei „muieri
proaste”, tâlhărie, furt, prădarea ori profanarea mormintelor, soţul pierdea doar
darurile dinaintea nunţii şi restituia zestrea 52.
La rândul său, soţia îşi pierdea zestrea, în urma divorţului, când ştia că soţul
uneltea împotriva domnului şi nu-l denunţa, practica desfrânarea şi faptele ei
erau probate cu cinci martori care susţineau că „au văzut cu ochii lor curvia”,
uneltea „în contra vieţii soţului ei”, petrecea sau se îmbăia cu un bărbat străin,
într-un loc ferit, „ce lăsa loc bănuielii adulteriului”; părăsea domiciliul conjugal şi
fără ştirea bărbatului, „mânea” în casă străină, i se dovedea infidelitatea conjugală, participa – în contra voinţei soţului – la alergările cailor etc 53.
Un bărbat care-şi prindea soţia în flagrant delict de adulter, dacă o ucidea nu
era pedepsit ca ucigaş. De asemenea, el avea dreptul să o pună în fiare. Totuşi,
izvoarele narative atestă că adulterul se răscumpăra de obicei lesne, uneori cu
sume mari în numerar sau în natură 54.
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Valentin Al. Georgescu, op. cit., pag. 241.
Idem, pag. 515.
Dumitru D. Mototolescu, Darurile dinaintea nunţii în dreptul vechi românesc comparat ce cel
romano-bizantin şi slav, Bucureşti, 1921, pag. 52.
Ibidem, pag. 53.
Idem, pag. 56.
***; Istoria dreptului românesc, Bucureşti, Editura Academiei, 1980, vol. I, pag. 443.
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Se observă că multe dintre prevederile incluse în cele dintâi pravile apărute în
Ţara Românească şi în Moldova îşi găseau sorgintea în dreptul bizantin. Legiuirea
lui Matei Basarab şi cea a lui Vasile Lupu includeau şi situaţii de desfacere a căsătoriei fără vreo pedeapsă materială, morală ori cu pierderea libertăţii persoanelor
vinovate. În atare cazuri, foştii soţi aveau dreptul de a lua fiecare ceea ce adusese la contractarea căsătoriei. Această categorie de dispoziţii viza împrejurări de
tipul: soţia cerea despărţirea de soţ fiindcă, după trecerea a trei ani de la nuntă,
el nu „se putea amesteca cu muierea”; soţul solicita divorţul din cauza sterilităţii
soţiei; soţia nu fusese găsită virgină, iar bărbatul cerea desfacerea căsătoriei fără
a-i lua zestrea; unul dintre soţi devenea rob şi timp de cinci ani, celălalt soţ nu
avea ştiri despre el, lucru probat cu martori (se apreciază că ar fi vorba de un principiu de drept roman, împrumutat şi de dreptul bizantino-ortodox); unul dintre
soţi lua un altul de altă religie, suferea de o boală congenitală, era nevârstnic sau
se călugărea.
De reţinut că, în situaţia în care unul dintre soţi se călugărea, Legiuirea lui
Matei Basarab decidea ca toată averea lui să-i rămână partenerului de viaţă necălugărit 55.
Recăsătorirea după decesul soţului nu era permisă timp de un an de doliu.
Cu aprobare specială se putea logodi în acest răstimp, iar dacă năştea se putea
recăsători de îndată. Legea nu îngăduia mai mult de trei căsătorii succesive56.
La căsătorie, femeia era proprietara absolută a zestrei primite, urmând să
rămână proprietara acesteia şi dacă cei doi soţi se despărţeau. În timpul căsniciei,
bărbatul se ocupa de gestionarea bunurilor primite ca zestre de către soţie, administrându-le şi punându-le în valoare. Conform Îndreptării legii, glavele 214 şi 215,
femeia era decăzută din dreptul de proprietară a zestrei sau a darurilor de nuntă
în cazul adulterului şi curviei sau prostituţiei 57.
În perioada 1389–1400, în Ţara Românească, văduva căsătorită pierdea orice
drept în succesiunea soţului precedat. Această lege avea la bază aplicarea unor
texte din Proheiros Nomos al lui Vasile I (879–887), texte care „acordă tatălui soţului defunct sau rudelor apropiate dreptul de a consimţi la recăsătorirea văduvei în
vârstă de cel mult 25 de ani” 58.
În sec. al XVII-lea, textele amintite apar în Pravila mică de la Govora (1640).
Nici un alt motiv de divorţ nu implica pierderea zestrei de către femeie, ci aceasta
rămânea în posesia bunurilor primite la nuntă şi a zestrei, indiferent dacă se recăsătorea sau se întorcea în casa părintească. Îndreptarea legii, glava 265, obliga
bărbatul să-şi asume restituirea zestrei, indiferent care îi era situaţia materială:
„Bărbatul de va hi şi sărac, zestrea care au luat o plăteşte”59.
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Dumitru D. Mototolescu, op. cit., pag. 58.
Idem, 516.
Îndreptarea legii, pag.221–224, în Constanţa Ghiţulescu, op. cit., pag. 391.
Valentin Al. Georgescu, op. cit., pag.240.
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O interesantă „pricină” de restituire de zestre a fost cea a celor două soţii ale
spătarului Radu Golescu. Ea a fost judecată pe 3 mai 1744, de mitropolitul Neofit
Cretanul şi de patru boieri.
Numeroase testamente din secolul al XVIII-lea atestă faptul că adesea soţiile rămase văduve erau împuternicite de soţii decedaţi să moştenească întreaga
avere şi să o gestioneze mai departe după bunul lor plac. Ca urmare a împărtăşirii vieţii în doi, de multe ori soţia rămânea moştenitoare testamentară a soţului. Codul de legi din secolul al XVIII-lea reglementa statutul văduvei în raport cu
patrimoniul defunctului. Văduva moştenea zestrea şi darurile dinaintea nunţii,
plus o treime din „bucatele bărbatului”, adică „cât ar avea un copil al ei”, dacă
ar fi avut copii iar aceştia ar fi decedat. Trimiria sau împărţirea în trei a moştenirii presupunea existenţa unui soţ supravieţuitor, şi avea loc în lipsă de copii sau
când ei muriseră la vârstă fragedă, curând după părintele decedat. Iniţial trebuia
să existe un singur copil, care să deschidă trimiria, limitare înlăturată ulterior în
practică şi prin lege în 1780, în Ţara Românescă 60.
Trimiria constituia un pas înapoi faţă de „individualismul sistemului succesoral al lui Iustinian, care totuşi, aplicat în contextul societăţii feudale, favoriza în
mod excesiv neamul soţului supravieţuitor”61
Pentru împărţeala care intervenea în cazul în care existau copii din căsătorie, Pravilniceasca Condică consacra o soluţie bizantină puţin diferită de aceea a
obiceiului pământului. Astfel, femeia putea folosi toate bunurile rămase în urma
soţului decedat, iar a treia parte din bucatele ei reveneau copiilor, sub formă de
moştenire. Dovada că trimiria purta pecetea feudală reiese din concepţia de a
vedea în femeie o fiinţă inferioară bărbatului. De pildă, văduva avea parte de o
situaţie mai bună numai în cazul când prin naşterea unor copii, fie ei decedaţi în
fragedă vârstă, dovedise că îşi făcuse datoria în scopul perpetuării familiei, fapt
care precumpănea asupra oricărei alte consideraţii. În practică, interesul trimiriei
se vădea mai ales în cazul soţiei supravieţuitoare 62.
Dacă văduva se căsătorea înainte de a se fi împlinit un an de la moartea soţului, ea păstra zestrea dar pierdea „darurile dinaintea nunţii” şi nu mai avea dreptul să pretindă nimic din averea soţului 63.
În Ţara Românească s-a afirmat puternic tendinţa de a lăsa soţiei fără copii
întreaga avere, fie prin testament simplu, fie prin testament reciproc sau prin
înfrăţire testamentară cu efecte reciproce în „dauna rudelor de sânge” 64.
Sec. al XVII-lea va aduce o întărire legislativă a „trimiriei bizantine”. În
Moldova, Pravila aleasă, în 1632, în glavele 292 şi 293, iar în Ţara Românească
Îndreptarea legii, din 1652, în glava 272, după Malaxos, tratau moştenirea soţului
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Valentin Al. Georgescu, op. cit., pag.207.
Ibidem
Îndreptarea legii, pag. 265, în Valentin Al. Georgescu, op. cit., pag.209.
Idem, pag. 265.
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după moartea soţiei. Legea susţinea ca tatăl să ia 1/3 din zestre, dacă a existat un
copil decedat în vârstă fragedă, şi numai aşternutul şi darurile dinaintea nunţii
dacă nu au existat copii, daniile date de rudele soţiei revenind moştenitorilor de
sânge ai acesteia.
Mihail Fotino adopta în Manualul din 1765 şi în cel din 1766 regimul bizantin
al trimiriei, în cazul când, puţin timp după moartea unuia dintre părinţi, copilul
murea nevârstnic. Dacă copilul murea în vârstă, se deschidea moştenirea lui de
drept comun, la care „soţul supravieţuitor venea ca ascendent” 65.
Fotino susţinea că obiceiul pământului era filantropic, „având în vedere atâtea dureri, supărări, amărăciuni, pe care le încearcă femeia la sarcini şi la naşteri
şi la moartea copiilor ei.” El preciza, de asemenea, că obiceiul fusese menţinut în
vigoare deoarece „prin vechime are rang de lege şi prin latura lui umană este de
neschimbat”66.
Pravilniceasca Condică relua această motivare prin care dădea dreptul femeii
să ia a treia parte din averea soţului, prin lege, indiferent dacă avea copii în viaţă
sau decedaţi, dacă păstrase doliu sau nu toată viaţa, motivând că acest drept i se
cuvenea deoarece „au suferit iuţimea durerilor, întristăciunilor şi primejdiile vieţii
din facerea de copii”67.
Totodată, tot Pravilniceasca Condică prevedea ca soţia supravieţuitoare, care
nu a avut copii, chiar dacă se recăsătorea, să aibă drept de teoritra în loc de trimirie. Fotino justifica pe larg acest obicei „foarte vechi şi uman şi mai ales potrivit
legii”, fiindcă însuşi Iustinian echivala teoritra cu darurile de nuntă 68.
Fotino susţinea că în Ţara Românească rareori oamenii mor bogaţi, din care
cauză copiii luau asupra lor greul casei şi, ca fraţi, îşi înzestrau surorile. De aici
străvechiul obicei de a le acorda trimirie în moştenirea sorei înzestrate. Versiunea
românească a codului din 1780 vorbea despre „calul de ginere”, ca dar de zestre,
alături de „aşternutul patului”, trecut în obiceiul pământului de la romani.
Cuprinsul unui document de la 19 iulie 1762 şi 1766 scoate la iveală dreptul de
moştenire al fetelor asupra averii nemişcătoare părinteşti prin intermediul clauzei de blestem
Un alt exemplu concludent pentru înzestrarea femeii este cartea de judecată din 22 martie 1776 a lui Alexandru Ipsilanti, în divan, care validează, „contrar pravilei, diata rămasă neiscălită de autorul ei, surprins de moarte, dar care
îşi exprimase cu adevărat o voinţă „după obiceiul ţării”, dispunând să se restituie
soţiei zestrea, darurile dinaintea nunţii şi exoprica, iar restul să se împartă în trei,
o parte revenind soţiei 69.
Cu toate că dreptul românesc şi cutuma consacrau lipsa de drepturi a femeii,
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datorită statutului ei inferior, din studierea mărturiilor scrise ale perioadei medievale românești reiese că, prin legile ţării şi ale împărăţiei, româncele au beneficiat
totuşi de anumite drepturi şi înlesniri juridice: de dreptul la moştenire până la
dreptul de a întocmi testament, dreptul la răscumpărare etc. Din 10 mai 1555, la
porunca lui Pătraşcu Vodă, orice persoană din Ţara Românească, indiferent de
sex, avea libertatea să facă testament în favoarea oricărei alte persoane. Deoarece
principiul venea în contradicţie cu moştenirea devălmaşă a neamului, biserica şi
domnia au intervenit de nenumărate ori în favoarea acestei libertăţi. Contra condiţionării familiale şi de obşte, lupta s-a dus sub forma dezagregării continue a
obştilor şi sub forma libertăţii de a lăsa testament în afara familiei. Rolul dreptului
romano-bizantin de filiaţie iustiniană a fost considerabil. Ilustrarea procesului de
individualizare a proprietăţii reiese din documentele vremii prin care moştenirea
trece direct de la mamă la fată, direct de la soţul defunct la soţie, prin testament,
prin carte de blestem, etc.
În ceea ce priveşte respectarea dreptului penal impus de legea scrisă, există
multe acte domneşti care dovedesc faptul că, deşi a existat mereu o contradicţie
între legea nescrisă a ţării şi cea impusă, totuşi până la urmă conflictele s-au rezolvat, ca urmare a respectării legii. De exemplu, într-un act din 21 ian. 1612, redactat
de Ştefan Tomşa, descoperim că acesta nesocoteşte cu dezinvoltură principiul
individualizării pedepsei. Domnitorul luase măsuri de pedepsire a întregii familii
a unui om considerat a fi fost „hain”. În astfel de cazuri, legea scrisă prevedea că
nu puteau fi confiscate moşiile de zestre şi cele „de moştenire” ale soţiei. Cu toate
acestea, din actul domnesc reiese că celui învinuit i-au fost confiscate moşiile de
zestre. Din acest motiv Radu Mihnea, la 28 sept. 1616, printr-un act domnesc restituie Agapiei, soţia învinuitului, „cneaghina lui Boul vistiernic, două sate şi partea
ei din Nisporeşti, fiindcă îi sunt de moştenire şi de zestre” 70.
O dovadă că legea a venit la un moment dat în apărarea sexului slab, prin
acordarea unor drepturi funciare sau de altă natură, după ce femeile au fost victime ale unor abuzuri, este şi faptul că se considerau fapte penale, pedepsite prin
lege, următoarele: violul, răpirea, defăimarea soţiei de către soţ, etc. Într-un act
de confirmare privind restituirea unor bunuri, datând din sec. al XIV-lea, domnul
confirma în favoarea unei fete violate de un tânăr boier, întreaga avere a acestuia.
În 1701–1704, în Moldova, în perioada domniei lui Constantin Duca, răpirea unei
fete era pedepsită conform Cărţii româneşti de învăţătură, glava 32, astfel: „căpitanul de Covurlui, Goia, s-a făcut vinovat de răpirea unei fete, logodnica altuia.
Vinovatului de această mare vină, „i-au tăiat capul…cu pravila”, „iar bucatele încă
au dat fetei”71.
Un exemplu grăitor în ceea ce privea răscumpărarea vinei soţului în favoarea
soţiei defăimate îl constituie hotărârea lui Matei Basarab, la 10 ian. 1633, de a-i
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dărui Mariei, „fostă jupâniţă a vel vornicului Ivanco, …satele şi cărţile greşite de
la Leon vodă”72.
Referitor la statutul copiilor înfiaţi, încă din Îndreptarea legii se stipula că „le
sunt aceia ca şi feciorii carii au născut trupeşte şi întru rudenie şi întru moştenire
şi întru spiţe”73.
Echivalarea dreptului de moştenire al înfiatului cu cel al progeniturii adevărate a fost o realitate în ţările româneşti 74. (Anexa 8)
Adopţiunea a funcţionat încă de la romani. În Dacia romană, ea se încheia în
faţa guvernatorului de provincie 75.
Dacă în Ţara Românească şi Moldova se practica „înfierea”, în Transilvania se
consemna „adopţiunea”.
Ţelurile acesteia erau: modalitatea de înnobilare (un nobil adopta ca fiu al
său pe un ţăran sau nenobil, făcându-l astfel urmaş şi moştenitor) 76. Adopţiunea
se făcea cu autorizaţia regelui sau a principelui Transilvaniei. Aceasta era necesară şi în cazul înfrăţirii şi cel al „prefacerii” fetelor în băieţi (în ce priveşte statutul
juridic). Prin adopţie se obţineau moştenitori. Legislaţia lui Iustinian a înlocuit
rudenia agnatică, civilă, cu cea cognatică, adică de sânge. S-au simplificat formele adopţiunii, acordându-se o importanţă decisivă consimţământului copilului
ce urma a fi adopta. La încheierea căsătoriei, consimţământul părinţilor nu mai
era necesar, căci se îngăduia mariajul între persoane de rang social diferit, între
oameni liberi şi femei de condiţie umilă. La încheierea căsătoriei, se constituia o
dotă soţiei şi se sporeau drepturile acesteia asupra bunurilor dotale, se îngreuna
procedura divorţului pentru frânarea despărţirilor în domeniul succesoral, iar
rudenia de sânge reprezenta temelia moştenirii legale. Se stabileau următoarele
clase de moștenitori: descendenţi, ascendenţi, fraţii şi surorile bune şi copiii lor,
fraţii şi surorile din acelaşi tată sau din aceeaşi mamă şi copiii lor colaterali77.
În concluzie, studiul documentelor judiciare ale Evului Mediu românesc au
scos la iveală o politică judecătorească bogată şi nuanţată, o tradiţie de cancelarie domnească, foarte vie până la 1600, înlocuită ulterior prin referinţa echivalentă la pravilă. Din analiza actelor domneşti şi de cancelarie care privesc situaţia
femeii române faţă de dreptul la moştenire şi proprietate, reiese că dreptul bizantin a influenţat pozitiv statutul individual al femeii, aceasta având drept deplin de
moştenire şi proprietate.
Totodată, sistemul juridic românesc, cutumiar şi oficial, dădea drepturi egale
la moştenire tuturor copiilor, indiferent de sex sau de locul ocupat în succesiunea
72
73
74

75
76
77

Idem, 237.
Istoria dreptului românesc, vol. I, pag. 502.
Vl. Diculescu, Viaţa cotidiană a Ţării Româneşti în documente (1800–1848), Cluj, Editura Dacia,
1970, pag. 195.
***, Istoria dreptului românesc, Editura Academiei, 1980, vol. I, pag. 103.
Idem, pag. 503.
Idem, pag. 123.
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naşterilor. Deşi în cadrul familiei tradiţionale româneşti bărbatului i s-a rezervat
întotdeauna rolul de lider, poziţie întărită de o serie de cutume, acest fapt nu a
influenţat sistemul de moştenire care, aşa cum am mai spus, nu făcea deosebire
între urmaşi. Mai mult, după căsătorie, averea celor doi soţi devenea bun comun
şi orice înstrăinare se făcea, de obicei, cu acordul amândurora, chiar dacă bărbatul avea cuvântul hotărâtor 78.
Căsătoriile în satul tradiţional românesc se efectuau cu parteneri din sat, din
satele vecine, în cadrul aceleiaşi zone etnografice. Analizând documentele istorice (foi de zestre, testamente cu blestem, cu limbă de moarte) am avut prilejul
să constatăm că româncele nu au avut situaţia defavorizată a femeii occidentale,
datorită dreptului său de moştenire sau de proprietate.
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SISTEMATIZAREA ÎN OLTENIA
Irinel Cănureci
SYSTÉMATISATION TERRITORIALE RURALE D’OLTÉNIE
L’exploration des fonds régionaux d’archives de la première moitié du XIXème
siècle révèle un contexte, moins recherché, d’application de la législation
concernant la systématisation du territoire rural de l’Olténie méridionale.
Le cas choisi de la Câmpia Băileștilor met en lumière l’effort de l’autorité administrative du temps d’affronter les problèmes de délimitation des terrains, de
concentration d’une population à habitations éparses, parfois refusant de quitter sa demeure souterraine, de résoudre les conflits d’ intérêt des propriétaires
ou le manque des matériaux de construction. S’ajoutent les ennuis causés par
les différences des catégories sociales d’habitants impliqués (grands propriétaires, petits boyards disgraciés, paysans libres, asservis, corvéables, bohémiens), ainsi que les événements inattendus (épizootie, inondations, etc.)
Mots clé: systématisation administrative territoriale, ½ XIX ème siècle, Olténie,
Câmpia Băileștilor, changement de demeure, habitation souterraine
Cuvinte cheie: sistematizare administrativ teritorială, ½ sec. XIX, Oltenia,
Câmpia Băileștilor, strămutare, bordei

O caracteristică principală a traiului clăcaşilor din Ţara Românească înainte
de Regulamentul Organic a constituit-o, mai ales în regiunea câmpiei, simplicitatea şi unicitatea în acelaşi timp, uşurinţa de a le părăsi pentru a-şi căuta aiurea condiţii de viaţă mai bune şi a scăpa temporar de împilarea stăpânului şi a
stăpânirii. Sărăcia locuinţei, înfiripată prin diferite locuri, fără împrejmuiri mai
importante şi fără sădiri pe lângă acestea, a favorizat această continuă migrare a
clăcaşilor de la un sat la altul1.
Altă caracteristică de căpetenie, de astă dată a întregului sat românesc, a fost
felul răzleţ în care erau aşezate atât la câmpie, cât şi la munte locuinţele ţărăneşti.
În Dolj, „împrăştierea în care se aflau lăcuitorii satelor” ajunsese la un asemenea
1

D. C. Sturdza –Scheeanu, Raportul Sfatului administrativ extraordinar din 19 aprilie 1832 către
Generalul Kisseleff în Acte şi legiuiri privitoare la chestia ţărănească, seria I, vol I, Bucureşti, 1907,
p. 193.
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grad „nici zece odăi nu erau la un loc dintr-un sat de câte o sută de case, ci vârâţi
în văi şi dealuri, fiecare unde i-a venit după vremi”2.
Regulamentul Organic a pus, printre altele, şi problema organizării satelor
pe baze moderne. Obligaţia impusă proprietarului de noua legiuire (art. 140) de
a da clăcaşilor săi teren pentru casă, curte cu împrejmuiri şi grădină de legume
(de fiecare familie câte 400 de stânjeni pătraţi în regiunea câmpiei şi câte 300
de stânjeni pătraţi în cea a muntelui) şi anume la un loc, pe o anumită parte a
moşiei, indicată de el, a determinat iniţierea acţiunii de strângere şi aşezare la
linie a caselor, deci de sistematizare a satelor româneşti. Scopul final al acţiunii
de comasare a aşezărilor rurale din Ţara Românească, în prima jumătate a secolului al XIX-lea, de adunare a gospodăriilor în vatra unui sat sistematizat, de aliniere
a caselor pe uliţe riguros delimitate, presupunea:
– strângerea caselor la un loc;
– uşurinţa adunării birului;
– a nu scăpa de la impunere pe niciun clăcaş;
– delimitarea exactă a terenului (prin măsurătoare) acordat fiecărui clăcaş.
Dar scopul imediat al acestei acţiuni s-a confundat cu interesul proprietarilor de a nu scăpa pe niciunul dintre clăcaşi de îndatoririle clăcii şi de a-şi elibera
moşiile de aşezările lor împrăştiate, pentru a le putea da pământ cu măsurătoare
şi a-şi rezerva restul moşiei pentru ei.
Cu această operă a fost însărcinată de către Regulament (art. 151) Vornicia din
Lăuntru (Ministerul de Interne) care a alcătuit, în decembrie 1831, prezentându-i
lui Kisseleff un proiect de lege pentru clădirea regulată a caselor ţărăneşti intitulat astfel: „Pentru întâmpinarea strămutării sătenilor şi de a se lua măsuri pentru
a-şi clădi lăcuinţele regulate şi de odihnă”. Kisseleff a dispus ca proiectul de lege să
fie tipărit în mai multe exemplare şi distribuit deputaţilor din Obşteasca Adunare
pentru a-l lua în discuţie în sesiunea 1831/1832. În acest proiect se preconiza alcătuirea unui plan-tip de casă, cu grajd şi îngrădirea necesară pentru ameliorarea
culturii legumelor, pomilor, dar mai ales a duzilor pentru creşterea viermilor de
mătase.
Proiectul a fost distribuit deputaţilor în exemplare tipărite în Adunarea din
25 februarie 1832, dar nu s-a discutat imediat, amânându-i-se votarea pentru
sesiunea următoare (1832–1833). În această sesiune, şi anume în şedinţa din 21
martie 1833, şeful Vorniciei din Lăuntru a amintit de acest proiect, dar Adunarea
nu l-a luat în discuţie, iar în sesiunea următoare (1833–1834) nu s-a mai vorbit despre acesta. Prin urmare, de întocmirea unui plan-tip de casă şi de clădirea caselor după acesta n-a mai fost vorba. Opera proiectată nu s-a mărginit la aceasta.
Exemplare din proiectul conceput au fost tipărite şi trimise la 11 martie 1832 şi
ocârmuirilor de judeţe pentru a-l populariza printre ţărani şi a-i îndemna să-l
pună în aplicare. De aceea, Vornicia din Lăuntru (Ministerul de Interne, la acea
2

Ilie Corfus, Agricultura Tării Româneşti, Bucureşti, Ed. Academiei, 1969, p. 183.
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vreme) a fost nevoită să repete, la 29 august 1832, apelul către ocârmuitori pentru
a-i convinge pe ţărani să-şi clădească casele în cazul înnoirii, dar mai ales în cel al
construirii lor din nou, „mai cu îngrijire, mai frumoase la vedere mai de odihnă şi
pe linie dreaptă, cu uliţe largi prin mijloc”3. Măsura se referea la casele ţărăneşti,
atât ale clăcaşilor, cât şi ale moşnenilor. Noua uliţă urma să aibă o lăţime de la 6
stânjeni în sus, cât ar voi ţăranii4.
Vom analiza puţin situaţia existentă, din acest punct de vedere, într-un
areal istorico-geografic mult mai întins decât cel al Câmpiei Băileştilor şi anume
cel al Câmpiei Romanaţilor, vecin cu arealul studiat de către noi. În Câmpia
Romanaţilor, de pildă nu se întrezărea nicio speranţă în legătură cu înduplecarea şi hotărârea sătenilor de a porni imediat acest lucru5. Se aflau pe întinsul
judeţului Romanaţi sate care erau aşezate pe mai multe curele de moşii moşneneşti, astfel că, în eventualitatea mutării satului la un loc potrivit numai pe una
din aceste curele, proprietarii celorlalte curele rămâneau fără clăcaşi, şi începeau
reclamaţiile. Existau apoi sate moşneneşti fără clăcaşi, unde fiecare moşnean
locuia dispersat pe moşia sa, pe cureaua sau delniţa sa. În aceste împrejurări,
sătenii au fost lăsaţi în pace, chiar dacă îşi aveau casele construite depărtat una
de alta, căci scopul iniţial nu era de a înfrumuseţa un sat şi de a-l face locuit de
un număr mai mare de oameni, pustiindu-se în acelaşi timp alte locuri, şi aceasta
mai ales când era vorba de moşneni care îşi aveau, de regulă casele aşezate pe
propriile moşii şi, prin urmare, nu erau supuşi clăcii, aşa cum s-ar fi întâmplat în
cazul când aceştia ar fi locuit pe moşii străine6.
În Câmpia Băileştilor apăreau dificultăţi din cauza varietăţii aşezărilor ţărăneşti. Existau sate clăcăşeşti, aşezate pe trupuri mari de moşii mănăstireşti sau
boiereşti. Aidoma este şi situaţia aşezărilor mici clăcăşeşti, de câte 10 sau 20 de
familii, situate pe trupuri mici de moşii stăpânite de mai mulţi proprietari. În sfârşit, erau moşneni care locuiau pe propriul pământ, dar în acelaşi sat cu clăcaşii. De aceea se cerea răspuns grabnic la întrebări ca acestea: cine indica locul,
distanţa între case şi lărgimea uliţelor pentru clăcaşii de pe moşiile boiereşti şi
mănăstireşti? Erau obligaţi clăcaşii, aşezaţi în grupuri mici pe trupuri mici de moşii
boiereşti sau mănăstireşti, să-şi pună casele la linie acolo unde se găseau, sau să
se strângă cu toţii într-un singur loc sau aşezare, la rând cu clăcaşii? Atitudinea
aspră a ocârmuirii în rezolvarea acestor situaţii a provocat reclamaţii din partea
sătenilor7.
Plângerile ţăranilor şi inspecţia făcute de către generalul Pavel Kissellef
în anumite zone din Oltenia, l-au determinat pe acesta, la 26 august 1833, să
oprească acţiunea de aşezare a caselor săteşti la linie. Drept umare, încetează şi
3
4
5
6
7

Ibidem.
Ibidem.
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Ibidem, f. 484–485.
Ibidem, f. 391.
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acţiunea de construire a caselor săteşti de sfat. Opera de sistematizare a satelor
rămâne apoi în seama administraţiei româneşti, care în 1834, hotărăşte ca satele
din câmpie şi cele din zona de mijloc a ţării, precum şi parte din satele din judeţele
de la munte, care erau aşezate pe şesurile apelor, să fie îndemnate să-şi aşeze
casele la linie şi să-şi construiască în acelaşi timp casele de sfat, lasându-le pentru acest demers o perioadă de răgaz de patru ani, adică până la catagrafia (repartiţia birului) din anul 1838, în timp ce în satele de la munte se statua ca acestea
să fie şi de aici înainte scutite de aducerea caselor la linie, fiind îndatorate numai
să-şi construiască în patru ani casele de sfat amintite, lângă bisericile existente.
Astfel concepută, opera de sistematizare a satelor a fost lăsată apoi să
meargă de la sine, fără vreun plan întocmit de stăpânire, ci numai după îndemnurile adresate de aceasta satelor prin autorităţile locale. Concluzionând, putem
afirma că la un rezultat mai bun, în acest greoi şi laborios proces de sistematizare
a satelor de câmpie s-a ajuns în Oltenia, implicit şi în Câmpia Băileştilor8. Astfel,
în judeţul Dolj, alinierea s-a realizat până în anul 1834, ţăranii fiind adunaţi şi statorniciţi în sate, pe locuri mai bune, putând fi supravegheaţi poliţieneşte9. Odată
cu clăcaşii au fost aduşi pe alocuri la linie şi unii moşneni, cărora li s-a dat voie,
în urma reclamaţiilor lor, să se ducă înapoi pe pământurile lor, şi aceasta pentru
a nu cădea în starea de clăcăşie10. Şi în judeţele Mehedinţi şi Romanaţi, sistematizarea satelor prin aşezarea acestora la linie se încheie în această etapă până la
finele anului 183611.
Aşezarea la linie s-a făcut pe alocuri de arendaşi cu brutalitatea lor caracteristică, dărâmând casele clăcaşilor dispersate pe moşie şi oprindu-i să-şi are
pământul până nu le vor fi adus la linie. Intenţia acestora era să scoată cu această
ocazie pe clăcaşi din locurile defrişate de aceştia şi să-i mute pe alte locuri nedesţelenite, pentru ca în felul acesta, pe de o parte să pună mâna pe curăturile lor,
iar pe de altă parte, să-şi defrişeze gratuit moşiile12. Pe unele moşii, adunarea
caselor răzleţite la un loc a făcut obiectul învoirilor dintre clăcaşi şi proprietari, în
cazul clăcii. S-a ridicat apoi, în regiunea câmpiei problema bordeielor. În Câmpia
Băileştilor, de pildă, existau două categorii de sate: unele în apropierea pădurilor, cum este cazul oraşului Băileşti în preajma pădurii Ţurţanului, care aveau
case obişnuite, cu pereţii deasupra pământului, altele, în câmpie, ca Rast, Negoi,
Bistreţ, Galicea Mare, în care ţăranii trăiau în bordeie. Se punea întrebarea dacă
în rândul caselor unui sat, care urma să fie tras la linie, dacă se puteau număra
şi bordeiele, şi dacă pentru respectivul sat de câmpie, format în mare majoritate
din bordeie, nu exista şi altă soluţie decât aşezarea sa la linie tot sub formă de
8
9
10
11
12

Ibidem, f. 61.
Ibidem, f. 49, 115.
Ibidem, f. 61.
Ibidem, f. 126, 127.
Arhivele Naţionale, Direcţia judeţeană Dolj, Fond Prefectura Judeţului Dolj, dosar nr. 1717/1835,
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bordeie. În sfârşit, pentru satele aşezate pe moşii, care aveau păduri, se cerea răspuns la întrebarea dacă proprietarii erau obligaţi să dea clăcaşilor lemn de construcţie, sau dacă aceştia urmau să şi-l cumpere de la cei ce vindeau asemenea
moşii13. O dată cu apropierea efectuării catagrafiei pe a doua perioadă de şapte
ani, stăpânirea a venit cu noi măsuri pentru urgentarea adunării sătenilor la un
loc şi a aşezării regulate a caselor acestora, ca principal mijloc pentru aplicarea
măsurilor poliţieneşti şi legarea satelor la bir. Astfel, în iarna 1836/1837, ţăranii
sunt obligaţi să-şi pregătească lemnul necesar, pentru ca, în primăvara următoare, în luna mai 1837, să-şi clădească casele şi să-şi aşeze satele la linie. Între
timp se cerea răspuns la o altă întrebare, şi anume dacă şi ţăranii care erau angajaţi cu simbrie la paza viilor boiereşti şi care locuiau pe capetele acestor vii, urmau
să fie aduşi la linie în satele din apropiere14.
Tuturor întrebărilor ridicate până atunci le-a răspuns M. Ghica, şeful Vorniciei
din Lăuntru, prin instrucţiunile trimise la 12 februarie 1837 ocârmuirii judeţelor.
Prin aceste instrucţiuni s-a precizat modul în care urma să se înfăptuiască pe viitor opera de sistematizare a satelor din câmpie şi nu numai. Aşezarea caselor la
linie nu însemna stricarea tuturor caselor din sat sau mutarea satului întreg, nici
înşirarea tuturor caselor unui sat într-un rând sau două de case, în lung, una lângă
alta, ci o strângere generală a caselor fiecărui sat la un loc, cu care ocazie urmau
să fie aşezate după o oarecare regulă la linie. Se dispunea aşadar ca oricâte sate
erau aşezate la locuri potrivite, iar proprietarii nu găseau de cuviinţă să le mute în
altă parte, să rămână pe loc, numai cât să li se deschidă un centru, precum şi un
număr mai mare sau mai mic de uliţi, după mărimea satului, care să pornească
de la centru. În asemenea sate urmau să-şi clădească din nou casele numai acei
locuitori ale căror locuinţe nu cădeau pe linia acelor uliţi sau care erau împrăştiate neregulat prin diferite locuri îndepărtate de centrul satului. În cazul satelor
aşezate pe locuri nepotrivite, sau cele ce-şi aveau casele răzleţe, acestea urmau
ca în cazul când proprietarii erau de acord să le mute, asemenea case să se adune
cât mai strâns, dar şi acestea nu într-un şir sau două de case, reclădite în lung, ci
pe mai multe uliţi care să corespundă cu centrul satului. Bordeiele existente, în
cazul când acestea cădeau în linia uliţilor satului, urmau a fi desfiinţate şi prefăcute totodată în case, după regulă. Ţăranii care îşi clădeau casele din nou urmau
să folosească şi materialul recuperat din dărâmarea bordeielor sau a caselor
vechi. Toţi clăcaşii care se aflau vârâţi cu locuinţele pe câte un pogon sau două
de vie pe dealuri, considerate de ei proprietate a lor, urmau a fi trimişi înapoi pe
moşiile de unde plecaseră sau pe acelea de pe care îşi procurau hrana, şi această
măsură se datora faptului că viile înfundate nu erau socotite ca drept proprietăţii
de locuinţă, ci ca sădiri făcute pur şi simplu pentru negoţ. Constituiau excepţie,
vierii, angajaţi cu plată ai boierului ca să îi păzească viile dar care, la expirarea
13
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termenului, urmau să fie obligaţi să se întoarcă la vechile locuinţe şi acolo să se
aşeze la linie.
Moşnenilor, care locuiau între viile acestora şi care aveau pământ pe aceeaşi
moşie, pentru a li se asigura dreptul de proprietate şi a se realiza totuşi strângerea
lor la un loc, urma să li se indice o parte de loc pe acelaşi trup de moşie pentru
a-şi clădi casele, însă fiecare pe proprietatea sa, pentru a nu cădea, în caz contrar,
în dependenţă. Tot aşa urma să se procedeze şi cu moşnenii din regiunile muntoase ale ţării care îşi aveau casele dispersate prin diferite locuri, unde stăruiau să
rămână de dragul câte unei livezi de pomi fructiferi ce o aveau în apropierea caselor lor. Măsurile de mai sus urmau să fie aplicate „de comun acord cu proprietarii,
în al căror folos mai cu seamă se iniţia această operă”15.
În calea sistematizării satelor s-au semnalat o serie de piedici. În plasele din
câmpie, în satele locuite de moşneni, fiecare pe fâşia sa de moşie, acum cu aşezarea aceasta a caselor la linie, tot moşneanul care avea cât de puţin pământ sau
moşie (unii până la unul sau doi stânjeni, alţii şezând câte 2–3 pe un singur pogon)
ţinea să-şi reclădească locuinţa pe propria faşă de pământ şi anume unde i-ar fi
convenit, refuzând să-şi părăsească pământul şi să se facă clăcaş, unul altuia16. Şi
în Câmpia Băileştilor, ţăranii din cele mai multe sate ale plăşilor17 de aici, se aflau
mutaţi, după cum s-a arătat, cu casele lor vechi la linie. Numai satele plăşilor de la
margine, unde, din lipsa pădurilor, ei locuiau în bordeie, încălzindu-se cu trestie
sau cu tizic, s-au mutat cu tot cu bordeiele lor la linie, adică şi-au făcut bordeie
noi, dispunându-se puţin mai târziu desfiinţarea desăvârşită a bordeielor şi prefacerea lor în case regulate deasupra pământului18.
Aşezării la linie au fost supuşi, în arealul de care ne ocupăm şi ţiganii mănăstireşti. Problema a fost ridicată la începutul anului 1837 de un raport al Vorniciei din
Lăuntru (Ministerul de Interne). În unele sate, se spunea în raport, se aflau grupuri
întregi de ţigani, aşezate în cătune. În general, mai toate mănăstirile care stăpâneau ţigani, nu-i aveau statorniciţi pe moşiile proprii, ci risipiţi prin întreaga ţară.
A fost deci nevoie să se întrebe aceste mănăstiri dacă voiesc să-şi statornicească
ţiganii pe moşiile lor, de origine, spre a fi puşi la linie.
Opera de sistematizare a satelor părea că a păşit pe calea cea bună. O nouă
circulară a Vorniciei din Lăuntru din 15 mai 1837, când muncile agricole de primăvară se considerau terminate, venea să dea un nou imbold ocârmuirilor de judeţe
să pornească la lucru19. În cale persistau vechi piedici şi se iveau altele noi.
În primul rând, această acţiune a continuat să se lovească, în general de
împotrivirea clăcaşilor de a-şi părăsi curăturile şi de a se muta pe locurile indicate
de proprietari. În principiu, stăpânirea, interesată în prosperitatea economică şi
15
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în stabilitatea lor fiscală, nu i-a forţat să se mute fără voia lor. În asemenea cazuri
sistematizarea urma să se rezume numai la aducerea caselor răsleţite spre centrul satului20. Practic însă, datorită împotrivirii clăcaşilor, aşezarea caselor la linie
a continuat să se facă în multe sate cu forţa şi brutalitatea caracteristică administraţiei locale. În Dolj, clăcaşii de la Calafat se plângeau în toamna lui 1837 că
aşezarea lor la linie s-a făcut „cu multe zoriri” de către subocârmuitor21.
O împotrivire şi mai îndârjită, căci venea din partea unor oameni liberi, au
continuat s-o pună moşnenii, atât în cazul când era vorba de a se alinia tot pe
pământul lor, cât mai ales, în cazul când erau ameninţaţi să se mute pe moşii
străine şi să cadă în stare de dependenţă. În primul caz, ei au fost obligaţi să-şi
pună casele la linie conform dispoziţiilor oficiale22, în al doilea însă stăpânirea
nu i-a obligat să-şi părăsească pământul lor ohabnic. Mutarea moşneanului de
pe pământul lui răzleţit pe văi şi dealuri, la linie, pe pământ străin, a fost îngăduită numai atunci când se dădea loc pentru loc, adică atunci când moşneanul
primea loc ohabnic pe linie, în schimbul locului său dispersat de centrul proiectat al satului. Orice mutare violentă din partea dregătoriilor locale, ca dărâmarea
caselor moşnenilor, drept formă de constrângere pentru a se muta la linie, a fost
considerată de stăpânire ilegală şi supusă despăgubirii23. Pe de altă parte moşnenii şi mazilii, proprietari de case şi de pământ, n-au fost obligaţi să-şi facă din
nou case în rând cu clăcaşii din sat24. În schimb, moşnenii care locuiau în bordeie
subterane, fiecare pe părticica sa de pământ, cu pometuri şi grădini, au fost obligaţi să şi le strice şi să-şi facă case la linie, administraţia locală având grijă ca în
asemenea cazuri să nu li se calce drepturile de proprietate, adică să nu fie aşezaţi
pe moşie străină, ci tot pe moşia lor25. Aşa s-a întâmplat la Afumaţi, în judeţul
Dolj, moşnenii fiind obligaţi să-şi strice bordeiele, iar în locul lor să-şi ridice case,
moşnenii cerând ocârmuirii în 1839, să fie lăsaţi în pace căci sunt săraci, că n-au
lemn şi că bordeiele lor nu diferă cu mult de case, căci sunt îngropate numai de
3–4 palme în pământ şi ieşite cu 4–5 palme deasupra pământului.
Greutăţi în acţiunea de sistematizare a satelor au continuat să fie pricinuite frecvent uneori şi de neglijenţa proprietarilor, acest lucru reieşind din numeroasele plângeri adresate autorităţilor locale, subordonate Vorniciei din Lăuntru
(Ministerul de Interne, la acea vreme). La această dată, unele sate îşi aveau casele
aşezate la linie, altele „după atâtea zoriri ce li s-au făcut prin într-adinşi dorobanţi, nici cum n-au pus în lucrare înlinierea”26.
Acţiunea de sistematizare a satelor a fost stânjenită frecvent, mai ales la
20
21
22
23
24
25
26

Ibidem, tomul II, f. 355, 535.
Ibidem, f. 57.
Ibidem, tomul I, f. 563.
Ibidem, tomul II, f. 438, 449.
Ibidem, f. 581.
Ibidem, f. 779–780.
Ibidem, tomul II, f. 738.

https://biblioteca-digitala.ro

52 | Irinel Cănureci

câmpie, de refuzul proprietarilor de a da clăcaşilor lemn, stăpânirea în acest caz
nefăcând altceva decât să recomande proprietarilor şi arendaşilor ce deţineau
păduri pe moşie de a da lemn clăcaşilor27. Pe de altă parte, transportul lemnului a fost împiedicat de epizootia care a redus simţitor numărul ţăranilor în iarna
1837–183828. Ploile necontenite din vara anului 1837, vremea rece de toamnă apoi
din acelaşi an împiedică pe ţărani să-şi termine casele la timp, întrucât acestea
se făceau „din gard de nuiele lipit apoi cu pământ, cu sobe de pământ”29. În sfârşit, aşezarea satelor la linie, în câmpie, este amânată pe alocuri până la darea
sentinţelor în procesele iscate între proprietari pentru stăpânire de moşie, pentru
încălcare de hotar sau pentru ieşire din devălmăşie30.
Din datele furnizate se poate aprecia stadiul atins la sfârşitul anului 1838 şi la
începutul anului 1839 în această acţiune. În Câmpia Băileştilor, în iarna 1838/1839
nici măcar o pătrime din satele acestui areal nu se aflau puse în ordinea cerută de
ocârmuitor. Cauzele erau acelea de a nu fi primit lemn pentru reconstruirea caselor noi la linie, corvoada cu paza pichetelor pe Dunăre, diminuarea şeptelului de
vite în urma epizootiei sau locuirea unora de către moşneni devălmaşi31. În judeţul Dolj, din totalul de circa 270 de sate, 208 se găseau aşezate iar 62 neaşezate la
linie, mai ales din lipsă de mijloace32.
Între anii 1839–1843, în calea sistematizării satelor stătea şi străvechiul mod
de viaţă ţărănesc. La munte, ţăranii locuiau în încăperi strâmte şi neaerisite. Vara,
cei mai mulţi dintre aceştia nu stăteau în case, ci pe afară, în timp ce alţii poposeau pe la ţarinile cu semănături. Toamna, când se răcea vremea, se retrăgeau la
casele lor. Este poate motivul principal pentru care stăpânirea a căutat să remedieze situaţia prin obligarea ţăranilor care n-aveau loc potrivit pentru aliniere să-şi
prefacă şi să-şi clădească din nou casele pe locuri cât mai înalte şi mai expuse la
lumină şi aer. Cei ce nu locuiau vara în case au fost îndatoraţi să şi le cureţe, adică
să înlăture buruienile crescute pe lângă acestea, înainte de venirea toamnei sau
a iernii.
Altă piedică în calea acestei acţiuni a continuat să fie împotrivirea clăcaşilor
de a se muta pe locurile indicate de către proprietarii de moşii. Pe alocuri, rezistenţa a continuat să fie înfrântă prin forţă, evident de către autoritatea locală.
În schimb, s-a continuat să se interzică proprietarilor să-şi mute satele
sau cătunele întregi pe moşii ale acestora fără voia şi încuviinţarea clăcaşilor.
Proprietarii care s-au făcut vinovaţi de abuz şi violenţă au fost condamnaţi să
despăgubească pe clăcaşi33.
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Pe de altă parte, stăruinţa autorităţilor locale, în cazul judeţelor din câmpie,
deci şi în Câmpia Băileştilor de a desfiinţa bordeiele a fost anihilată de refuzul
proprietarilor de a da lemn pentru construcţii clăcaşilor. Proprietarii, după cum
s-a amintit, nu puteau fi obligaţi la aceasta, ci numai rugaţi şi convinşi de folosul
ce l-ar dobândi din strângerea caselor clăcaşilor la un loc34. Pe alocuri, clăcaşii
înşişi se împotriveau cu îndârjire să-şi părăsească bordeiele, ba mai mult, chiar
aşezaţi o dată la linie, aceştia continuau să-şi facă acolo bordeie. Uneori ei fugeau
înapoi la vechile lor vetre, unde-şi aveau curăturile şi viile, continuând a locui prin
„proaste bordeie făcute vremelniceşte prin crămile viilor lor şi prin surle (colibe)
făcute din trestie35.
Dificultăţi continuau să persiste şi în cazul mutării moşnenilor la linie. Pe alocuri, fiind scoşi la linie pe pământul altui moşnean, acesta-i obliga să-i plătească
clacă. Desigur ei se împotriveau, oferind un loc pentru loc36. În Câmpia Băileştilor,
de pildă, cele mai multe sate erau locuite de moşneni. La prima poruncă de aliniere, satele au fost aşezate unde s-au găsit locuri mai potrivite. Aceste locuri erau
însă stăpânite numai de vreo câţiva dintre ei, căci cei mai mulţi îşi aveau pământurile afară din sat. Prefacerea efectuându-se fără vreo învoială între ei, după un
timp, anumiţi moşneni proprietari ai pământului pe care se făcuse alinierea satului au pretins de la ceilalţi clacă. Ca să scape, aceştia din urmă au cerut permisiunea să se întoarcă pe proprietăţile lor. Ocârmuirea îşi vedea astfel distrusă opera.
Ea propunea să se dea loc pentru loc. Vornicia din Lăuntru (Ministerul de Interne)
însă pornind de la principiul că „fiecare lăcuitor, având înseşi a lui proprietate, nu
este dreptate a fi clăcaşul altuia”, le-a dat voie să se întoarcă înapoi pe proprietăţile lor pe care să-şi întemeieze din nou casele, pe cât posibil însă mai aproape de
centrul satului, soluţia de a se da loc pentru loc rămânând valabilă numai când
era acceptată de ambele părţi37.
În alte locuri, moşnenii dintr-un sat dat, având fiecare câte 5–6 clăcaşi sau
chiar mai puţini, i-au pus într-o oarecare ordine fiecare pe partea sa de moşie,
satul rămânând însă mai departe împrăştiat. În asemenea cazuri, strângerea
satului la un loc, adică ridicarea clăcaşilor de pe mai multe proprietăţi moşneneşti şi concentrarea lor numai pe partea unui singur moşnean, ar fi însemnat
călcarea dreptului de proprietate al celorlalţi moşneni sau clăcaşi. De aceea s-a
dispus ca alinierea unor asemenea sate moşneneşti, populate cu clăcaşi, să se
facă numai pe bază de înţelegere între toţi moşnenii proprietari38.
Acţiunea de sistematizare a satelor din Oltenia, în speţă şi din arealul studiat
de către noi poate fi urmărită documentar şi în perioada 1844–1854. Un număr mic
de oameni nu putea fi lăsat să locuiască în locuri singuratice. Acesta a constituit
34
35
36
37
38

Ibidem, dosar nr. 4745/1835, tomul III, f. 90–91, 378.
Ibidem, f. 234–237.
Ibidem, f. 94.
Ibidem, f. 315–316.
Ibidem, f. 333–334.
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principiul care a stat la baza acţiunii de adunare la un loc şi de aliniere a satului,
până la terminarea ei39. Strângerea caselor şi aşezarea satelor la linie s-a admis
de acum înainte numai în cazul când pe moşia dată clăcaşii nu se aliniaseră niciodată până atunci. Odată însă aşezaţi la linie, ei nu mai puteau fi siliţi să se alinieze
a doua oară numai la dorinţa proprietarului, deci fără voia lor. Mutarea unui cătun
sau a unui sat întreg ori comasarea de mai multe cătune, care fuseseră odată aliniate, pe aceeaşi moşie, acţiune considerată ca fiind în favoarea proprietăţii şi
puteau face când erau acceptate de către clăcaşi şi numai când aceştia primeau
lemn din partea proprietarului. În ceea ce priveşte satele moşneneşti, la alinierea
lor a continuat să se respecte dreptul de proprietate al moşnenilor.
În Câmpia Băileştilor acţiunea de sistematizare a satelor, în această perioadă
nu s-a înfăptuit aşa cum preconizase stăpânirea. De pildă, pe valea Desnăţuiului,
în sate precum Afumaţi, Urzicuţa, Portăreşti, Giurgiţa etc, foarte puţine sate se
aflau, în vara anului 1847, aşezate la linie în conformitate cu prevederile acesteia. În
forma în care satele erau aliniate, acestea erau foarte neregulate, casele ţăranilor
împrăştiate una de alta, din care cauză nu se putea executa străjuirea de noapte.
În unele sate nu exista casă de sfat, din care pricină cancelariile săteşti se aflau
adăpostite prin casele logofeţilor sau prin şcoli. Propunerea ocârmuirii ca după
strângerea recoltei să se termine aşezarea tuturor satelor la linie a fost amânată
din „eterna cauză” a lipsei de lemn, dar mai ales din pricina epizootiei şi a lăcustelor ce bântuiau judeţul în acel an. În 1853, în plăşile de podgorie de la Galicea
Mare sau Segarcea dar şi în cele de câmp de la Bârca, Goicea, Dunăreni, Bistreţ
etc. existau în asemenea cazuri sate neaşezate încă la linie. Din această cauză,
arendaşii moşiilor, mai ales ai celor mănăstireşti, se plângeau că-şi pierd întinderi
mari de pământ, „cotropit” de clăcaşi prin răzleţirea satului, mai ales când acesta
era dispersat prin mai multe cătune. Cereau deci să se măsoare clăcaşilor pământul legal pentru casă şi grădină, fapt ce dovedeşte că până atunci măsurătoarea
pământului n-a putut fi impusă în acele zone de podgorii sau câmpie uneori40.
Dar chiar şi dacă ţăranii se aşezaseră anterior la linie, făcându-şi case deasupra
pământului, în multe sate aceştia nu locuiau în ele, ci lăsându-le în dărăpănare,
îşi făcuseră din nou bordeie de locuit în pământ, aşa cum s-a întâmplat în satele
din Câmpia Băileştilor situate pe Valea Dunării, din apropierea Calafatului până
la Dunăreni chiar41. De pildă, la Ghidici, Desa, Poiana Mare, Ciuperceni, Catane,
Negoi, Rast, Bistreţ, Plosca, Dunăreni, această stare de fapt era destul de gravă,
deoarece în Lunca Dunării şi a râurilor limitrofe (Desnăţui, Baboia, Balasan) terenul fiind nisipos, apa freatică la un stânjen de suprafaţa pământului, bordeiele
erau pline de umezeală, sănătatea ţăranilor de aici fiind grav periclitată. Dar cu
toată dispoziţia oficială ca ţăranii să-şi părăsească bordeiele şi să-şi facă case
deasupra pământului, cei dispersaţi să se adune în vatra satului, la linie, toate
39
40
41

Ibidem, dosar nr. 387/1853, f. 43.
Ibidem, dosar nr. 387/1853, f. 1.
Ibidem, dosar nr. 478/1854, f. 3–4.
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acestea bineînţeles în înţelegere cu proprietarii, bordeiele n-au dispărut, ba chiar
apar altele noi42. În judeţul Dolj, ţărănimea de la margine, în ansamblul ei a continuat să locuiască, în general, în bordeie, avându-şi construite din lemn numai
coşarele; însuşi bisericile le făceau pe alocuri din pământ bătut43.
În general, în tot acest răstimp s-a urmărit desăvârşirea operei de sistematizare a satelor, prin aşezarea la linie a caselor şi cătunelor clăcăşeşti dispersate, cu
lemnul obţinut din pădurea moşiei. Linia, adică fâşia dreaptă de teren, pe marginile căreia se aşezau casele, era pe alocuri lată de 20 de stânjeni44.
Materialul arhivistic cercetat de către noi nu consemnează rezultatul final al
acestei opere, de aceea scopul demersului nostru ştiinţific a fost analiza desfăşurării acestei opere pe o perioadă de aproape un sfert de secol în lumina unei informaţii documentare oarecum inedite. Ajungem astfel, să redăm imaginea satelor
Ţării Româneşti printr-un studiu de caz local, arealul Câmpiei Băileştilor, în prima
jumătate a secolului al XIX-lea sub aspectul formei şi al aşezării lor geografice,
şi aceasta dacă nu în felul lor nou de după procesul de sistematizare, atunci cel
puţin în starea de dinainte şi din timpul desfăşurării sale.

42
43
44

Ibidem, Vornicia din Lăuntru, dosar nr. 1374/1850, f. 1, 5, 30; dosar nr. 479/1854, f. 13.
Ibidem, Vornicia din Lăuntru, dosar nr. 1064/1851, f. 5–6.
Ibidem, Ministerul de Interne, dosar nr. 378/1853, f. 53.
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DE LA VENEȚIA1 LA CRAIOVA SAU INVERS
Sorin Sebastian Duicu
FROM VENICE TO CRAIOVA OR INVERSELY
In 1989 and 2012, when I was in Venice, there was also the “San Giovanni Battista
in Bragora” among the edifice of worship visited, occasion with which we carefully examined the mummy of St. John the Merciful. In this article, we have combined this new knowledge with the reliquary of the Holy One of the “Postelnicul
Fir” Church for Craiova, holding its right hand.
Keywords: St. John the Merciful; mummy; San Giovanni Battista of Bragora;
“Postelnicul Fir” Church of Craiova; reliquary
Cuvinte cheie: Sf. Ioan Milostivul; moaște; San Giovanni Battista in Bragora;
Biserica Postelnicul Fir din Craiova; racla

Craiova era şi este considerată şi pentru viaţa sa religioasă, preponderent
creştină, recte ortodoxă, „capitala” Valahiei Mici, Oltenia.
Dimitriu Fotino, în Istoria Generală a Daciei sau a Transilvaniei, Ţerei Munteneşti
şi a Moldovii, Tomulu III, Bucuresci, 1859, Partea a VI-a, când abordează Doljul2,
afirmă că în Craiova erau „8 mănăstiri, 5 biserici de piatră … iar biserici de lemn
sunt 33” (deci, în total 46 de edificii de cult).
Timpul, vicisitudinile vieţii şi ale istoriei le-au eliminat existenţa, astfel că
la începutul secolului al XX-lea s-au înregistrat 9 edificii mai puţin3. Între cele
prezente se află şi biserica Postenicu Fir cu hramul Sfinţii Trei Ierarhi (Foto 1), iar
dacă cităm şi pe Dionisie Ecleziarhul, Din Pomelnicul Bisericii mai trebuie să adăugăm şi pe Sfântul Marele Prooroc şi Botezătoriul Ioan şi Sfântul Marele Mucenic
Haralambie.4
1
2
3
4

John Jullius Norwich, A History of Venice, New York, 1989.
reeditare, Bucureşti, 2008, p. 577.
* * *, Istoria Craiovei, Craiova, 1998, p. 112 – 118.
Preot Dumitru Bălaşa, Cronicarul Dionisie Eclesiarhul, în Mitropolia Olteniei, 1982, Nr. 1 – 3, p. 89 –
113; Nr. 7 – 9, p. 559 – 593 (în special p. 573); Preot Dumitru Bălaşa, Alte manuscrise ale lui Dionisie
Eclesiarhul. Pomelnicul bisericii Postelnicul Fir din Craiova, 1815, în Oltenia, cartea II, nr. 6 – 8, 1941,
p. 82 – 90.
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Ctitorii sunt „… Jupan Zamfir postel<nic>, Dumnealui Jupan Stan Braşoveanul
brat Zamfir Post. <şi> Dumnealui Jupan Neagoe Logofătul, nepotul Dumnealor
…”5
Pisania, una din puţinele piese craiovene originare care se mai păstrează (1
din 10), are menţiunea finală: a „dăruit-o jupan Filco”. Actul datării, pisania, ridică
probleme deoarece ultima cifră nu a fost scrisă, probabil lăsată să se completeze
cu ocazia sfinţirii. Lucru care, faptic, nu s-a mai făcut, iar cercetătorii au datat, au
considerat, anul zidirii, 18116 sau 1815:
„ÎN NUMELE SFINTEĬ ŞI DE VIAŢĂ FĂCĂTOAREĬ TROIŢĂ ACESTĂ SF<Ă>NTĂ ŞI
DUMNEZEIASCĂ BISERICĂ, CE SĂ PRĂZNUIAŞTE HRAMUL SFINŢILOR MARĬ ARHIEREĬ
VASĂLIE-CEL-MARE, GRIGORIE BO<GO>SLOV ŞI IOANŬ ZLATAUSTŬ, DASCALU LUMIĬ,
FĂCUTU-S’AŬ DIN TEMELIĬ ŞI S’AŬ ÎNFRUMUSEŢATŬ PRECUM SE VEDE, DE ROBIĬ
LUĬ DUMNEZĂŬ ZAMFIR POSTELNICU, FECIRU LU JUPAN IANE, CARE SĂ TRAGE DIN
ORAŞU CRAIOVA; AŬ FOSTŬ ’JUTORĬ LA ACEASTĂ SFÂNTĂ BISEARICĂ ŞI DUMNEALUI
JUPANU STANŬ, BRAT ZAMFIRŬ POSTELNICU, ŞI DUMNEALUI NEAGOE CIR (BIV?)
LOGOFĂTU, NEPOTU DUMNEALORŬ ŞI CU TOATĂ OSĂRDIIA S’AŬ NEVOITŬ CA SĂ AIBĂ
D<U>MNEALOR VEAJNICĂ POMENIRE, ŞI CU TOTŬ NEAMU LORŬ; SFĂRŞINDU-SE ÎN
LUNA LUI SEPTEMBRIE 14 DE<N>, 732. ACEASTĂ PISANIE AU DĂRUIT-O JUPAN FILCO;
1815”7

Înainte de Revoluţie, când eram angajat la Oficiul pentru Patrimoniul Cultural
Naţional Craiova, domeniul Artă Religioasă, am prelevat detalii despre un obiect
de cult pe care l-am considerat şi îl consider în continuare reprezentativ mai ales
că este una din cele 2 mărturii istorice similare ale Craiovei, alături de Racla din
Biserica Sf. Dumitru, Catedrală Mitropolitană, pentru a da doar un exemplu din
cele ante-menţionate8.
Este mâna dreaptă – până la încheietură – a Sfântului Ioan Milostivul, viitor
Patriarh al Alexandriei9 (Foto 2), între anii 610 – 619, fiul guvernatorului Epifanie
al Ciprului născut la Amathaus, la 15 km de vechiul Limassol.
După ce i-au decedat soţia şi copii, Ioan a pornit pe un drum nou, al credinţei în Mântuitor, pe care nu l-a mai părăsit până când a trecut la cele veşnice10.
Harul şi sfinţenia sa a oferit-o celor nevoiaşi de tot felul, sprijinit şi ajutat de Sf.
Serafim, viitorul Patriarh Ion Salim şi de Ioan Moshul, autorul Limonariului, adică
5
6

7

8

9

10

Preot D. Bălaşa, Alte manuscrise ..., p. 86, fila 3.
Prof. Nicolae Gh. Dinculescu, Bisericile Craiovei un capitol din trecutul oraşului Craiova, Craiova,
f.a., extras din revista Oltenia, nr. 1 – 2, 1942, p. 78 – 89.
N. Iorga, Inscripţii din Bisericile României adunate, adnotate şi publicate de …, Vol. II, Bucureşti,
1908, p. 62, poz. 165.
Sorin Sebastian Duicu, La châsse à reliquaires de la Cathédrale métropolitaine St. Démètre de
Craiova, în Revue des Etudes Sud-Est Européennes, Tome XXXVI, No 1 – 4, 1998, p. 173 – 194.
Gherasim Timuş, Dicţionar aghiografic. Cuprinzând Vieţile Sfinţilor de la A la Z, Mănăstirea
Portăriţa, Satu-Mare, 1998, p. 464 – 467.
David Hugh Former, Oxford. Dicţionar al Sfinţilor, Bucureşti, 1999, p. 288 – 289.
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Livada Duhovnicească. Calităţile au determinat scrierea vieţii sale de când era
pământean, precum Leontios of Neapolis, Vita Sancti Joannis Elemosynarii, în
Acta Sanctorum II, rezumată recent de Ieromonahul Macarie din Simonopetra, în
Sinaxarul. Vieţile Sfinţilor din Biserica Ortodoxă Greacă, 1999.
Sfântul Simeon Metafrastul a scris viaţa Sfântului născut în 886 (?!) sub
Împăratul Ioan cel Înţelept, iar în Filocalia, Vol. V, este pomenit la 9 noiembrie.
Noi ortodocşii, îl pomenim la 12 noiembrie, iar viaţa sa este marcată de minunile
făcute11.
Racla era într-o cutie ovală cu secţiunea de 20,5 cm x 15 cm şi înălţimea de
10 cm, din argint, cu rama capacului, balamaua, urechea de prindere şi niturile,
de asemenea, din argint.
Pe capac (Foto 3) este reprezentat S<FÂNTUL> IOAN MILO<S>TIVU cu dreapta
binecuvântează, iar cu stânga ţine Sfânta Evanghelie, închisă. Are capul întors
spre dreapta, cu barbă, poartă mitră şi haine arhiereşti: stihar, felon cu decor floral şi omofor.
În interior, pe un suport textil îmbrăcat în catifea, se află mâna dreaptă a
Sfântului, îmbrăcată în argint, realizată în ronde bosse, cu o deschidere în extrados dreptunghiulară, asigurată cu o uşiţă pentru venerare. Mâna este reprezentată în gestica binecuvântării şi includea două valve – una superioară şi cealaltă
inferioară. Pe prima componentă se află inscripţia:
ACEASTĂ MUNĂ IA<S>TE / A SFUNTULUI IOAN / MILOSTIVULUI

iar pe verso, segment dispărut, am notat, anterior, textul:
SAU ÎN<BRECAT> CU / ARGINT DE ANDREI / PITARU LA LEAT / 1793 FREVR<UARIE>.

Post 1989 am fost 11 zile la Veneţia12, în calitate de coorganizator al expoziţiei
Veneţia în pictura românească, iar în 2012 am revenit, cu soţia, timp de 3 săptămâni la Academia di Romania, în program de cercetare. Am ajuns şi la Biserica
San Giovanni Battista in Bragora (Foto 4, 5), construită în anul 639 de Sf. Magnus,
Episcop de Oderzo, după lupta cu longobarzii, iar dogele Pietro III Candiano, care
a funcţionat între 942 – 959, o remodelează pentru a primi moaştele Sfântului.
Aspectul edificiului actual se păstrează după intervenţia din 1475 – 1505 când,
a fost modelată de arhitectul luganez Sebastiano Mariani. Aici au fost botezaţi
Pietro Barbo (viitorul Papă Paul al II-lea), şi, Antonio Vivaldi, în 1678, care era enoriaş al bisericii.
Altarul (Foto 6,7) a fost lucrat de Jacopo Mariaschi, iar monumentul care
11
12

* * *, Vieţile Sfinţilor pe luna Noiembrie, Ed. Episcopiei Romanului şi Huşilor, 1993, p. 192 – 208.
Giuliano Procacci, Istoria Italienilor, Bucureşti, 1975, în special Veneţia între mare şi uscat (p. 75
– 79) şi Naşterea statului pontificat (p. 99 – 103); Freddy Thiriet, Histoire de la Venise, Paris, 1969,
127 p.
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include trupul Sfântului (Foto 8), îmbălsămat şi îmbrăcat în straie arhiereşti, de
Anzolo Stoe, ambele în 1743. Edificiul mai deţine valori de artă liturgică precum
icoane de Bartholommeo Vivarini13, din 1478, şi Alvise Vivarini14, databile în 1485
– 1490.
Când am văzut aceste valori veneţiene le-am conjugat şi le-am îmbinat, acum
în scris, cu cele din Craiova. Desigur, relaţia am numi-o Veneţia – Craiova dar, se
poate, tot aşa de bine, cum am formulat titlul, şi invers, adică, Craiova – Veneţia.
Nu?
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Legenda ilustrațiilor
Foto 1 – Biserica Sfinții Trei Ierarhi, Postelnicul Fir, Craiova
Foto 2 – Extradosul ferecăturii mâinii drepte a Sf.Ioan Milostivul
Foto 3 – Capacul cutiei originale care deținea ferecătura mâinii
Foto 4, 5 – Biserica San Giovanni Battista in Bragora, Veneția
Foto 6 – Altarul bisericii San Giovanni Battista in Bragora, Veneția
Foto 7 – Componentă a altarului dedicat Sf. Ioan Milostivul din Biserica San Giovanni
Battista in Bragora, Veneția
Foto 8 – Sarcofagul (cu fereastră de vizionare) care cuprinde moaștele Sf.Ioan Milostivul
din Biserica San Giovanni Battista in Bragora, Veneția.
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Foto 1 – Biserica Sfinții Trei Ierarhi, Postelnicul Fir, Craiova

Foto 2 – Extradosul ferecăturii mâinii drepte a Sf.Ioan Milostivul
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Foto 3 – Capacul cutiei originale care deținea ferecătura mâinii

Foto 4, 5 – Biserica San Giovanni Battista in Bragora, Veneția
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Foto 6 – Altarul bisericii San Giovanni Battista in Bragora, Veneția

Foto 7 – Componentă a altarului dedicat Sf. Ioan Milostivul din
Biserica San Giovanni Battista in Bragora, Veneția
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Foto 8 – Sarcofagul (cu fereastră de vizionare) care cuprinde moaștele Sf. Ioan Milostivul
din Biserica San Giovanni Battista in Bragora, Veneția.
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BISERICA DIN TITERLEȘTI, CTITORIE
A CIOBANILOR UNGURENI
Cornel Boteanu
L’ÉGLISE DE TITERLEȘTI, FONDATION DES BERGERS UNGURENI
Les villages de Brebina, Titerlești, Bratilov, Mărășești, Stănești, Obârșia côtoient
la Brebina, affluent de la rivière Motru. Ce sont d’ anciens villages, dont certains, tel Bratilov, attesté du règne de Mircea le Vieux. La première église a l’aspect d’une maisonnette de campagne et elle fut érigée à Brebina vers la fin du
XVIIème siècle; à côté d’elle s’éleva une autre, imposante, consacrée au début
de notre siècle. Mais plus précieuse reste l’église de Titerlești, fondée par les bergers transylvains (ungureni) durant le règne du prince Alexandre Ioan Cuza. La
valeur particulière de cette église réside dans le fait que ses fondateurs avaient
exigé qu’ eux, entourés par leurs familles (les Jianu, les Ciurea, les Tărtăreanu,
les Ivănescu), soient peints endimanchés, portant leurs beaux costumes olténiens et transylvains, sur les murs du pronaos.
Malheureusement la peinture s’efface au moindre toucher et à l’avis de l’archiprêtre Vasile Ganțu, elle risque de disparaître en absence de l’intervention salvatrice des restaurateurs.
Mots clé: village, église, fondateurs, restauration, paroisse, peinture
Cuvinte cheie: sat, biserică, ctitori, restaurare, parohie, pictură.

Cum ieși din Baia de Aramă, pe lângă valea Brebinei în sus, mergând spre
Băile Herculane, peste drum de pensiunea „Izvorul Rece” se conturează o biserică impunătoare situată la baza unui deal pe lângă care urcă drumul de țară
spre Priboaia pentru a face legătura cu satele Văieni și Călugăreni de pe Valea
Motrului. Lângă ea, cu aspectul unei căsuțe de la țară, pierdută printre crucile
din cimitir, străjuiește o ctitorie de lemn rămasă acolo asemenea unui martor
din alte vremuri. Înainte vreme ea era singurul lăcaș de cult la care veneau să
se închine locuitorii celor trei sate risipite pe sub dealuri: Brebina, Titerlești și
Bratilov.
Șoseaua continuă vreo câteva sute de metri, până la Ogașul Bahahăului și
când începe sǎ urce puțin, pe partea dreaptǎ, cotește pe lângă alt cimitir, unde se
DROBETA, Etnografie, XXVII/2017, p. 67–84
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află biserica din satul Titerlești, o ctitorie ceva mai nouă decât bisericuța de lemn
din satul Brebina aparținând secolului al XIX-lea.
Pe urmă, când în satele Titerleşti şi Bratilov, au început să se stabilească
de peste munți mai multe familii de ungureni, s-a ridicat și biserica din satul
Titerlești. Acest lucru s-a petrecut în urmă cu mai bine de un veac și jumătate, pe
timpul domnitorului Alexandru Ioan Cuza. Satele de pe Valea Brebinei se înlănțuie
asemenea unei salbe, de o parte și de alta a drumului, pe lângă firul apei, până la
poalele vârfului lui Stan și sunt sate vechi, atestate încă din primele documente
de cancelarie ale Țării Românești. Bratilovul este una din cele mai vechi aşezări
din Plaiul Cloşani, atestat documentar încă din anii 1391–1392 printr-un hrisov de
danie al lui Mircea cel Bătrân către mănăstirea Tismana: Și încă a dăruit domnia
mea satul Sogoino și satul Pesticevo și venitul care este al domniei mele de la roţile
lui Cip Hanoş, care le-a făcut de curând la Bratilovo și moara care a dăruit-o mănăstirii mama domnieiei mele, doamna Calinichia…1 Dania a fost întărită în anul 1399
și apoi preluată de către urmașii lui Mircea cel Bătrân.
Interesant este faptul că despre roțile sasului Ciop Hanoș pomenește și
savantul Nicolae Iorga. Despre acest sas care punea cu roțile lui în mișcare foalele utilizate la topitul minereului, roți montate pe apa Brebinei, nu se știe azi
prea mare lucru, dar în hotarul satului Titerlești, înspre Călugăreni, se mai află și
acum un deal care se numește Sasu. Întrebându-l pe Ion Gavrilescu, agent veterinar din satul Călugăreni, în vârstă de 78 de ani, înainte de a muri, atunci când
a mers împreună cu mine să-mi arate locul unde era pe vremuri crâșma Țibrului,
mi-a spus că arama s-ar fi extras și de la Călugăreni, dar nu se mai cunosc urmele
băilor. Mi-a spus că sasul pe care îl menționa și Nicolae Iorga în scrierile sale, ar fi
locuit într-un bordei aflat la poala acelui deal care-i poartă până astăzi numele.
Cert este că zeciuiala (a zecea parte din venitul obținut de la aceste mine) revenea
mănăstirii Tismana, aflată în apropiere.
În afară de exploatarea cuprului oamenii din aceste locuri se ocupau însă și
cu agricultura, cu creșterea animalelor și prelucrarea lemnului. Păstoritul constituia una dintre sursele principale de existență și ocupația a luat amploare, mai
cu seama în secolele al XVIlI-lea și al XIX-lea când, din Transilvania, au început să
treacă peste Carpați ciobanii stabilindu-se în aceste sate de sub munte ale Olteniei,
din cauza fiscalității excesive din Imperiul austro-ungar. De altfel, în ținutul numit
Plaiul Cloșani numele Ungureanu a devenit patronim și este întâlnit până astăzi
în localități precum: Brânzeni, Costești, Bârâiac, Giurești și altele. Ungurenii au
constituit chiar comunități compacte în localitățile Vaideeni, Novaci, Ungurenii de
Tismana, ori în satele Bratilov și Titerlești integrate actualmente în orășelul Baia de
Aramă. Ei au trecut peste munți, din sate precum: Jina, Poiana Sibiului, Săliștea,
Rășinari, Pianul de Sus, și-au cumpărat pământ în aceste locuri începând să prindă
rădăcini, după cum menționa Ion Ionescu de la Brad, vorbind despre satul Titerlești:
1

DIR, Ţara Românească (1247–1500), Ed. Academiei RPR, 1953, P. 306
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„Moșie răzeșească în care au venit și s-au așezat vreo 20 de familii de păstori români
din Ardeal cumpărând pământul necesar. Noii veniți au făcut o biserică de piatră,
cu care au cheltuit peste 1000 de galbeni”2.

Satul Titerlești, deși la fel de vechi ca și Bratilovul, este atestat mult mai târziu. Abia în anul 1833, când s-au întocmit listele pentru stabilirea capitației, satul
figura drept mahala a comunei Orzești:
„Această mahala este între satul Brebina și satul Mărășești, dar de satul Orzești este
cu depărtare de un ceas”3. În anul 1864, doisprezece chiriaşi cumpărau…o curea de,
moşie în hotaru Bratilovu comuna Mărăşeşti în lungime din culmea numită Zăicu şi
până în vârful Rugetului… de la Ion Sin Popa Ghiţă din Negoieşti, printr-un act de
vânzare însoțit de o hartă pe hârtie pânzată, prin care se delimitau hotarele dintre
cele două sate Bratilov și Titerlești. Acestea nu au avut biserică din vechime pentru
că oamenii mergeau la bisericuța din lemn din satul vecin, Brebina, lângă care s-a
ridicat recent o construcție nouă și impunǎtoare a altei biserici. Cea din Titerleşti
reprezintă parcǎ o etapǎ de tranziţie între construcţia de lemn, micuţǎ şi cochetǎ de
la Brebina, semǎnând mai degrabă cu o căsuță țărănească cu prispă și cea impunătoare, cu aspect de fortificație, finalizată abia la sfârșitul secolului al XX-lea. Biserica
din Titerlești, care face obiectul investigației noastre, este o ctitorie ridicată tot din
cărămidă și, chiar dacă acum a rămas micuță față de casele ungurenilor din jur, ea
se încadreazǎ în mod firesc peisajului şi impune mai cu seamă prin vechimea ei de
peste un veac și jumătate. Biserica a fost ctitoritǎ pe vremea lui Cuza, în mod deosebit prin contribuţia familiilor de ungureni care se stabiliserǎ în aceste sate. Din
Valea Jiului au venit Dan Dăneasa și Gheorghe Jianu, de lângă Hațeg, din Clopotiva
a venit Ion Clopotiveanu, din Pianul de Sus au venit Opreneștii și Filip Lăzărescu,
de lângă Sebeș, din Răchita a venit Tănasie Răchiteanu care își va schimba numele
în Tănăsoiu, din Poiana Sibiului au venit frații Suciu, iar din Tărtăria a venit Moise
Tărtăreanu. Sosiți din Ardeal, unde exista un spirit mai viu al credinţei, ungurenii
au pus mânǎ de la mânǎ şi s-au gândit sǎ-şi ridice o bisericǎ a lor, aşa cum sublinia același neobosit cercetător al agriculturii din aceste ținuturi, Ion Ionescu de la
Brad, în cea mai izbutitǎ monografie a judeţului Mehedinţi: Ei au pus de s-a zugrǎvit
pe peretele din faţa bisericii un pǎstor care cu bâta mâna oile dinaintea lui. La acest
tablou s-a pus inscripţiunea urmǎtoare: „Aceastǎ bisericǎ este fǎcutǎ cu banii oilor4 .

Din păcate pictura aflată în pridvor, despre care scria Ionescu de la Brad, s-a
deteriorat sub acțiunea precipitațiilor pentru că se afla pe peretele dinspre exterior, (pridvorul actual şi clopotniţa fiind adăugate ulterior).
Cert este că biserica a fost ctitorită de meşteri sârbi, avându-l ca principal
constructor pe zidarul-arhitect Dima, zugrăvit pe același perete de la intrarea în
pridvor. La vremea realizării ei, biserica a fost o construcţie impunătoare și solidǎ,
2
3
4

I. Ionescu de la Brad, Agricultura din judeţul Mehedinţi, Bucureşti, 1968, p. 394.
Arhivele Statului Mehedinţi, Fond Prefectura, ds 2836, filiala115–118.
Ionescu de la Brad, op. Cit, p. 349.
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așa cum remarca ochiul atent al neobositului cǎlǎtor, C. D. Ionescu: Dintre cele
ce sunt vrednice de luat în seamǎ în Titerleşti, o atenţie deosebitǎ meritǎ biserica
ziditǎ de dânşii 5.
O contribuţie importantǎ în realizarea edificiului a avut-o ciobanul Ion
Dafinescu, venit de lângă Hațeg, din Clopotiva, care în scurt timp a devenit ginerele preotului Iordache, prin cǎsǎtoria cu Maria, fata acestuia. Preotul Iordache se
căsătorise cu Floarea, fata lui Nică Coțoligă, poreclit Bău, de unde vine probabil
și numele ogașului(Ogașul Bahahău). El a reușit să adune în jurul lui oameni cu
bani mobilizând toți sătenii la muncă, fie cu brațele, fie cu carele cu boi. Fetele
și le-a căsătorit cu ciobani bogați urmărind sporirea averii: pe Eva a căsătorit-o
cu Ion Clopotiveanu, pe Ana cu Gheorghe Jianu, iar pe Maria, fata cea mai mică,
a măritat-o cu Ion Dafinescu, poreclit Grămadă, un cioban care avea în jur de
2000 de oi și le ținea în muntele Borăscu. El a cumpǎrat terenul pentru bisericǎ,
aşa cum se arătǎ în sinodicul vechi, scris pe o bucatǎ de carton cu mulți ani înainte: Ion Dafinescu (zis Grǎmadǎ) cumpǎrǎ de la G. Monachu, Constantin cel Mare,
Constantin cel Mic, Lazǎr Titerlea, Gheorghe Titerlea şi Vasile Ploscaru acest teren.
Este vorba de o delniţǎ de pǎmânt în locul numit «Fântâni», lungime de 80 de stânjeni în ogaşul Bahahǎului în sus, lǎţime 50 stânjeni din drum spre rǎsǎrit şi 60 spre
apus, pentru a face biserica (zapis 1832, oct. 2)6.
Aşadar pământul fusese cumpărat cu mult timp înainte de realizarea construcţiei, însǎ Dafinescu nu a mai participat la sfinţirea bisericii deoarece nevasta
lui, Maria, s-a îndrăgostit de unul dintre zidari pe nume Ilie și a fugit cu el.
Dafinescu, fǎcut de ruşine, a pǎrǎsit localitatea vânzându-i toate acareturile și
partea lui de moșie cumnatului sǎu, Gheorghe Jianu, care se va judeca mai târziu
pentru obţinerea pǎmântului neocupat de bisericǎ. El a fost pus în posesia acestui pǎmânt la 9 mai 1873, dupǎ cum se aratǎ în acelaşi sinodic şi apoi pǎmântul a
ajuns la Iorgu Ploscaru care l-a donat tot bisericii.
Construcţie solidǎ şi durabilǎ, biserica are hramul Sfinţii Voievozi, dupǎ cum
aratǎ pisania:

Pisania
5
6

C. D. Ionescu, Prin Munţii Mehedinţilor, Craiova, 1977, p. 162.
Sinodicul bisericii din 1946, întocmit de V. Ularu, aflat în Arhiva bisericii.
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Cu ajutorul lui Dumnezeu s-au zidit aceastǎ sfântǎ şi Dumnezeiascǎ bisericǎ,
unde se prǎznuieşte hramul Sf. Voievozi Mihail şi Gavril. S-au început din
temelie în anul 1862 şi au luat sfârşit în anul 1863 cu toate cele trebuincioase
însǎ prin ostenelile şi cheltuielile ctitorilor ce se numesc la vale: Preot
Iordache – Ereu, Simeon Iovǎnescu, Gheorghe Tǎnǎsoiu, Gheorghe Jianu,
ajutorând şi ceilalţi locuitori ai acestei mahalale cu zile de lucru, însă în
zilele prea Înǎlţatului nostru Domn al Principatelor Unite Moldo-Române,
Alecsandru Ioan I şi cu blagoslovenia pǎrintelui Episcop al Râmnicului
D. D. Kalinik, ale cărora pomenire sǎ le fie în veci. Amin!

Pe textul original al pisaniei, în dreptul
hramului s-a adăugat cuvântul Sf. Petru, sărbătoare când are loc nedeia satului. Probabil
hramul inițial „Sfinții Voievozi” care coincide
cu cel al mănăstirii din Baia de Aramă s-a
schimbat și pentru faptul că cele două biserici sunt apropiate una de alta, deși n-au
făcut niciodată parte din aceeași parohie. În
Anuarul din anul 1900 biserica era menţionatǎ
ca fǎcând parte din parohia Mǎrǎşeşti, alǎturi
de biserica din Obârşia, iar în Anuarul din
1921–1925 parohia Titerleşti aparținea comunei Orzeşti, cu o populaţie de 170 familii creştine: Biserica parohialǎ cu hramul Sf. Voevozi
situatǎ în satul Titerleşti, construitǎ din zid în
anul 1863, este deschisǎ serviciului liturgic, nu
posedǎ nici un fel de avere. Casa parohialǎ
de rugǎciuni sau culturǎ bisericeascǎ nu
posedǎ nici terenuri rezervate în acest scop.
Are douǎ cimitire neîncǎpǎtoare, împrejmuite şi fǎrǎ teren rezervat pentru noul cimitir.
Preot paroh Alexandru Dobrescu, Nǎscut la 17
martie 1884, absolvent al Seminarului, Gr. al
Planul bisericii
II-lea şi numit în cler la 1 mai 1907. Cântǎreţi
Nicolae S. Ploscaru, numit la 1 octombrie 1908
şi Pantelie Bordânc, numit la 1 ianuarie 1924, ambii cu şcoala. Epitropi: Petre I. Bǎlu,
ales şi Nicolae Tǎnǎsoiu, numit de guvern7.
În Anuarul din 1941 este menţionat satul Titerleşti cu 105 familii şi 417 suflete
şi satul Bratilov cu 52 familii şi 202 suflete, iar despre biserică se spun următoarele: Biserica parohialǎ Sf. Voevozi din Titerleşti a fost construitǎ din piatrǎ şi
cǎrǎmidǎ între anii 1862–1863. În 1910 biserica a fost acoperitǎ cu tablǎ galvanizatǎ,
7

Anuarul pe 1921–1925, p. 493.
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altǎ reparaţie importantǎ nu i s-a fǎcut. Biserica se aflǎ în stare bunǎ. Are 1,5 ha
teren arabil din 1931 şi un cimitir fǎrǎ alte imobile8.
Între pronaos şi naos este semnalatǎ şi prezenţa unei biblioteci parohiale
care cuprindea 300 de volume. În lucrarea sa despre monumentele feudale,
N. Stoicescu scrie despre aceastǎ bisericǎ: Tǎtǎrleşti (Titerleşti) – Mehedinţi –
bisericǎ fǎcutǎ de pǎstorii ardeleni, pictatǎ în 18549 .
Categoric cǎ anul zugrăvirii bisericii, indicat în document, nu poate fi cel real,
deoarece construcţia începea abia în anul 1862. Ceea ce ni se pare uimitor, este
faptul cǎ o asemenea construcţie a putut fi finalizatǎ doar într-un singur an de
zile. Probabil cǎ s-au pus în joc mulţi bani şi un volum imens de muncǎ.
Din pǎcate, documente în acest sens nu avem pentru cǎ arhiva nu se mai
păstreazǎ la bisericǎ, fiind predatǎ încǎ din anul 1960. Într-un Istoric, înrămat,
întocmit de preotul Haralambie Predescu, în 9 sept. 1982, citim: biserica a fost
construită de meşteri sârbi, din piatră, zidurile au grosimea de 1 metru şi are formă
de navă. Arhitect a fost Dima, zugrăvit în dreapta intrării în biserică, iar faţada a fost
renovată în 1961.
Compartimentarea zidirii este cea obişnuitǎ: pridvor, pronaos, naos, altar.
Din pridvor, pe o scarǎ de lemn, situatǎ în partea stângǎ a intrǎrii, are loc și accesul în turlǎ unde se aflǎ clopotul. Cel vechi a fost ascuns în timpul rǎzboiului în
dealul Zeicu şi nu a mai fost gǎsit. Grigore Ivănescu din satul Brebina, în vârstă de
90 de ani atunci, mi-a povestit, (în anul 2001, când scriam lucrarea despre satele
Bratilov și Titerlești) că cineva din sat le-ar fi spus nemţilor unde a fost ascuns
clopotul şi aceştia l-au luat şi l-au topit. Actualul clopot a fost adus cu două care
de la Craiova, de către fostul primaral comunei Orzeşti, Pătru Lăzărescu și a fost
tras pentru prima dată chiar la înmormântarea primarului.

Pr. Iordache, Floarea şi fiul lor Constantin
8
9

Anuarul Mitropoliei Olteniei, p. 556.
N. Stoicescu, Bibliografia localităţilor şi monumentelor feudale din România, Ed. Mitropolia
Olteniei, 1970, p. 629.
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Recent pridvorul a fost închis cu o uşǎ
de termopan și de o parte și de alta a intrării
au fost plasațiSf. Arhangheli Mihail şi Gavril,
care constituiau de fapt ușile împărătești.
Ușa de la intrare este nouă, din lemn de frasin, lucratǎ cu migalǎ în anul 2000 de Vilǎ
Matei, un fiu de cioban din satul Titerlești.
Abia atunci când intri în pronaos ai
adevǎrata revelaţie a valorii istorice a acestui locaş, deoarece privirea ți-e atrasǎ de
figurile ctitorilor care ocupǎ de jur împrejur pereţii, încât ai impresia cǎ te afli întro horǎ în care ungurenii s-au amestecat cu
localnicii.
În partea dreaptǎ, cum intri în bisericǎ
este zugrǎvit pǎrintele Iordache cu soţia
Simeon cu soţia lui Ana
sa Floarea şi fiul lor, Constandin. Preotul
poartǎ pe cap un potcap negru fiind înveşmântat într-un costum albastru cu motive
florale. Se vede că e bătrân pentru că are
părul alb revărsat pe spate și barba de
asemenea. Preoteasa Floarea este îmbrăcată într-un costum popular: ciupag, opreg
colorat, fiind încinsǎ cu un brâu realizat în
tonuri vii. Deasupra costumului are o hainǎ
neagrǎ şi pe cap poartǎ peşchir. În mâna
stângǎ ţine, la fel ca şi preotul, o cruce, simbol al credinţei. Fiul lor, Constandin, are o
mantie lungǎ de târgoveţ, cu motive geometrice stilizate şi pe cap are culion, semn
cǎ se pregǎtea pentru cariera preoţeascǎ.
Pe partea sudicǎ a pronaosului, tot
pe același perete, pe care se află o fereastră destul de îngustǎ prin care pǎtrunde
Ioan cu soţia lui Aniţa
lumina, sunt zugrăvite alte două familii.
Primii sunt Ioan cu soţia lui, Aniţa. Numele
lor nu se mai poate citi (pentru cǎ s-a şters) dar a fost Ciurea. Așa ne-a spus un
urmaș, că era străbunicul său Ion Ciurea, fiul lui Simeon Ciurea, cel poreclit Căţea,
despe care o legendă spune că l-ar fi împrumutat cu bani pe Tudor Vladimirescu10.
Amândoi sunt îmbrǎcaţi în costume populare. Ion are pe cap cǎciulǎ şi un costumul
10

C. Boteanu, Legende din Plaiul Cloşani, Ed. M.J.M, Craiova, 2004, p. 289.
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ciobǎnesc cu cioareci strâmţi, iar Aniţa are ciupag cusut cu râuri şi un opreg scurt,
frumos ornamentat. Amândoi poartă pe deasupra câte o vestă de dimie albă, cu
câteva ornamente geometrice. Vesta Aniței nu are mâneci pentru că se disting
râurile cusăturii pe mâna stângă a ciupagului. Se poate observa că este un ciupag oltenesc la fel ca și costumul, semn că Anița era din zonă. O demonstrează și
marama cu care era învelit capul.

Ghe. Tănăsoiu, soţia Maria şi fiul Ion

M. Tărtăreanu cu soţia lui
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Pe aceeaşi parte, spre naos este zugrǎvitǎ familia Tǎrtǎreanu: Moise şi cu
soţia lui. Moise este un bǎrbat bine fǎcut, cu ochii vii şi pǎtrunzǎtori, are plete
lungi pânǎ la umeri şi pe cap o pǎlǎrie cu boruri mari. Are un costum ciobǎnesc,
încins la mijloc cu chimir. Cu mâinile aratǎ spre ceva ce nu se zǎreşte. Soţia lui,
femeie la vârsta maturitǎţii, poartǎ opreg scurt colorat, cu motive geometrice,
iar pe deasupra costumului are cojocelul tot scurt, cu specific ungurenesc având
motive geometrice. Vesta este fără mâneci pentru că se pot distinge râurile care
coboară pe mâneca ciupagului strânsă după modelul ungurenesc, Revărsarea
acestor râuri arată că este vorba despre un ciupag oltenesc. Același lucru se confirmă și prin opregul îngust din față pe care se pot distinge rândurile colorate în
partea de jos ori știm bine că ungurenii preferau opregele înguste, de culoare neagră ori țesute cu fir auriu. Femeia are un aer distins și se vede că a fost în tinerețe
o femeie frumoasă. Pe cap poartă maramă la fel ca și celelalte femei ale cuplurilor
și ţine mâna dreaptǎ pe umǎrul bărbatului. Acesta are o ținută impunătoare, cu
măna stângă pe bâta ciobănească, de parcă ar avea în mână un sceptru domnesc.
Despre Moise Tărtăreanu se spune că ar fi făcut parte dintr-o ultimă generație
de ciobani pentru că într-o iarnă i-au murit multe oi din cauza lipsei de hrană11.
Nicolae Răducan care se căsătorie cu strănepoata lui mi-a povestit că a lăsat cu
blestem ca urmașii lui să nu se mai ocupe cu ciobănia.
Pe cealaltǎ parte a intrǎrii, pe stânga, este zugrǎvitǎ familia Ivǎnescu: Simeon
şi soţia lui, Ana. Simeon pare mai în vârstǎ şi are acelaşi costum ciobǎnesc deasupra cǎruia are hainǎ de dimie albǎ, lungǎ pânǎ la genunchi. Soţia sa este îmbrǎcatǎ
la fel ca celelalte femei purtând pe deasupra costumului cojocelul fǎrǎ mâneci.
Pe peretele dinspre nord, pe aceeaşi parte sunt familiile Tǎnǎsoiu şi Jianu.
Gheorghe Tǎnǎsoiu are o figurǎ impunǎtoare. Este mândru şi are pe cap cǎciulǎ cu
margine neagrǎ, costumul ciobǎnesc încins
cu chimir şi cojoc pe deasupra. Alǎturi sunt
soţia lui Maria şi fiul lor, Ion, cel care, băiat
fiind, s-a împuşcat, jucându-se cu un revolver.
Pe acelaşi perete, spre naos, este
zugrǎvitǎ familia Jianu: Gheorghe, soţia sa,
Ghiţa şi fiul lor, Ioan. Bǎrbatul poartǎ plete
lungi ca şi Moise și au pe cap pǎlǎrie neagrǎ
cu boruri. Soţia este îmbrǎcatǎ în costum
popular cu opreg colorat. Credem cǎ bǎrbaţii
reprezintǎ primele generaţii de ungureni,
deoarece femeile încǎ nu se considerǎ
ungurence şi n-au renunţat la costumele
lor olteneşti. Gheorghe Jianu are, la fel ca și
Ghe. Jianu, soţia şi fiul Ioan
11

C Boteanu, V. Oprenescu, Bratilov şi Titerleşti, sate ungureneşti din Plaiul Cloşani, Ed. Radical,
2002, p. 59.
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Tărtăreanu pălărie neagră, cu boruri late. Copilul lor, Ioan, este un adolescent
îmbrǎcat în ţinutǎ de orǎşean.El are pǎrul lung, vestǎ şi frac pe deasupra, iar la
gât are papion. Atât bǎrbaţii cât şi femeile sunt oameni simpli, impunǎtori nu atât
prin frumuseţea fizicǎ, cât prin ținuta lor distinsă.
Ciobanii par nişte voievozi cu plete, rǎmaşi dintr-o lume apusǎ, având figuri
de stǎpâni ai munţilor, dupǎ cum remarca I. Ionescu de la Brad: Pǎstorii au contribuit la facerea bisericii ş-au pus de s-au zugrǎvit pe pereţii dinǎuntru bisericii pe
dânşii, pe femeile şi pe copiii lor. Astfel nu numai domnii şi boierii se zugrǎvesc în
bisericǎ ca fondatori, ci şi ciobanii, fie şi chiar în bisericile de prin sate, cǎci satele
sunt ca alveolele în care se formeazǎ fagurii de miere, sunt alveolele statului12.
Pǎcat de faptul cǎ aceastǎ picturǎ a început sǎ se degradeze vizibil, s-a afumat şi se şterge uşor, chiar dacă o atingi cu degetul. În ultimii ani numele familiilor
de ciobani aproape că nu se mai cunosc, fiind nevoie de o refacere şi o conservare
urgentǎ, mai cu seamǎ pentru faptul cǎ ea reprezintǎ un unicat în zona Plaiului
Cloşani, dovadă certă că aici s-a amestecat la fel ca într-un creuzet populația
autohtonă cu cea de peste munți. În pronaos se mai aflǎ şi un mic iconostas donat
de Ion şi Ana Ciurea. Pe el este o icoanǎ cu faţǎ dublǎ, pe o parte fiind zugrǎvitǎ
Învierea Mântuitorului, iar pe cealaltǎ Sf.Arhangheli Mihail şi Gavril, zugrăviți în
culori vii şi bine conservate. De o parte şi de alta a intrǎrii în naos se aflǎ alte douǎ
icoane, cea de pe partea stângǎ o reprezintǎ pe Maica Domnului ţinând pruncul
în braţe, zugrăvită în roşu, verde și galben, iar pe partea dreaptǎ este icoana care
îl reprezintǎ pe Mântuitor. Pe pǎrţile laterale sunt zugrăviți Sf. Prooroc Ioan şi
Împǎraţii Constantin şi Elena, datând probabil din aceeaşi perioadǎ a sfârşitului
secolului al XIX-lea, când a fost ctitorită biserica. La intrarea în naos, pe o parte
şi pe alta a zidurilor se aflǎ douǎ tablouri înrǎmate în care sunt trecute numele
eroilordin primul și din cel de-al doilea rǎzboi mondial, în semn de pios omagiu:
1. Achim Pantelimon
2. Bordânc Gheorghe
3. Bǎlu Barbu 		
4. Bǎlu Niţu Ion 		
5. Bǎlu Alexandru 		
6. Becheru Sandu 		
7. Becheru Ioan 		
8. Becheru Gheorghe
9. Cusma Iosif 		
10. Cioranu Ioan 		
11. Crǎciun Gheorghe
12. Cǎpitanu Vasile 		
13. Dragotǎ Ştefan 		
14. Dumitru Mihail 		
15. Corlan Vasile
12

16. Frǎtuţu Grigore
17. Frǎtuţu Victor
18. Frǎtuţu Constantin
19. Frǎtuţu Ilie
20. Goguţa Ioan
21. Hulhuţ Nicolae
22. Jianu Ilie
23. Jianu Ipolit
24. Jianu Nicolae
25. Luculescu Ioan
26. Marinescu Nicolae
27. Rǎdoi Adatu
28. Şereanu Dumitru
29. Sgândǎr Constantin

I. Ionescu de la Brad, op. Cit, p. 394.
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Eroii din rǎzboiul din 1941–1945:
1. Bǎlu Ghe. Ion 		
2. Danciu Ioan 		
3. Crǎciun Dumitru
4. Gheorghe Ioan 		
5. Ivǎnescu Nicolae
6. Jianu Victor		
7. Lazǎr Ilie 		
8. Lǎzǎrescu Ion 		

9. Muşuroi Pavel
10. Pârvulescu Constantin
11. Sgândǎr Ştefan
12. Vǎgǎunǎ Titerlea Ion
13. Filimon Ioan
14. Lazǎr Ioan
15. Lazǎr Victor
16. Strâmbulescu Ilie

Între pronaos și naos se află două nișe asemenea unor ferestre. În nișa din
partea dreaptă am găsit o plăcuță de lemn asemenea unui tablou pe care erau
notate aceleași nume, dar scrisul aproape că s-a șters.
La intrarea în naos se află scaunul arhieresc, lucrat simplu, fǎrǎ sculpturi,
având deasupra douǎ cruci care se unesc. Pe acest scaun este încrustat numele
lui Ion Dobrotǎ, care l-a construit şi l-a donat pe data: 16.II.1925. De o parte şi de
alta, pe lângǎ pereţii laterali se aflǎ scaunele pe care scrie numele familiilor donatoare, câte 7 pe fiecare parte:
Dreapta:
1. Familia Dinu I. Jieanu
2. Familia Gh. M. Tărtăreanu
3. Familia Pavel D. Dăneasa
4. Familia Gh. Lăzărescu
5. Familia Nicolae Gh. Ciurea
6. Familia Cosma P. Gheorghe
7. Familia Gh. Gr. Frătuţu

Stânga:
1. Familia Gh. Ciurea
2. Familia Petre I. Tolci
3. Familia Ioan Dobrotă
4. Familia Petre V. Luţă
5. Familia Ioan S. Corlan
6. Familia Ioan I. Crăciun
7. Familia Ioan I. Matei

În capătul lor, spre altar, se aflǎ câte un scaun mic destinat cântǎreţilor
bisericești: pe unul scrie Nicolae S. Ploscaru (dreapta), iar pe celǎlalt Bordânc
Pantelie, prim cântăreţ (stângă). Și zugrăveala din naos este de mare simplitate.
Pe pereţii laterali se aflǎ câte douǎ portrete de sfinţi. În dreapta: Sf. Mucenic Teodor
şi Sf. Mucenic Gheorghe, iar în stânga Sf. Nestor şi Sf. Dumitru și deasupra, pe boltǎ,
Pantocratorul cei patru evanghelişti.
Pe peretele dintre pronaos şi naos este un tablou înrǎmat, donat de Maria
Rǎdoi. În naos se mai aflǎ douǎ strane care reprezintǎ donaţii ale lui Strâmbulescu
Nicǎ, Nicolae Moşoi, Simeon Corcoveanu şi Vasile Frǎtuţu. Tot aici sunt şi douǎ
sfeşnice mari donate de Dinu şi Ioana Jianu, respectiv Pavel şi Frusina Dǎneasa
şi sfeşnicele mici donate de Maria M. Tǎnǎsoiu şi Ana I. Frǎtuţu. Pe unul din sfeşnice este notat chiar numele sculptorului: Marioara I. Tǎrtǎreanu, amintire din
anul 1933. Aproape de altar mai sunt iconostasul şi paraclisul Maicii Domnului,
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sculptate cu multǎ migalǎ de meșterii tâmplari din Mărășești și donate bisericii
de Pavel Dǎneasa.
La mijlocul bisericii, suspendat direct de boltǎ, atârnǎ candelabrul mare, o
donaţie a enoriaşilor dupǎ cum glǎsuieşte inscripţia: Dǎruit bisericii din parohia
Titerleşti de cǎtre enoriaşi în memoria eroilor din aceastǎ parohie, morţi în campania din 1916 – 1918.(Războiul pentru Întregirea Neamului).

Uşile împărăteşti noi

Catapeteasma este ziditǎ şi pictura s-a afumat, ştergându-se în bunǎ parte.
Deasupra catapetesmei este crucea care reprezintǎ Răstignirea Mântuitorului şi
chiar lângǎ boltǎ, o sculpturǎ din lemn a Sfântului Duh în chip de porumbel. La
intrarea în altar se aflǎ uşile împǎrǎteşti, ornate cu sculpturi simetrice în lemn.
Sub pictura din stânga scrie: Făcută şi zugrăvită de Iulie Frătuţu. Ana. Grigore. Ana.
1910, iar sub cea din dreapta: Făcută şi zugrăvită de Ilie T. Crăciun. Ioana. Nicolae.
Mihail. Ion. Dumitru. Maria. Ana. 1910. Cred că mai valoroase erau cele vechi carei reprezentau pe Arhanghelii Mihail şi Gavril anunțând nașterea Mântuitorului.
Ele au fost înlocuite recent cu nişte uşi frumos sculptate cu motivul viţei de vie
având în partea de sus, pictaţi în culori vii, pe cei doi arhangheli. Aceste uşi au fost
donate bisericii de către notarul Şerban Ilie, care are casa în apropiere. Părintele
protopop le-a înrǎmat şi le-a pus la intrarea în bisericǎ, în pridvor, deoparte şi
de alta a uşii. Arhanghelul Mihail este pictat pe un fond albastru, reprezentând
cerul, și ţine în mâna dreaptǎ sabia de foc,iar în stânga un papirus pe care scrie:
Eu Arhanghelul Mihail, ostaşul lui Dumnezeu, sunt pus Pazitorul acestei sfinte biserici. În partea de jos, în formǎ semicircularǎ scrie: Fǎcutǎ prin stǎruinţa preotului
Alecsandru Dobrescu, 1909 şi zugrǎvitǎ prin osteneala domnului Samuil Corlan.
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Cealaltǎ picturǎ îl reprezintǎ pe Arhanghelul Gavril ţinând în mâna stângǎ
pana, iar în dreapta un papirus pe care scrie:

Arhanghelii Mihail și Gavril, pictați pe vechile uși împărătești

Cine va trece prin aceastǎ uşǎ necurat, de sabia Arhanghelului Mihail va fi
tǎiat. În partea de jos, tot în formǎ de semicerc scrie: Fǎcutǎ prin stǎruinţa preotului Dobrescu în 1909.
Altarul nu prezintǎ valori deosebite în afarǎ de Sfânta Masǎ şi epitaful
înrǎmat, folosit numai în zilele de Paşti, donat de Sanda şi Ion F. Lǎzǎrescu, 1931.
În altar se mai găseşte un sfeşnic de bronz cu douǎ braţe, donat de Haralambie
Bengescu cu fiii sǎi, Ion şi Gheorghe, în anul 1923 şi un potir donat de Victoria şi
Victor Tǎnǎsoiu, în 1924. Pe pereţii din altar sunt zugrǎviţi sfinţii ierarhi: Nicolae,
Ion, Vasile şi Grigore. Aici se aflǎ şi lada mare de lemn unde era pǎstratǎ arhiva şi un
dulap nou în care părintele îşi ține veşmintele. Ultimele trei rânduri de veşminte
au fost donate de credincioşii: Motea Victor, Rǎuţi Victor, Paulescu Gheorghe,
Mureşan Ion, Motea Ana, Crǎciun Ioana. Cea mai veche piesǎ aflatǎ în altar este o
icoanǎ roasǎ de carii cu care mergeau preoţii cu Crǎciunul.
Între naos şi pronaos, încastrat în perete se afla un dulapul-vitrină în
care se mai pǎstrau câteva documente de arhivǎ şi cǎrţile vechi: Evanghelie,
Penticostarion, Triod, Cazanie, Octoih, Liturghier şi mai multe Mineie. Pe Mineiul
pe luna iulie 1854, scris în chirilicǎ şi editat de Tipografia bisericeascǎ, pe ultima
filǎ, scrie: Acest Minei s-a legat cu preţul de 7 lei şi 30 bani de subsemnatu Nicolae
Gh. Tǎnǎsoiu, 1891 Martie 17. Care rǎmânând datori Mineiu 7 lei la mine subsemnatu
N. Gh. Tǎnǎsoiu.
Pe o Evanghelie, legatǎ în piele din anul 1856, tipărită cu câţiva ani înainte de
ridicarea bisericii la tipografia lui D. D. Nifon, scrie:
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Aceastǎ sfântǎ Evanghelie s-au reparat cu cheltuiala lui Semeon Chrintea din
comuna Mǎrǎşeşti, Plaiulu Cloşani, judeciulu Mehedinţi, cu preţulu de 13 lei noi.
1878, ianuarie 30
Subscrisu de mine cel mai jos semnatu

N. Orzescu, seminaristu.

Pe ultima copertǎ interioarǎ a unui Penticostarion din 1859, tipǎrit în zilele lui
Francisc Iosef I, la Sibiu, este notatǎ o însemnare în chirilicǎ a lui Ion Popa Dinu,
iar mai jos, pe aceeaşi paginǎ, scrie: Asupra acestor tri cǎrţi am datu 11 lei dintre
care 7 suntu datorie şi am mai rǎmas 10 lei şi 90 bani, N. Tǎnǎsoiu 1891 Aprilie 17.
În aceastǎ vitrinǎ existǎ şi o Psaltire din 1910 donatǎ de Ion Puţic, un Minei
din acelaşi an donat de Gheorghe P. Cusma, pe ultima paginǎ având însemnarea:
Întru aceastǎ lunǎ, 20 august 1916, nefiind nici un coleg de-ai mei, fiind mobilizaţi la
rǎzboi am fǎcut eu serviciul la aceastǎ bisericǎ. Dumnezeu sǎ-i pǎzeascǎ pe colegii
mei de rǎpirea şi ghearele barbarilor strǎini şi sǎ vinǎ sǎnǎtoşi.
Pǎrinte D. M. Doandeş.

Crucea lui Dumitru Suciu

Pe un Triod, la sfârşit, se pǎstreazǎ o însemnare despre o reparaţie mai recentǎ
a bisericii din Brebina: Aceastǎ sfântǎ şi dumnezeiascǎ bisericǎ, cu hramul Sfinţilor
Apostoli Petru şi Pavel a fost redescoperitǎ în toamna anului 1958 prin stǎruinţa
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preotului Gheorghe Tǎcutu şi cu ajutorul enoriaşilor. Am lucrat: preot Gh. Tǎtucu,
N. Bordânc şi Nicolae S. Ploscaru, cântǎreţi. (N. Crǎciunescu, Victor S. Ploscaru, Ilie
Nicolae şi Ion Cǎpitan).
Mineele păstrate în biserică sunt din anii: 1853, 1854, 1855, 1856, 1862 şi 1909,
iar Octoihul Mare este din anul 1890. Pe minee am găsit numele celor care le-au
donat: Tudor Andrei, Dinu Anghel Crăciun, Ioan Fimin, Marin Şendroiu, Nicolae
Olteanu, Ioan Frătuţu, Iovan Bistreanu, Grigore Cioranu.

Crucile lui Ion şi Simion Ciurea

În afarǎ de aceste cǎrţi în arhivǎ mai existǎ doar trei dosare care cuprind
diverse materiale din anii 1955, 1957, 1960. Se poate constata că în parohie, cu
toatǎ opresiunea sistemului comunist, se desfǎşurau o serie de activitǎţi, aşa
cum se aratǎ într-un proces-verbal realizat cu prilejul hramului bisericii, la Sfântul
Petru, când avea loc nedeia ungurenilor, spunându-se că la bisericǎ au participat 40 de credincioşi, iar dupǎ slujbǎ s-a organizat o masǎ în curtea bisericii cu
200 de invitaţi. Biserica avea un consiliu parohial care se ocupa atât de problemele bisericii cât şi de terenul aferent și de cimitirul aflat în jurul bisericii care se
pǎstreazǎ într-o stare bunǎ față de alte cimitire din zonă. Majoritatea crucilor sunt
de marmurǎ albǎ sau de piatrǎ. Pe ele se aflǎ fotografiile celor care s-au stins:
oameni simpli, îmbrǎcaţi în ţinutǎ ungureneascǎ de ciobani şi cu pǎlǎriuţa neagrǎ
pe cap, ca şi cum toţi ungurenii s-ar fi mutat aici sub pǎmânt împreunǎ cu oile şi
cu ocupaţia lor.
Unele cruci sunt vechi şi strâmbe, având pe ele semne care nu se mai pot descifra. Douǎ asemenea cruci, aflate în partea sudicǎ a bisericii, ne-au atras atenţia
prin înfǎţişarea lor deosebitǎ. Pe ele se mai disting cu greu câteva litere şterse în
chirilicǎ, Ion şi Simionu Ciurea, inscripţie confirmată de Ciurea Ioana, 79 de ani,
născută Matei şi de Ion I. Ciurea, în vârstă de de 75 de ani, cu care am stat de
vorbă în 2001. O clipǎ ne-am oprit şi în faţa unei cruci pe care scria: Aici odihneşte
Ion Moşoiu zis Coman, mort la 23 ianuarie 1926, de ani 95. Sǎ-i fie ţǎrâna uşoarǎ. Şi
mi-am adus aminte cǎ despre el vorbeşte C. D. Ionescu în cartea sa.
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La majoritatea crucilor se poate distinge anul morţii: Dan Dǎneasa–6.
iunie.1928, Iulie Frǎtuţu–5.sept.1923, Marin Moşoi 1854–1918. Pe crucea veche a lui
Filip Lǎzǎrescu scrie: Rǎposat din viaţǎ la 1905, noiembrie 9. În rest, pe cruci, se aflǎ
numele obişnuite ale unor familii care mai trǎiesc şi acum la Titerleşti şi Bratilov:
Cǎpitanu Ion, Moise Corlan, Ion Jianu, Nicolae Bengescu, Tǎrtǎreanu Eleonora,
Bistriceanu Nicolae, Vǎideanu Ion, Oprenescu Ion şi alţii.
Unii au pus sǎ se scrie pe cruce şi locul de unde au venit aşa cum se întâmplǎ
cu Dumitru Suciu, pe crucea cǎruia este scris: Aici odihneşte Dumitru Suciu zis
Poenaru, originar din Poiana Sibiului, nǎscut în anul 1902, la fel scrie şi pe crucea
fratelui său Ion Suciu, născut în anul 1894, iar pe crucea lui Danielescu Nicolae, zis
Ovreiu, scrie cǎ a trǎit 105 ani.
Pe crucea lui Nicolae Gh. Tǎnǎsoiu este aplicatǎ fotografia, fǎcutǎ din tinereţe
dupǎ tabloul pe care l-a pictat Ipolit Strâmbu din satul Bratilov, scrie: Decedat la
23 august 1962 de 100 de ani.
Câţiva brazi cu vârful uscat se mai înalţǎ pe lângǎ crucile celor mai tineri,
aşa cum se întâmplǎ cu Rǎuţi Ion care s-a stins la 21 de ani şi are pe cruce câteva
versuri:
Eram tânǎr ca o floare
Şi doream sǎ mai trǎiesc,
Însǎ moartea nemiloasǎ
M-a fǎcut sǎ putrezesc.
Iar pe crucea lui Iliuţă N. Lazăr, care a murit trăznit, lângă oi, la numai 32 de
ani, în noaptea de 30 iunie –1 iulie 1998, după ce fusese la nedeea din sat, Sân’
Petru, sunt scrise primele versuri din „Miorița”:
Pe-un picior de plai
Pe-o gură de rai. . .
În rând cu primele cruci din stânga bisericii se află crucea lui Filip LăzărescuTănăsoiu (1904–1983), evocat, alături de Nicolae Tănăsoiu, de C. D. Ionescu13 când
a vizitat stâna din Micuşa, în anul 1933. Fotografia lui în costum ungurenesc, cu
cojoc miţos, căciulă şi opinci, sprijinit în ciomag, a apărut în prima ediţie a lucrării
citate, tipărită în anul 1947. Pe soclul crucii am citit următoarele versuri:
Tot mai pluteşte încă firul stinsei vieţii,
Sunt urme de răsuflet acasă pe păreţi.
E-atâta umbră în golul ce-a rămas,
Şi-atâta întuneric se lasă ceas de ceas.
13

C. D. Ionescu, op. cit., 54.

https://biblioteca-digitala.ro

Biserica din Titerlești, ctitorie a ciobanilor ungureni | 83

Chiar la intrare, în curtea bisericii se afla o cruce mai micuţǎ pe care scrie:
Vitejii morţi în rǎzboiul european. Crucea cuprinde o listǎ întreagǎ a eroilor care
au cǎzut în cele douǎ rǎzboaie, lângă ea, prin grija neobosită a părintelui Vasile
Ganțu, s-a ridicat un monument pe care figurează numele eroilor și steagul nostru
românesc.

Icoane la fântână (foto veche)

Căci biserica din Titerlești a avut parte de preoţi destoinici aşa cum a
fost preotul Iordache, ctitorul acestui lǎcaş. O perioadǎ lungǎ a pǎstorit aici şi
Alexandru Dobrescu născut în 1884, în Godineşti, judeţul Gorj. Ca preoţi au mai
lucrat în parohie de-a lungul vremii pǎrintele Tǎtucu Gheorghe, Haralambie
Iliescu şi Haralambie Predescu. La 15 decembrie 1985 la parohia din Titerleşti
a venit pǎrintele Vasile Ganţu din Gornoviţa, absolvent al Seminarului teologic
din Craiova și, cu elanul tineresc specicfic, pǎrintele a reuşit într-un timp scurt,
cu sprijinul credincioşilor din parohie şi a celor din alte localitǎţi, sǎ finalizeze
lucrǎrile de la biserica din Brebina şi sǎ demareze lucrǎrile de consolidare la biserica din Titerleşti. În anul 1997 s-a reparat acoperişul acestei biserici şi a schimbat
tabla, iar în 1998 s-a dat tencuiala jos şi s-a refǎcut faţada bisericii. Apoi a fost
înlocuită pardoseala și placată aleea, s-au schimbat ferestrele și s-a construit o
centrală termică,iar fața bisericii, la șosea, a fost ridicată o troiță.Și toate acestea
s-au realizat în timp,numai printr-o muncă susținută. A mai rămas însă lucrarea
cea mai grea care privește restaurarea întregii picturi prin care va trebui să i se
redea acestei biserici ungureneşti strǎlucirea de altădată.
Dictonul latin Ora et labora se poate aplica acestui preot destoinic, venit din
satul de munte Gornovița unde și-a adus contribuția la ctitoria unei minunate
biserici.Părintele Vasile Ganțu, care deține actualmente și funcția de protopop, se
poate mândri cu cele mai îngrijite biserici din ținutul nostru, numit Plaiul Cloșani
și cu o activitate deosebită în ceea ce privește organizarea și coordonarea întregii
activități religioase.
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TABLOUL VOTIV… CARE NU MAI ESTE… AL
BISERICII SF. NICOLAE ȘI SF. ARHANGHELI
MIHAIL ȘI GAVRIIL DIN STOLNICI, JUD. ARGEȘ
Ioana Gabriela Duicu, Sorin Sebastian Duicu
THE FADED VOTIVE PICTURE OF THE CHURCH WITH ST.
GEORGE AND SAINTS ARCHANGELS MICHAEL AND GABRIEL
PATRONS TO STOLNICI VILLAGE, ARGES COUNTY
The subject of the study is the easel painting reproducing the votive painting of
the St. Nicholas Church in Stolnici, Arges County. By treating this work, we intend
to analyse not the pictorial work, but two of the information that it embraces:
first, the subjects of the painting, and the second, the clothing image of the era
it represents. For subjects, we wanted to provide some biographical data for
easier identification, and in terms of clothing, we wanted to make a description
using the original terms, to create the linguistic framework of the time.
Keywords: easel painting, Stolnici, votive painting, Balaceni, clothing image.
Cuvinte cheie: pictură de șevalet, Stolnici, tablou votive, Bălăceni, ilustrație
costume

Motivul care a determinat această abordare este un tablou de şevalet ce
reprezintă tabloul votiv al bisericii Sf. Nicolae şi Sf. Arhangheli Mihail şi Gavriil din
satul Stolnici, jud. Argeş1, pus la dispoziţie, cu completări pertinente, de domnul
acad. Constantin Bălăceanu-Stolnici, descendentul acestei ilustre familii cu continuitate susţinută încă din secolul al XIII-lea2.
La origine, tabloul de şevalet3, subiectul nostru, amplul ansamblu genealogic al familiei, s-a aflat în conacul de la Stolnici, apoi, după intervenţia organelor
de represiune din anul 1949, când valoroase fonduri au fost prădate şi arse, acestuia i s-a pierdut urma.
1
2
3

construită în anul 1780, de marele stolnic Constantin Bălăceanu.
aşa cum susţine genealogistul de performanţă care a fost prof. Paul Cernovodeanu.
publicat, în anul 1999, în revista Dorul, din Danemarca şi în Constantin Bălăceanu-Stolnici,
Amintiri... Viaţa la ţară – Stolnicul interbelic, Bucureşti, 2015, p. 28, 36 şi 184.

DROBETA, Etnografie, XXVII/2017, p. 85–92
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Anterior acestui nefast eveniment, el fusese obţinut de istoricul şi genealogistul de referinţă Ştefan Grecianu, iar în anul 1950, a avut şansa să fie reperat şi
răscumpărat de domnul Constantin Bălăceanu-Stolnici, pe când se afla scos la
vânzare într-un târg din Bucureşti.
Trebuie făcută aici o paranteză şi explicat gradul de rudenie pe care renumitul genealogist Ştefan Grecianu l-a avut cu Bălăcenii, informaţie primită de
la domnul academician Constantin Bălăceanu-Stolnici4: „Alexandra (Ana – o
numeşte domnul academician) Prejbeanu, Saşa, era unul dintre cei 4 copii naturali ai lui Pavel Dmitrievici Kiseliov (Kiseleff) şi ai Alexandrei (Alina) Kirilovna
Bagration (care divorţase, în 1836, de marele vornic Manole Băleanu, cu scopul
de a se căsători cu Kiseleff) şi înfiaţi de Iacovache Prejbeanu şi de soţia acestuia
Safta Drugănescu, datorită faptului că Pavel Kiseleff nu a primit acceptul ţarului
de a divorţa de Maria Potoska (degradată mintal foarte grav, conform spuselor
domnului academician).
Alexandra Bagration era fiica a lui Alexei Kirilovici Bagration-Muhranski
(căpitan de armată din vechea familie georgiană cu puternică influenţă la
Sankt-Petersburg) şi a Zoei Văcărescu şi ea fiica lui Ştefan Văcărescu „Orbul” şi a
Alexandrinei (Luxiţa) Prejbeanu – rudă cu Iacovache Prejbeanu.
Cea de a doua fiică a cuplului Kiseleff – Bagration, Elena, se căsătoreşte cu
Ştefan Dimitrie Greceanu (1825 – 1908) şi au 3 copii Paul (soţul lui „tante Lisette”5
– cu care a avut 6 copii), Saşa şi Zoe.”
Revenind la tabloul de şevalet, realizat în ulei / pânză, menţionăm că are
dimensiunile de 150 x 52 cm, în care sunt cuprinşi 15 membrii ai familiei, cu indice
de nume, rang şi grad de rudenie, după cum urmează:
„9. COSTANDIN BALACIANU BIV VEL STOLNIC, TATĂL BANULUI”; a fost căsătorit
cu Ecaterina (Catinca) Comăneanu („10. Stolniceasa Ecaterina, mama Banului”)
şi au avut 6 copii:
„8. VEL BANUL COSTANDIN BALACIANU”;
„11. CASANDRA COLFEASCA SLUGEREASA”; prima dată măritată cu un barozzi,
apoi cu Atanasie Colfescu Slugerul;
„12. STANCA BURKE CLUCEREASA, CĂTE PATRU SURORILE BANULUI”; a fost
măritată cu Alexandru Burchi, apoi s-a călugărit la mănăstirea Ţigăneşti, jud.
Teleorman;
„13. SANDA BREZOIANCA PITAREASA”; a fost măritată cu Grigore Brezoianu
Pitarul, fiul lui Şerban Brezoianu – Scuipici;
4

5

aducem alese mulţumiri domnului academician pentru onoarea pe care ne-a făcut-o
acordându-ne imaginea tabloului pentru valorificare ştiinţifică, precum şi pentru generoasa
consiliere pe care ne-a acordat-o cu paternă căldură.
Lisette Greceanu, mătuşa domnului Academician, cf. Constantin Bălăceanu-Stolnici, Amintiri...
Viaţa la ţară – Stolnicul interbelic, Bucureşti, 2015, p. 295: „A fost măritată cu <Paul> Ştefan
Grecianu, fiul marelui genealogist...”
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„14. MARIA LIPĂNEASCA, SLUGEREASA”; a fost măritată cu Nicolae Lipănescu
serdar, sluger, adus în ţară de Alexandru Moruzzi (1793 – 1796)
„15. RADU BALACIANU TR<ETI> VISTIER, FRATELE BANULUI”
Cel mai important dintre copiii marelui stolnic a fost Constantin Bălăceanu
(1764 – 1831), mare ban, aşa cum este menţionat în tablou, la poziţia „8.”
Datorită alesei sale învăţături, ştia franceza şi greaca nouă foarte bine,
Gheorghe Lazăr îl considera un adevărat cărturar. Biblioteca sa de la conacul
Stolnici a fost una de referinţă6; cuprindea traduceri din Goldoni şi Istoria Franţei
de la Carol cel Mare la Ludovic al XVIII-lea – prima de Ioan Vodă Caragea, iar a
doua de Nicolae Vodă Caragea. Mai cuprindea lucrări de Voltaire, Montesquieu,
Rousseau şi La Fontaine.
Din incendierea forţată din 3 martie 1949 s-a reuşit a se salva şi păstra în familie, un dicţionar francez – latin, pe care banul l-a însemnat că l-a cumpărat de la
Viena, în 1792, şi Istoria Moldovei şi Valahiei, scrisă în limba germană.
Marele ban a fost căsătorit, prima dată, cu Smaragda, care moare tânără,
apoi, în 1784, se însoară cu „7. BĂNEASA SULTANA, FIICA BANULUI PRISCOVEANU7”.
În diata pe care a întocmit-o, în 1829, menţionează: „căsătorit fiind cu fiica
vornicului Ştefan Prîşcoveanu, anume Sultana, am trăit în căsătorie 25 de ani, în
care, din stimă, am făcut cu dumneaei 6 copii”:
„1. COCONU GRIGORE BALACIANU, †TÎNAR NEÎNSURAT, FIUL.”; a fost căminar,
nu a terminat studiile la Viena, unde fusese trimis cu Iancu, unul din fraţii săi;
„2. COCOANA LINZA CANTACOZINI AGÉSA, FIICA”; Elena, măritată cu Matei
Cantacuzino;
„3. COCONU IANCU BALACIANU, PAHARNICUL, FIUL.”; Iancu (Ioan), 1798 – 1878,
paharnic, vel agă şi vel logofăt; a fost însurat cu: (1) Elena Caragea şi (2), în 1849,
cu Maria Ştefania, baroneasă du Mont (1823 – 1903);
„4. COCONU COSTAKE BIV VEL AGĂ, FIUL”; (1793 – 1876-?8), căsătorit cu Maria
Văcărescu (1801 – 1876), nepoata lui Ienăchiţă Văcărescu; a fost vel agă între 1856
– 1858; ministru al Dreptăţii;
„5. COCONU ŞTEFAN BIV VEL HATMAN, FIUL”; vel hatman în divanul din 1824
– 1825, a fost efor al Şcolii Sf. Sava, efor al Şcoalelor, membru în comisia de redactare a Regulamentului Organic. A candidat cu Barbu Ştirbei la domnie, dar a ieşit
pe locul doi la numărarea voturilor. A murit în 1847, necăsătorit.
„6. COCONA MARGHÍOLA GOLEASA VORNICEASA, FIICA” sau Mărioara (1770 –
1860), căsătorită cu Iordache Golescu, vornicul.
„Fiului Ştefan – numit epitrop pentru aceeaşi diată, din 1829 – referitor la fiul
meu Grigore fiindcă se află tot slab ... să iconomiseşti a-i face acareturi, a-i drege
6
7
8

arsă la 3 martie 1949.
Mare ban între 1772 – 1774, cf. Şt. Ştefănescu, Bănia în Ţara Românească, Bucureşti, 1965, p. 232.
Elena Istrăţescu, Bălăcenii în istoria românilor. Documente inedite de arhivă, în Muzeul Naţional,
vol. XV, Muzeul Naţional de Istorie a României, Bucureşti, 2003, p. 191 – 201, p. 191.
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partea de casă a lui de aici din Bucureşti că poate să dea Dumnezeu a se îndrepta
din ipohondria ce are”.
Aceeaşi grijă care i s-a acordat pentru învăţătură, Costandin Balacianu,
marele ban, a considerat să o aibă şi el pentru copiii săi, motiv pentru care l-a
angajat pe grecul Ion Molida ca dascăl.
Activitatea sa ctitoricească a fost una apreciabilă:
– prima, aşa cum am menţionat, este biserica din Stolnici (din 1780), unde l-a
secondat pe tatăl său. Biserica încă mai deţine pisania originală, singura mărturie
ab initio care s-a păstrat şi care glăsuieşte:
„CU VREREA TATĂLUI ŞI CU AJUTORUL FIULUI ŞI CU / ÎNDEMNARIA SFÂNTULUI
DUH, ZIDITU-S-A ACEASTĂ SFÂNTĂ ŞI / DUMNEZEIASCĂ BESERICĂ ÎNTRU CINSTIREA
SFINŢILOR ÎNGERI / MIHAIL ŞI GAVRIIL ŞI A SFÂNTULUI NICOLAE ÎN ZILELE /
PREALUMINATULUI DOMN IO ALICSANDRU IOAN IPSILANT VOIEVOD CU BLAG /
OSLOVENIA PREASFINŢITULUI MITROPOLIT KIR GRIGORIE, ÎPO / DOBITĂ PRECUM
SE VEADE CU TOATĂ CHELTUIALA A DUMNEALUI VEL / STOLNICUL COSTANDIN
BĂLĂCIANUL ŞI AU FOST OSTENITOR ACESTUI LU / CRU COSTANDIN FIIUL DUMISALE
ŞI LĂSĂM VEACINICĂ POMENIRE. MAI 12 / LEAT 7288:1780”

Pisania, în piatră, se completează cu cea scrisă, cu penelul, sub macheta bisericii, încadrată de biv vel stolnic şi de fiul său, marele ban Constantin Bălăceanu,
din tabloul de şevalet:
„ACESTĂ SFINTĂ BISERICĂ DIN SATU STOLNICI A FOST ZIDITĂ ÎN 1780 DE VEL
STOLNICUL COSTANDIN BALACIANU ŞI DE VEL STOLNICUL IOAN BĂLĂCIANU. DAR APOI
DARÎMÎNDU-SE DE CUTREMURE ŞI ZIDINDU-SE DE ISNOAVĂ LA 1826 DE VEL BANUL
COSTANDIN, FIUL CELUI DE SUS, S’A ZUGRĂVIT ACUM [...] DOMNIEASA CU SOŢIEA
SULTANA CU PĂRINTE<LE>, SURORILE ŞI URMAŞI<I> SĂI PRECUM ACI SĂ VEDE. 1828 –
ASEMENEA ŞI LA MOŞIEA SA COZLECI, PRAHOVA, SÎNT ZUGRĂVIŢI.”

– Costache Eliade este zugravul care a făcut pictura la Stolnici, precum şi la
Balaci9, cea pe care banul o construise, în 1825. Însă, dintre toate ctitoriile, doar
aici, la Balaci, se mai păstrează parţial pictura originală şi tabloul votiv, într-o
componentă asemănătoare cu cea de la Stolnici. Sunt cuprinşi primii ctitori, din
1684: marele agă și conte (general austriac) Constantin Bălăceanu, cu soţia, Maria
Cantacuzino, fiica voievodului Şerban Cantacuzino (1678 – 1688), şi fiul lor, Ioan
Groful, iar Banul s-a înfăţişat cu soţia Sultana, cu cei şase copii, dar şi cu una din
nurori, Maria Văcărescu.
– în 1824, începe biserica Adormirea, din Sinteşti10, pe Sabar11;
9

10

11

Sorin Sebastian Duicu, Edificiile ecleziastice cantacuzine din Ţara Românească. Secolele XVII –
XIX, Vol. II, Bucureşti, 2007, p. 114 – 128.
comună la 11 km de Bucureşti care, începând din anul 1968, a fost unificată cu comunele Creţeşti
şi Vidra, jud. Ilfov.
râul afluent al râului Argeş.
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– în 1825, construieşte biserica Sf. Treime din Bobeşti-Bălăceanca, actualmente Glina, jud. Ilfov;
– în 1826, în Prahova, ridică casele şi biserica Sf. Constantin şi Elena din Cozlegi
(Coslegi), Valea-Călugărească, jud. Prahova, pe care o va picta în 1828, conform
tabloului de şevalet aici prezentat.
– între anii 1827 – 1830, reface biserica Adormirea Maicii Domnului din
Cătruneşti, jud. Ilfov, construită, probabil, de tatăl său sau de vornicul Nicolae
Bălăceanu;
Revenind la biserica de la Stolnici, la sfârşitul secolului al XIX-lea, starea ei va
determina o nouă intervenţie, aşa cum specifica o pisanie care în prezent nu mai
există:
„S-A REPARAT ŞI ÎNFRUMUSEŢAT ACEASTĂ SFÂNTĂ BISERICĂ CU HRAMUL SFÂNTUL
NICOLAE, DE CONSTANTIN BĂLĂCIANU PROPRIETAR AL MOŞIEI STOLNICI ÎMPREUNĂ
CU ELENA SOŢIA DOMNIEI SALE ŞI CU GRIGORE FIUL DUMNEALOR PRECUM ŞI PRIN
OSTENEALA PREOTULUI IOAN FILIPESCU SERVITOR AL ACESTEI BISERICI. SFINŢITĂ
DE IPS PĂRINTELE GHENADIE AL DOILEA EPISCOP AL EPARHIEI ARGEŞULUI ÎN ANUL
1892”12.

Pentru refacerea picturii a fost angajat N. C. Popovici, după ce, anterior, consolidarea şi completarea edificiului cu o turlă şi pridvor deschis, îi revenise arhitectului S. Bunulescu.
Deoarece N. C. Popovici părăseşte şantierul fără să rezolve tabloul votiv,
pentru acesta din urmă va fi angajat zugravul Ilie Petrescu, tatăl pictorului Costin
Petrescu13.
Tatăl şi fiul, Constantin şi Grigore Bălăceanu, ca, de altfel, şi anteriorii, vor
împleti nevoile personale cu cele ale comunităţii, şi, astfel, în 1934, vor construi o
moară, iar în 1935, o presă de ulei şi o pivă.
Referindu-ne în continuare la informaţiile pe care ni le mai oferă pictura de
şevalet care a constituit subiectul prezentului studiu, vom face o scurtă analiză
asupra vestimentaţiei celor 15 personaje.
Este relevantă diferenţa dintre vestimentaţia personajelor feminine din partea stângă cu cea a celor din parte dreaptă a respectivului tablou; un fapt firesc
dacă avem în vedere şi perioadele în care au trăit aceste generaţii consecutive –
sfârşitul secolului al XVIII-lea şi începutul următorului.
Această perioadă, pentru moda din Ţara Românească, este una a schimbărilor, a trecerii de la vestimentaţia de influenţă orientală la una cât mai occidentalizată, aşa cum se poate observa şi în imaginea imortalizată pe pânză.
Chiar dacă anonimul pictor al respectivului tablou păstrează o anumită
12

13

Constantin al VIII-lea Bălăceanu (1849 – 1934) şi Grigore Bălăceanu (1876 – 1967) sunt bunicul şi
tatăl domnului academician Constantin Bălăceanu-Stolnici.
informaţie primită de la domnul acad. C. Bălăceanu-Stolnici.
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uniformitate în redarea veşmintelor, ceea ce trebuie remarcat este naturaleţea cu
care reuşeşte să diferenţieze cele două etape ale modei perioadei amintite.
Pentru Stolniceasa Ecaterina, mamă şi bunică în acest tablou, cât şi pentru
fiicele ei, Casandra, Stanca, Sanda şi Maria, pictorul foloseşte un costum boieresc
specific perioadei deceniului 9 al secolului al XVIII-lea, şi anume: ele poartă rochie
cu decolteul rotund, aproape de baza gâtului, de sub care se întrevede ia sau ciupagul. Rochia, cu o tăietură specific orientală, este încinsă în talie cu un colan
cu paftale ample, din aur. Peste rochii sunt redate feregelele cu mâneci până la
cot şi cu misadă de samur sau hermină; au guler amplu, ce acoperă umerii, iar
blana este vizibilă la toate părţile libere. În picioare, la fel ca toate personajele,
feminine şi masculine, redate, poartă meşi galbeni. Pe cap, toate au acelaşi tip de
acoperitoare – işlic rotund de hermină bordat cu samur. Ca podoabe, în afară de
paftale, toate aceste doamne, la baza gâtului, au ghiordane de mărgăritare şi pietre scumpe, poartă cercei şi inele care înfrumuseţează diferite degete ale mâinilor. Cromatica vestimentaţiei este una relativ restrânsă: trei doamne poartă rochii
albe, intercalate de celelalte două cu rochii galbene; hermina cafenie a doamnelor în rochii albe este intercalată de samurul alb al celorlalte două; feregelele sunt
pe fond alb, cărămiziu, maro, verde şi, din nou cărămiziu, cu imprimeuri florale
(la Ecaterina-mama şi la fiicele Stanca şi Maria) şi geometrice – romburi (la fiicele
Casandra şi Sanda).
Soţia banului, Sultana, dar şi fiicele lor, Linza şi Marghioala, poartă veşminte
cu puternice influenţe occidentale. Rochiile uni, cu talie înaltă, marcată chiar sub
sâni de o bandă albă bătută cu pietre preţioase multicolore, au la poale un volan
cu motive vegetale. Decolteul rochiilor, mai amplu decât cel al rochiilor bunicii şi
mătuşilor fiicelor banului, este bordat şi el cu acelaşi tip de bandă bătută cu pietre multicolore, bandă ce se regăseşte în două dungi paralele şi pe faţa rochiei, de
la gât până la volan. Volanul este, şi el, marcat de două benzi, mai late decât cele
anterioare, dar menţinând aceeaşi ornamentică ca primele. Nu se mai întrevede
gulerul ciupagului, iar locul feregelelor este luat de taclituri cu motive florale ce
sunt ţinute pe antebraţe. Pieptănătura capătă şi ea o influenţă occidentală, fiind
făcută cu „scârlionţi”, la fel ca şi acoperitoarea de cap, care este un testemel cu
fiong, prins ca o bonetă, modă intrată în Ţara Românească la începutul deceniului
3 al secolului al XX-lea.
Linza este singura dintre cele 3 doamne cu veşminte occidentale care, peste
rochie, are suprapus un ilic, o tivilichie cu mâneci lungi.
Cromatica vestimentaţiei celor trei doamne, restrânsă la 4 culori (roşu, galben, verde-ocru închis sau deschis şi alb), a fost inspirat combinată de pictor
astfel încât să redea ansamblul cromatic al vremii. Toate testemelele sunt albe
şi bordate cu bibiluri sau colţişori. Trebuie remarcat că nici una dintre cele trei
doamne nu poartă podoabe la gât sau în păr; au numai cercei şi câte un inel pe
mână.
Dacă în perioada menţionată, în vestimentaţia feminină au loc tranformări
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semnificative, cea a bărbaţilor rămâne una conservatoare, chiar dacă în jurul
anului 1821 se încearcă unele influenţe occidentale.
Acest fapt ni-l demonstrează şi tabloul de faţă; vestimentaţia bărbaţilor este
una de influenţă orientală, marcată doar de rang şi vârstă. Cu toate acestea, mustaţa tinerilor îşi impune prezenţa numai printr-o influenţă occidentală.
Astfel biv vel stolnicul Costandin Balacianu, biv vel banul Costandin
Balacianu, biv vel agă Costake şi biv vel hatman Ştefan poartă aceleaşi veşminte:
camaşă cu manşete lungi la mâneci peste care este pus anteriul strâns cu taclit.
Caftanul, cu mânecile lungi, despicate, este căptuşit cu hermină. Pe fiecare dintre
piepţii caftanului sunt redate câte 3 rânduri de câte 3 sau 2 sponciuri florale din
aur, însă, surprinzător, fără ceaprazuri.
Pe cap poartă gugiumane din blană de cacom cu muchie înaltă deasupra
frunţii şi cu fundurile roşii. Bărbile au lungimi şi forme diferite în funcţie de rangul
fiecăruia.
Cromatica vestimentaţiei acestor patru boieri este mult mai restrânsă decât
la femei: toate cămăşile, ca şi anteriele, sunt galbene, iar caftanele sunt verdeolive sau galben-şofran. Cele care atrag atenţia acum, dar care erau de o mare
atractivitate şi în Occident în perioada respectivă sunt tacliturile viu colorate şi cu
imprimeuri ample uni sau miniaturale, dar multicolore.
În ceea ce priveşte vestimentaţiile lui Radu vistierul, Grigore şi Iancu paharnicul, ele sunt unele ale unor beizadele boiereşti. Şi ei poartă cămaşa cu manşete
lungi, suprapusă de anteriul încins cu taclit. Giubeaua este cea care o îmbrăcau
ultima pentru vârsta şi rangul lor. Pe cap poartă calpac negru şi toţi au mustăţi
ridicate şi răsucite.
În concluzie dorim să subliniem că, chiar dacă acest tablou de şevalet este o
reproducere târzie a tabloului votiv de la Stolnici, chiar dacă şi el la rândul lui a
suferit intervenţii ulterioare, considerăm că se constituie într-o mărturie importantă a unui fragment genealogic al longevivei familii a Bălăcenilor şi o mărturie vizuală pertinentă pentru înfăţişarea transformărilor vestimentare care au
avut loc în numai câteva decenii de la sfârşitul secolului al XVIII-lea şi începutul
următorului.
Nu în ultimul rând dorim să apreciem importanţa pe care a dat-o domnul
academician Constantin Bălăceanu-Stolnici şansei pe care a avut-o de a recupera
acest tablou, dar şi să-i aducem alese mulţumiri pentru onoarea pe care ne-a
acordat-o şi anume aceea de a valorifica ştiinţific o parte din elementele pe care
le transmite acest tablou de şevalet.
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METENSOMATOZA INTERDICȚIEI DE A TE UITA
ÎN URMĂ ÎN BASMUL FANTASTIC ROMÂNESC
Costel Cioancă
THE METENSOMATOS OF THE INTERDICTION TO LOOK
FORWARD AT THE ROMANIAN FAIRYTALE
The interdiction analized, conditioned and motivating in the same time for the
traditional mentality, has an extremely important role in the Romanian epic
fantasy. First, by imposing the ban to look backward at certain moments of
crisis (existential, social, ritualic) and based on some mythical examples (Lot,
Orpheus, Iason), it seems trying to order the collective imagination to an archetypal reception, representation and symbolization. Secondly, through all the
factors of change involved (social, cultural, ritualic), are condensed and objectified the operative functions of these ethnographic realities in which the interdiction to look backward appears, giving them ontological weight. This study
attempts to precisely capture the structure, dynamics and functions of this prohibition at the level of the traditional imaginary (fairy tale, disenchantments,
funeral exorcisms).
Keywords: hermeneutics, interdiction, looking back, mentality, Romanian
fairytale.
Cuvinte cheie: hermeneutică, interdicţie, a privi înapoi, mentalitar, basm fantastic românesc.

Hermeneutic şi epistemologic vorbind, încălcarea unei interdicţii precum cea
care face obiectul cercetării mele, nu este doar un simplu fapt etnologic care vine
să subiectiveze ori să transfigureze ineficienţa sau inactualitatea unui mit (Lot,
Orfeu). Este foarte probabil şi asta, dar trebuie că este şi mai mult decât atât: ne-o
demonstrează cazurile de basme în care eroul nu încalcă interdicţia, ne-încălcare care conotează tocmai esenţa ontologică a acestui interdict, încă prezentă
în imaginarul tradiţional românesc.1 Dacă în unele situaţii mitice (cazul lui Orfeu),
1

Sunt de amintit aici practicile magice derulate spre obţinerea unor plante/obiecte puternic
încărcate magic: Ovidiu Bârlea, Mică enciclopedie a poveştilor populare româneşti, Bucureşti,
Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, 1976, pp. 183–184; Ion-Aurel Candrea, Folclorul medical

DROBETA, Etnografie, XXVII/2017, p. 93–118
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încălcarea acestei interdicţii a uitării în urmă se poate spune că se constituie întro evidentă experienţă a spiritualizării2, nu acelaşi lucru se poate spune şi în cazul
basmelor luate de mine în discuţie de-a lungul acestei cercetări.3
Tendinţa înnoitoare sau „criza de identitate” din basmul românesc despre
care vorbeau unii specialişti4, a dus, în mod inevitabil aş spune, la unele corijări
sau, mai corect, actualizări ale raportului model (tiparul de basm) versus realitatea vieţii, proces care a atras după sine şi degradarea, diluarea structurii valorice a interdicţiei mitanalizate de mine. Nu este surprinzător faptul că, în timp şi
conciliator cumva5, reprezentarea colectivă a substituit valorii simbolice a unui
atare interdict, o valoare practică, generatoare de efecte proprii, imediate, mult
mai facil de atins într-o comunitate de tradiţie orală. Este semnificativ, totuşi, că
imaginarul tradiţional românesc a simţit nevoia de a menţiona şi de a menţine un
astfel de interdict, chiar dacă în majoritatea cazurilor, şi mă refer la basme, acesta

2

3

4

5

român comparat. Privire generală. Medicina magică (Studiu introductiv de Lucia Berdan),
Iaşi, Editura Polirom, [1944] 1999, p. 395; Mircea Eliade, Cultul mătrăgunei în România, în vol.
De la Zalmoxis la Genghis-Han. Studii comparative despre religiile şi folclorul Daciei şi Europei
Orientale (Trad. de Maria Ivănescu, C. Ivănescu, Cuvânt înainte – Em. Condurachi), Bucureşti,
Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, 1980, pp. 211–212, 220; Constantin Eretescu, Interdicţia de a
privi. Semnificaţia unui tabu, în vol. Ştima apei. Studii de mitologie şi folclor, Bucureşti, Editura
Etnologică, 2007, p. 67; Simeon Florea Marian, Descântece poporane române, Suceava, 1886,
p. 91; Tache Papahagi, Poezia lirică populară, Bucureşti, Editura Pentru Literatură, 1967, p. 75 etc.
Vezi izolarea ulterioară a eroului, ruperea legăturilor cu partea feminină, geneza unei doctrine
bazate pe acest mit: […] De trei ori soarele sfârşise anul închis în constelaţia peştilor şi Orpheus
fugise de orice Veneră cu chip de femeie, fie că aşa se întâmplase, fie datorită credinţei lui. Totuşi
multe ardeau de dorinţa de a se uni cu minunatul cântăreţ. Multe au suferit că au fost respinse.
– Publius Ovidius, Metamorfoze (Studiu introductiv, traducere şi note – D. Popescu, Bucureşti,
Editura Ştiinţifică, 1972), X, p. 281; […] Nici o iubire de-acum şi nici nu-l mişcă vr`un himen./ Singur
la Donu-ngheţat şi-n crivăţ la marginea lumii / singur pe câmpii risipei de-a pururi în neguri,
aleargă / darul cel gol al lui Dis şi biata-i soţie plângând-o. / Însă-ndârjite de-atâta prinos, neveste
cicone / noaptea-n orgia lui Bach şi-n mijlocul sfintelor facle / tânăru-i trup sfâşiindu-l bucăţi îl
azvârliră pe câmpuri. – Vergilius, Georgice, (Trad. în versuri de G. Coşbuc, Note şi prefaţă de
I. Acsan), Bucureşti, Editura Mondero, 2008), IV, 515–521…
Cercetarea de faţă continuă mitanaliza dedicată acestui interdict prezent la nivelul basmului
fantastic românesc, unele aspecte (hermeneutice, fenomenologice sau epistemologice) fiind
deja dezbătute în studii recent apărute (Costel Cioancă, Interdicţia de a privi în urmă în basmul
românesc. Imaginariile unei interdicţii, în Memoria Ethnologica, An XIV, nr. 50–51 (ianuarie – iunie
2014), Baia Mare, 2014, pp. 98–105; Idem, Somatologia interdicţiei de a te uita în urmă în basmul
românesc: fundamentul mitic, în Arhivele Olteniei, SN, nr. 28, 2014, p. 265–282; Idem, A privi înapoi
sau Alteritatea unui interdict al basmului fantastic românesc. Câteva consideraţii hermeneutice,
în Buridava. Studii şi materiale, nr. XII.2, Râmnicu Vâlcea, 2015, p. 177–188).
Ionel Oprişan, Basme fantastice româneşti, vol. I-XI, Bucureşti, Editura Vestala, 2005–2006, I,
pp. 7–8, 12; Octav Păun, Silviu Angelescu, Basme, cântece bătrâneşti şi doine, Bucureşti, Editura
Minerva, 1989, p. XXXVIII-XLII; Mihai Pop, Pavel Ruxăndoiu, Folclor literar românesc, Bucureşti,
Editura Didactică şi Pedagogică, 1990, pp. 212–213 etc.
Având de-a face cu o construcţie ontologică, plus basmele în care interdicţia nu este încălcată şi,
mai ales!, prezenţa interdicţiei de a te uita în urmă în zona magicului imediat – descântece, vrăji,
ritualuri funerare etc.
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este încălcat. Aflat în perpetuă schimbare6 şi cu strictă referire la acest interdict
al uitării în urmă, o întrebare se cere pusă: a preluat imaginarul tradiţional doar
forma mitului şi nu a integrat-o esenţei acestuia sau, inevitabil, schimbându-se
parametrii tehnico-economici, psiho-sociali de receptare a „bagajului” de informaţii, de valori tradiţionale, avem de-a face şi cu schimbarea paradigmei (= epuizarea dimensiunii ontice a acestei interdicţii şi căderea într-o formă fără esenţă)?
Sui generis, această necesitate a menţionării şi a menţinerii interdicţiei de a te
uita în urmă, precum şi necesitatea (sau inevitabilitatea?) încălcării ei în anumite
cazuri, cred că oferă, o dată în plus, savoare şi semnificaţie hermeneutică acestor
basme. Valoarea imaginativă pe care încă o mai are acest interdict în basmele şi
celelalte producţii tradiţionale menţionate, mă obligă la două direcţii majore de
analiză; ambele, luate disparat sau coroborate, vorbind atât despre conţinutul
ontologic al acestui interdict (deschiderea spre imposibilul devenit posibil în anumite circumstanţe – vezi mai ales textele de descântece, vrăji, formule funerare
etc.), cât şi despre dinamica lui în cadrul producţiilor literare populare. În primul
rând şi cu privire expresă la basmele fantastice româneşti care au menţionată
această interdicţie, prin urmărirea traseului iniţiatic parcurs de erou întru recuperarea fiinţei feminine re-întoarse în lumea-i de altă factură şi substanţă ontică
şi, mai ales, prin analiza dialogului post-narativ pe care unii culegători de basme
l-au purtat pe această temă a interdicţiei de a te uita înapoi cu performerii, putem
decela motivul pentru care eroul basmului românesc încalcă sau nu acest interdict. Pe de altă parte, o mare importanţă mitanalitică prezintă traiectul devenirii
moral-spirituale pe care eroul o parcurge, o trăieşte şi, în cele din urmă, o sublimează (atât cel care nu încalcă interdicţia şi, mai ales, cel care o încalcă). Şi nu
atât din propria-i pornire/dorinţă de elevare spirituală, cât obligat de o situaţie
cu substrat erotico-marital sau ritualic. Această mitanaliză a devenirii spirituale a
eroului îmi poate oferi viabile răspunsuri legate de „anatomia” acestui interdict,
esenţiale fiind aici acele descântece, vrăji, formule de trecere care au incorporate
şi acest interdict al uitării în urmă. Iată de ce am considerat necesar să dezbat, în
rândurile următoare, despre metensomatoza acestei interdicţii, corpusul de texte
avut la dispoziţie relevând că eroul nu încalcă niciodată interdicţia din rea voinţă,
ci din cu totul alte motive.

În căutarea unei paradigme: traseul iniţiatic al interdicţiei
În majoritatea textelor care au menţionată această interdicţie, încălcarea
interdicţiei (spontană sau sugestionată/dirijată/supravegheată de cineva deja
iniţiat), creează destin pentru erou. Analizând schema narativă a unor basme şi
din perspectivă etnologică, ne putem întreba dacă această nevoie a menţionării
6

Naratorul cunoscând „un repertoriu tradiţional de şabloane, mai larg sau mai restrâns, în actul
de improvizare el folosind automat procedee şi tipare care aparţin limbii vorbite, cu determinări
stilistice locale” (Mihai Pop, Pavel Ruxăndoiu, op. cit., p. 212).
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şi introducerii unui interdict precum cel analizat în rândurile de faţă, nu marchează cumva un triumf al modernizării, al „liberalizării” miturilor clasice care
au stat la baza naşterii unor asemenea basme.7 Sau dacă nu este vorba doar de
un decalc literar prin care se încearcă, într-un mod mai accesibil, mai vulgat, să
se readucă în prim planul condiţionant al contemporaneităţii (de conştiinţă, limbaj, tehnică etc.), conţinutul însuşi al unui imaginar demult uitat. Căci, citând-o
pe Ioana Popescu, încă este acceptat faptul că […] În spiritualitatea tradiţională
românească, atât a satului, cât şi a oraşului, cu prelungiri şi rămăşiţe în credinţele şi superstiţiile actuale, privitul în urmă activează puterile malefice ale fiinţelor nevăzute sau, dimpotrivă, anulează aceleaşi puteri ale unor fiinţe vizibile
care intră întâmplător în câmpul vizual al omului. În satul vechi era strict interzis,
sub pedeapsa pocirii, a îmbolnăvirii sau a morţii, să întorci capul dacă erai strigat
de Iele. Chiar şi în timpul somnului, un om strigat de Iele sau de Frumoase trebuia să-şi înfrângă impulsul de a privi spre fiinţele nevăzute, ca să nu se trezească
paralizat sau nebun. 8
Mai mult, această interdicţie a privitului înapoi este stipulată până şi în cazuri
„definitive”, cum este moartea cuiva, în care singura alternativă de mântuire este
privitul înainte:
[…] În cântecele de Zori, din Oltenia, care se cântă în perioada de veghere a mortului, dalbul de pribeag este îndrumat să privească doar înainte, indiferent de
chemările înşelătoare care-l vor ispiti pe drumul către lumea de dincolo. Nainte
să mergi / să nu te opreşti / dacă mi-i vedea / răchită pupită / nu este răchită / ci e
Maica Sfântă / nainte să mergi / şi să tot priveşti / dacă mi-i vedea / un pom înflorit /
nu- pom înflorit/ ci-i Duhul Sfânt. 9

Aceste prime consideraţii ne sugerează că, dincolo de cazurile frecvente de
încălcare, această interdicţie a uitării în urmă trebuie să fi avut cândva, pentru eroul sau pentru naratorul/ascultătorul de basm, o finitudine ontologică.
Menţionarea interdictului în anumite basme, fie că era vorba de păstrarea sau
încălcarea sa, pur şi simplu cred că lega lumea specifică, reală, a satului de o lume
imaginată, fantastică, invizibilă, impalpabilă, dar, cu atât mai râvnită prin caracterul ei transcendental, inaccesibil oricui, oricând, oricum. Spun aceasta deoarece
nu cred că menţinerea şi menţionarea unei asemenea interdicţii la nivelul basmului fantastic românesc, dar şi în unele producţii literare care implică, solicită,
utilizează magicul imediat sau efectele sale (vrăji, descântece, formule funerare
etc.), este un simplu balast imaginativ, fără forţă ontică. Da, este foarte posibil ca
acest interdict să fi pierdut ceva din vigoarea şi fecunditatea mitului (Lot, Orfeu),
7

8
9

Mituri devenite ineficiente şi/sau inactuale într-un timp al modernizării rapide – vezi introducerea
de obiecte şi subiecte cotidiene în basm (împăraţii au ca sfetnici generali sau miniştri, deplasarea
eroului se face cu trenul sau cu aeroplanul şi nu cu tradiţionalul cal năzdrăvan etc. – Ibidem)…
Ioana Popescu, Foloasele privirii, Bucureşti, Editura Paideia, 2002, p. 7.
Ibidem.
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dar promisiunea supranaturalului, fantasticului, imposibilului îi oferă încă vigoare
şi forţă la nivelul imaginarului colectiv sau individual care îl solicită şi îl utilizează.
Ne-o demonstrează prezenţa şi importanţa acestui interdict în oracularul, terapeuticul sau magicul tradiţional românesc, în care de respectarea acestui interdict depinde reuşita ritualului iniţiat. Dar despre acest aspect, voi vorbi ceva mai
încolo. Acum şi aici, trebuie să readuc în discuţie unele aspecte care mi se par
extrem de importante pentru a înţelege menţionarea şi menţinerea interdicţiei de
a te uita în urmă în basmul românesc: rolul jucat de această interdicţie în sistemul
de valori tradiţionale, aici incluzând atât traseul iniţiatic al eroului, cât şi devenirea lui moral-spirituală.
Traseul iniţiatic al eroului care pierde, încălcând interdicţia sau nu, fiinţa
feminină superioară adjudecată greu, pare să subordoneze toate acţiunile (individuale ale) acestuia unui sistem colectiv de valori tradiţionale. Căruia eroul nu i
se poate opune, ci, cel mult, îl poate ajusta sau adecva situaţiei sale particulare,
concrete. Cu momente şi acţiuni care trădează pe alocuri substratul de gândire
mitică care a stat, in illo tempore, la baza constituirii/construirii basmelor, traseul
iniţiatic al eroului din basmele mitanalizate cuprinde câteva mari etape-cheie10,
amintirea lor aici, fie şi succintă, ajutându-mă la desluşirea sensului acordat de
mentalitarul tradiţional românesc unor asemenea momente, acţiuni.11
→ Devoalarea modului prin care un muritor poate avea şansa contractării erotico-maritale a unei partenere dintr-o altă lume, cu o altă substanţă fizico-spirituală, ori îndeplinirea unei sarcini supraomeneşti, care necesită sau reclamă ajutor
divin, pare să fie a doua mare etapă a iniţierii eroului.12
Făcută mereu de cineva deja iniţiat13, devoalarea modului în care eroul ar
10

11
12

13

Acestea jucând, totodată, şi rolul de comportament reprezentaţional, majoritatea basmelor cu
acest interdict manifestând anumite clişee narative…
Evident, sensul corect este dat de permanenta raportare la context!
Prima, fără legătură directă cu subiectul cercetării de faţă, fiind, fără doar şi poate, predestinarea
eroului. Erou născut de foarte multe ori pe cale magică (îngurgitarea de alimente sau poţiuni
magice), în urma unei promisiuni, uneori având ataşată acestei pre-destinări chiar rezervarea
sau sortirea acelei fiinţe feminine deosebite încă din stadiul preexistenţei eroului, cu acţiuni
care depăşesc cadrul obişnuitului, comunitarului tradiţional… Subiectul acesta este tratat in
extenso la Costel Cioancă, Poetica reveriei: procreerea şi naşterea miraculoasă a eroului din
basmul fantastic românesc, în Acta Musei Caransebesiensis-Tibiscum, nr. 6, Caransebeş, 2016 (în
curs de apariţie)
. Dumnezeu: un bătrân cu o armă magică (Ovidiu Bârlea, Antologie de proză populară epică, vol.
I-III, Bucureşti, Editura Pentru Literatură, 1966, I, pp. 481–483) sau un unchiaş (Grigore Creţu,
Basme populare româneşti, vol. I-II; Ediţie îngrijită de I. Datcu, I. Stănculescu, Prefaţă de I. Datcu,
Bucureşti, Editura Saeculum I.O., 2010, I, pp. 37–38); fiica unei zmăoaice (Pamfil Bilţiu, Poezii
şi poveşti populare din Ţara Lăpuşului, Bucureşti, Editura Minerva, 1990, pp. 484–485; Viorica
Nişcov, A fost de unde n-a fost. Basmul popular românesc. Excurs critic şi basme comentate,
Bucureşti, Editura Humanitas, 1996, p. 241; Mihail M. Robea, Folclor din Oltenia şi Muntenia
(IX). Basme populare româneşti, Bucureşti, Editura Minerva, 1986, pp. 202, 220), zgripţuroaice
(Ionel Oprişan, op. cit, VII, pp. 23–24) sau drăcoaice (Dumitru Stăncescu, Basme culese din
popor, Bucureşti, Editura Ion Creangă, [1892; 1893] 1980, p. 82); o zână (Grigore Creţu, op. cit.,
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putea avea sorţi de izbândă dezvăluie nu misterul (contactul direct, vizual, senzitiv cu fiinţa feminină râvnită sau obiectul de furat/sarcina de îndeplinit), ci premisterul (pregătirea momentului în care i se va dezvălui misterul). Cu alte cuvinte,
respectând tipicul oricărei iniţieri, eroului din aceste basme i se dezvăluie treptat
misterul, tocmai pentru a putea înţelege şi respecta regulile care i-ar asigura sorţi
de izbândă. Sunt, după cum ne-o sugerează contextul, reguli validate care, respectate, nu pot rata: cel care face devoalarea trebuie fie • să fi trecut printr-o situaţie
asemănătoare (omul care „cunoştea că-i Grădinuţa Fetii Pădurii”, tatăl sau mama
eroului, năzdrăvanii aceia care îl ajută pe erou), fie • face parte dintr-o altă lume
decât cea a eroului, cunoscând mecanismul funcţionării acesteia (Dumnezeu,
fiica acelei zmeoaice/zgripţuroaice/drăcoaice, zâna, Ileana Cosânzeana, uriaşii).
Având ca numitor comun interdicţia de a se uita în urmă, devoalarea are ca obiect
fie furarea atributelor divine14, fie îndeplinirea unor sarcini magice.15

14

15

I, pp. 171–172); un zmeu, învins de erou în luptă (Ibidem, p. 340); un năzdrăvan – păzitor la uşile
iadului = Omul de Fier (Ibidem, II, p. 256–257); Lotru a Nouă Ţări (Ionel Oprişan, op. cit., V, p. 229);
Petrea Nădălogu cu Spetile cât Podu (Idem, VII, p. 300); Tuliman (Constantin Rădulescu-Codin,
Poveşti, în vol. Basmele românilor, IX, Bucureşti, Editura Curtea Veche, 2010, pp. 157–158), uneori
metamorfozat în vulpe (Ionel Oprişan, op. cit., I, p. 192–194) sau în lup (Alexandru Vasiliu, Poveşti,
Bucureşti, Editura Tineretului, [1927] 1958, pp. 215–217); un om, care cunoaşte că-i Grădinuţa
Fetii Pădurii (Constantin Eretescu, loc. cit., p. 67); tatăl eroului (Ion C. Fundescu, Basme, oraţii,
păcălituri şi ghicitori, în vol. Basmele românilor, IV, Bucureşti, Editura Curtea Veche, 2010,
pp. 214–216; Bogdan Petriceicu Hasdeu, Literatură populară. Basme populare româneşti (Ediţie
îngrijită de Lia Stoica Vasilescu, Prefaţă de Ov. Bârlea), Bucureşti, Editura Grai şi Suflet – Cultura
Naţională, 2000, p. 57; Ion Nijloveanu, Folclor din Oltenia şi Muntenia (VIII). Basme populare
româneşti, Bucureşti, Editura Minerva, 1982, pp. 93–95); mama eroului (Ionel Oprişan, op. cit., I,
pp. 124–127); un uriaş (Ion C. Fundescu, op. cit., p. 243; Simeon Florea Marian, Basme populare
româneşti (Ediţie îngrijită şi prefaţă P. Leu), Bucureşti, Editura Minerva, 1986, pp. 303–304; Viorica
Nişcov, op. cit., pp. 216–217; Ion Pop-Reteganul, Poveşti ardeleneşti. Basme, legende, snoave,
tradiţii şi povestiri (Ediţie îngrijită şi studiu introductiv de V. Netea), Ed. Minerva, Bucureşti [1888;
1895; 1903] 1986, pp. 224–225); un călugăr (Ionel Oprişan, op. cit., V, p. 143); o sfântă conotată
mitofolcloric – Vineri sau Duminică (Ion Pop-Reteganul, op. cit., pp. 379–380); Ileana Cosânzeana
(Ion G. Sbierea, Poveşti şi poezii populare româneşti, Bucureşti, Editura Minerva, [1886] 1971,
pp. 34–35)…
Haine (Ovidiu Bârlea, Antologie..., I, pp. 481–482; Ion C. Fundescu, op. cit., pp. 214–215; Bogdan
Petriceicu Hasdeu, op. cit., p. 57; Simeon Florea Marian, Basme..., pp. 303–304; Ion Nijloveanu,
op. cit., pp. 93–94; Ionel Oprişan, op. cit., V, p. 143; Mihail M. Robea, op. cit., pp. 389–391; lazăr
Şăineanu, Basmele române în comparaţiune cu legendele antice clasice şi în legătură cu basmele
popoarelor învecinate şi ale tuturor popoarelor romanice, Bucureşti, Editura Minerva, [1895] 1978,
pp. 223–224; Alexandru Vasiliu, op. cit, p. 215); cosiţa (Grigore Creţu, op. cit., I, p. 340) sau năframa
Ilenei Cosânzene (Ionel Oprişan, op. cit., I, pp. 192–194); păioara unei zâne (Viorica Nişcov, op. cit.,
pp. 216–217); aripile unei zâne (Ionel Oprişan, op. cit., I, pp. 124–126; Ion Pop-Reteganul, op. cit.,
pp. 224–225)…
Furarea unui pom de argint, cu frunze şi cu păsărele numai din aur (Grigore Creţu, op. cit., I,
pp. 37–38); ghemuleţ de mătase verzuie – norocul ei, n.m., C.C. – (Ibidem, pp. 171–172); a Păsării
Măiestre, a unui purcel lins-prelins de la scoafa din tăul de lapte dulce, a apei vii şi apei moarte
(Ion G. Sbierea, op. cit., pp. 34–35); aducerea unui inel din iad (Grigore Creţu, op. cit., II, pp. 256–
257); a celei de-a zecea cămăşi de pe baba din sfârcurile mărilor (Ion C. Fundescu, op. cit., p. 243);

https://biblioteca-digitala.ro

Metensomatoza interdicției de a te uita în urmă în basmul fantastic românesc | 99

Modului prin care eroul îşi poate împlini dezideratul îi urmează, firesc, pânda
întru asigurarea reuşitei. Important de amintit: înaintea începerii efective a pândei, eroului îi este stipulat interdictul de a privi înapoi şi, în caz de nerespectare,
pedeapsa ce decurge din încălcarea acestuia. Este momentul în care eroul ia contact direct, vizual în primul rând, cu fiinţa feminină râvnită erotico-marital sau cu
obiectul cu însuşiri magice. Un rol important îl joacă, prin caracterul lui de limită,
locul de pândă sau de fortuită descoperire a unei fiinţe sau chiar a lumii celeilalte.
Acesta este situat
• chiar în sau în proximitatea lumii eroului16,
• dar şi într-o altă lume decât cea a eroului, menţionată explicit.17
Chiar fără a fi lumea lui cunoscută cotidian, această (nouă) lume nu anulează
câtuşi de puţin realitatea lumii eroului, ci doar o potenţează sau o nuanţează,
subliniind limitele normalului care aici, în locul frecventat de fiinţe dintr-o altă
lume sau cu obiecte magice, nu mai este normalul din lumea eroului. Altfel spus,
aici, în această lume nouă, dominante devin elementele care reflectă şi proiectează caracterul de transfer pe care eroul îl face din lumea sa într-o altă lume.18
Plină de semnificaţie, această pândă a eroului ar putea constitui un (nou) element mitic de iniţiere, eroul de basm repetând, în fapt, un model. Să ne amintim,
bunăoară, de pânda lui Acteon care, în expectaţie fiind, se întreba (prin cuvintele
lui Pierre Klossowski):
[…] Oare aceşti munţi, codrul acesta, vâlceaua şi izvorul n-ar fi reale decât în
absenţa ei?
Luminişul acesta în care se hârjonesc câinii mei, acea rarişte în care se ivesc păuni
n-ar fi decât evidenţe devenite arbitrare prin hotărârea mea de a o aştepta aici?

16

17

18

urcarea şi traversarea Muntelui de Sticlă (Ionel Oprişan, op. cit., V, p. 229); ruperea unei crenguţe
din pomul aflat în grădina unde nimeni „din neamu lui Adam” nu intrase (Ion Micu Moldovan,
Poveşti populare din Transilvania, culese prin elevii şcolilor din Blaj, Ediţie îngrijită de I. Cuceu şi
Maria Cucea, Prefaţă de Ov. Bârlea, Bucureşti, Editura Minerva, 1987, pp. 85–87)…
[…] că are aici din sus – zâce – un tău dă lapte şi vine la tău ăla – ice-n tătă zâ la amniază –ice –
ş-aşterne, să spele –ice. (Ovidiu Bârlea, Antologie, I, p. 481); […] În sfârşit, îi cumpărară capre şi
băiatul se duse cu ele să le pască. Trecând cu ele printr-o pădure, la marginea ei văzu un pârâu
limpede ca cristalul, iar în el se scăldau trei zeiţe. (Ion C. Fundescu, op. cit., p. 214).
[…] Te duci până la moşia Ilenei Cosânzene şi acolo este un pârâu limpede şi răcoros. Când e
soarele la amiază, Ileana Cosânzeana vine şi se scaldă împreună cu roabele ei. (Grigore Creţu, op.
cit., I, p. 340). Aceeaşi situare şi la Bogdan Petriceicu Hasdeu, op. cit., p. 57; Simeon Florea Marian,
Basme..., p. 303; Ion Micu Moldvan, op. cit., pp. 85–87; Mihail M. Robea, op. cit., pp. 389–391.
[…] Când ajunseră acolo, văzură un pom numai de argint, cu frunze şi cu păsărele de aur. Cum
îl văzu, Petre vru să se repeadă la el cu ostaşii lui ca să-l ia, dar moşul îl opri şi-i spuse să se ducă
singur la el şi să sape ca un cerc împrejurul pomului, să-l prindă apoi în braţe şi să fugă cu el,
fără să se uite deloc în urmă, orice ar auzi. Petre făcu întocmai cum îi zise moşul, dar când fu să
se întoarcă îndărăt cu pomul, auzi în urmă o cântare aşa de dulce şi de frumoasă încât întoarse
capul. (Grigore Creţu, op. cit., I, pp. 37–38). Vezi şi la Ion C. Fundescu op. cit., p. 214; Grigore Creţu,
op. cit., I, p. 304; Simeon Florea Marian, Basme..., p. 303; Ion Nijloveanu, op. cit., p. 93; Ionel
Oprişan, op. cit., I, p. 124; Idem, V, p. 143; Alexandru Vasiliu, op. cit., p. 215.
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De ce acest pâlc de fagi, aceşti plopi tremurători ale căror frunzişuri îmi şoptesc
mii de lucruri pentru a mă convinge să plec sau să mai rămân, ori sălciile acelea,
puţin mai jos, în care ea ar putea să se ascundă, ar face ca spaţiul, astfel orânduit,
să fie prea banal pentru o asemenea apariţie subită? Cu cât mă cufund mai mult în
aparenţa acestor obiecte, cu atât văd mai limpede ce desenează boarea: fruntea ei,
părul ei, umerii ei – dacă nu cumva o pală de vânt mai năvalnică îi adânceşte mai
mult tunica în deschiderea coapselor, deasupra genunchilor. Oare această pajişte
în pantă unde, când şi când, câţiva maci se zbat şi se apleacă uşor, nu-i simte apăsarea călcâielor sprintene, şi iarba smălţuită nu biciuieşte botinele aurite din care
răsar contururile graţioase ale picioarelor sale? Mai mult ca oricând simt măreţia
spaţiului: ca pe cea mai raţională plăcere a minţii mele, de îndată ce fruntea ei,
obrajii, gâtul, pieptul şi umerii se mulează şi se cuibăresc în el, de îndată ce privirea ei de neîndurat îl scrutează, de îndată ce degetele ei agile, palmele, coatele şi
picioarele ei despică şi lovesc aerul. Dar dacă spaţiul îi prevesteşte venirea, de cum
va veni, mă îndoiesc că pădurea va mai dăinui în faţa ochilor mei, că această vâlcea mi se va părea altminteri decât iluzorie până în cele mai mărunte rădăcini; mă
îndoiesc că izvorul va mai murmura în afara fiinţei mele, de îndată ce ea s-ar apropia de el. Dar apa rămâne tihnită: înainte de a o atinge cu vârful piciorului, nimfa,
după ce-şi va fi lepădat arcul, va fi alungat acest izvor din cugetul meu.19

Pânda eroului de basm românesc este, în fapt, o promisiune a desfiinţării
limitelor care, la nivelul semnificării, împinge acest act al pândei înspre experienţa miticului. Sigur, avem de-a face cu o convenţie care funcţionează doar până
la un anumit moment/punct: încălcarea interdicţiei anulează tot efortul, iniţiatic sau nu, de până atunci. Iar reluarea pândei, după încălcarea interdicţiei, nu
înseamnă nicidecum adâncirea, elevarea iniţierii deja făcute, ci doar reiterarea
unui iniţieri deja consumate.
→ Reuşita păstrării, neîncălcării interdicţiei, este următorul moment al traseului iniţiatic parcurs de eroul basmului fantastic românesc. Este etapa care presupune, ba mai mult, aş spune că este etapa care consacră o modificare în structura
socială a comunităţii generatoare de basm; eroul de basm, muritor (fie un marginal, fie fiul unui împărat), reuşeşte să îşi apropie erotico-marital o fiinţă femină
dintr-o altă lume (ori, în cazuri mai rare, să obţină obiectul cu însuşiri magice).
Dacă în plan fizic şi social, această uniune maritală nu este posibilă, ea este făcută
posibilă în planul imaginarului (basm), cu acest prilej readucându-se în prim plan
tradiţia mitică a unirilor dintre zei şi muritori. Nu voi insista acum şi aici asupra
acestui aspect20, dar voi readuce în discuţie, fie şi lapidar, câteva dintre coordonatele fundamentale ale acestui moment.
În primul rând trebuie reliefat faptul că, sub protectoratul unei fiinţe deja
19

20

Pierre Klossowski, Scalda Dianei (Trad. I.D. Brana), Bucureşti, Editura Nemira, 2002, pp. 29–30;
cu sublinierile autorului.
Vezi studiul meu dedicat acestei alegeri – Costel Cioancă, Spre o antropologie cosmică? Premise
şi fundamente ale alegerii la nivelul basmului românesc, în Arhivele Olteniei, SN, nr. 27, 2013,
pp. 357–366.
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iniţiate, eroului de basm îi este revelată o lume neştiută, impalpabilă, (încă) invizibilă, inaccesibilă. Practic, acea fiinţă deja iniţiată admite că există o altă lume
(eternă) dincolo de realitatea temporară a lumii eroului şi că eroul ar putea avea
acces la ea. Doar că revelarea acestei lumi este făcută în virtutea stipulării (concomitente sau imediat-următoare a) unui interdict – acela de a se uita în urmă în
timp ce eroul „accesează”, prin furarea atributelor divine sau a obiectelor magice,
acea lume. În al doilea rând şi tot cu privire la reuşita păstrării interdicţiei de a
privi în urmă, este de remarcat că acea fiinţă deja iniţiată care îl supervizează pe
erou, ştie sau admite că acesta nu este încă pregătit pentru reuşita finală. Deci,
ştie că acesta nu va respecta interdicţia şi că va reîncerca. Acest ştie care vizează
(măcar) cunoaşterea, dacă nu şi stăpânirea!, lucrurilor de către fiinţa deja iniţiată
şi creează o anumită relaţie familiară între eroul neascultător şi fiinţa superioară
care îi suportă greşeala. Este un tip de gândire specific comunităţilor tradiţionale
unde hermeneutica realităţii este făcută reală prin participarea directă, cândva a
creatorului, acum a eroului sau naratorului de basm, la evenimentul narativ. Nu în
ultimul rând, este de remarcat zelul cu care eroul tinde să îşi împlinească dorinţa.
Greşind şi beneficiind, totodată, de răbdarea fiinţei superioare deja iniţiate care
şi-a asumat rolul de iniţiator, eroul îşi poate eleva structura moral-spirituală,
strunindu-şi, într-un final, pornirea firească de a încălca iarăşi interdictul, astfel
reuşind să îşi apropie erotico-marital fiinţa feminină râvnită sau să aducă obiectul cu însuşiri magice. Această, fie şi târzie, corijare a atitudinii faptice şi mentale
a eroului este, fără îndoială, rezultatul firesc al înţelegerii adecvate a acestuia.
Dincolo de ultimatumul prezentat (→ dacă va încălca şi a doua sau a treia oară
interdictul, va pierde definitiv oportunitatea facilitată sau intermediată de cineva
deja iniţiat!), promisiunea unei realităţi transcendente, a unei lumi în care totul
este posibil, cu siguranţă îl determină şi îl motivează pe erou în a-şi struni reacţiile,
instinctuale şi perdante până atunci...
→ Călătoria înspre o altă lume pentru recuperarea fiinţei feminine evadate
sau pentru descoperirea, furarea şi aducerea unui obiect cu însuşiri magice, este
etapa de final a iniţierii eroului de basm românesc. Este, în primul rând, etapa în
care fiinţa feminină încatenată în lumea eroului (prin furarea atributelor divine)
şi devenită soţia acestuia, reuşeşte, printr-un vicleşug cu puternic substrat
ludic21, să evadeze din lumea/realitatea eroului şi să se întoarcă, să se reintegreze
21

Cântec sau joc deosebit, performate la o nuntă lumească, unde calitatea actului ludic executat
de zână are caracter atât de spectacol, cât şi de ceremonial de reintegrare într-o lume/realitate
cosmică! ([…] Scoate ta-său un costum dă haine, să duce ş-o-mbracă, să dă joc cu zâna, îl sărută
pă ta-său: -E! ieş’ socru -’ce. Uite, m-a-nşelat fi-tău! Am veni’ după iel. –Bine, tată! Să v-ajute
Dumnezău! Că să facem o nuntă mare; să facem nuntă, să chem toate neamur’li şi toată suflarea
dimprejur. Făcu o adunare mare dă lume acolo. Juca feluri şi feluri dă lume. Să prinsă şi ia. Ia juca
cu trei paşi în sus. Lumea să dăsprindea ca să să uite să vază minunea, ce om ie care să joace-n
aier. Da’ ia ce zice de colo: – Ce vă uitaţ’, lume bună, la mine cum joc? Să vedeţ’ dumneavoastră
– ‘ce -cân’ mi-o da socrî-mieu ţoa’li mele! Să vedeţ’ jocuri ce-am să trag! Când aude lumea, să
pune pă unchiaş: -Moşule, socri mari, dă-i ţoa’li să vedem şi noi minunea-asta, că uite frumuseţea
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în realitatea lumii proprii. În acelaşi timp, este etapa în care eroul va trebui să
depăşească obstacole dintre cele mai diverse, surmontarea acestora făcând apel
nu atât la calităţile tradiţional-fizice ale eroului de basm românesc (vitejie, curaj,
rezistenţă etc.), cât la cele interioare (ascultare, modestie, hărnicie, bunătate,
altele). Această etapă finală a traseului iniţiatic pe care trebuie să îl parcurgă
eroul basmelor în care avem interdictul uitării înapoi, presupune, inevitabil, o
transcendere a lumii cunoscute, familiare dacă vreţi, înspre o lume necunoscută,
părelnică, care reclamă alte cerinţe, filtre şi mijloace de înţelegere. Şi cărora eroul
trebuie să li se supună necondiţionat pentru a reuşi. Călătoria eroului de basm
românesc este, în sine, o iniţiere (mai ales trecerea pe „tărâmbu ălantu”22), dar
cuprinde şi alte iniţieri. Legat de acest „mecanism” al iniţierii de după plecarea
zânei, unele basme sunt foarte interesante şi extrem de explicite. Spre exemplu,
în basmul din care am citat sursa (Văcari la sat, colecţia I. Nijloveanu), eroul, pentru a reuşi, este supus unui adevărat training de către zână, înainte de a se reîntoarce în lumea-i proprie:
[…] Băiatu, ce să mai şează băiatu? – Am să mă duc – `ce – în toată lumea asta! Îşi
luă drumuleţu băiatu. Acuma iel avea un inel, un inel dî la ia şi i-a spus: – Tu cân ţ-o
cădea inelu ăla dân mână, să iai sama, ş-ai să vez` unde-ai să te duci. Să ţâi inelu
– `ce- -n podu-palmii. Încotro s-o-nvârti inelu, într-acolo să te duci. Să n-o iai în altă
parte. – Bun. 23

Dar, şi aşa, cu toate faptele săvârşite acolo, pe „tărâmbu ălantu”, accesul în
lumea zânei îi este interzis, călătoria sa întru recuperarea zânei soldându-se cu un
eşec24, abia dorinţa expresă a zânei (sau predestinarea ei de către o fiinţă superioară?) de a reintra în profanul acestuia schimbând deznodământul basmului:
[…] Dimineaţa, când iel să scoală, să duce să dea la cai, găsăşte zâna culcată tot în
cearceafu-ăla. –Care ieşti acilea? -Io sunt soarta ta care te-am luat şi te-ai chinuit
ş-acum am venit io după tine. Ş-atunci a făcut nuntă d-al doilea ş-a rămas zâna la
băiat.25

22
23
24

25

cum joacă şi să laudă c-are să joace, ca io cu basmur’li astea. Încântă pă unchiaş şi-i dă ţoa’li şi
să-mbracă. –Ei, lume bună, acuma să vedeţ’ jocuri ce-am să trag! Să suui un pas, să sui doi, să sui
trei, să sui nouă şi zb-r-r-r. Şi-a luat drumu-n sus. Acuma strigă ia: -Ionele, Ionele, acu am venit ieu
după tine, acu să vii şi tu după mine în cetatea din aier dacă m-oi mai găsi. Şi să sparge nunta. –
Ion Nijloveanu, op. cit., p. 95; aceeaşi situaţie şi la Simeon Florea Marian, Basme..., p. 305).
Ion Nijloveanu, op. cit., p. 96.
Ibidem, p. 95.
[…] Ia (scorpia zburătoare – n.m., C.C.) să-ntoarce-napoi şi iel pleacă pă tărâmbu-ăstălantu. E, să
duce iel şi găsăşte pă ta-său, pe mă-sa, îi găsăşte-acolo. – Ei, tată şi mamă – zâce – n-am găsit. Am
umblat – zâce – piste toată lumea şi piste zână io n-am dat. Io nu ştiu că să mai fac. – Treaba ta. Să
stai la locu tău. – N-am astâmpăr ca să stau. – Păi ce faci, măi frate? (Ibidem, p. 103).
Ibidem, p. 103.
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Într-un alt basm (Povestea celor trei zâne care s-au prefăcut în trei păsări
măiestre de peste nouă mări şi nouă ţări, unde creştea în vârful ierbii mărgăritar,
colecţia S.Fl. Marian), eroul reuşeşte destul de repede să îşi recupereze soţia-zână
şi fiul, primind sprijinul a trei fraţi uriaşi, fiecare fiind stăpânitorul păsărilor de pe
„un crac, doi craci sau trei craci de lume”26, beneficiind totodată şi de ajutorul
magic al unor obiecte luate de la trei draci („un comănac, o păreche de papuci
roş şi un băţ”). Dat fiind certul substrat mitic prezent în basm (vezi călătoriile lui
Aeneas şi Dante în infern), nu puteam omite un basm al colecţiei Gr. Creţu (Poveste
despre împăratul cu Omul de Flori şi cu Omul de Fier)27, în care eroul este trimis la
iad spre a-i aduce împăratului un obiect magic (= inelul de logodnă al împăratului
cu împărăteasa care murise). Este un basm extrem de interesant din perspectiva
unei mitanalize hermeneutice căci:
• ajutorul magic dat de soţia sa (fiică de zmei) până atunci pentru îndeplinirea unor sarcini fantastice, nu mai este îndestul, această sarcină trebuind să fie
rezolvată de către erou (şi de o fiinţă fantastică ce păzea porţile iadului – Omul de
Fier, cumnatul său);
• călătoria celor doi prin iad pentru recuperarea acelui inel este, în fapt, o
călătorie sapienţială, în care eroul venit dintr-o altă lume asistă la o continuă
judecată a celor ajunşi acolo, în iad;
• avem, totodată, un puternic simbol al fixării faptei care antrenează, ulterior,
o pedeapsă: sunt ilustrate şi, prin prezenţa lor acolo, în iad, incriminate, fapte
eminamente umane (preacurvia, crima, răutatea umană, lăcomia etc.).
Devenirea moral-spirituală a eroului
Toate aceste etape ale traseului iniţiatic parcurs de erou (din exterior spre
interior – Cosmos versus Sine), nu fac decât să pregătească terenul pentru un alt
fel de iniţiere, de data aceasta, dinspre interior spre exterior (dinspre Sine înspre
Cosmos). Este ceea ce eu am numit devenirea moral-spirituală a eroului. Căci,
prin implicarea unor personaje „eterne” ale mitologiei tradiţionale româneşti
(zâne, Dumnezeu, sfinte conotate mitologic – Vineri, Duminică etc., uriaşi, zmei,
draci, scorpii etc.), prin semnificativa prezenţă a unui imaginar ludic în realitatea
naraţiunii, prin repetarea unor modele mitice (călătoria în alte lumi/iad), traseul
iniţiatic al eroului nu ar fi avut nici o greutate spirituală fără ecoul interior generat
de aceste susţinute, succesive iniţieri care determină, într-un final, restructurarea
moral-spirituală a eroului.
Devenirea moral-spirituală a eroului presupune, în toate cazurile prezentate
de mine, o prealabilă sau minimă iniţiere a acestuia. Participant profan la (re)
descoperirea sacrului, eroul nu putea reuşi decât prin transcenderea (simbolică,
deci efectivă a) realităţii căreia îi aparţinea. Iar această „operaţie” de transcendere
a unei realităţi (fizice) către o altă realitate (şi, mai ales, de altă factură!), cu alte
26
27

Simeon Florea Marian, Basme..., pp. 305–306.
Grigore Creţu, op. cit., II, p. 252 şi următ.
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cadre de existenţă, s-a făcut, la nivelul comunităţilor arhaice, prin intermediul
actelor ritualice. Făcând parte din ritualul complex al marii treceri (cântecele de
Zori, bocetele, cântecele la groapă) sau cel al iniţierii erotico-maritale (descântecele şi vrăjile de dragoste), multe producte epice de acest fel păstrează încă
interdictul uitării înapoi. Să nu uităm: prezenţa acestei interdicţii la nivelul unor
producţii epice tradiţionale precum descântecele, vrăjile, cântecele funerare, încă
presupune o gândire de tip magico-ritual şi religios. Este şi firesc, la urma urmei:
şi unele, şi altele, vorbesc despre anumite momente de criză existenţială, în care
doar o intervenţie exterioară, iniţiată, poate corija, supraveghea sau determina
alegera făcută de cineva. Prin urmare, toate actele înfăptuite în cadrul unor astfel
de momente de criză, ne introduc, aproape pe nesimţite, în cadrul acelei gândiri
mitice de tip tradiţional, în care ritualurile magice marchează şi dezvăluie deopotrivă funcţionalitatea imediată şi valoarea simbolică a actului magic săvârşit.
Cu siguranţă nu sunt gesturi depăşite, ineficiente, căci persistenţa lor, din zona
miticului (→ Iason) până către zona etnologicului imediat, recent, denotă o anumită eficienţă care reclamă continuitate. Din fericire, ajutând la o mai bună şi mai
corectă înţelegere a dimensiunii moral-spirituale pe care o presupune menţinerea
şi menţionarea interdictului uitării înapoi în astfel de producţii epice, avem câteva
documente preţioase (studii de caz, descântece, vrăji, bocete etc.), acestora adăugându-li-se şi dialogurile post-narative ale unor culegători de basm cu informatorii pe tema interdicţiei de a privi în urmă. Toate acestea, analizate în două subcapitole distincte (unul dedicat exhortaţiilor funerare, celălalt practicilor şi invocaţiilor
magice cu substrat erotico-marital), ne pot oferi o imagine corectă şi amplă asupra
valenţelor pe care acest interdict le avea în mentalitarul tradiţional românesc şi,
aplicat, asupra devenirii moral-spirituale a eroului de basm fantastic românesc.

Practici magice cu substrat erotico-marital
În mitofolclorul românesc, numeroase acte magice care au deziderat eroticomarital, cuprind şi ele interdicţia de a te uita în urmă. Dacă practicile şi credinţele
funerare amintite încearcă să stabilească şi să explice relaţia fundamental-cosmică a omului deopotrivă cu viaţa şi cu moartea, aceste acte magice (farmece,
descântece, vrăji) vizează aspecte îndeosebi social-lumeşti precum logodna,
căsătoria sau măcar promisiunea/virtualitatea acestora. În comunităţile tradiţionale, uneori, la trecerea unor praguri biologice şi din varii motive, unele persoane
nu puteau parcurge toate treptele de integrare socială (logodna, căsătoria), fiind
nevoie, potrivit mentalitarului tradiţional, de o susţinere magică. Evident, executată după o prealabilă iniţiere, care trebuia să remedieze situaţia de facto.
Recurgerea la astfel de practici magice, taxate de membrii comunităţii în caz de
deconspirare28, este simptomatică pentru comportamentul şi mentalitarul tradi28

Vasile Rogoz, Obiceiuri, rituri, credinţe ale fetelor din Ţinutul Codrului, în Memoria Ethnologica,
nr. 2–3, februarie-iunie, 2002, p. 425.
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ţional românesc, în care ne-întâmplatul (firescul, naturalul în alte cazuri), poate fi
determinat uneori să se întâmple pe cale magică.
Înscrisă şi ea în „arcanele imaginarului” românesc29, prin energia magică iradiată, prin ordinea pe care vine să o restaureze sau să o instaureze, această susţinere magică pentru îndeplinirea dezideratului erotico-marital, viza, printre altele,
şi folosirea unor plante cu virtuţi magice. Potrivit specialiştilor (etnologi, istorici
ai religiilor), inegalabilă prin virtuţile magice şi prin încărcătura simbolică conferite, era mătrăguna, numită şi Doamna pădurii, Marea Doamnă, Împărăteasă,
Împărăteasa ierburilor, Bună Doamnă, Bună Maică etc. Referent simbolic pentru
o anumită zonă a magicului popular românesc (farmece de dragoste, scopuri
medicinale), această plantă a constituit obiectul a numeroase cercetări. Încă de
la primele studii dedicate acesteia30, până către cele mai recente31, era subliniat
potenţialul magic şi terapeutic al acestei plante care comporta un ritual special
de descoperire, culegere şi întrebuinţare, ritual care cuprinde şi interdictul uitării
înapoi. De altfel, în preambulul unui studiu devenit emblematic (Cultul mătrăgunei în România), M. Eliade scria: „Dintre toate plantele pe care vrăjitoarele, fete şi
femei din România, le caută pentru virtuţile lor magice sau medicinale, nu există
nici una al cărei ritual al culesului să comporte atâtea elemente „dramatice” ca
mătrăguna”.32 Este vizată, potrivit specialiştilor, tocmai potenţialitatea magică a
acestei plante, care avea puterea „să mărite fetele, să poarte noroc în dragoste
şi fecunditate în căsnicie, putea spori cantitatea de lapte a vacilor, acţiona fericit asupra mersului afacerilor, aducea bogăţie şi în general, în toate circumstanţele, prosperitate, armonie etc.”33, „afară de acest rol de căpetenie, mătrăguna
servind româncelor şi ca medicament în contra frigurilor, a durerilor de măsele
şi a sugelului”.34 Întreaga desfăşurare a ceremonialului de recunoaştere şi dezgropare, care comportă anumite obligaţii ritualice35, reflectă un arhaic sistem de
practici şi credinţe cu substrat magico-normativ, prin care o fată/femeie încearcă
să (re)stabilească o relaţie cu comunitatea din care face parte (prin naşterea în
cadrul ei) şi din care, dintr-un motiv sau altul, încă nu era integrată prin non-tre29

30

31

32
33
34
35

După expresia consacrată de J.-J. Wunenburger (Imaginarul, Trad. de D. Ciontescu-Samfireag,
ediţie îngrijită şi prefaţă de I. Buşe, Cluj-Napoca, Editura Dacia, 2009, p. 70)…
Vezi seria de articole publicate în 1874 de S. Mangiuca în revista Familia; S.Fl.Marian, în Albina
Carpaţilor, an IV, 1880, nr. 8, p. 119–121, reprodus în Simeon Florea Marian, Botanică românească
(Ediţie îngrijită, cuvânt înainte şi note de Antoaneta Olteanu), Bucureşti, Editura Paideia, 2000,
pp. 77–81; Ioan-Aurel Candrea 1928, pp. 31–37, reluat în Ioan-Aurel Candrea, Iarba fiarelor. Studii
de folclor. Din datinile şi credinţele poporului român (Studiu introductiv – Al. Dobre), Academia
Română, Fundaţia Naţională pentru Ştiinţă şi Artă, Institutul de Istorie şi Teorie Literară
“G. Călinescu”, Bucureşti, [1928] 2001.
Mircea Eliade, op. cit.; Andrei Oişteanu, Mătrăguna şi alte plante psihotrope, în Revista de istorie
şi teorie literară, nr. 3–4, 1988, pp.134–146.
Mircea Eliade, loc. cit., p. 206; sublinierea îi aparţine autorului.
Ibidem.
Simeon Florea Marian, Botanică..., p. 81.
Vezi la Mircea Eliade, loc. cit., pp. 221–222.
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cerea anumitor trepte biologic-sociale (logodnă, măritiş). Foarte important de
subliniat: în cazul practicilor magice cu substrat erotico-marital, această validare
rituală şi această recunoaştere socio-culturală a noului statut presupune, după
cum spuneam, şi interdictul uitării înapoi. Iar încălcarea acestuia ar fi atras după
sine nu doar anularea virtuţilor magice ale plantei (deci, şi demersul cu substrat
erotico-marital ar fi avut de suferit), ci ar fi avut şi repercusiuni sociale şi magicomedicale asupra celei ce ar fi încălcat interdictul sau ar fi fost surprinsă în timpul
actelor ritualice de căutare, dezgropare şi/sau folosire a plantei (certuri, tulburări
psihice, temporare sau definitive etc.36). Conform credinţelor populare, folosirea
ei permitea refacerea stării de echilibru (individ vs. comunitate) şi integrarea socială. Marcantă socio-cultural, această nevoie de schimbare a statutului (trecerea
de la statutul de fată nemăritată la cel de femeie), antrena, în caz de nevoie, acest
ritual de culegere şi folosire al plantei magice, ritual complex şi strict, în care orice
abatere ar fi pus în pericol nu doar reuşita finală a demersului magic, ci însăşi
viaţa sau sănătatea psihomentală a celei ce practica ritualul. Prin bogăţia de gesturi şi cuvinte (creatoare de simbol!) folosite în cadrul unui astfel de ritual magic
cu substrat erotico-marital care cuprinde şi interdictul uitării în urmă, ritualul
descris de etnologul S.Fl. Marian rămâne esenţial, motiv pentru care îmi permit
a-l cita extins:
[…] Fata care voieşte să fie îndrăgită de feciori şi să se mărite mai degrabă, sembracă într-o zi de sec, precum: într-o luni, miercuri sau vineri, în hainele cele mai
noi şi mai curate ce le are, ia o faţă de masă curată, o jumătate sau şi o oca de
holercă, un păhărel şi o pâine. Cu toate obiectele acestea se duce de dimineaţă,
până nu răsare soarele, la mătrăgună, pe care o încongiură de 9 ori una după
alta zicând: <<Mătrăgună, poamă bună! / Mărită-mă-n astă lună, / de nu-n asta-n
cealălaltă, / să mă ştiu că-s măritată>>. Apoi aşterne faţa de masă lângă turpina
mătrăgunei, pune sticla cu holercă şi pâinea pe dânsa, împle păhărelul cu rachiu
şi, cinstind la plantă, zice: „Mătrăgună, poamă bună!/ Eu te cinstesc cu cinste /
cu dragoste şi cu pâne, / să vie norocul la mine... / Norocul când s-a-mpărţit, / eu
eram cu plugul la câmp, / puţintel mi s-a venit, / eu mătrăgună-am sorocit!”. După
aceste cuvinte bea holercă din păhar şi, împlându-l din nou, stropeşte cu dânsul
mătrăguna. Tot aşa împrăştie şi o felie de pâine. Apoi ia pâinea rămasă în faţa de
masă, pune sticla cu holerca pe cap, iar păharul plin ţinându-l în mână, se întoarce
spre casă tot cântând şi chiuind cuvintele pe care le-a pronunţat când a încongiurat mătrăguna. Acestea le repetează miercuri şi vineri, însă totdeauna se întoarce
pe alt drum decât s-a dus şi-şi dă silinţa să n-o-ntâlnească nimeni pe cale, căci în
cazul acesta tot farmecul este în zadar. Vinerea, după ce face tot ce s-a arătat mai
sus, rumpe mătrăguna sorocită, o pune în faţa de masă şi o duce acasă. Aci o pune
sub căpătâi şi o ţine până ce se înserează, când face baie dintr-însa şi se scaldă.
Sâmbătă de dimineaţă duce mătrăguna întrebuinţată iarăşi înapoi şi o lasă acolo
36

Vezi şi ritualul (corespondent) oracularo-terapeutic de descoperire a ferigii, în Simeon Florea
Marian, Botanică..., p. 68.
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de unde a săpat-o. E de-nsemnat că de astă dată, când se întoarce spre casă, nu
numai că nu merge pe calea pe care s-a dus, dar nici nu se uită înapoi. După acestea, crede fata că partea ei, ursitul ei în scurt timp are s-o ia de nevastă.37

Că respectarea acestui interdict al uitării în urmă este importantă în cadrul
ceremonialului de căutare, dezgropare şi/sau folosire al plantei, ne-o menţionează explicit un descântec „de urât” menţionat de M. Eliade.38 Urmare firească
a îndeplinirii şi respectării tuturor prescripţiilor magice, inclusiv a menţinerii
interdictului de a privi în urmă, rezultatul ar fi fost cel scontat: apropierea erotico-maritală a celei ce iniţiase ritualul magic de cel dorit, integrarea socială prin
schimbarea statutului: „După acestea, crede fata că partea ei, ursitul ei în scurt
timp are s-o ia de nevastă.”39 Importanţa social-culturală a acestui ritual magic
cu substrat erotico-marital este determinantă pentru comunităţile tradiţionale, o
dovadă elocventă a acestei importanţe în mentalitarul tradiţional oferindu-ne-o
nereuşita unui astfel de demers, taxat ca atare:
[…] Mai puţin aserviţi vechilor concepţii despre căsătorie şi favorizaţi, prin statutul
lor de bărbaţi, flăcăii au afişat dintotdeauna o atitudine ostilă magiei de măritiş.
„Dezvăluirile” pe care aceştia le făceau cu ocazia „strigării peste sat” sau „iuind”
la horă, erau straşnic temute de fete. A fi surprinsă făcându-şi de ursit, însemna
pentru fată o mare ruşine. Era proba lipsei de maturitate. În urma unui astfel de
ghinion, fata trebuia să îndure povara unor usturătoare ironii. În prima duminică
la horă, isprava ei era făcută public prin chiuituri inteligent meşteşugite”, scrie
V. Rogoz într-un articol dedicat tocmai practicilor magice care vizează dezideratul
erotico-marital, oferind şi o astfel de ironie a deconspirării. 40

Practici magice cu substrat ludic, terapeutic sau oracular
Ceva mai numeroase sunt, la nivelul culturii populare în care avem menţionat
şi interdictul de a te uita în urmă, referinţele la ritualuri magice cu substrat ludic,
terapeutic sau oracular în care tocmai interdictul uitării în urmă se constituie întrun pandant al reuşitei actului magic iniţiat. Cum actele ritualice de îndeplinit sunt
altele pentru fiecare motiv al executării unui astfel de ritual magic, am optat pentru împărţirea acestora după scopul urmărit de iniţiatorul ritualului magic. Avem,
astfel, în sursele citate, practici magice care vizează
• ludicul, şi prin care înţelegem practicile executate pentru deprinderea unor
tehnici magice de învăţare sau desăvârşită stăpânire a unui instrument muzical:
37
38
39
40

Ibidem, pp. 78–79.
Mircea Eliade, loc. cit., p. 211.
Simeon Florea Marian, Botanică..., p. 79.
[...] Vai săraca leliţa, / meşterit-o vrajniţa, / şi să poată mărita, / meşterit-o şi-cuptoru, / să o ieieinvăţătoru. (Vasile Rogoz, loc. cit., p. 425).
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[…] Dacă vrea cineva să înveţe un instrument oarecare, să se dezbrace, noaptea,
şi, cu mâinile la spate, să îngroape instrumentul respectiv la o răscruce de drumuri. După câteva zile să meargă, tot noaptea şi tot gol, să-l dezgroape. Pe drum
spre casă să nu se uite îndărăt, ca să nu amuţească. Se spune că Ielele coboară pe
pământ, iau instrumentul, cântă cu el, şi-l pun iarăşi la loc. Omul poate cânta apoi
cu el orice cântec. 41

• terapeuticul, care, la nivelul mentalitarului tradiţional, vizează în principal
remedii de etnoiatrie42, precum amplele şi atent desfăşurate şi descrise descântece de Iele/Dânsele, de negi, de apă neîncepută, de colici, farmecele de legare/
dezlegare etc.43 [Intermezzo: În mitanaliza acestor menţiuni etnologice cu substrat terapeutic, ar trebui poate să am în vedere şi exemplul mitic ca ipostază a
trecerii. Mă refer aici la celebrul îndemn pe care Iisus îl adresa discipolilor săi,
mesaj sau îndemn de sorginte catartică, în care coerenţa, deci, şi funcţionalitatea,
unui atare interdict este substituită unei forme simbolice (creştine) de participare
la sacru:
[…] Altuia i-a zis: <<Vino după mine!>>. <<Doamne, i-a răspuns el, <<lasă-mă întâi
să mă duc să îngrop pe tatăl meu>.. Dar Iisus i-a zis: <<Lasă morţii să-şi îngroape
morţii şi tu du-te şi vesteşte împărăţia lui Dumnezeu!>.. Un altul a zis: <<Doamne,
Te voi urma, dar lasă-mă întâi să mă duc să-mi iau rămas bun de la cei ce sunt în
casa mea.>> Dar Iisus i-a răspuns: <<Oricine pune mâna pe plug şi se uită înapoi,
nu este vrednic de împărăţia lui Dumnezeu>>. 44

Dar, dată fiind lipsa de bibliografie specifică, fără angrenarea ştiinţific-pătimaşă de care au fost acuzaţi anumiţi autori45, dar şi fără ancorările subiectivobiective sau dogmatice specifice literaturii patristice, aici şi acum mă rezum
doar la a aminti acest pasaj neotestamentar, în care interdicţia uitării înapoi îmi
pare, prin prisma citatului adus în discuţie, sinonimă cu neparticiparea la sacru
prin rămânerea fiecăruia în cadrul destinului să.46].
41

42

43
44
45

46

Adrian Fochi, Datini şi eresuri populare de la sfârşitul secolului al XIX-lea: Răspunsuri la
chestionarele lui Nicolae Densuşianu, Bucureşti, Editura Minerva, 1976, p. 145. Aceeaşi situaţie,
la Ovidiu Bârlea, Mică enciclopedie a poveştilor..., pp. 183–184; Elena Niculiţă-Voronca, Datinile şi
credinţele poporului român adunate şi aşezate în ordine mitologică (Ediţie îngrijită de V. Durnea,
Studiu introductiv de Lucia Berdan), vol. I-II, Iaşi, Editura Polirom, 1998; I, p. 400.
Medicina magică de care vorbea Lucia Berdan în Cuvântul înainte la Ioan-Aurel Candrea,
Folclorul medical român comparat. Privire generală. Medicina magică (Studiu introductiv de
Lucia Berdan), Iaşi, Editura Polirom, [1944] 1999, p. 7 şi următ.
Ioan-Aurel Candrea, Folclorul..., pp. 380–381, 395; Simeon Florea Marian, Descântece..., p. 91.
Luca 9, 59–62.
Vezi George Ory, Originile creştinismului. Eseuri critice (Trad, cuvânt înainte şi indice selectiv de
nume şi termeni – O. Cheţan), Bucureşti, Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, 1981.
În cazul de faţă, această participare la actul simbolic iniţiat de profetul Noului Testament
presupunând sau echivalând, ontologic vorbind, cu a-fi-împreună cum spunea C. Enăchescu,
recte: părăsirea sinelui/ego-ului pentru Sinele Universal (Constantin Enăchescu, Fenomenologia
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• oracularul, care, la nivelul mitofolclorului românesc şi cu raportare directă
la modul de obţinere, se referă la dorinţa de iniţiere a cuiva din cadrul comunităţii
tradiţionale prin deprinderea tehnicilor specifice de la persoane/personaje deja
iniţiate, ori prin stăpânirea unor obiecte cu virtuţi magice, care fac vizibil invizibilul, imposibilul posibil. 47
Tonul schimburilor şi schimbărilor survenite în timpul şi imediat după executarea acestor acte ritualice prin care se încearcă dobândirea unor avantaje
socio-materiale cu ajutorul magiei, poate fi sintetizat într-o singură frază, care
ilustrează speranţa şi justifică folosirea etnomagiei.48 Această aserţiune este susţinută şi de faptul că, în toate aceste exemple de magie sau medicină magică
citate, avem de-a face cu schimburi şi schimbări de natură psihică, emoţională
care vizează schimbarea statutului social, şi care, implicit, antrenează şi schimbarea atitudinii şi mentalităţii moral-spirituale a actantului. Trăsăturile caracteristice ale acestor acte ritualice49, au ca numitor comun menţionarea şi menţinerea interdicţiei de a privi în urmă: este condiţia sine qua non pentru reuşita finală
a actului magic. Sunt aici, în aceste texte ale „devenirii moral-spirituale” câteva
caracteristici ale interdictului care, la nivelul basmului românesc, sunt fie diluate, fie lipsesc cu desăvârşire, motiv pentru care voi insista, în cele ce urmează,
asupra lor.
Astfel, spre deosebire de basmul fantastic românesc, unde repercusiunile în
caz de încălcare a interdicţiei sunt minime50, simbolice51, rar substanţiale52, aici, în
textele „devenirii moral-spirituale” cum le-am numit (exhortaţii funerare, practicile magice cu substrat erotico-marital, ludic, terapeutic sau oracular), interdicţia de a privi în urmă nu se mai constituie într-un privilegiu oarecare, menit să îl
ajute pe eroul de basm să depăşească lumea materială şi să acceadă într-una a
spiritualului. Pur ritualic, aici, în textele mitofolclorice, acest interdict constituie

47

48

49

50

51

52

Trupului. Locul şi semnificaţiaTrupului carnal în psihologia persoanei, Bucureşti, Editura Paideia,
2005, pp. 24–30, 36–42, 54 şi următ.)…
Vezi despre ritualul culegerii şi beneficiile magice ale fericii (= ferigii) la Simeon Florea Marian,
Botanică..., pp. 67–68; despre ritualul îmblânzirii, stăpânirii şi folosirii diavolului în scop
personal, malefic-subiectiv, vezi ritualul descris la Elena Niculiţă-Voronca, op. cit., I, p. 399.
[...] Cine vrea să cânte frumos în fluier, merge noaptea la miezul nopţei, şi îngroapă fluierul în
mijlocul drumului – sau orce instrument – şi-l lasă să steie acolo 9 zile, apoi îl ia şi să vie păn` acasă
cântând; chiar să nu ştie cânta deloc, că cântă. (Ibidem, p. 400).
Timpul de culegere sau de acţiune; relativa sau desăvârşita solititudine; instrumentar specific;
prealabila iniţiere a actantului etc.
Pălmuirea sau certarea eroului: Grigore Creţu, op. cit., I, pp. 37–38; Ion C. Fundescu, op. cit.,
pp. 214–216; Bogdan Petriceicu Hasdeu, op. cit., p. 57; Simeon Florea Marian, Basme..., pp. 303–
304; Ion Nijloveanu, op. cit., pp. 93–95; Viorica Nişcov, op. cit., pp. 216–217; Ionel Oprişan, op. cit.,
I, pp. 124–127 etc.
Furarea ochilor: Pamfil Bilţiu, op. cit., pp. 484–485; Ionel Oprişan, op. cit., VII, pp. 23–24, 300;
Dumitru Stăncescu, op. cit., p. 18.
Şi atunci temporare: transformarea temporară a eroului în cerb (Ovidiu Bârlea, Antologie..., I,
p. 481–483) sau în izvor de miere (Ionel Oprişan, op. cit., I, pp. 192–194)…
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nu o opţiune (ca în basm), ci o ritualică obligaţie care vine să dubleze caracterul
iniţiatic al celorlalte acte din scenariul ritualic.
Apoi, trebuie subliniat, o dată în plus, caracterul deschis al relaţiei actant
(doritor de) – obiect magic (râvnit). Aceasta presupune un cumul de calităţi
ale actantului (şi nu dintre cele comune! – abstinenţă sexuală; curăţenie trupească; desăvârşită tăcere etc.), căruia obiectul magic îi pune la dispoziţie
virtuţile râvnite.53 Mai mult, faţă de basmul fantastic românesc, unde traiectul epic curge înspre remedierea şi rezolvarea problemei create de încălcarea interdicţiei, obligaţia ritualică a respectării interdicţiei din aceste texte
ale devenirii moral-spirituale, chiar dacă pare să instaleze o anume stare de
echilibru (integrarea socială a cuiva, spre exemplu), produce şi un oarecare
dezechilibru, fie la nivel comunitar sau, cel mai adesea, personal. Recurgerea
şi folosirea unor practici necotidiene de integrare, presupune, implicit, şi asumarea unui „risc al ratării”, care uneori atrage după sine efecte grave.54 În fine,
faţă de basm, aici, în aceste texte mitofolclorice ale devenirii moral-spirituale,
interdictul de te uita în urmă se constituie într-un segment bine reliefat al unui
complex sistem cultural precum cel tradiţional popular. Este inadmisibil să te
uiţi în urmă în timpul ceremoniilor funerare: cel plecat din lumea de aici călătoreşte doar spre înainte, până şi poziţia sicriului fiind strict reglementată doar
înspre înainte.55 Este periculos şi/sau inoportun să te uiţi în urmă după iniţierea
şi executarea unor acte magice din scenariul ritualic care vizează obţinerea
unor beneficii pe cale nenaturală: are loc fie anularea forţei magice a respectivei plante, fie pedepsirea celui ce a tulburat perimetrul magic al unor fiinţe de
53

54

55

[…] Ferica, după credinţa româncelor din ţinutul Siretului, înfloreşte în noaptea de Sân-Vasile.
Deci cine o vede în noaptea aceasta înflorind, acela va afla bani, căci ea, când înfloreşte, are darul
de la Dumnezeu de-a descoperi şi a arăta banii arzând. Când însă nu voieşte, atunci nu lasă ea pe
nime să o vadă înflorind, ci pe toţi oamenii îi adoarme. Iară dacă voieşte, atunci pe omul căruia
ea voieşte să-i arate banii arzând, nu-l adoarme, ci toată noaptea îl ţine deştept. (Simeon Florea
Marian, Botanică..., p. 67).
[…] Ea este foarte periculoasă. Dacă nu este culeasă după reguli, dacă nu i se arată destulă grijă,
virtuţile ei magice se întorc împotriva celui care a cules-o. Mătrăguna are dublă putere. Forţele
ei puţin comune pot fi dirijate fie spre bine, fie spre rău, pentru dragoste şi sănătate, pentru ură
şi nebunie. (Mircea Eliade, loc. cit., p. 222); […] De cumva le surprinde cineva când încungiură
mătrăguna sau numai le pândeşte şi, după depărtarea lor, ia pâinea şi sarea din urma mătrăgunei
săpate, atunci se zice că fetele cu farmecul ori nebunesc, ori, în cazul cel mai bun, n-au nici un folos
din osteneala lor. Multe fete, surprinse la săparea mătrăgunei, după cum afirmă cele mai multe
românce ştiutoare, au nebunit şi numa după un timp foarte îndelungat şi-au venit iarăşi în fire.
(Simeon Florea Marian, Botanică..., p. 80).
[…] După aşezarea mortului în sicriu, acesta capătă azimuturi veşnice: este astfel orientat
încât să privească, din poziţie dorsală, răsăritul Soarelui. (Ion Ghinoiu, Lumea de aici, lumea de
dincolo. Ipostaze româneşti ale nemuririi, Bucureşti, Editura Fundaţiei Culturale Române, 1999,
p. 73); […] Mortul trebuie scos cu picioarele înainte, astfel încât „drumeţul să fie îndreptat încotro
îi e drumul” şi „să nu afle cale de-ntoarcere”. (Gail Kligman, Nunta mortului. Ritual, poetică şi
cultură popular în Transilvania, Trad. M. Boari, Iaşi, Ed. Polirom, 1998, p. 136, cu sublinierile
autorului).
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altă natură, care, sub greutatea unor acte ritualice, potenţează sau investesc
magic un obiect cu virtuţi ne-comune.56

Exhortaţiile funerare
Departe de afirmaţia cvasicunoscută a lui Herodot cu privire la daco-geţi57,
ceremonialul funerar din mitofolclorul României este extrem de bogat ca fond
documentar şi complex ca manifestare ritualică, fiind imposibil de cuprins, întrun spaţiu ca acesta, toată etapizarea şi repertoriul actelor ritualice înfăptuite. În
plus, relaţia dintre viaţă şi moarte (de ce nu?!, dintre natură şi cultură) a mentalitarului tradiţional românesc, reclamă o atenţie specială, fiind vizate, prin ruperea
echilibrului (moartea cuiva), atât comensualitatea ordinii sociale (familială, locală,
comunitară), cât şi cosmologicul. Prin urmare, condiţionat de tema cercetării de
faţă, în cele ce urmează voi încerca să surprind doar aspectele ceremonialului
funerar care au ca numitor comun (ne)privirea înapoi.
Riturile de trecere au fost definite ca fiind modalităţi practice de trecere (a
individului) „dintr-o stare în alta şi dintr-o lume (cosmică sau socială) în alta”58,
această trecere făcându-se în virtutea respectării unei succesiuni de etape,
momente şi acţiuni strict reglementate şi acceptate ca atare de comunitatea
respectivă. Cum antropologul francez citat opina că „riturile de separare sunt mai
dezvoltate în cazul funeraliilor”, care marchează un moment important al devenirii spirituale a omului prin trecerea într-o altă lume decât cea fizică, alocând, în
cartea citată, un amplu capitol acestor rituri de separare59, era firesc să regăsim
interdicţia de a privi în urmă şi în textele ceremonialului funerar din mitofolclorul românesc. Etnologia românească a încercat să sistematizeze şi să analizeze
extrem de bogatul material etnografic dedicat acestui moment de trecere60, în
56

57

58

59

60

Îl pocesc sau îl amuţesc Ielele (Ovidiu Bârlea, Mică enciclopedie a poveştilor..., 1976, pp. 183–184;
Ioan-Aurel Candrea, Folclorul medical..., pp. 380–381; Adrian Fochi, op. cit., p. 145); apa este mai
cu leac (Ioan-Aurel Candrea, Folclorul medical..., p. 380); se întoarce boala sau negii (Ibidem,
p. 395); poate să nebunească (Simeon Florea Marian, Botanică..., p. 68); nu mai vine ursitul
(Ibidem, p. 79); te sfarmă dracii în bucăţi (Elena Niculiţă-Voronca, op. cit., I, p. 399–400)…
[…] Pe mort însă îl îngroapă jucând şi veselindu-se, sub cuvânt că de-acum se află în deplină
fericire, scăpat de atâtea necazuri (Herodot, Istorii, vol. I-II (Vol. I, 1961 – Trad., notiţe istorice şi
note de Adelina Piatkowski, Felicia Vanţ-Ştef), Bucureşti, Editura Ştiinţifică, 1961, V, 4.
Arnold van Gennep, Riturile de trecere (Trad. Lucia Berdan, Nora Vasilescu, Studiu introductiv –
N. Constantinescu, Postfaţă – Lucia Berdan), Iaşi, Editura Polirom, 1996, p. 22.
Idem, Formarea legendelor (trad. Lucia Berdan, Crina Ioana Berdan), Iaşi, Editura Polirom, 1998,
pp. 131–146.
De amintit sunt, prin amploarea demersului ştiinţific care vivează momentul marii treceri, unele
lucrări precum: Horia I. Ciubotaru, Marea trecere. Repere etnologice în ceremonialul funebru din
Moldova, Bucureşti, Editura Grai şi Suflet – Cultura Naţională, 1999; Ion Ghinoiu, op. cit., Idem,
Cărările sufletului, Bucureşti, Editura Etnologică, 2004; Mariana Kahane, Lucilia GeorgescuStănculeanu, Cântecul Zorilor şi Bradului, Bucureşti, Editura Muzicală, 1988; Gail Kligman,
op. cit.; Marin Marian, Oedip sau despre sensul eroic al existenţei în dramă, Bucureşti, Editura
Minerva, 1995; Nicolae Panea, Gramatica funerarului, Craiova, Editura Scrisul Românesc, 2003;
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care practicile magico-rituale săvârşite de cei rămaşi aici (în timpul etapelor preliminarii, liminarii sau postliminarii61 ale marii treceri), încearcă să reglementeze
traseul iniţiatic al celui plecat dincolo, într-o altă lume/dimensiune. Nu voi insista
asupra acestor numeroase etape, momente şi acţiuni ale ceremonialului funerar
al marii treceri, fiecare dintre acestea fiind tratate, la modul general sau aplicat,
în sursele bibliografice menţionate supra, acestora adăugându-li-se oricând altele.62 Altceva mă interesează pe mine aici şi acum. Anume sensul aplicat interdicţiei
de a privi în urmă, pe care cei rămaşi aici, în lumea fizică, îl adresează celor plecaţi
dincolo, în lumea spirituală. Spun asta deoarece transferul din planul materialfizic (de acţiune) într-un plan spiritual (de sens), ne oferă posibilitatea cunoaşterii şi înţelegerii gândirii simbolice care fundamentează toate acţiunile ritualice
săvârşite pe parcursul celor trei zile de pregătiri pentru marea trecere.
Despre ceremonialul de înmormântare din România, s-a spus că:
[…] are menirea de a repara pentru lumea celor vii, breşa ce s-a produs prin desprinderea din rândul ei a unui membru, de a restabili echilibrul social stricat prin
moarte. Acest echilibru nu se poate restabili decât prin integrarea fără greş a celui
mort în noua lui stare. Pentru săvârşirea acestei integrări ceremonialul continuă
dincolo de realitatea lumii noastre în realitatea mitului. 63

Era inevitabil astfel, ca, prin fundalul magico-mitic care poate fi decelat în
substratul lor, cântecele funerare performate la moartea cuiva să nu suscite interesul etnologilor români. Potrivit specialiştilor, „după forma de expunere a mesajului către defunct şi alte reprezentări mitice, textele bocite şi cântate se pot grupa

61
62

63

Nicolae Panea, Mihai Fifor, Cartea românească a morţii, Centrul Judeţean al Creaţiei Populare
Mehedinţi, Drobeta Turnu Severin, 1998; Vasile Şişu, Cântecul ceremonial de înmormântare
în satul Runc (Mehedinţi), în Mehedinţi. Civilizaţie şi cultură, IV, Drobeta Turnu Severin, 1982,
pp. 457–467; Idem, Odiseea sufletului, Centrul Judeţean al Creaţiei Populare Mehedinţi, Drobeta
Turnu Severin, 2001; Adela Toplean, Pragul şi neantul. Încercări de circumscriere a morţii, Iaşi,
Editura Polirom, 2006 etc
Arnold van Gennep, Formarea legendelor, p. 22.
Vasile Adăscăliţei, Jocurile de priveghi din judeţul Bacău, în Crisia, XIII, 1981, pp. 117–132; Maria
Bilţiu, Pamfil Bilţiu, Ceremonialul funebru în Vrancea (Contribuţii), în Memoria Ethnologica,
nr. 46–47, ianuarie-iunie, 2013, pp. 58–73; Anca Bratu, Călătoria spre lumea cealălaltă în
credinţele populare româneşti, în Viaţa românească, nr. 12, 1990, pp. 21–29; Ion Chiş-Şter,
Credinţele şi riturile de înmormântare din Evul Mediu românesc, în Anuarul Arhivei de Folclor,
Cluj-Napoca, XV-XVII, 1994–1996, pp. 261–285; Nicoleta Coatu, La maison et la communauté
et configuration symboliques funébres roumaines, în Ethnos. Revistă ştiinţifică de etnologie şi
de folclor, nr. 2, 1992, pp.101–104; Ana Dumitran, Lirica funebră transilvăneană între profan şi
sacru, în vol. Discursuri despre moarte în Transilvania secolelor XVI-XX (coord. Mihaela Grancea,
Ana Dumitran), Casa Cărţii de Ştiinţă, Cluj-Napoca, 2006, pp. 270–302; Tiberiu Graur, Jocuri de
priveghi în munţii Apuseni, în Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei, Cluj-Napoca, 1973,
pp. 583–592; Amalia Pavelescu, Poezia ceremonialului de înmormântare din Mărginimea Sibiului,
în Studii şi comunicări de etnologie, VIII, Sibiu, 1994, pp. 103–122 etc.
Mihai Pop, Mitul marii treceri, în vol. Folclor românesc, II. Texte şi interpretări, Bucureşti, Editura
Grai şi Suflet – Cultura Naţională, 1998, p. 215.
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în bocete şi în cântece funerare”64, analiza lor deschizând calea „spre înţelegerea conceptelor fundamentale ale spiritualităţii româneşti tradiţionale: neamul,
lumea şi timpul”.65 Numită şi „poezie rituală a Reintegrării”66, poezia ceremonialului funerar din tradiţionalul românesc capătă valoare absolută în desfăşurătorul etapelor, momentelor şi acţiunilor ritualice săvârşite înaintea morţii, în timpul instalării morţii şi imediat după consumarea propriu-zisă a întregului ritual
(priveghiul; înmormântarea; ospăţul funerar; dusul sau petrecutul mortului; ritualurile de după înmormântare etc.)67 Integrarea celui plecat de aici în noua lume
de dincolo, se face etapizat, tocmai pentru a se păstra echilibrul între cele două
stări şi lumi (cea din care şi cea spre care pleacă cel decedat), echilibru rupt sau
perturbat de acest moment al morţii fizice. Aici, în aceste momente preliminare,
liminare şi postliminare ale marii treceri se poate decela, o dată în plus, gândirea
analogică specifică mitoreligiosului din mentalitarul românesc („retorizarea morţii” cum o numea Şt. Mariş68), în care totul are sens, moartea cuiva fiind văzută ca
o luptă simbolică cu deziderat clar69, luptă simbolică în care (ne)privirea înapoi
joacă un rol major, după cum vom vedea.
Încă nu pe deplin iniţiat, după ce a murit i se cere celui plecat, prin cântece de
Zori sau bocete de în casă sau la groapă, să se ridice şi să privească toate pregătirile şi toată durerea pricinuită de trecerea sa:
[…] Scoală, Ioane, scoală,/scoală de te uită /`n bătătura ta,/vezi cine-a venit./Tot
trei dulgherei/cu berde la ei,/tot ţie să-ţi facă/iar şi altă casă,/casă pe plăcere,/cum
inima cere;/casa ce-ai avut,/şi nu ţi-a plăcut;/casă de vecie, cum îţi place ţie. 70

64
65
66
67

68

69

70

Ion Ghinoiu, Cărările sufletului, p. 142.
Mihai Pop, loc. cit., p. 215.
Delia Suiogan, Simbolica riturilor de trecere, Bucureşti, Editura Paideia, 2006, p. 135 şi următ.
Pentru un astfel de „desfăşurător” complet al înmormântării, cu specificităţile respectivei
zone etnografice, vezi Ernest Bernea, Moartea şi înmormântarea în Gorjul de nord, Bucureşti,
Editura Cartea Românească, 1998; Maria Bilţiu, Pamfil Bilţiu, op. cit.; Ştefan Dorondel, Moartea
şi apa. Ritualuri funerare, simbolism acvatic şi structura lumii de dincolo în imaginarul ţărănesc,
Bucureşti, Editura Paideia, 2004, pp. 63–167; Gail Kligman, op. cit., pp. 108–184; Florica Elena
Laurenţiu, O carte a morţilor la români, Iaşi, Editura Timpul, 2001 etc.
Ştefan Mariş, Attitudes Towards Death in Traditional Communities in Maramureş, în Memoria
Ethnologica, nr. 44–45, iulie-decembrie, 2012, p. 110.
Anume trecerea firească, naturală, reuşită a celui decedat dintr-o lume a efemerului înspre o
lume a eternului…
Mariana Kahane, Lucilia Georgescu-Stănculeanu, op. cit., p. 621. Alte asemenea invocaţii
care solicită, din partea celui dus, privirea înapoi, spre ceea ce lasă aici, în lumea din care se
pregăteşte să iasă, avem şi la Ernest Bernea, op. cit., p. 153; Pamfil Bilţiu, op. cit., pp. 154–155;
Mihail Gregorian, Folclor din Oltenia şi Bănatul răsăritean, în vol. Folclor din Oltenia şi Muntenia.
Texte alese din colecţii inedite, vol. I-II, (Cuvânt înainte de T. Arghezi, Introducere în folclorul
Olteniei şi Munteniei de I. Şerb), Bucureşti, Editura Pentru Literatură, 1967, pp. 259, 267, 278–279,
284; Gail Kligman, op. cit., p. 136; Tache Papahagi, op. cit., p. 237; Vasile Şişu, Odiseea sufletului,
p. 363 etc.
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Ilustrând deopotrivă acceptarea sau resemnarea în faţa morţii71, precum şi
separarea cosmologică pe care o suferă cel decedat72, această solicitare adresată
celui defunct (să se ridice din moarte şi să privească în lumea abia părăsită), este
cu certitudine o metaforă a iniţierii, care îl pune pe cel plecat în corelaţie cu cel ce
va ajunge în lumea de dincolo, poate tocmai într-o disperată încercare de refacere
a echilibrului abia rupt?! Se stabileşte, dacă vreţi, un pre-contact cu lumea de
dincolo, menit să faciliteze trecerea şi re-integrarea defunctului, cu atât mai mult
cu cât este vorba de lumea în care cel plecat
nici ară, nici cară,/nici nu-l suflă vânt de vară./Nici îi pat de să culcă,/numa pă lutu
uscat./Nici îi scaun dă şăzut,/numa pă glie şî lut./Nici îi foc, nici îi lumnină,/nici nu fă
nime dă cină! 73

La fel de semnificativă pentru acest tip de atitudine mentalitară şi acţiune
ritualică, mi se pare şi grija, aş spune chiar obsesia cu care cei rămaşi aici, în efemeritatea acestei lumi din care plecăm cu toţii, încearcă să indice în mod corect
reperele bune ale drumului de urmat dincolo întru salvarea/mântuirea acestuia.
Fie indirect74, fie direct, explicit prin menţionarea interdicţiei de a privi în urmă,
cel plecat dincolo este povăţuit să urmeze calea indicată, cântecele funerare oferindu-i acestuia repere pentru recunoaşterea drumului din lumea în care a trecut,
în cele mai multe cazuri, aceste cântece funerare îndemnându-l pe cel plecat să
privească doar înainte.75
Cântecele funerare care îndrumă de aici pe cel de dincolo, vin să întregească
şi ele, asemenea cererii de a se scula din morţi şi de a privi în lumea pe care o
părăseşte, complexul şi complicatul proces de sinteză care încearcă să echilibreze momentul acesta de criză (trecere versus reintegrare). Mortul, chiar dacă
părăseşte această lume (efemeră), trebuie să se pregătească pentru o altă viaţă,
în altă lume (eternă). Prin urmare, nu este nesemnificativ că tot ritualul funerar
pivotează în jurul acestui binom – moarte versus viaţă, dezechilibru versus echilibru. Încrederea în spusele celor rămaşi aici, pe pământ, sau, şi mai important!,
în reperele date de aceştia, îi permit celui defunct să depăşească toate obstacolele pe care le-ar întâmpina pe drumul spre lumea de dincolo, această repetată
71
72

73
74

75

„Eternul blestem al viului” cum o numea Gail Kligman (op. cit., p. 108)…
Prin trecerea şi participarea sa, din momentul morţii, nu doar la forma sau dimensiunea spaţială
a Cosmosului, ci şi la cea temporală, în sens eliadian cel plecat re-devenind „contemporan cu
zeii”…
Gail Kligman, op. cit., p. 117.
Prin menţionarea unei singure direcţii a privitului sau prin parcurgerea cu spatele a distanţei de
la casă la poartă, de la poarta cimitirului la mormânt în ritualul numit „dresul mortului” (vezi în
Ştefan Dorondel, op. cit., p. 148 şi următ.).
Mihail Gregorian, op. cit., pp. 269–270. Acelaşi îndemn de a privi şi merge doar înainte, şi la
bocetul 458, Al d`ze sara, pp. 273–274; 461, La lumin`i, pp. 276–277; 463, La lumânări, p. 280;
cântecul de Zori, p. 284; Mariana Kahane, Lucilia Georgescu-Stănculeanu, op. cit., p. 587; Mihai
Pop, op. cit., p. 211 etc.
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îndrumare de a privi doar înainte încorporând sau reliefând comuniunea cu sacrul
pe care cel defunct este pe cale de a o trăi. Mai ales că întâmpinarea lui, în lumea
de dincolo, este făcută de „Domnu Iristos/părintele nost!”, „Maica Sfântă”, îngeri.
Că, în această trecere de aici, dincolo, privirea joacă un rol iniţiatic, ne-o sugerează
şi un act magico-simbolic precum cel al închiderii ochilor sau acoperirii privirii
celui defunct cu o pânză de ochi.76
Câteva informaţii etnologice sunt sugestive pentru acest rol iniţiatic al privirii, motiv pentru are voi cita in extenso câteva:
[…] Când moare cineva îi închide ochii; nu-i bine să rămână mortu cu ochii deschişi;
nu numa că e urât aşa – da te şi sperii când îl vezi cu ochii deschişi – da zice că mai
mor alţii din casă, poate să mai moară cineva. Din asta trebuie să se închidă ochii
mortului.77 Pe drum, ducând mortul, nici să te-ntorci, nici să te uiţi înapoi, că-ţi va
muri cineva din familie.; Dacă mortul a rămas cu ochii deschişi, în casa aceea are
să fie foamete; ori e semn că şi-a pierdut moartea în somn. După ce moare cineva,
i se închid ochii, ca să nu vadă jalea şi durerea celor ce îl înconjoară; Peste corp
se aşterne o pânză albă numită giulgiu, jolj, sovor, ruspeţi sau respeţi. Cu pânza
aceasta se va apăra mortul în contra focului din drumul său până la rai. Când se
pune în sicriu, cu pânza aceasta se acopere mortul pe faţă.78; După lungimea sforii
76

77
78

În plan mitologic şi etnologic, aici trebuie reiterate exemplele zeităţilor şi animalelor fabuloase
care pot ucide sau împietri cu privirea: •vezi mitul despre puterea Athenei Oxyderkes (= „cea cu
privire ageră”: Wolfgang F. Otto, Zeii Greciei. Imaginea divinităţii în spiritualitatea greacă, Trad.
de Ileana Snagoveanu-Spiegelberg, Bucureşti, Editura Humanitas, 1995, pp. 61–63); •mitul
lui Perseus cu uciderea Medusei (David Le Breton, Des Visages. Essai d`anthropologie, Paris,
Éditions Anne-Marie Métailié, 2003, pp. 164–166, mit care are un corespondent fidel şi în lumea
basmului românesc – basmul Balta stuhoasă, din colecţia I. Oprişan: […]Cân` o agiuns acolo:
-Doamne, mulţămesc la Dumnedzău c-a agiuns un stăpân să pună mâna pă mine. Dom`le, fii
atent aicea! Ai grijă de mine! Asta-i o vrăjitoare! Toţ` fraţâi tăi ţî i-o omorât. Pi toţ` i-o pus în stâlpi.
Ai grij-acuma! Ea-i ce` mai frumoasî de sub soare. Te duci acolo. Iei biciu de la mine. Bagă mâna
în urechea dreaptă şi scoate din urechea cea dreaptă, scoate un bici. Când scoţi un bici, scoate din
urechea stângă o mască şi pune pe faţă şî puni cî nu ti mai vede nimeni. Ea este o vrăjitoare foarte
frumoasă. Te va otrăvi cu ochii. Ea nu vez` Doamne că te otrăveşte… Da` te otrăveşte numa cu
privirea ei. Îi foarte frumoasî. Şî dacă să uită la tine, te omoară. Şî ti duci, cân` o vez în cameră,
deschide camera, s-o loveşti, dă-i aşa, şi-n stânga, şî-n dreapta, sî nu ti uiţi la ea, că dacă te uiţ`
la ea, te omoară. Tu mori de frumuseţea ei. (Ionel Oprişan, op. cit., VI, pp. 96–97); •vasiliscul,
„regele târâtoarelor” care a inspirat versuri precum acestea: […] N-o puteai privi în ochi / că erai
de dediochi, / că mi te lua ea-n primire / dintr-o singură privire: / jivina / divina / care-nvenina! (Ş.
Foarţă, A. Ujică, Vasiliscul şi aspida). Problema despre puterea şi manifestarea privirii ca element
sacral, este amplu dezbătută, la nivel mitanalitic, în Jean-Jacques Courtine, Histoire du visage:
Exprimer et taire ses emotions (du XVIe siècle au debut du XIXe siècle), Paris, Payot & Rivages,
1994; David Le Breton, Le Visage et Le Sacrè: quelques jalons d`analyse, în Religiologiques,
12 (printemps), 1995, pp. 49–64; Idem, Des Visages...; Daniel Marcelli, Les yeux dans les yeux.
L`enigme du regard, Paris, Éditions Albin Michel, 2006; Jean-Pierre Vernant, La mort dans les
yeux. Figure de l`Autre en Grèce ancienne, Paris, Hachette, 1985 etc.
Ernest Bernea, op. cit., pp. 159–160.
Marcel Olinescu, Mitologie românească. Cu desene şi xilogravuri de autor (Ediţie critică şi prefaţă
de I. Oprişan), Bucureşti, Editura Saeculum I.O., [1944] 2001, pp. 227, 231, 233.
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din care se realizează statul se croieşte o bucată de pânză, numită pânza de ochi
(pânza de obraz), deoarece cu ea se acoperă capul şi faţa mortului. Deasupra ei, pe
piept, se aşează statul, împreună cu o cruciuliţă de lemn. Pânza este dreptunghiulară cu aripi triunghiulare în loc de mâneci; peste pânză sunt plasate, în formă de
X, două sfori prinse în colţurile pânzei. I se pune pânza pe ochi pentru că trece prin
foc către lumea cealălaltă; înainte aceasta se făcea din cânepă. 79

Practic, este ceea ce, în termenii mitanalizei şi antropologiei, scria A. van
Gennep despre purtarea vălului în riturile de separare sau agregare: pentru a te
putea separa de profan şi a trăi exclusiv în lumea sacră, chiar şi privirea – care este
o formă de contact, trebuia acoperită.80
Inevitabil, bogatul ceremonial funerar al mitofolclorului românesc, trebuia
să cuprindă şi cântece funerare de întoarcere simbolică a celui plecat. Este modul
(aproape literar!) prin care mentalitatea tradiţională făcea aluzie simbolică sau
chiar opera metaforic cu ideea morţii. Oportun mi se pare a aminti aici o aserţiune
a lui Vl. Jankélévitch care, în al său Tratat despre moarte, scria că „fiecare nouă
moarte confirmă la rândul ei adevărul fără încetare confirmat şi reconfirmat al
mortalităţii”.81 Transfigurând o căutare nu atât a trupului fizic (cel-recent-mort)
cât a celui spiritual (cel-ce-stă-să-se-alcătuiască în lumea nouă în care a ajuns…),
ceremonialul funebru al acestui moment, prin compoziţie şi complexitate esenţializează relaţia celui dus cu cei rămaşi. Este extrem de important de subliniat că
majoritatea acestor bocete de întoarcere simbolică sunt bocete la mamă sau la
tată (elementele care în lumea de aici îl legau pe cel defunct de matrice!); după
cum la fel de important este faptul că exhortaţia funebră performează aspecte
din cotidianul imediat, real, fie invitându-l pe cel plecat să revină într-un timp
favorabil82, fie pentru a corija o situaţie creată tocmai de plecarea sa.83 Deşi tema
79
80
81

82

83

Vasile Şişu, Odiseea sufletului, pp. 62–63.
Arnold van Gennep, Formarea legendelor, pp. 148–149.
Vladimir Jankélévitch, Tratat despre moarte (Trad. de I.Gyurcsik şi Margareta Gyurcsik),
Timişoara, Editura Amarcord, 2000, p. 14.
[…] O, mămucă şi bunucă,/mândră casă ai avut,/şi asta nu ţ-o plăcut./Ţ-ai băgat meşteri din sat,/
să-ţ` facă alta de brad,/fără uşi, fără fereşti,/cum pă noi să nu ne vez`,/fără fereşti, fără uşi,/cum
pă noi să nu ne-auz`./Uită-te, mamă, -napoi,/să mai ştii veni la noi./Mai vină, mamă, la vară,/
ni-i afla pe prizmă-afară,/cu păr galbăn despletit,/cu lăcrămi până-n pământ./Multe drumuri ai
umblat, /di pă tăte te-ai înturnat,/da pă care meri amu,/nu-i mai înturna altu,/c-aista-i on drum
molos,/cine-o mărs n-o mai întors,/c-aista-i drum molit,/cine-o mărs n-o mai vinit. (Pamfil Bilţiu,
op. cit., pp. 147–148).
[…] Geaba, doctore, ai venit,/că mămica a murit./Dă-mi o cale, să mă duc,/la măicuţa, la
mormânt./Să-i trag capu-ntr-o parte,/să mă jelui de-ai ei moarte;/să-i trag pânza înapoi,/să-i
sărut mâinile moi;/să-i trag pânza pe jumate,/să-i sărut mâinile moarte./Vino, măicuţă, acasă,/
să vezi tata cum se poartă/cu cămaşa nespălată,/soru-mea nepieptănată./Maică, de când ne-ai
lăsat,/tata-al nostru s-a-nsurat,/şi-a luat femeie din sat./Foaie verde sălcioară,/nici o frunză nu-eamară/ca mama d-a-doua oară./Ne bate, de ne omoară,/şi ne dă pe uşă afară. (Dan Alexandru
Nanu, Basme, snoave şi cântece populare, în vol. Folclor din Oltenia şi Muntenia. IX.Basme,
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zădărniciei, ireversibilităţii morţii transpare din versurile cântecelor funerare84,
deşi performerii acestor exhortaţii funerare sunt conştienţi de inutilitatea încercării lor (de a readuce mortul în lumea de aici), limbajul simbolic folosit în aceste
cântece ne este de un real folos în analiza noastră: acest limbaj (de)construieşte
universul material şi spiritual în care a trăit şi a murit defunctul, reliefând, totodată, concepţia asupra lumii, vieţii şi morţii în mentalitarul tradiţional românesc.
Iată, avem aici câteva trăsături importante ale interdicţiei de a privi în urmă,
care comportă nuanţe diferite faţă de cele cuprinse şi manifestate de basmul fantastic românesc. Ele încearcă, prin prisma zonei de manifestare (ritualuri de trecere – socială, funerară, medicină magică), să definească şi să legitimize unele atitudini sau mentalităţi în cadrul complexului sistem cultural de tip tradiţional din
care acestea fac parte. Sunt, pot spune, un fel de argument de legitimare al practicării lor aşa, în această formă culturală, necesar deopotrivă reflecţiei şi reflexiei
acestuia în contextul cultural cotidian. Alături de trăsăturile specifice interdicţiei de a te uita în urmă din basmele fantastice, nuanţele decelate aici, la textele
„devenirii moral-spirituale”, prin comunicarea şi/sau confirmarea rolului major în
cadrul unor acte ritualice, vin să întregească imaginea despre importanţa şi rolul
jucat de acest interdict în mentalitarul tradiţional românesc. Însă, cum avem şi
situaţii mitice în care acest interdict apare şi este instituit ca atare, este imperios necesar a vedea, înainte de emiterea unor ipoteze, tragerea unor concluzii,
în ce măsură avem de-a face cu o coabitare sau cu o juxtapunere a mitului versus
basmului. Avem supravieţuiri de tip mitic în basm, avem interferenţe ale mitului în basme, dar, care sunt finalităţile? A supravieţuit mitul prin basm sau basmul a preluat doar anumite motive, dezvoltându-le în mod independent, potrivit
nevoii fireşti a noului sistem de gândire tradiţională, axat pe alte nevoi interioare?
Rămâne de văzut.85

84

85

legende, snoave şi cântece populare româneşti; Culegere de N.I. Dumitraşcu, D. Al. Nanu; Ediţie
îngrijită de V. Zamfir, Rodica Nanu), Bucureşti, Editura Minerva, 1989, p. 191).
Vezi, spre exemplu: […] Zorilor, surorilor,/nu pripireţ a zori,/pan Maria s-o gat`i,/că Maria-i
călătoare/d`int-o lumie-nt-altă lumie,/d`int-o ţară-nt-altă ţară./Şî Maria mi-o trimiete/şî tot
cărţ în toate părţ/şî răvaşă-n toat`e oraşă./Şî d`i-o fi slovile negre,/să ştiţi bine că-i de moarte./
Dar d`i-o fi slovile roşî,/o zburat suflet d`in coş./Zorilor, surorilor,/nu pripiţ la rasarit,/pan Maria
s-o gat`it,/că Maria-i călătoare/dint-o ţară-nt-altă ţară./Şi Maria mai întoarce,/când o face jugu
mugur,/şî tânjala lăstar verde./Atuncia o mai întoarce,/atuncia şî nici atuncia! (Mihail Gregorian,
op. cit., p. 282).
Prezentul studiu este parte integrantă a unei cercetări mult mai ample vizând tocmai interdictul
privirii înapoi la nivelul basmului fantastic românesc, acestui studiu urmându-i somatologia
interdicţiei de a te uita în urmă în basmul fantastic românesc; subiect al tezei de cercetare
doctorală (482 p. , Facultatea de Litere a Universităţii Bucureşti), acesta este în curs de apariţie
la o editură.
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NUMITUL ȘI POMANA ÎN TIMOC
Silvia-Diana Šolkotović
PERSONALISED OFFERING AND ALMS IN THE TIMOK VALLEY
In the vortex of society’s globalization, of technologization and computerization,
the regions outside Romania inhabited by Romanian-speakers are unspoiled
resources of return to illo tempore. One of those is the Eastern Serbia, generic
called the Timoc Valley. A characteristic of this region is the obsession of death,
not necessarily perceived in the painful way, but from a point of view centered
on commemoration. A death understand not necessarily in the physically way,
but in a sense of the liquidation of the past in behalf of the present. At every
threshold of passage, manism is ubiquitous. In the local customs is crystallized
not only the understanding that we wouldn’t have been without our forefathers but also the respect for this fact. Alms are seen as modus of accessing the
Underworld.
Keywords: personalized offering, alms, rituals, Timok Valley, Romanian-speakers
Cuvinte cheie: numit, pomană, ritualuri, Timoc, populația românofonă

Originile populației din Serbia de Nord-Est constituie o temă larg dezbătută.
Deși teoriile enunțate cu privire la aceasta sunt multe, diverse și de obicei contradictorii, un lucru este sigur, Serbia de Răsărit a continuat să fie locuită de-a lungul
veacurilor, iar acest lucru e confirmat de obiceiurile a căror vechime atestă acest
fapt. Și deși ritualurile legate de pragurile de trecere s-au conservat mult mai bine
decât în oricare altă regiune a Serbiei sau a României, în Timoc1 cultul morților,
manismul, e cel mai pregnant, al străbunilor direcți, cunoscuți, dar și al celorlalți
conectați într-un anumit fel cu familia. Atunci când moare un personaj popular
din sânul societății sau un tânăr, întreaga comunitate îl trece în rândul morților
personali. Aceasta înseamnă că-i numește îngerului acestuia, și nu neapărat cu
ocazia zilelor speciale pentru acest lucru, ci ori de câte ori îl menționează, visează
sau se gândește la această persoană. Interesanți sunt termeni folosiți.
1

Timoc este un termen generic care, deși incorect, este folosit frecvent pentru a denumi partea
de nord- est a Serbiei și este legat în context de populația românofonă a acesteia.

DROBETA, Etnografie, XXVII/2017, p. 119–126
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Se spune „ieri l-am pomenit pe…”. A pomeni înseamnă nu numai a menționa
pe cineva, ci și a-și aduce aminte sau a rosti numele cuiva în cadrul unui ritual.
Face parte din aceeași familie de cuvinte cu pomană. Pe de altă parte, a numi este
echivalent cu aducerea de ofrande. Este sinonim doar parțial cu a da de pomană
întrucât de vreme ce a doua acțiune se referă la dăruirea cuiva, primul are un sens
mai mult simbolic, de aducere-aminte tot prin dar care să nu fie destinat neapărat unei alte persoane. Este mai degrabă sinonim cu a meni, întrucât obiectul care
face subiectul „numirii” (foarte des mâncare sau băutură, dar poate fi și muzică,
știri, cântecul păsărilor, mirosul florilor), este destinat prin puterea gândului și
transmitere într-un mod, am putea spune telepatic, celui plecat sau, concret
sufletului acestuia și consumat fizic sau senzorial de cel care îl numește2.
Ceea ce este inedit, specific zonei e că numitul se face și pentru cei vii, pentru îngerul acestora, și pentru zilele în care se numește, exemplu, „Sfânta Vineri”,
și pentru „Taica Dumnezeu și Maica Precistă”. Putem încadra în două categorii
personajele cărora le sunt destinate darurile prin numire: vii și morți, în ambele
categorii intrând, conform tradiției populare, Maica Precistă și Dumnezeu. Încă nu
am auzit pe cineva numind lui Hristos sau Fecioarei Maria și destul de rar Fecioara
e pomenită în cântecele magice. Și fiindcă am ajuns la zile și vorbim despre ritualuri, lunea este ziua exclusă. Exclusă din tot. La pomeni există colaci de pâine
ritualici pentru zilele săptămânii „doar lunea nu are colac”. Pomenile se pun în
orice zi, cu excepția zilei de luni. La fel și nunțile și botezurile. Ghicitoarele, descântătoarele, chemătoarele etc își desfășoară magia în orice zi și noapte chiar
(exceptând, bineînțeles pe cele care au numai anumite zile „de lucru cu publicul”,
cum ar fi joia și vinerea sau sâmbăta), în afară de ziua de luni. Există Marțea de
Trăsnet, Sfânta Miercurea, Joia de Tunet, Joia de după Paște, Vinerea Mare, sâmbetele morților, Duminica Mare ca praznice, adică sărbători. Există Paștele Mic
sau Mătcălăul care cade la o săptămână după prima zi de Paște, adică lunea. Dar
se sărbătorește parțial, mai exact ritualurile au loc după-amiaza, iar dimineața e
zi obișnuită de muncă în care toată lumea își vede de treabă.
Una dintre metodele de comunicare cu Lumea de Dincolo este cea prin numire.
Care nu așteaptă o sărbătoare, un moment anumit al zilei (nu se face noaptea), și
se face chiar și lunea. O altă metodă este pomana. Femeile mai ales numesc, cu
diferite ocazii, de multe ori în fiecare zi, și obligatoriu atunci când există sărbători
(care nu sunt de multe ori și ale bisericii). Se numește mâncarea, băutura și la
anumite date prestabilite, diferite obiecte viilor pentru sănătate, morților pentru
suflet, îngerilor (atât viilor, cât și morților), Maicii Preciste, lui Taica Dumnezeu
pentru sănătatea, norocul și protecția familiei. Atunci când se numește se aprinde
o lumânare și, de multe ori se și tămâiază ofranda cu cădelnița în care pe cărbuni
2

Utilizând DEX-ul descoperim unul dintre sensurile date verbului, provenit din latină, a numi:
„a pomeni de cineva sau ceva, a invoca” și înv., pop.: „a se chema”. De asemenea, a meni: „a
destina, a sorti, a hărăzi”, „a vrăji, a descânta”, „a dărui, a dedica”, din sl. (după Tiktin) měniti, „a
aminti, a zice” sau din gr. (după Șăineanu) meno, „a anunța, a notifica, a declara”.
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arde tămâie (are legătură cu cădelnița bisericească doar prin scopul de folosire: de a afuma, ca formă fiind asemănătoare unui urcior în miniatură, căruia îi
lipsește un sfert din pereți). Aceasta se ține în mâna dreaptă și se fac trei cercuri
deasupra darurilor. Celor plecați li se trimite și fumul de tămâie (care alături de
mirosul florilor, e singurul care poate pătrunde pe tărâmul de Dincolo) și lumina
lumânării/lumânărilor. Cercul e unul apotropaic, făcut pentru a apăra ofranda de
forțele necurate.
Sistemul de pomeni în Serbia de Răsărit este deosebit de complex și deși
există și aici o zicală asemănătoare cu „câte bordeie, atâtea obiceiuri”, mai exact,
în graiul local, „tot satu’ cu zănatu’”, există și cele cu date fixe, respectate de toată
lumea. Aici avem de-a face cu două categorii: sărbătorile speciale, când se dă de
pomană tuturor celor morți din familie, și pomenile individuale determinate de
data decesului. În prima categorie intră sâmbetele morților, zavetinele, praznicele. Datorită conviețuirii îndelungate cu populația sârbă au fost preluate și cele
patru zile închinate spiritelor, Duhurile, și slavele, toate acestea fiind destinate
celor decedați, primele total, iar slavele în seara premergătoare și în dimineața
următoare slavei. În cea de-a doua este vorba despre pomenile puse: imediat
după încheierea funeraliilor, a doua zi după ieșirea la cimitir, la trei zile, prima
sâmbătă, la 40 de zile (acestea fiind zile fixe care respectă exact termenele indicate), pomana de șase luni, de un an, de doi, și așa până la șapte (care se pun
într-una din sâmbetele premergătoare până la împlinirea perioadei amintite). La
populația românofonă din Serbia de Răsărit se consideră că în primii șapte ani
de la deces, sufletul este încă alături de familie și de-abia după aceea trece definitiv în Lumea de Dincolo, integrându-se în familia plecată. După această perioadă răposatul nu mai este separat în pomeniri de ceilalți duși înaintea lui. Spre
deosebire de aceasta, la sârbi perioada de tranziție e de un an. În comparație cu
definiția întâlnită în canoanele creștine referitor la a da de pomană, respectiv, a
dărui lucruri în amintirea unui mort cu speranța că astfel i se va mântui sufletul,
(DEX), la timoceni ceea ce se dă de pomană (lucruri materiale, palpabile: mâncare, apă, obiecte de folosință personală, respectiv îmbrăcăminte, încălțăminte,
necesare toaletei și îngrijirii, mobilier, aparatură și obiecte electrocasnice etc, cât
și cele imateriale: lumina focului, lumânării, becului, mirosul tămâii, al florilor,
sunetul muzicii, știrilor, apelor curgătoare, atingerea vântului, a razelor soarelui etc) este destinat continuării existenței pe Lumea de Dincolo, similară cu cea
din timpul vieții. De aceea familia se îngrijește să nu-i lipsească nimic. Datorită
credinței înrădăcinate că cei plecați trebuie să-i ajute pe cei rămași, pe de o parte,
iar pe de alta, din cauza fricii să nu-i supere pentru a nu le tulbura visele sau chiar
viețile, urmașii fac adevărate excese cu ocazia pomenilor.
Unul dintre lucrurile după care sunt cunoscuți și recunoscuți românofonii din
Timoc este sistemul de pomeni. Atunci când dau de pomană, femeile în vârstă
încep să recite ca pe o poezie numele celor morți, plecând de la cei mai recent
duși și încheind pomelnicul cu cei vechi, moșteniți de la bunici, pe care, de multe
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ori nu i-au cunoscut decât prin povești. În zilele de sărbătoare sau atunci când
gospodina vrea să numească masa, întâi sunt pomeniți cei morți, iar apoi se dă
pentru sănătatea celor vii respectându-se faptul că dacă cei duși n-ar fi fost, n-ar
fi nici cei vii. Și, în plus, datorită credinței că cei decedați îi veghează pe cei vii. În
acest scop hrana și băutura se separă, fie pe mese diferite, fie pe aceeași masă,
dar având ceva despărțitor (cum ar fi o pânză) între ele.
Atunci când se numește sau se dă de pomană ceva sufletelor de pe lumea
cealaltă, există în unele sate obiceiul de a da întâi telearilor, adică sufletelor
care nu au sau nu mai au pe nimeni viu sau chiar dacă au, nimeni nu și-i mai
amintește, sau celor care rătăcesc fără pomană. De-abia după aceea începe partea principală a pomenii. Amintirea frecventă prin dăruire are rolul menținerii
neîntrerupte a legăturii cu decedații, aceasta având mai multe implicații. Prima,
așa cum menționam, este credința în existența lumii de dincolo ca o oglindă a
celei terestre în care nevoile materiale se continuă. A doua, oferă speranța ajutorului mutual, siguranței că totul va fi bine sub protecția acelei lumi. A treia, este o
mângâiere pentru cei îndoliați să știe că despărțirea nu e definitivă. Jung a ajuns
în secolul trecut la enunțarea teoriei subconștientului colectiv pe care populația
românofonă din Timoc o cunoaște, fără a folosi termeni științifici, de veacuri.
Ritualurile sunt doar mărturii ale viilor că n-au uitat. După pierderea cuiva apropiat, calendarul ia alte forme. Viața se desfășoară între două pomeni. Sunt pomenile individuale care se desfășoară în ziua înmormântării, după trei zile, în prima
sâmbătă, la 40 de zile, la șase luni, la un an și apoi în fiecare an până la șapte. Apoi
sunt pomenile colective, comune tuturor celor plecați din familie.
Cele mai importante sărbători ale morților sunt cele de Paște, de Sfânta
Treime și de Sfântu Dumitru. Și, alături de aceștia, Moșii de Rusalii, Moșii de piftii,
Moșii de fragi etc. Copiii morți nebotezați sunt și ei chemați cu aceste ocazii și
sunt chemați generic, Ion și Ioana.
De Joia Mare se pun la răsăritul soarelui pe pragul casei, pe o pânză albă,
nouă pâini împletite cu nouă lumânări și nouă bucăți de zahăr pe ele și se cheamă
pe nume sufletele. Se tămâiază de trei ori în cerc.
O pomană individuală specifică regiunii, la românofoni, este Pomana Albă.
Se face o singură dată și nu are un an precis în care se pune, ci doar data, de sărbătoarea Sfânta Treime. Datorită ritualului și a exigenței cerințelor de îndeplinit
se face de multe ori și pentru cei rămași alături de cei duși. Astfel, în spuse nu este
amintit numai decedatul, ci și soția acestuia vie, sau mama etc. pregătirile încep
cu 52 de zile înainte, de la Joia Mare când o fetiță care nu a intrat în pubertate
începe să care apă în fiecare zi până la pomană în două vase albe (înainte numai
de la izvor, apoi și de la fântână, acum în general de la robinet). Aceasta se strânge
pe pragul casei și se primește cu o lumânare albă aprinsă și cu spusele: apa ista să
să găsască de… (și se spune numele destinatarului). O altă fată aflată în perioada
pre-puberală este însărcinată să culeagă toate felurile de flori care apar toată primăvara, să le colecteze și să facă din ele buchetul ritual. Obiceiul era să se culeagă
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după câmp, de prin poieni. Acum se iau din grădini. Sărbătoarea duhurilor este
trei zile. În prima zi, înainte de răsăritul soarelui, trei femei special alese, iertate (în
menopauză), aprind lumânări, se înclină de trei ori și se apleacă și sărută pământul spre răsărit rostind: Mă rog să-l lăsaț’ pe … la lumină. Apoi se frământă o pâine
ritualică specială numai din făină din grâu alb, curățat de coajă. Este rotundă și
decorată cu o cruce din aluat împletit și cu 44 de bile cu adâncituri în ele în care se
pun lumânări pentru cele 44 de praznice de peste an. În aceeași zi sunt chemați să
vină toți cei care au avut vreo legătură cu răposatul: prieteni, rude, vecini. Refuzul
este considerat păcat. Pe masa acoperită cu o față de masă albă se află pâinea cu
lumânările aprinse, în jurul acesteia o vază albă cu flori albe și trei șervete albe iar
pe fiecare din acestea un cub de zahăr și un pahar cu un amestec de apă cu zahăr.
Cele trei femei care s-au rugat dimineață sosesc primele și beau apa din pahare.
Mâncarea e albă: ouă, brânză, griș etc. tortul și prăjiturile sunt albe. Fiecare fel
servit trebuie să aibă trei tipuri de mâncăruri. Vasele în care se servește trebuie să
fie albe și în număr impar, la fel ca și musafirii așezați la masă. Masa se servește,
ca la orice pomană, la trei rânduri de meseni. După ce se numește masa pentru
decedat, se sting lumânările. Seara, când ospățul s-a încheiat se aprind iar și se
lasă cu pâinea ritualică pe masă, să se termine de ars. Specific pentru această
pomană este că pâinea nu se atinge nici în timpul ospățului, nici după aceea, nu
se împarte nimănui, se păstrează până la următoarea mare sărbătoare. Când
totul s-a încheiat, fata care a cărat apa pe parcursul celor 52 de zile o cară la vecini
cu căldarea. Ultima căldare se varsă la izvorul de unde e adusă. Împreună cu ea
se dă drumul pe apă la trei lipii, numite mărturii și la o troacă de dovleac curățată
în care sunt înfipte trei lumânări aprinse. Explicația lansării la apă a ofrandei este
că apele curgătoare fac legătura cu lumea de dincolo și astfel rămâne în memoria
apei dovada că ritualul a fost ținut. De asemenea, apa care este depozitată în casa
decedatului înregistrează evenimentele cotidiene și golirea ultimei căldări în apa
curgătoare echivalează cu oferirea de informații de la familia celui căruia i s-a pus
pomana. Colectarea ei pe prag indică tocmai faptul că e destinată celor duși.
Un alt tip de pomană se face pentru cei care au murit fără lumânare. Ca orice
obicei, există în mai multe variante. Am descoperit trei, asta nu înseamnă că doar
atâtea există. În satele de lângă Kladovo, scoaterea la lumină se face în ziua de
Vinerea Mare, la Halovo în a treia zi de Paște, la Debeli Lug în prima duminică de
după Paște. Ceea ce au comun este postul negru pe care îl ține cel (de obicei cea)
care efectuează ritualul. Pomana se dă o dată sau de șapte ori, în fiecare an în
funcție de numărul celor care țin post și de câte zile țin. Deci, în șapte ani trebuie
să fie în total șapte zile de post negru înainte de ziua în care se face ritualul de
cerere a protecției pentru cei decedați. Mai exact, ziua și noaptea de dinainte nu se
mănâncă și nu se bea nimic. Dimineața, înainte de răsăritul soarelui, se frământă
o pâine cu patru cruci pe ea, se iese cu ea sub un măr pus (nu sălbatic) înflorit și se
spun 44 de închinăciuni. După fiecare se apleacă și se sărută pâinea și pământul
și se așază lângă pâine, pe pământ, un bob de grâu. După terminarea ritualului,
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cele 44 de boabe se aruncă într-o apă curgătoare, drept mărturie. Varianta din
partea vestică a Serbiei de Răsărit este cu post pe durata a șapte zile începând cu
Lunea Paștelui. Nu este vorba de postul absolut din partea estică, ci doar de unul
normal, care exclude mâncarea de origine animală și alcoolul.
O pomană specifică făcută pentru cei tineri morți necăsătoriți este Nunta
Neagră. Ritualul are loc în prima duminică de după Duminica Luminată. Dimineața
se frământă colacul ritualic numit prescurnic, 11 liturghii sub forma unor pâini mari
și 40 de prescuri ca niște colaci mai mici de pâine. Pe fiecare se pun câte o lumânare, un ou roșu și un cub de zahăr. Se tămâiază și se împart. Pentru cei necăsătoriți
are loc după aceea o petrecere de nuntă, de aici și denumirea de Nunta neagră.
Recuzita obligatorie a unei pomeni tradiționale nu e coliva. Coliva a apărut
destul de recent și asta ca element de împrumut și la mesele la care popa nu e chemat de multe ori nici nu apare. Atunci când e prezentă este servită după sistemul
de la slave, adică fiecăruia, direct de pe platou, de către o fată care are pe tavă,
alături de colivă, două pahare: unul cu lingurițe curate și cel de-al doilea jumătate
plin cu apă în care se adună lingurițele folosite. Există varianta ca două persoane
să meargă la meseni, una cu paharele, cealaltă cu platoul. Ceea ce e specific e că
aceasta servire se face înainte de începerea ospățului sau pe măsură ce sosesc la
masă cei chemați, oricum înainte de se servi cu orice alt fel de mâncare.
După cum reiese din cercetarea ritualurilor timocene, moartea nu are o singură reprezentare, existând diferite fațete ale acesteia. Procesul morții este unul
de durată. Nu mă refer aici la muribunzi, sau la cei temporar morți (în transă sau
comă), nici chiar la moroi, fie ei vii sau morți. Mă refer la cea mai normală (dacă
acest termen poate fi utilizat în acest context) moarte, întrucât în imaginarul
tradițional, moartea fizică nu reprezintă încheierea procesului morții, ci începutul lui. Absența materială a corpului dintre semeni nu încheie decât un ciclu
existențial, cel profan. Moartea îl cuprinde treptat, fiecare etapă fiind marcată de
o pomană. Decesul distruge partea materială, dar sufletul rămâne legat de acesta
40 de zile. După pomana de la 40 de zile, sufletul se eliberează, devine spiritul
aflat încă în legătură cu cei apropiați. Pomana de șapte ani reprezintă eliberarea
lui definitivă spre țelul final. La populația sârbofonă, granița e mult mai joasă,
la un an. Se pare că ritualul are rădăcini adânci în preistorie, unde din cauza
condițiilor diferite de evoluție a celor două etnii- statornică și migratoare-, uitarea
mai rapidă a celei slave a fost necesară pentru continuarea luptei cu viața.
Pomana de șapte ani la românofonii din Serbia răsăriteană e pragul de trecere a decedatului în rândul strămoșilor. Este sărbătorirea postumă a morții, de
care defunctul s-a apropiat cu fiecare pomană. Numărul capetelor ritualice de pe
fiecare masă de pomană îl anunță pe cel dus de timpul scurs, pe de o parte, și
de cel rămas, pe de alta. În prezent însă viața nu se mai potrivește cu ritualurile.
Se spune că atâta timp cât cineva își mai amintește încă de cel decedat, acesta
trăiește post-mortem. Iar limitarea de șapte ani nu mai e respectată. Tradițional,
defunctul își ia locul după șapte ani între strămoșii familiei, pierzându-și definitiv
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individualitatea, îngroșând de acum rândurile memoriei colective. De la această
pomană va fi adăugat la pomelnicul lung pe care-l rostește orice femeie care
conduce o gospodărie. Se spune că după șapte ani comunicarea cu cel plecat se
întrerupe pe plan individual. Dar necromantele din Timoc reușesc să-l găsească.
Reușesc să transmită și să primească informații de la acesta.
Petrecătura, cântecul de condus mortul, este și ea un elogiu în favoarea
tradiției. Dacă preluăm frânturi din multiplele variante, putem crea un model
standard al Lumii de Dincolo, al trecerii spre Viața Veșnică, al Marii Călătorii care
durează șapte ani. Iar ca punct de plecare al acesteia avem chipul Morții care este
zugrăvit în cel mai înspăimântător mod posibil. Semnalul transmis de bocitoare
este însă de calmare, de resemnare în fața inevitabilului, întrucât chiar dacă procesul e ireversibil, prin păstrarea tradiției, prin respectarea ritualurilor, cei rămași
vor face tot posibilul să-i îmbuneze pe cei răspunzători de drumul spre ținta finală.
Totodată vor avea grijă ca să aibă călătorul tot ceea ce are nevoie atât pe drum,
cât și pentru când ajunge printre strămoși.
Depărtați de biserică, dar credincioși, românofonii timoceni își găsesc sprijinul în respectarea tradițiilor, în special a celor legate de moarte. Acestea nu trebuie privite ca un memento al înapoierii, ci ca o restabilire a echilibrului individual și, prin aceasta, și al celui colectiv.
Ritualurile ca forme specifice ale comportamentului simbolic care conturează realitatea obiectivă sunt și modul de transcendere al granițelor cunoașterii.
Dacă la nivelul practic este exprimat țelul explicit dat de mentalul colectiv, din
perspectiva înțelesului latent, ritualul are pe de o parte o relevanță socială sedimentată la nivel macro-cosmic în relația subiect ritualic – comunitate, iar pe de
altă parte, macro-structura ritualului se cristalizează la nivelul individualului,
descoperă segmente ale lumii care apare, tot mai des, demonstrată științific.
Ritualurile se pierd treptat: fie că e vorba de imposibilitatea de a fi adaptate,
fie că sunt considerate învechite, fie că, din cauza căsătoriilor mixte, partenerii
încearcă să șteargă, măcar în cadrul ceremoniilor, diferențele etnice, fie din cauza
evoluției spre o lume rațională, științifică, așa-zis modernă. Dispar preponderent
ritualurile legate de naștere și de căsătorie. Cele legate de moarte sunt cele mai
reprezentate și respectate încă. Am întâlnit des familii cu bebeluși care nu au respectat ritualurile de Ursitori, sau au folosit obiecte sau descântece apotropaice. De
asemenea, rar se mai respectă obiceiul țintirii mărului pus pe poartă de către mire
când vine după mireasă, sau al iprezentării miresei de către soacră străbunilor
casei. Dar n-am văzut nici o înmormântare fără lumânări aprinse sau fără pomeni.
Și nici un îndoliat care să nu respecte obiceiurile (chiar simplificate, reduse la gesturi ritualice) la sărbătorile morților. Și, deși cei care încă mai respectă ritualurile
nu știu semnificația lor, important este că obiceiurile străvechi încă se întâlnesc,
preponderent în zonele rurale, e adevărat, dar și în orașe. Oricâte transformări,
reformări, deformări, îmbunătățiri, simplificări, trunchieri etc. ar suferi ritualurile,
un fapt rămâne constant: existența lor ca parte integrantă a vieții în Timoc.

https://biblioteca-digitala.ro

https://biblioteca-digitala.ro

MOȘTENIREA CULTURALĂ A ROMÂNILOR DIN
SERBIA DE RĂSĂRIT VĂZUTĂ PRIN OBICEIURILE
RITUALICE GRINDIA ȘI PETRECĂTURA
Slavoljub Gacović
CULTURAL HERITAGE OF ROMANIANS FROM EASTERN SERBIA
THROUGH THE RITUALS OF GRINDIA AND PETRECĂTURA
The paper discusses a customary practice called “The Attic Beam” (Grindii)
among the Romanian people (Vlachs) of Eastern Serbia. The purpose of the
custom is to get each newborn child in the previous year close to God, by raising him or her towards the supporting attic beam of the house (axis mundi),
which represents a substitute for the supreme deity, Zeus (Zân). The custom is
performed on the day of Saint Basil (Sân-Vasâi) by the midwife (moașa) who
assisted the birth of the child and who pronounces a particular verbal formula.
The elements of this customary practice can be found on a synchronic plane in
the “Heavenly Song” (Petrecătura) used to bid farewell to the deceased, in the
customary practice of Saint Barbara (Barbura), Saint Paraskeva (Vinerea Mare
f., among the Romanian people of Eastern Serbia Părăscău m.) and Christmas
Eve (ziua de Ajun), representing a microcosm (Antropogonia), as well as on a
diachronic plane in the myth of Osiris among the ancient Egyptians or Asherah
among the ancient Jews, representing a macrocosm (Teogonia). This leads to a
conclusion that the Romanian people (Vlachs) of Eastern Serbia evoke the story
of gods in their customary practice “The Attic Beam” (Grindii).
Keywords: Romanians from Serbia, Torlacs, funeral rituals, dendrolatry, Balkan
mythology
Cuvinte cheie: românii din Serbia, torlaci, ritualuri funerare, dendrolatrie, mitologie balcanică

După părerea noastră, cultul nașterii și cultul morților, nu sunt „două stări
contradictorii” în niciuna dintre cele două culturi: cea românească și cea sârbească. Cu toată responsabilitatea începem prezentarea, pe care, doar aparent,
o lăsăm pe seama altora. În opera sa Omul și moartea, Edgar Morin1 introduce
1
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o însemnare din cartea lui Robert Hertz, pe care o preluăm în întregime: „De nounăscuți sunt legate sărbătoriri care sunt complet asemănătoare cu cele pentru
cei decedați“. În lucrarea sa, Gânduri despre moarte și imortalitate (Gedanken über
Tod und Unsterblichkeit, 558), Feuerbach și-a exprimat convingerea că „există o
chintesență între moarte și naștere...”2. „În partea Lihtenbergului credința că
moartea, ca eveniment care precedă renașterea, se impune drept ceva despre care
nicicum nu pot apărea suspiciuni: „Numai, uite un gând care mi se pare corect:
după moarte va fi același lucru ca și înainte de naștere…”, iar „Psihoanaliza … a
confirmat că tema morții ca eveniment urmat de o nouă renaștere reprezintă o
temă universală…”3. În cercetările sale ulterioare, E. Morin vorbind despre aceeași
temă și-a exprimat următorul gând: „Moartea înseamnă fertilitate și invers, fertilitatea apare prin realizarea morții, însămânțătorul universal”, în timp ce M. Eliade
spune: „Ritualurile închinate asigurării fertilității și ritualurile de înmormântare
se împletesc într-un număr mare de domenii, ca, spre exemplu, vechiul obicei
indian al slăvirii morților se sărbătorea în aceeași zi cu ziua recoltei. Sfântul Mihai
(ocrotitorul, patronul) a fost un timp îndelungat sărbătoarea morților și a recoltei
în zonele Moraviei (Cehia), Transilvaniei și Lujițe, imaginea în care e prezentată
moartea se scoate primăvara pe câmp și se arde în cadrul ritualurilor închinate
asigurării fertilității și a renașterii de după moarte”.4
La sfârșitul acestei cercetări despre împletirea dintre naștere și moarte o să
adăugăm încă niște rânduri din scrierile lui E. Morin care îl citează pe Joel5: „Între
visul de noapte al celor vii, vis care aduce cu sine moartea și visul fetusului în burta
mamei există trei asemănări. Toate cele trei visuri rămân egale cu acele „izvoare
premergătoare” care se regăsesc în „cele mai adânci straturi ale fiecărei vieți”
… „scurta noastră viață e înconjurată de un vis mare. Acest vis e leagănul nostru, mormântul nostru, vizuina noastră din care ieșim dimineața și ne întoarcem
seara, iar viața noastră e o existență scurtă…”6. Iată ce scrie în cartea sa Unul e
altul (L’un est l’autre), Elisabeth Badinter : „Doar moartea e singura care face posibil ca alții să se nască și să moară. Zeiţa Mamă fertilizează această nesiguranță
crudă, ca și ideea conform căreia viața și moartea sunt legate ca două fețe ale
aceluiași proces”7.
Ca să întregesc materialul demonstrativ pe care îl găsim în Petrecătură (cântecul raiului care este destinat sufletului celui decedat alături de ritualuri), pentru început voi enunța într-un mod sincronic Grindii (Grinđi), iar apoi într-un mod
diacronic legenda despre Oziris, pe care o voi completa cu legenda Raiului și a
trădării, ca printr-o atingere încrucișată să cercetez mai atent grinda plafonului ca
2
3
4
5
6
7

E. Morin, op. cit., 127
E. Morin, op. cit., 127; K. G. Jung, Seele und Tod
E. Morin, op. cit, 129
K. Joel, L’Ame et le Monde, Jena, 1912, preluat din operele lui E. Morin, op. cit., 143
E. Morin, op. cit.,143
E. Badenter, Unul e celălalt (traducereG. Vrtunić), Sarajevo, 1988, 57
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substitut al Lemnului mare (Ùemnu Mare), care e reprezentat la pomenile românilor din Serbia de Răsărit, în forma pâinii furculiţa pământului: „axa pământului”
(axis mundi). Mai departe, ca anexă la aceasta, o să aduc citatele biblice care vorbesc despre evreica Asher și explicațiile legate de aceasta și materialul din centrul
regiunii Timoc care chiar aparțin culturii torlacilor (români slavizați)8, îmi sunt de
ajutor să ofer o mai bună perspectivă tezei propuse.
Din întregul material pe care o să-l prezint am ales trei substitute pentru
Lemnul Mare, adică zeitate supremă:
1. Ĺemnu Mare > grindă
2. Ĺemnu Mare > casa decedatului (casă dă veśie)
3. Ĺemnu Mare > reprezintă chiar pe cel lăsat de Dumnezeu, decedatul (lastar
care a drumait)
4. Ĺemnu Mare > reprezintă zeitatea supremă.

Grinđia9
La românii din Serbia de Est este larg răspândit obiceiul, cu variații,
bineînțeles, ca după nașterea copilului, în ritualul Grinđi, moașa (babica) ridică
nou-născutul în sus de trei ori până la grindă, rostind binecuvântarea: să creşć
mare pănă la grindă10 /lumiâi la copil/, să creşć pănă la grindă, ...cum ţ-am vadzut
boćeäu şî cum moţu ţă l-am tuns, da-cuma grinđiu, aşa nunta să ţ-o veđem, să
creşć, să-nbatrâńeşć şî la cap să albeşć cu trai bun.11
În satul Criveâ de lângă Bor, conform spuselor lui Dragomir Dragić, pentru
copii născuți în anul curent, ritualul de Grinđi are loc în ziua Sfântului Vasile (SânVasâi),12 în casa fiecărui copil. De aici și zicătoarea, Grinđiu să faśe la Sân-Vasâi,
care se folosește când se dorește să se spună că orice acțiune are un anumit timp
destinat realizării ei.
Rolul principal în cadrul acestui ritual îl are moașa13, care este aleasă dintre
rudele cele mai apropiate, cel mai des fiind persoana de gen feminin, dar este
foarte interesant de menționat că în cazuri foarte rare de altfel, dacă moașa e de
sex masculin, denumirea rămâne expres în genul feminin, de moașă.14
Când copilului îi crește temperatura, adică se îmbolnăvește, este recomandat
să bea apă în care a fost pusă mai devreme „iarba moaşi” (Calamintha officinalis),
iar dacă nu-i trece copilului, se descântă apa menționată mai devreme cu o chită
8

9
10
11
12
13
14

Slavoljub Gacović, Despre etnonimul torlac și despre principiul turcmean al etnogenezei torlacilor
și șopilor, în: Razvitak, god. XLVIII, br. 229–230 (2008), 56–77.
Cuvântul Grinđi e românescul grindă .
Să creşć pân-la Dumńe-Zău sau Să creşć cât o daltă.
Într-un mod asemănător, într-un mit hitit se urează sănătate regelui
Obiceiul e răspândit în toate satele din Serbia de Nord Est.
De Anul Nou, de fapt, în ziua de Sf. Vasile, românii fac pâinici pentru ‘‘babice’’ pentru copiii mici.
Soțul moașei se numește moşoń.
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de „iarba moaşi”. Descântecul se numește đescânćic đe moaşe sau đescânćicu
moaşi.

Mitul lui Osiris
Legenda egipteană despre Osiris, care e veche de peste 6000 de ani, și pe
care o cunoaștem mulțumită scriitorului grec Plutarh (pe timpul acestuia legenda
avea o vechime deja de 4000 de ani), are câteva puncte comune cu ritualul Grinđi,
pe care le vom prezenta pe scurt, citând din studiile Cartea egipteană a morților:
Papirusul lui Ani a lui E. A. Wallis Budge. Conform scriitorului (Plutarh – observația
autorului), de zeița Rei (Nut), soția lui Heli (Ra), s-a îndrăgostit Kronos (Seb). Când
Heli a descoperit adulterul, și-a blestemat soția și a făcut cunoscut faptul că n-o
să-i fie permis să nască în nicio lună sau an. Zeul Hermes, care era, de asemenea
îndrăgostit de Rei, a jucat dame cu Selena și a câștigat de la aceasta a șaptezecea
parte din fiecare zi a anului, ceea ce însumează 5 zile întregi. Și ele au fost adăugate la cele 360 care până atunci formau un an calendaristic. În prima dintre
aceste zile s-a născut Osiris15, și în momentul nașterii lui s-a auzit un glas care
anunța că s-a născut Creatorul… După ce a instaurat pacea în Egipt și a adus aici
progresul, a plecat în lume să învețe și alte popoare din lume.
„Pe timpul absenței acestuia, soția sa, Isis, a domnit atât de bine, că răutăciosul
Tifon (Set) nu a putut dăuna regatului lui Osiris…Tifon s-a înțeles cu 72 de prieteni
… ca să-l ucidă. Pe ascuns a aflat măsurile corpului lui Osiris și a pregătit coșciugul
potrivit … Prin viclenie Osiris a fost convins să se așeze în coșciug, pe care Tifon și
complicii lui l-au închis imediat și l-au dus până la gura secretă a Nilului… În sfârșit,
știrea a ajuns la Isis în Kopat iar aceasta și-a tăiat o șuviță de păr16 și a îmbrăcat
haine de doliu… La scurt timp după aceea ea a aflat despre coșciug că a fost purtat
de apele mării până la Byblos, unde valurile l-au așezat între ramurile unui tamarix
(grč. έρείκ τινί)17, care într-un timp extrem de scurt a crescut până la dimensiuni
enorme, închizând coșciugul în trunchiul lui. Regele țării, fermecat de acest lucru,
a tăiat copacul și din trunchiul lui în care se găsea și corpul lui Osiris a făcut un
stâlp de susținere a acoperișului. Când Isis a aflat de acest lucru…a spus reginei
povestea ei și a rugat-o să-i dăruiască ei stâlpul. După aceea l-a deschis și a scos
coșciugul cu corpul soțului ei”. Continuarea poveștii e că Isis a învelit trunchiul cu o
pânză fină, l-a uns cu ulei și l-a înapoiat acasă, în regat. Plutarh adaugă că o bucată
de lemn din acea vreme e încă păstrată în templul lui Isis și că oamenii din Byblos
i se închinau18. „... După aceea, ea duce cu corabia coșciugul în Egipt... Dar, într-o
15

16

17
18

Osiris a fost născut în prima zi, Hor în cea de-a doua, Set în cea de-a treia, Isis în cea de-a patra,
iar Neftida în cea de-a cincea; prima, a treia și a cincea zi sunt considerate de egipteni purtătoare
de nenoroc.
Vezi, referitor la tăiatul părului în semn de jale, J. Fraser, Creanga de aur, Belgrad, 1989, 298–299;
W. R. Smith, The Religion of the Semites, p. 395; Tylor, Primitive Culture, t. II, 364.
Copacul tamarin este prezentat la egipteni pe cărțile morților drept Arborele vieții.
W. R. Smith (The Religion of the Semites, 185) afirmă că obiceiul învelirii și ungerii trunchiului
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seară, vânând pe lună plină, Tifon găsește coșciugul, și recunoscând corpul, îl face
bucăți… Când Isis a auzit despre aceasta… cu ajutorul ierburilor (vezi legenda despre Ra și Isis la pagina 95–96 a aceleiași cărți), ca o maestră a descântecului, reface
corpul lui Osiris și îl readuce la viață”19.

Așa cum am anunțat, din practica ritualică, Grinđi, pe care îl putem considera microcosmos, adică antropogonie20 și din legenda despre Osiris, pe care o
putem considera macrocosmos, adică prin teogonie, vom analiza câteva puncte
de interes:

Grinđi- Microcosmos (Antropogonia)
1. Nou-născutul (născut după modelul lui Dumnezeu);
2. Moașa ridică nou-născutul de trei ori la grindă (care este substitutul
Lemnului Mare /Ùemnu Mare/, adică al zeității supreme);
3. Când nou-născutul are febră, adică se îmbolnăvește, căci fiecare boală,
conform superstiției, provine de la forțele demonice (din lumea de jos), atunci se
acționează prin anumite activități magice;
4. Descântecele (simbolul lui Isis, maestra descântecului) fac posibil accesul la anumite acte de magie, adică descântatul nou-născutului cu iarba moașei
(iarba moaşi), iar descântatul propriu-zis se numește „descântecul moașei’’
(đescânćic đe moaşe sau đescânćicu a moaşi).

Mitul despre Osiris – Macrocosmos (Teogonia)
1. Nou-născutul, stăpânul (zeul) creației;
2. Isis, maestra descântecului, îl descoperă pe Osiris în stâlpul (de susținere
al) acoperișului, care este din copacul Tamarix, de „mărimi impresionante” și care
„a închis coșciugul cu Osiris în trunchiul lui“.
3. Creatorul, Osiris (adică întruparea renașterii și a cursului circular) a fost
înșelat și închis în coșciug (coșciugul întrupează simbolic instrumentul forțelor

19

20

sfânt dă răspunsul la întrebarea neclarificată privind natura procedurii ritualului legat de Asher.
Că un anumit tip de pânză a aparținut lui Asher apare clar în cea de-a doua Carte despre împărați
23,7.
„Osiris a fost zeul prin a cărui moarte și chinuri egipteanul a sperat că trupul lui va putea renaște
într-o nouă înfățișare. Lui, care a învins moartea și a devenit împăratul lumii de dincolo, egipteanul i-a trimis ruga lui pentru viață veșnică prin victoria și puterea lui. În fiecare înscris funerar cunoscut, de la inscripțiile din piramide și până la rugăciunile scrise grosolan din perioada
romană, ceea ce s-a făcut pentru Osiris este făcut și pentru decedat, starea și poziționarea lui
Osiris au devenit starea și poziționarea decedaților, adică decedatul este închinat lui Osiris.
Dacă Osiris e nemuritor, și decedatul este, dacă Osiris moare, odată cu el și decedatul.” Vezi: E.
A. Volis Badž, Cartea egipteană a morții : papirusul lui Ani, Belgrad 1988, 54–55.
Teogonia este știința vechilor greci privind apariția și denumirile zeilor, iar Antropogonia este
știința despre devenirea și denumirea oamenilor (< gr. ánthropos „om” + gonía „devenire”).
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rele, demonice, ale întunericului) și este aruncat în râul Nil de către Tifon (Set),
care este reprezentantul forțelor întunericului (de pe tărâmul de dincolo). Tifon
(Set) este fiul Geei și a lui Tartar, care este creat din Haos, după Geea (Tartar e o
fisură adâncă sub Hades).
4. Isis, maestra descântecului, după tăierea trupului lui Osiris de către Tifon
(Set), cu ajutorul unei anumite magii, mai exact al anumitor ierburi și al descântecelor, îl readuce pe Osiris la viață.
Isis, așa cum am mai menționat, învelește stâlpul palatului regal în care se
găsește coșciugul cu trupul lui Osiris, cu un material fin, îl unge cu ulei și îl înapoiază în regat. Plutarh adaugă că o bucată de lemn din acea vreme e încă păstrată
în templul lui Isis și că oamenii din Byblos i se închinau. W. R. Smith (The Religion
of the Semites, 185) menționează că ritualul de drapare și de ungere a trunchiului
sfânt dă răspunsul la întrebarea nerezolvată legată de natura procedurii ritualice
legate de Asher. Să vedem ce susține Biblia: „Regele a poruncit … preoților … și
paznicilor pragului templului, ca din templul Domnului să scoată toți idolii făcuți
pentru venerarea lui Baal, Asher și pentru întreaga armată cerească … A înlăturat
falșii preoți…și pe aceia care au tămâiat pentru Baal, soare, lună, stele și oastea
lui cerească. Deasupra Ierusalimului a coborât din Casa Domnului … Asher și i-a
dat foc … a distrus apartamentele destinate prostituatelor … din Casa Domnului
… în care femeile au țesut draperii pentru Asher”21.
Dar ce este, de fapt, Asher, aflăm din cartea lui Oleg Mandić: „trunchi sau
bucăți de lemn cioplite, despre care evreii afirmau că au puteri supranaturale…
Adorarea acestor obiecte a durat până la reforma lui Iosin…și mai mult, ashere
s-au găsit și în templul de la Ierusalim… Această adorare a asherelor chiar în templu a reprezentat un compromis între tendințele de centralizare a preoților lui
Yahweh și cultele locale pe care le-au impus conducătorii..“22
Am putea îndrăzni, după toate cele spuse, la un nivel sincronic, să considerăm copacul tamarin – care a închistat în trunchiul său coșciugul lui Osiris,
din care a fost făcut stâlpul de susținere al acoperișului palatului regal și care
a fost învelit de către Isis în pânză și dat cu ulei, la fel ca și coloana acoperită
de draperii din templul din Ierusalim, pe care evreii le numesc ashere – drept
trunchiul „mirósatu“23, care sub această denumire există în partea de sud-est
a Serbiei, la mai sus amintiții torlaci, (copacul din satele din jurul Svrligului24)25
21
22
23

24

25

A doua carte despre împărați 23,4–7.
O. Mandić, Lexiconul iudaismului și creștinismului, Matica Hrvatska, Zagreb, 1969, 55.
În Biblie (Ps. 45,9) scrie: „Smirna e o tămâie mirositoare dintr-un arbore din Arabia. Aloia e un
arbore mirositor din India (Între cântece 4,14; Ev. după Matei 19,39)...”; Radomir Rakić, Dicționar
biblic, a doua ediție completată, Belgrad, 1994, 119: „miro – Tămâia care curge din ramurile unui
arbust și devine uleioasă. A fost componentă a uleiului sfânt la evrei...”
I. Todorović, Particularitățile obiceiului zavetina la Guliħan (Svârĺig), Colecția etno-culturală, cartea IV, Svrâig, 1998, 305–310
Dicționarul limbii literare și populare sârbo-croate, cartea XII (makven – mozurica), Institutul pentru limba sârbo-croată SANU, Belgrad, 1984, 612–613 (míro)
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și care, de altfel, în alte regiuni se numesc arborii de zavetină, de înscrieri26 și
asemănător.
Desigur că grinda de rezistență (tovanjáča27 – grindă), ca un substitut al
Arborelui mare, adică bradul cel mai des, sau mărul, dar și al altor fitonime28 care
au funcția de axe ale lumii în plan vertical în planul macrocosmic, ni se confirmă în
versurile din Petrecătură, spre exemplu, în localitățile Nicolicea, Slatina, Osnića etc.
ŃICOÙIŚA II, versurile 1–3: Răsărit, mħa răsărito, | Un măr marħe, baş rotato, |
Întră uşa a lu Dana.
SLAĆINA, versurile. 1–3: Un Brad mare încrengurato, | Da-ntră uşa a cuħ a dato,
| Întră uşa a lu Brańe.
OSŃIŚA, versurile. 1–3: Răsărit, mħa răsărito, | Un Brad mare încrengurato, |
Întră uşa lu Iovişu.
Din versurile Petrecătura, spre exemplu, din Claduroa, Rănoăț etc., Arborele
Mare sau Gorun (Goru), devine casa decedatului, așa cum arborele tamarin devine
casa lui Osiris.
CLADUROA, versurile 160–175: Ţîpă Goru al d-în vîrtacu. | „Śe ţîpi Goruĺe-n vîrtacu?” | „Da cum ħeu să nu ţîpo? | Că lu Dragan ħa veńito, | a veńit noăo dungerħo,
| Baş cu noăo securħeĺo, | Şî cu noăo firidzăĺo, | Şî cu noăo kisăreĺo, | Şî cu noăo
rendzîś÷arħo, | Lu Dragan casa să-ħ faco, | Baş o casă dă veśiħo, | Baş cu noo feresćaĺo, | Şî cu noăo penźereĺo, | Să vadă Dragan pr-în ieĺo, | Baş în zarħa S÷ariloro, | Cu
lumina Luńiloro.”
RĂNOĂŢ, versurile 167–191: În răsăritu S÷ariluħo, | Ţîpă puħu Goruluħo. | Da nu
ţîpă cum să ţîpă, | Ma t÷aće ĺem-ĺi ĺe đespică, | Şî frunza d-în ĺemńe pică. | „Śe će
ţîpĲ Goruĺe aşare, | Śe će ţîpĲ aşa đe tare? | Să miră şî mic, şî mare, | Da s-auđe prîstă
ţară.” | Da şî Goru aşa-ħ spuńare: | „Dar cum ħeu sănu mă ţîpo, | Că la mińe mħ-a
veńito, | Noo ÷ameń săcuraşo, | Şî cu noo firizaşo, | Şî cu noo kisăraşo, | Şî cu noo
bărduraşo. | Şî pră goru dă-l taħară, | Cu săcuriĺi-l taħară, | Cu firidz ăl firidzîră, | Cu
kisăre-l kisăriră, | Cu berdzăĺi-l bărduriră, | La pomînt ăl dobărîră, | Casă la-l mort ăi
sprimiră.” | Casă cu noo uşiţă, Şî cu noo ferestuħče.
În Petrecături spre exemplu din Podgorț și Melnița există și dovezi că pe planul microcosmic performanța decedatului este substitutul Marelui Arbore:
PODGORŢ II, versurile 1–3: e răsărit, ħe răsărito. | Lastarħu carħe a drumaito, |
el îndărăt n-a măħ veńito.
MEŃIŢA, versurile 35–44: Răsărit mħa, răsărito, | D-în mijlocu floriloro, | Un fir
vħerđe trăndăfiro. | Śe al fir, fir dă trăndăfiro? | Śe fire ć-aħ poĺegńito? | „Nu-mis firu
al poùegñito, | Ma-mis Milan al sprimito. | Sa sprimit dã putrădzîto, | A pus śăĺiĺi la
pomînto, | Că-n al śe cîmp lung, şî lato.”
26

27
28

Š. Kulišić, P. Ž. Petrović, N. Pantelić, Dicționarul mitologic sârbesc, a doua ediție completată,
Institutul etnografic SANU, Belgrad, 1998, 188–190; A. Dragojlović, Înscrisul ca spațiu sfânt în
comunitatea tradițională, Colecția etno-culturală, cartea. IV, Svrljig, 1998, 133–137.
Denumirea grinzii în Oșâana, ca și în celelalte sate din Timocul Central și de Sus.
Poate fi trandafirul sau alunul.
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Că stâlpul de susținere este substitutul Arborelui Mare avem dovezi aproape
sigure din tradiția torlacilor, despre care se poate spune că are împletite în ea
elemente românești.29 De altfel, din manuscrisul Obiceiuri și credințe legate de
moarte din satul Oșljana, Dejan Krstić a scos următoarea informație: „În cazurile
de agonie îndelungată, muribundul se întinde pe jos, pentru a i se ușura moartea,
sau se întoarce pe direcția grinzii „na_po_tovanjáče” (în direcția grinzii adică estvest), și asta în așa mod, încât capul să-i fie spre vest“. Existența acestui obicei și
în cultura românilor este confirmat și de S. Zečević,30 iar la sârbi și croați, „Între
multe obiceiuri neobișnuite care anunță moartea este trosnitul grinzii casei“,
ne indică E. Šnevajs.31 Că e grinda într-o legătură strânsă cu decedatul confirmă
și menționează deasemenea K. și M. Telbizov, de la care aflăm: „Iar ca norocul
să rămână în casă, răzuiesc puțin păr de pe creștetul decedatului și se agață de
grindă în pod sau se pune în spatele unei icoane.“32 Așa cum observăm, grinda
podului se leagă fără nici o îndoială de decedat, dar deja cum am văzut, în practica ritualică a românilor se leagă și de noul-născut.33
Punerea unei șuvițe de păr al celui decedat în spatele icoanei, în loc de grinda
podului (obicei de care aflăm de la K. și M. Telbizov), indică cu claritate că sfinții
ortodocși, reprezentați prin icoane, sunt substitut al vechilor sfinți reprezentați
de grinda podului. Foarte interesante sunt datele pe care le preluăm de la Dejan
Krstić, din lucrarea prezentată la al II-lea Simpozion internațional din Svrlig.34
Se referă la introducerea în casă a butucului de Crăciun, care se ridică pe perete
(putem recunoaște stâlpul palatului regal – constatarea autorului) sau la punerea
acestuia lângă casă, în direcția est-vest (putem recunoaște grinda podului – constatarea autorului). „În mai multe locuri, după aceasta îi învelește trunchiul cu
29

30

31

32

33

34

În spațiul dialectal prizrensco-timocean întâlnim baze romanice în toponimie, hidronimie, oronimie, oikonimie etc., la fel ca și în graiurile din aceste regiuni. Slavoljub Gacović, Romanizarea
și populația romană din Timoc în perioada sec. I–XVI, Cartea III, Bor, Muzej Rudarstva i metalurgije
Bor, Ariadnae filum, 2012, 117–148, 196–271. Recomand lucrarea lui Н. Bogdanović, V, Vukadinović
și J. Marković, Bibliografia graiurilor prizensco-timocene din monografia Graiuri prizrensco-timocene, editată cu ocazia a 25 de ani de existență ai Facultăţii de filozofie, Niš, 1996, 27–81, unde
sunt înșirate toate datele (427) care se ocupă cu rezolvarea acestei probleme.
„Cea de-a doua metodă de ușurare a despărțirii sufletului de trup e ca muribundul să își schimbe
poziția și să fie așezat paralel cu grinda de rezistență din pod.” Vezi: S. Zečević, Cultul morților
și al obiceiurilor funerare la Bor, GEM 38, Belgrad, 1975, 149–150.
E. Šnevajs, Elementele principale la muribunzi la sârbi și croați, Glasnik skopskog učenog društva
2, Skopje, 1929, 263.
К. и М. Телбизови, Традиционен бит и култура на банатските българи, СбНУ, София, [sine
ano] 51, 236
Interesant e obiceiul de la Rebrov, de lângă Sofia (Bulgaria), cu ocazia intrării miresei în casa
mirelui. Când soacra, înainte ca mireasa să intre, îi dă acesteia furca cu lână și vârtelnița, iar
nevasta, după ce intră, „забожда в гредата на тавана”. Vezi: П. А. Петров, Към проучването
на обичая ‘Помана’ в северозападна България, Известия на етнографския институт и музей,
кн. V. София, 1962, 291.
D. Krstić, Ajunul în Oșleana, Colecția etno-culturală pentru studierea culturii Serbiei de est și a
regiunilor vecine, Cartea II, Svrljig, 1996, 90–91.
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o cămașă bărbătească“35 (o putem recunoaște pe Isis cum învelește trunchiul/
stâlpul din care a extras corpul decedatului Osiris), sau cum evreii îmbracă Asher.
Prima așchie a Butucului de Crăciun (care poate reprezenta nucleul nașterii unui
nou zeu – constatarea autorului) „stă lângă ’postavă’ până când se ’frământă’“,
și pe lângă celelalte pâini ritualice, se frământă și „’fașă’ pentru tânărul zeu sau,
simplu ’fașa’“. Conform versiunii din același sat, când se întorc acasă, din trei
așchii obținute cu ocazia tăierii Butucului de Crăciun, una se aruncă în colțul
camerei, a doua se pune într-un pahar cu apă (apă cu care în zorii celei de-a doua
zi se stropesc intrările de la stupi), iar cea de-a treia se pune de asemenea în apă,
așa că a doua zi dimineață, cei ai casei cu această apă se ’comcăie’36, adică se
împărtășesc, beau puțin din ea înainte de a mânca sau a bea (împărtășania e,
așa cum se știe, un aluat ritualic, adică mâncatul din trupul dumnezeiesc, adică
contopirea cu acesta – constatarea autorului). După același autor, același lucru se
face și cu pâinea denumită cravai, care se frânge pe Butucul de Crăciun înainte de
tăierea acestuia, iar după aceea se mănâncă puțin din ea, în timp ce restul se păstrează și este înapoiat acasă și oferit „tuturor celor ai casei, sau conform altor versiuni, se dă șeptelului gospodăriei“. Grinda podului e legată de aceste obiceiuri,
care în sine în mod clar substituie zeitatea supremă, apărând direct în informația
conform căreia pe așchie „se pune aluat, apoi se ia cu degetele din acesta și pe
tavan, pe grinda de rezistență, cu degetul se fac patru cruci, care încă o dată în
baza casei formează o cruce. Mai târziu, în timpul anului, când se îmbolnăvește
un copil sau oricine altul (spre exemplu are febră), se rade puțin aluat de pe tavan
sau de pe grinda podului … și cu acesta îl ung pe cel bolnav…“. Așa cum se vede,
Butucul de Crăciun, în care putem recunoaște Arborele Mare, prin prima așchie a
acestuia, care reprezintă nucleul tânărului zeu, și prin aluatul care reprezintă corpul lui Dumnezeu, este în corelație cu grinda de rezistență a podului.
Prin cele enunțate mai sus se confirmă, fără îndoială, teza noastră conform
căreia grinda de rezistență „tovańacea” este substitutul Marelui Arbore, adică axa
lumii (axis mundi), și pe ea sunt în plan vertical reprezentate trei lumi, adică:
1. lumea morților (lumia alalaltă sau lumia-ia, mai rar lumia neagră),
2. lumea viilor (lumia-sta sau lumia vie, mai rar lumia albă)
3. lumea zeilor (acolo pie unđe traieşće Dumnje-Zău).
Conform acestora, lumea viilor (lumea celor care vin – se nasc) și lumea
morților (lumea celor care pleacă – mor) în sfera mitologiei coexistă pe axa imaginară a lumii, adică în același plan vertical.
În mitul lui Osiris am văzut că Isis, extrăgând corpul lui Osiris din trunchi
(coloană), a învăluit trunchiul (coloana) cu o pânză, așa cum evreii învăluie
35

36

Vezi încovoierea Butucului de Crăciun și în alte părți ale Balcanilor la Š. Kulišić, P. Ž. Petrović și
N. Pantelić, Dicționarul mitologic sârbesc, a doua ediție completată, Institutul etnografic SANU,
Belgrad, 1998, sub BADNJAK (19–23), sub BADNJE VEČE (23–25).
M. Stanojević, Komka (termeni bisericești în vorbirea populară), Colecția propunerilor de
cunoaștere a Timocului, Cartea III, Belgrad, 193, 98–99
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Asherele, ceea ce într-o viziune mitologică s-ar interpreta ca învelirea trupului
lui Dumnezeu care va reînvia. Substitutul acelei pânze este fașa (faśiia), care se
folosește la naștere, iar în plan sincron putem spune despre cămașa bărbătească
cu care se înfășoară trunchiul Butucului de Crăciun, adică zeitatea de mult uitată,37
la fel cum și despre colacul de la torlaci numit „’fașă’ pentru tânărul zeu, sau simplu ’fașa’“. Trunchiul de tamarin, care a crescut „până la dimensiuni impresionante
și a închis coșciugul lui Osiris în trunchiul său“, reprezintă Arborele Mare în tradiția
torlacilor, iar coloana de susținere din palatul regal poate fi identificată în grinda
de susținere din tradiția românilor, adică în „tovańacea” de la torlaci. La numai un
pas se află Marele Arbore din tradiția românilor, mai exact „Arborele uriaș“, care
în versurile Petrecăturei se înfrățește cu decedatul38, până la grinda de rezistență
care este substitutul zeității, adică de la decedatul Osiris, zeul, pe care Isis îl va
ridica din morți, până la nou-născutul din ritualul Grinđia, unde moașa, substitutul
lui Isis, îl ridică de trei ori până la grinda podului și prin aceasta, în credința românească, îi dăruiește o viață lungă și îmbelșugată. Iată încă o dovadă a acestei teze
în lucrarea lui Edgar Morin, în care se spune: „... puterea pe care o deține moartea
de a preceda renașterea se va transforma în puterea prin care va reînvia un decedat pentru ca acesta ‘în sfârșit să obțină pe vecie forma cea nouă’“39; chiar și astăzi
în credința românilor, ca și a altor popoare, nu există expresia că e nou-născutul,
când ajunge pe lume, e dat de la Dumnezeu, „mă rog đe Dumńe-Zău, cum mi l-a dat
aşa şi să-l pazască“, sau când moare, că Dumnezeu însuși l-a recuperat „DumńeZău mi la dat, ħel mi la luvat“. Priviți și un exemplu din versurile Petrecăturii care
confirmă teza noastră privind faptul că Arborele Mare e, de fapt, zeitatea centrală.
VITOŃIŢA, versurile 110–112: Răsărit mħa, răsărito, | Dumńe-Dzău în cîmpu luħo,
| Un fir verđe d-aluńao.
Arborele Mare e păstrat, până în prezent, în cultura torlacilor. Într-un dialog cu Dejan Krstić ne-am edificat că în unele sate ale torlacilor (să luăm spre
exemplu Oșâana) există copaci pentru zavetină – înregistratori care nu sunt
închinați unui sfânt anume și nu sunt marcați de elemente creștine. Asemenea
copac, în cazul absenței elementelor creștine, este numit de torlaci Arborele Mare
(Arborele enorm40). Până în prezent, în satul Oșâana a fost păstrat obiceiul tăierii
pâinii ritualice de slavă, pentru slava (sfântul) care nu este sărbătorit în prezența
celor ai casei și a musafirilor, în casa gazdelor, așa cum e obiceiul la sârbi, ci se
sărbătorește lângă înregistrator, adică lângă copacul de cult închinat unor anumiți
37

38

39
40

К. Атанасова, Румънският Крачун – име на празник, митичен герой или забравено
божество?, Българска етнология, кн. 4, София, 1993, 104–119
MEŃIŢA, versurile 531–537: „Brađe, Brađe, fraća Brađe, ¬a răđicăţ pëaùiùirie, Să treś cu
piśëariùirie, Răđicaţ vărvăriùirie, Dă să trec cu mîńiùirie, Să miaşćern io spaćiùirie, Spaţîlor pră
braţîloro.”
E. Morin, op. cit., Belgrad, 1981, 125
În satul Oșâana există un obicei interesant la săteni, când se întreabă unul pe altul când să taie
un anumit arbore în pădure care a depășit restul arborilor așa că spun: „Când o să retezi acel
arbore uriaș sau aștepți să ți-l măsoare?”.
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sfinți creștini, iar acesta e, după părerea lui O. Mladenović și M. Radovanović, care
susțin părerea lui V. Čajkanović, „substitutul unor obiceiuri străvechi închinate
zeităților păgâne“41.
Iată un obicei preluat în întregime dintr-un manuscris, Pâinea ritualică la torlaci, prezentat la cel de-al IV-lea Simpozion internațional de la Svrlig, în 199842:
„La slavă („sfânt”) fiecare gazdă în casa sa, în prezența familiei și a musafirilor, taie
pâinea ritualică. Dar, în satul Oșleana există tăierea colectivă a pâinii ritualice de
slavă. În cătunul Stáro Seló (rom. Satul Vechi) pentru slava de vară („sfântul de
vară“) toți „sfântu Đórđinți” (toți cei care îl serbează pe Sfântul Gheorghe, în general din Topolovnița), în ziua de Sfântul Gheorghe43 (6 mai) și toți „sfântu Nicólinți”
(mai multe neamuri care îl serbează pe Sfântul Nicolae) în ziua de Sfântul Nicolae
de vară44 (22 mai) fac acest lucru lângă „însemnător“, adică lângă copacul de cult și
crucile închinate acestor sfinți. Acești copaci nu sunt considerați de zavetină – dar
și unul și celălalt sunt considerați „copaci sfinți“. În fața însemnătorului se aranjează toate pâinile ritualice care sunt tăiate pe rând de unul dintre gazde, cel mai
des de cel mai în vârstă, care știe cel mai bine să „binecuvânteze“, adică se pricepe
cel mai bine ca prin meșteșugul cuvintelor să exprime urări de bine pentru anul
următor (în tradițiile colective de tip patriarhal, unde ortodoxismul nu avea o mare
influență, gazda casei are astfel rolul de sacerdotium45– remarca autorului). Cu prilejul tăierii folosește colivă și vin, care sunt amestec de grâu și vin (grâul fiert și
vinul reprezintă trupul și sângele lui Hristos) pentru toate gospodăriile, ceea ce pe
lângă tăierea colectivă, indică, de asemenea, colectivitatea, înrudirea de sânge, sărbătoarea. După cel de-al doilea război mondial, conducerea comunistă din acest
sat, odată cu sărbătorirea zavetinei, a interzis tăierea comună ritualică a pâinii și
chiar au tăiat copacii sfinți. După aceea ritualul s-a ținut de fiecare la casa lui, asemănător celorlalți săteni care serbează alți sfinți. Acest exemplu, ca și identitatea
însemnătorului zavetinei și slavei, arată cât de mic e pasul de la slava casei până la
zavetină”.

Așa cum se observă, obiceiul Grinđii, care s-a desfășurat lângă Arborele Mare
se desfășoară în continuare acasă, și așa cum bine știm, o parte chiar a acestui
obicei, în multe părți ale Balcanilor și chiar și la românii din Serbia de Răsărit
41

42

43

44

45

O. Mladenović și M. Radovanović, Cruci de însemnare din Zaglavac i Bugiac, Timoc în secolul XIX,
colecția Institutului de istorie din Belgrad și a Comitetului de împlinire a 150 de ani de la eliberarea de sub turci a regiunii Timoc, Knjaževac, 1988, 213
Tema simpozionului a fost: „Slave, zavetine și alte sărbători ale populației din Serbia de Est și
din zonele învecinate.”
Cultul Sfântului Gheorghe, și toate lucrările care au loc pe parcursul acestei sărbători, sunt deosebit de respectate de românii Serbiei de Răsărit.
Sf. Nicolae, atât de vară, cât și de iarnă, e în mod deosebit răspândit și respectat printre românii
din Serbia de Răsărit. Vezi, spre exemplu, versurile „cu muoš Ńicola-n căpătâi că ie svântu al măi
batrân” din Petrecătura.
Denumirea preotului din Roma antică. În rest, în satul Oșâana, om care îndeplinește tăierea
colectivă a pâinii ritualice pentru sărbătoarea amintită se numește pop, în timp ce cel care taie
pâinea la zavetină se numește colaceár sau în satul Marinovac, colačnic.
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e ridicarea pâinii de trei ori până la grinda de rezistență a casei, cu o lumânare
înfiptă în ea46. De altfel, chiar și la torlaci, cu ocazia ritualului de slavă, după tăierea pâinii, în farfuria cu grâu fiert se pune un pahar cu vin și o lumânare aprinsă
pe care bărbații prezenți o ridică în sus (lumea sfinților).
După prezentarea fragmentelor de mai sus, în favoarea tezei mele pot
afirma că ceea ce odinioară a fost o sărbătoare colectivă a satului, adică a unei
microcomunități, a devenit cu timpul sărbătoarea casei, adică e o sărbătoare de
orice tip, care se desfășura odinioară alături de Marele Arbore (zeitatea absolută),
adică copacul de zavetină, însă cu timpul a devenit sărbătoarea interiorului casei,
iar grinda de rezistență, substitutul Arborelui Mare.
Trebuie să subliniem că, de asemenea, casa e percepută „drept microcosmos”, ca, de altfel, și corpul uman, dar Arborele Mare e în cultura românilor, ca și în
tradiția altor popoare, macrocosmos. Din versurile Petrecăturii știm că rădăcinile
acestuia se află în marea primordială, aceeași pe care elenii au numit-o Okean, în
timp ce sub coroana sa rotundă se află Creația în măreția ei și chiar în vârf lumea
sfinților.
Noi considerăm că macrocosmosul e global. De altfel, cum altfel să indicăm
că nu forțăm lucrurile ca să se potrivească țelurilor noastre, ci că ne comportăm în
concordanță cu faptele din materialul empiric în tragerea concluziilor?
Arborele Mare în versurile din Petrecătura reprezintă macrocosmosul. De
altfel, și motivul „negru” sau cel al „șoimului mare” din vârful lui, care, atunci când
își ia zborul, „Raiul se deschide“, sau motivul „șarpelui galben” și al „vidrei negre”
din coroana acestuia, indică același lucru.
Aceste versuri, atât prin structură, cât și prin frumusețe, se pot măsura cu versurile poetului scandinav Eda sau cu imnurile funerare hitite. Arborele Mare, adică
Brad, (cel mai des) în versurile românești ale Petrecăturii are aceeași semnificație
ca și Ulmu Yggdrasil în versurile poetului Eda și arborele (alograful sumerian GIŠ
GAL, ca și acado-sumerianul GIŠšu RABU, care sunt termeni pentru Arborele Mare)
din imnurile hitite care păstrează amintirea despre Arborele Mare,47 sau zeitatea
46

47

La românii ungureni s-a menținut organizarea tripartită a lumii (de jos, din mijloc și de sus) pe
o axă verticală, așa că sub pâinea colacu prazńicului) se pun două pâini (douo pâń), iar deasupra trei mai mici numite Dumńe-Dzău (au formatul mai mic al unei pâini rotunde cu o cruce
grecească orizontală pusă deasupra /crux graeca/), Sânta Mariia (ca o cruce în forma roții soarelui, și nu ca svastica /crux gammata/ așa cum am crede la prima privire) și Svântu Aranźel are
forma unei pâini mai mici rotunde iar deasupra e așezată crucea lui Anton /crux patibulata/).
Amândouă pâinile de sub cea ritualică sunt destinate lumii celeilalte și nu se ridică la grindă
precum cea de slavă. Închinarea ei grinzii reprezintă prinos adus zeității, cu care pe timpul sărbătoririi se poate comunica. Zeilor cerului li se aduc în dar cele trei pâini menționate, ale căror
denumiri indică pentru ce zei sau sfinți sunt destinate, sub influența creștinismului. Întreaga
procedură de ridicare a pâinii la grindă și ritualul care cu acest prilej se desfășoară merită o
analiză amănunțită care va fi cuprinsă în monografia anunțată despre cultul morților la românii
din Serbia de Răsărit.
A. Loma, Dincolo de cuvinte: reconstruirea legăturilor lecsemice ale limbilor străvechi ca perspectivă a etimologiilor slovene și indoeuropene în: Južnoslovenski filolog, LI, Beograd, 1995, 51–52:

https://biblioteca-digitala.ro

Moștenirea culturală a românilor din Serbia de Răsărit | 139

supremă, adică axa lumii (axis mundi), așa că e imposibil să nu reprezinte micro
cosmosul.
Vă prezint câteva versuri din Petrecătura din Ranovaț și Cladurovo care ne
confirmă fără urmă de îndoială acest lucru.
RĂNOĂŢ, versurile 1–40: La vaĺe, la zavrńito, | Marħe Brad mħa rasarito, | Cu
vîrvărħu păn la śerħo, | Şî cu p÷aĺe đ-o spră mărħo, | Dî la vîrf păn-la pamînto, | Tot
ħe aur şî arźinto, | D÷amńe nu ħe pră pamînto. | Iacă al mortu mħa-źunźare, | Şî dă
brad s-apropiħare, | Şî-n śepħa dă să rugarħe: | „Brađe, Brađe, fraća Brađe, | I-apĺacăţ
vîrvăriĺire, | Da să-m suħ-u spaćiĺire.” | Da şî bradu aşa-ħ spuńare: | „Nu poś, nu poś
să ĺ-apĺecu, | Că-n vîrvăriĺi d-a-mńaĺe, | Ńagră śoħma mħa puħato. | Şî śoħma va
iscońare, | T÷aće-n Raħ va dăşkiđare.” | Da ħar mortu prorugare: | „Brađe, Brađe,
fraća Brađe, | Ia pĺacăţ miźl÷aśiĺire, | Dă să-n suħ-u braţîĺire.” | Da şî bradu aşa-ħ
spuńare: | „Nu poś, nu poś să ĺ-apĺeco, | Că miźl÷aśiĺi d-a-mńaĺe, | Galbin şerpe mħa
puħato. | Cîn-şerpe va śuħerare, | T÷aće Raħ s-va dăşkiđare.” | Dar ş-al mortu prorugare: | „Brađe, Brađe, fraća Brađe, | Ie va strînźeţ p÷aĺiĺire, | Dă să-n suħ piś÷ariĺire,
| Da şî t÷aće oşć÷ariĺire.” | Da şî bradu aşa-i spuńare: | „Nu poś, nu poś săĺ-astrîngo,
| Că în p÷aĺiĺi d-a-mńaĺe, | Ńagră vidră mħa puħato. | Şî cîn-vidra va latrare, | T÷aće
Raħ va đeşkiđare.”
CLADUROA, versurile 224–266: Şăđa Dragan să rugarħo: | „Brađe, Brađe să-n
fi fraćo, | I-apĺacăţ vărvăriĺirħo, | Ş-astrînźeţ tu p÷aĺiĺirħo, | Să trħacă cu piś÷ariĺirħo,
| Să-ş aşćarnă braţîloro, | Braţîlor şî spațiloro.” | Da ħar Bradu aşa-ħ spuńarħo: | „Nu
poś,nu poś săĺ-apĺeco, | Că-n vărvăriĺi da mħeĺo, | Marħe śoħmă s-a puħato, | Ieu oħ
sta da ħa pĺecarħo, | Śoħmiĺi va piońarħo, | Raħu să va dăşkiđarħo, | Dragan-n Raħ că
va treśarħo.” | Dragan sta dă să rugarħo: | „Brađe, Brađe, fraća Brađo, | I-apĺacăţ
miźl÷aśiĺirħo, | Ş-astrînźeţ tu p÷aĺiĺirħo, | Să trħacă cu piś÷ariĺirħo, | Să-ş aşćarnă
braţîloro, | Braţîlor şî spaţîloro.” | Da ħar bradu aşa-ħ spuńarħo: | „Nu poś, nu poś
săĺ-apĺeco, | Că-n miźl÷aśiĺi d-amħeĺo, | Galbin şerpe s-a puħato.” | Iel va sta ĺe va
pĺecarħo, | Şerpiĺi va şuħerarħo, | Raħu să va dăşkiđarħo, | Dragan-n Raħ că treśarħo.
| Dragan sta đe să rugarħo: | „Brađe, Brađe, fraća Brađo, | I-apĺacăţ tu p÷aĺiĺirħo, |
Să-ş aşćarnă braţîloro, | Braţîlor şî spațiloro“, | Da ħar bradu aşa-ħ spuńarħo: | „Nu
poś, nu poś săĺ-apĺeco, | Că-n polcuţîĺi d-aĺe mħeĺo, | Vidră ńagră sa puħato.” | Iel va
sta ĺe va pĺecarħo, | Şî vidriĺi va latrarħo, | Raħu să va dăşkiđarħo, | Dragan-n Raħ că
va treśarħo.
„Copacul sau stejarul din poveștile de demult” ( din  ’demult’ +  ’spus’)
trebuie înțeles ca „arborele sfânt” al mitologiei indoeuropene. În legendele grecești este exprimat prin imaginea copacului (stejarului) ale cărui ramuri țin pământul la Pherecydes (sec. VI
î.Chr.). Isidor din Klementa Aleksandriei a scris despre relatarea algoritmică a lui Pherecydes
  stejarul înaripat’, iar Maxim Tirskmai simplu  ’copac’: în ambele
situaţii e folosit cuvântul cu rădăcină ie. *dereu- (grč. () < *der-dreœ-om, cu reduplicarea). „Străvechea poreclă” homeriană, așa cum Miloš Đurić traduce   ne oferă,
deci, un exemplu de legătură semantică între ’stăvechi’ pentru ie. *dereu- cu înțelesul ’arborele
sfânt’”.
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În rest, cum altfel putem înțelege ritualul Barbura48 (16–18. XII), care se păstrează în satele Podgoraț și Zlot de lângă Bor până în prezent, dacă nu este vorba
de Arborele Mare (Ĺemnu Mare), adică de zeitatea supremă sau axa lumii (axis
mundi)? Este realizat de femei (gazda casei), care, dimineața devreme, pleacă
în pădure (Barbura a marie, 17. XII), să aleagă nuia de stejar (śeroń; Quercus cerris), în fața căreia se închină, ca după aceea, să ridice brațele deschise spre cer
în semn de adorare, întoarsă spre răsărit, după care, îndreptând securea spre
trunchiul stejarului să îl salute Bună đimińeaţa, și să rostească rugăciuni zeității:
Đintîħ să Dzîşe: | „Bună đimińêaţa moşu Părăscău“.49 | „Mulţămesc cu Dumi-Taĺe. |
Ia-ţî scamnu şî şădzî.” | „N-am veńit să şădî, | Numa am veńit să taħ parĲ, | jordzî şî
nuħaĺe, | Să-ngrađesc đe un an đe dzîĺe, | Viţîĺi mħeaĺe.” | Đ-a d÷ara să dzîşe ħar-aşa
şî încă: | Ćimpu50 mħeu.” | Đ-a tri ÷ara să dzîşe ħar-aşa şî încă: | „Bereketu mħeu. |
Moşu Părăscău, | Să rămîńi cu bińe, | Că la ćimp ħar vin la ćińe.”
Trunchiul de stejar pe care gospodina îl taie se târăște până acasă (nu se duce
pe umăr, ca să fie în contact cu pământul, ca spre exemplu Butucul de Crăciun de
la sârbi), iar cu ramurile acestuia se împodobesc cocinile, grajdurile, curțile, fântânile și toată gospodăria, și se dă fiecărui copil din casă să răscolească jarul din
vatra casei și după aceea gazdei și tuturor pe nume li se urează sănătate, noroc,
belșug, îndestulare și fericire, mulți nepoți, turme și grâne.
După cum știm, Paraskeva e forma sârbească a numelui zeiței pe care românii în traducere o numesc Vińeria Marie, iar după părerea noastră sub această
denumire se ascunde substratul antic al zeiței latine a înfloririi naturii Venera
(Venus), care a fost inițial „personificarea gingășiei pe care Jupiter a dăruit-o
oamenilor (Venus Iovia)”51.
Forma masculină slavă Paraskau (Părăscău) este numele de la românii din
Serbia de Răsărit și ar putea reprezenta perechea ei masculină, adică zeitatea
supremă din panteonul roman a lui Jupiter (Yuppiter), zeul luminii și al cerului. El
este, pe lângă ceilalți, respectat și ca „apărătorul câmpiilor și al grădinilor rodnice
... și apărătorul granițelor lor (Iuppiter Terminus)”52, la fel ca și zeitatea amintită de
la românii din Serbia de Răsărit.
Vor fi mulți sceptici față de părerea pe care am dezvăluit-o cu privire la
perechile zeiești din moștenirea culturală a românilor din Serbia de Răsărit,
dar aceasta se poate demonstra și prin alte exemple. Noi știm foarte bine că un
număr mare de ființe demonice din credințele românești în general, nu numai
48
49

50

51
52

Conform calendarului bisericesc e pe timpul Sf. Barbara.
Paraschiva (Părăskeva) e nume de gen feminin și acest nume e folosit de sârbi pentru sărbătoarea pe care românii o numesc Vinerea Mare (Vińerħa Marħe), sub care se ascunde zeița Venera.
Versul Ćimpu mħeu a apărut de la timpu meu, adică de la lat. tempus meum „vremea mea”, însă
în graiul românesc din Serbia de Răsărit are în înțelesul interschimbabil o altă semantică, deci
s-ar putea traduce ca „recolta mea” care se strânge pe parcursul unui an. Un asemenea înțeles
pentru ćimpu se poate obține pe baza propoziției următoare: Cum a fost ćimpu anu-sta.
D. Srejović, A. Cermanović-Kuzmanović, Dicționar de mitologie greco-romană, Belgrad, 1987, 86.
D. Srejović, A. Cermanović-Kuzmanović, op. cit.,184.
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cele ale românilor din Serbia de Răsărit au omologii lor complementari; bunăoară, spre exemplu, tartari și tartariță, drac și drac÷aħcă, moroń și moroń÷aħcă
etc., care reprezintă substitute ale zeităților antice, dar vom aminti și omologii
complementari ai zeităților pe care îi întâlnim în memoria colectivă a românilor din Serbia de Răsărit: aceștia sunt substitutele de la Zînă (< Diana) și Zîn (<
Zeus)53, care sunt amintiți în Petrecăturile din satul Criveli din plasa Bor. Se pune
întrebarea dacă există și alte substitute care să aibă la bază zîn/zînă în Balcani.
Răspunsul este da, deoarece termenul Zanes () Pausanias menționează
cele două statuete de bronz ale lui Zeus, care au fost realizate din banii celor care
au încălcat principiile și normele sportive și olimpice, de către sculptorul Kleon,
contemporanul lui Policlet, la crepida dintre templul Magna Mater și stadionul
din Olimpia54. A găsi legătura dintre aceste două statui din bronz numite Zanes,
care sunt închinate lui Zeus, și denumirile identice de Zanes, pe care le poartă
două localități de pe malul Dunării, una la Karatas, alta în Dońe Butorke, este, în
planul asociației, posibil întrutotul55; și dacă la acestea adăugăm, din domeniul
mitologiei, zeiescul Zîn, care a rămas în memoria colectivă a autohtonilor balcanici, aceeași care, acceptând ceva din culturile greacă și romană, au păstrat
neschimbate o mulțime de motive din mitologiile antice indo-europene, atunci
legătura e perfectă. Despre zeitatea Zîn în memoria colectivă din această parte
a Balcanilor este interesant de amintit și legenda pe care o povestesc locuitorii
satului Pakleștițe de lângă Pirot: precum că aici l-a adus, se spune, Äîn și că aici a
străpuns parul (axis mundi – S.G.), adică a fost înființată o localitate („Blestemata
de acea Äîn care a înfipt aici parul și s-au strămutat aici”)56.
Denumirile celor două localități dunărene, Zanes, pe Dunăre, cu două statuete de bronz ale lui Zeus denumite Zanes, cu epitetul trac Zeus și tracicul
Heros,  „Zevs” (- în inscripția de la Istambul și -
în inscripția de la Plovdiv.  „Zevs” + - „dubrava”), zeul homerian 
„Zeus” (genitiv ), din Eschil  „Zevs” (din antichitatea târzie se citește
), din sudul Traciei  =  „Zeus” (cu trecerea din  > ) și din tracă 
„Zevs” (tracă * provine din ie. di/y/es > lat. dies „lumină, zi, cer, Zeus“),57 ca și
53

54
55

56

57

Denumirea zeității supreme a cerului Zîn poate fi înțeleasă în contextul religiei indo-europene
ca rai, adică grădina cerească a lui Dumnezeu „Garten” (Devenirea 2,8–10), care în olandeză se
numește Zaun (grecește , latinește paradisus care provin de la persanul pairidaāza,
care înseamnă die Umwallung și în sensul intensiv das Umwallte, adică parc), iar liniile caracteristice ale raiului, la românii din Serbia de Răsărit, sunt, pe lângă altele, apa (Revelația 7,17),
umbros (brad) și pomul roditor (pom măi mult „măru”), ca și florile galbene frumos mirositoare
și roșii (bujori de câmp) culori des repetate în versurile Petrecăturii.
N. Papaksaca, Pausania, Atena, 1979, 308
A. Jovanović, Note la lista lui Prokopije: De aedificiis, Arheologia Serbiei de Răsărit, Adunare
științifică, Belgrad – Donji Milanovac, 1995, 261.
Din discuțiile cu colegul Dragoljub Zlatković, de la Muzeul Pirot, am aflat de legenda descrisă
mai sus, cu această ocazie îi mulțumesc călduros.
В. И. Георгиев, Траките и техният език, БАН, София, 1977, pp. 54, 78, 80, 143–146
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forma Dzîn consemnat în regiunea Pirot, cu denumirea zeiască Zîn, care este consemnat în mitologia românilor din Serbia de Nord-Est, mai exact în Petrecăturile
din satul Criveli din plasa Bor, cu aceeași rădăcină și semantică58.
Conform acestui lucru, toate ființele demonice din mitologia românilor în
general, deci și a românilor din Serbia de Răsărit, au pereche și reprezintă substitute ale zeităților antice. Dacă, referitor la moștenirea culturală a românilor din
Serbia de Răsărit, prin teza menționată privind împletirea cultului nașterii și al
morții (în care se pot identifica multe ființe mitologice ca substitute ale zeităților
panteonului grecesc sau roman), nu am reușit să justific în mod exhaustiv faptele
prezentate, cred totuși că, într-o oarecare măsură, le-am ilustrat demonstrativ.
Traducere – Dr. Silvia-Diana Šolkotović

58

În 1998 a ieșit la editura „Nauka” din Belgrad cartea lui A. Škokljev și I. Škokljev sub denumirea
„Zeii Olimpului din Serbia”. Părți din acestă carte sub formă de foileton au apărut în „Politika”
începând de duminică, 28 feb. și până pe 17 martie 1999. La pagina 38 sunt amintite cărți despre
care autorii spun despre boreas și hyperboreeni că „Herodot (IV,32) ... îi localizează la nord de
munții Borei, mai târziu Hemos și Balcani și la sud-vest de sciți și isidonți, ceea ce înseamnă
undeva în ținuturile Dunării de Jos. În monumentele egiptene … ca popoare ‘din nord’ nu sunt
amintiți hiperboreii, ci danunii. Ei apar … și înainte de Homer (VIII î.e.n.), în anul 1400 î.e.n. în
documentul din Tel El Amara (Tel El Amarna – S.G.) ... Din punct de vedere etimologic Danuni
trece din Dan sau Zan, care sunt declinări de la cuvintele Zeus sau Dies.” Danuni au trăit, în
orice caz, lângă râul Danubius. „Cuvântul Danubius je sudura genitivului cuvintelor dan-danu
(zeu – zeului) și bios (viață)... Danubius, deci, înseamnă râul zeiesc al vieții, unde au trăit oamenii de la Dunărea de Jos, danunii. Danunii ca popor sunt amintiți și mai târziu, spre exemplu în
inscripția egipteană din templul lui Medinet Habu din Teba, în semn de mulțumire lui Ramses III,
care în anul 1194. î.e.n. a respins atacurile inamice ‘ale popoarelor de pe mare’ și de pe uscat”. În
foiletonul amintit din 6 martie 1999, la pagina 29 în legătură cu Dunărea și cu Zeus cităm următoarele: „Dunărea e un râu internațional... Denumirea ei latină e Danubius (conform lui Herodot
 / Danuvios – remarca autorului). Din punct de vedere etimologic e vorba despre
o sudură ... care provine din cuvintele  /  (Dios / Zeus), al căror format bucal , 
(Dan / Zan), provenind din rădăcina ,  (di, dios) „strălucitor, strălucirea cerului”. Am adăuga aici că orașul Vidin (în izvoarele Ad malum, Bononia, , Bãdinã, etc. Vezi: S. Gacović,
Etimlogia fundamentelor neslave din oiconimia sangeacului de la Vidin din secolele XV și XVI,
Zaječar, 1993, pp. 34–35) la românii din Serbia de Răsărit și Bulgaria de nord-vest se rostește Đii
< rom. Dii, care întotdeauna se poate lega de etimologia Di-, Dia-, Diu asimilabil cu Zi- etc., pe
care Tomašek și Dečev într-o suflare îl identifică cu teonim  și cu grecescul teonim al numelor -, -,  și similar.
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DASCĂLI, CĂRTURARI ȘI OAMENI DE ȘTIINȚĂ
MEHEDINȚENI, DIN ANII 1840–1996,
PREOCUPAȚI DE CULEGEREA ȘI TEZAURIZAREA
DE FOLCLOR ȘI LEACURI MEDICALE
Nicolae Chipurici
MAÎTRES D’ ÉCOLE, PROFESSEURS ET HOMMES DE SCIENCE
DE MEHEDINȚI ET LEUR INTÉRÊT DE COLLECTIONNER
ET CONSERVER LES TEXTES CONCERNANT LES REMÈDES
MÉDICAUX TRADITIONNELS (1840–1896)
L’ auteur rend hommage à ces habitants, parfois anonymes, de Mehedinți, instituteurs, prêtres, professeurs, médecins, hommes de science, lesquels, au long
d’un siècle et demi presque, avaient collectionné des textes folkloriques relatifs aux remèdes médicaux populaires, trouvés dans les villages du pays. Leur
contribution fut précieuse pour la création et l’enrichissement de grands corpus
de textes conservés dans les archives, ou édités dans les publications spécialisées, livrant ainsi aux chercheurs une intéressante banque de données insuffisamment explorée.
Mots clé: collection folklorique, folklore medicale, personalites de Mehedinți,
XIX-XX siecles
Cuvinte cheie: culegere folclor, folclor medical, personalități mehedințene, sec.
XIX-XX

În dicţionarele enciclopedice editate de Academia României, folclorul a fost
definit ca totalitate a producţiilor artistice, literare, muzicale, plastice, coregrafice, dramatice şi mimice create şi răspândite de popor şi care producţii au caracter sincretic, colectiv, anonim şi oral1.
Deşi în această definiţie nu s-a făcut nicio trimitere la producţiile populare de
folclor şi leacuri medicale, descântecele, vrăjile, farmecele şi leacurile obţinute
din plante şi minerale fac parte din totalitatea creaţiilor populare.
1

Micul dicţionar enciclopedic, București, 1967, p. 376.

DROBETA, Etnografie, XXVII/2017, p. 143–152
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Romulus Vulcănescu, în lucrarea sa „Dicţionarul de etnologie” a definit folclorul şi ca parte a manifestărilor culturale „ce alcătuiesc folclorul şi este studiat
global de etnologie şi, parţial, de folcloristică „2.
În acest dicţionar, folclorul este prezentat ca o creaţie populară constituită
într-un sistem unitar de superstiţii, credinţe, practici magice, mituri, cunoştinţe
empirice, legende, proverbe, cântece, dansuri păstrate prin tradiţie în viaţa spirituală a unui grup etnic, popor, naţiune3.
De asemenea, în acest dicţionar, între categoriile de folclor este menţionat şi
cel medical, cu precizarea că toate categoriile de folclor evoluează, se adaptează
şi actualizează în consonanţă cu cerinţele şi aspiraţiile spirituale ale societăţii în
cursul ei.
Aşadar, în a doua jumătate a secolului XIX şi în prima jumătate a secolului
trecut, tematica folclorului în general, precum şi a celui medical în particular nu
mai erau aceleaşi cu cele din secole anterioare.
Spre exemplu, secularizarea averilor mănăstireşti în 1863/64 a pus capăt
medicinii populare de bolniţă. Răspândirii orale a tuturor categoriilor şi speciilor de folclor i s-a adăugat cea a răspândirii, păstrării şi valorizării prin intermediul culegerilor scrise, a publicării şi tipăririi lor, a constituirii de arhive de folclor
depozitate la muzee, societăţi culturale şi la alte persoane juridice, precum şi la
culegători de folclor şi reviste de folclor (arhive de folclor la destinatar, cum a fost
şi arhiva revistei „Izvoraşul”, la Mehedinţi).
De asemenea, în a doua jumătate a secolului XIX, au fost puse bazele ştiinţei
care avea ca obiect de studiu folclorul. Această ştiinţă, numită folcloristică, în
concepţia contemporană, este ramură a etnologiei, alături de etnografie.
Sistemul creaţiei populare şi cel ştiinţific de cercetare a acesteia au început să
fie investigate, la noi în ţară de B.P. Haşdeu şi continuat de Simion Florea Marian,
Lazăr Șăineanu, I. – Aurel Candrea, Ovid Densuşianu, Tache Papahagi ş.a 4. Spre
deosebire de alte categorii de folclor, cel medical nu are caracter ocazional, nu
este determinat de sărbătorile calendaristice, aniversări, comemorări etc., ci este
determinat de situaţii individuale, de reaua stare de sănătate.
Descântecele, farmecele şi vrăjile erau practicate numai înainte de ivirea
zorilor sau numai după apusul soarelui, şi numai în anumite zile5. Din punct de
vedere cantitativ, descântecele cele mai frecvente erau cele împotriva bolilor,
urmate de cele privitoare la dragoste. Descântecele, pentru lumea satelor, nu
erau poezii rostite, ci medicamente spuse în forme ritmate. O etapă nouă în istoria creaţiei populare din ţară şi Mehedinţi s-a deschis
În ultimele decenii ale secolului al XlX-lea, oameni de cultură şi de ştiinţă din
ţară, ca şi din Mehedinţi cărora, după 1900 şi apoi, după înfăptuirea statului unitar
2
3
4
5

Romulus Vulcănescu, Dicţionar de etnologie, Ed. Albatros, București, 1979, p. 85 şi 140.
Ibidem, p. 140.
Ibidem.
Ibidem
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român la 1 decembrie 1918, li s-au alăturat zeci şi zeci de dascăli şi cărturari, cei
mai mulţi anonimi care, prin culegerea şi răspândirea în scris a folclorului au deschis o etapă nouă în istoria creaţiei populare din ţară şi Mehedinţi.
Ovidiu Bârlea compara pe aceşti cărturari cu vrednicele şi cinstitele albine
ale folcloristicii româneşti şi remarca contribuţia masivă a cărturarilor de la sate,
învăţători şi preoţi modeşti, la culegerea folclorului nostru de toate speciile, cei
mai mulţi rămaşi în anonimat ori, cel mult, cunoscuţi în cercuri restrânse locale
şi rareori de puţini specialişti din domeniu, aşa cum, de la Mehedinţi, au fost Gh.
N. Dumitrescu-Bistriţa, Mihalache Simcelescu şi Dem. Păsărescu6, dar şi mulţi
alţii.
Căci din categoria celor anonimi, prea puţin cunoscuţi, ori uitaţi cu desăvârşire, au făcut parte şi foştii dascăli şi cărturari mehedinţeni: Antonie Ion (Datura),
avocat; Iancu Bârneanu din Şişeşti; Constantin N. Burileanu (diplomat); Dumitru
Buzatu, preot; Constantin Cernăianu, învăţător; Constantin Ciobotea, învățător;
Constanţa Ciuhurezu, învăţătoare; Constantin Clanoveanu, învăţător; Constantin
Danilescu, învăţător; Barbu N. Dumitrescu, învăţător; Iosif N. Dumitrescu, învăţător; Pompeiu Hossu-Longhin, învăţător; Ionescu D. Constantin D. Ionescu, profesor
şi scriitor; Emanoil Lega, ziarist; Constantin Pajură, profesor; Nicolae I. Paralescu,
învăţător; P. Partenie, teolog; Ștefan Pârligras, preot; Ștefan I. Paulian, profesor;
Adrian Em. Popescu, învăţător; Iuliana Precup Badâi, învăţătoare; Virgi Presură,
învăţător; Virgil N. Racoveanu, învăţător; George Roiban, învăţător; Petre Severin,
profesor; Gheorghe Ţurai, preot şi învăţător; Vasile Vârcol, profesor, ş.a7.
Revistele „Ion Creangă”, „Florile dalbe”, „Floarea darurilor”, „Cultura poporului”, „Cunoştinţe pentru mulţi”, „Luceafărul”, „Doina”, „Albina”, „Tudor Pamfile”,
„Satul”, „Comoara satelor” Sibiu; „Viaţa la ţară”, „Opaiţul satelor”, „Lumina poporului”, „Lumina satelor” Craiova şi, neapărat, „Izvoraşul”, au fost neobosiţii şi
generoşii cărăuşi ai comorilor folclorice de toate genurile, inclusiv ale celui medical cu speciile lui, culese, cu mare dăruire, deşi nu aveau pregătire de specialitate,
de către menţionaţii dascăli şi cărturari din vestul Olteniei.
Aceşti dascăli şi cărturari cutreierau satele şi împrejurimile, căutau păstrătorii de folclor, îi ascultau, notau creaţiile folclorice spuse de ei şi le prezentau
revistelor spre a fi tipărite şi răspândite / păstrate în scris, arhivate şi valorizate de
specialişti. Aşadar se trecea de la calea orală, la cea scrisă, precum şi la păstrare
sigură, la valorizare ştiinţifică şi durabilă a folclorului.
Cercetând colecţia revistei de muzică, folclor şi artă populară naţională
6

7

Iordan Datcu, S.C Stroescu, Dicţionarul folcloriştilor. Folclor literar românesc. Ed. Ştiinţifică şi
Enciclopedică, Bucureşti, 1979, p. 9–13. La Mehedinţi au fost zeci de învăţători şi preoţi culegători
şi păstrători de folclor, care au fost şi au rămas cvasi anonimi.
Nicolae Chipurici, Comorile Izvoraşului, Ed. M.J.M. Craiova, 2009, indici de nume, p. 281–322,
precum şi culegătorii de folclor Balica I.C., Samarineşti; Bărbulescu C.I.P., Zegaia; Cerbulescu
N.;Clanovean.; Dârvăreanu Virgil, Gemeni; Paralescu Angelica; Popescu Nicolae Samarineşti;
Stroe Oancea, ziarist; Ţinică Gh., preot; Ţurai V. Gheorghe, colaboratori la revista mehedinţeană
de folclor „Izvoraşul”. Alţi dascăli şi cărturari din Mehedinţi au colaborat la alte reviste de profil.
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„Izvoraşul” s-a constatat că din cele 170 de descântece, farmece, vrăji şi superstiţii publicate (culegeri sau grupaje de culegeri), un număr de 40 au aparţinut unui
număr de opt învăţători, un medic şi un normalist, toţi mehedinţeni.
În ordine alfabetică aceşti folclorişti şi culegerile lor au fost:
Dr. Odiseu Apostol (ns. T. Severin, 1895 – Bucureşti 1980).În anii 1930–1933
i s-au publicat cinci culegeri „De deochi”, o culegere „De dălac” (bubare), două
culegeri „De gâlci”, trei culegeri de „Superstiţii”, o culegere „De bube”, o culegere
„De sclintitură”, un grupaj de descântece şi vrăji de frică şi o culegere de deochi
(orbalţ)8. A început să culeagă folclor, împreună cu fratele său, în vacanţele de
licean la Turnu Severin. În anii 1932–1940 a publicat şi în revistele „Cultura poporului”, „Cunoştinţe pentru mulţi”, „Ion Creangă” din Bârlad ş.a. Materiale de medicină populară a trimis Academiei de Ştiinţele Medicinii din Göttingen și Societăţii
de Istoria Medicinii din Paris. (Nicolae Chipurici, Răstimp, nr. 4 (22), 2002, p. 24–25).
Grigore Bălulescu din Zegaia. Din culegerile sale de folclor medical, revista
„Izvoraşul” i-a publicat culegerile: „De potcă”, „De zăbavă” şi „De junghi”9.
Iacob Dăncău, normalist, căruia redacţia Izvoraşul” i-a publicat culegerea
„De bubă10
Iosif N. Dumitrescu, învăţător din Bistriţa – Mehedinţi căruia, din culegerile şi
colecţiile sale de folclor medical, redacţia revistei „Izvoraşul” (condusă de fratele
său Gheorghe) i-a publicat: „Descântece de doare sec”, din Zegaia; „Descântece”
„Vrăji” (din Zegaia); „De zgaibă şi de vânt” (din Valea Copcii); „Descântece de
gâlci”; „Descântece de izdat”; „Descântece de brâncă”; „Descântece de bube” şi
„De năjit”11.
Pompeiu Longin-Hossu, transilvănean, din 1932–1940, învăţător şi director
al Şcolii Primare de Stat Orşova – Gara, a fost din cei mai activi colaboratori ai
revistei „Izvoraşul”, pentru rodnica sa participare, redacţia revistei premiindu-l.
Dintre creaţiile de folclor medical trimise, redacţia „Izvoraşul” i-a publicat: „Cine
a deochiat?”; „Credinţe” şi „Blesteme”12. De asemenea, a colaborat cu revistele „Comoara satelor” din Sibiu, „Gazeta Jiului”, „Tudor Pamfile”, Ţara fagilor
(Bucovina), cu Muzeul de Etnografie al Transilvaniei, căruia i-a depus două caiete
cu credinţe şi obiceiuri, iar în anul 1936 redacţiei „Izvoraşul” i-a trimis 16 descântece, rămase nepublicate13.
Ioan N. Paralescu (ns. La Cacoţi, 12.03.1906), învăţător la Vârciorova, Stigniţa,
Gemeni şi Cacoţi. De asemenea a fost redactor la marele ziar „Universul”, bibliotecar la Asociaţia Publiciştilor Români din Bucureşti etc. Cu mare plăcere, bucurie şi
8

9
10
11
12
13

Nicolae Chipurici, Comorile Izvoraşului, Edit. M.J.M. Craiova, 2009 (bibliografia revistei), cotele
1459, 1466, 1468, 1474, 1482, 1485, 1593, 1508, 1519, 1528,2029 şi 2036
Ibidem, cota 1454.
Ibidem, cota 1452.
Ibidem, cotele nr. 1466, 1450, 1455, 1456, 1476, 1479, 1484, 1538.
Ibidem, cotele nr. 1478, 2030, 2114. O colecţie de 800 de file a fost trimisă „Izvoraşului”.
Nicolae Chipurici, Folcloriştii noştri (…), în „Răstimp”, nr. 1(23)/2000, p. 17.
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migală, învăţătorul şi ex-învăţătorul I.N. Paralescu a cules folclor din toate categoriile tematice de pe tot cuprinsul ţării. în 1925 a început să publice în „Izvoraşul”.
Apoi a colaborat şi cu revistele „Luceafărul”, „Albina”, „Familia”, „Cele trei Crişuri”,
„Doina”, „Datina”, „Satul”, „Buceacul”, „Viaţa la ţară” ş.a., la care a colaborat şi în
anii 1938–1914. Din marea sa recoltă folcloristică, datorită revistei „Izvoraşul” s-au
păstrat şi opt culegeri şi colecţii de folclor medical: „De deochi”, „De brâncă” (din
Cacoţi); Descântece, farmece, vrăji” (din Cacoţi); a doua colecţie de Descântece
farmece, vrăji” (din Cacoţi); Descântece, farmece, vrăji” (colecţia din Sopote);
idem (a treia colecţie din Cacoţi); idem (a patra colecţie din Cacoţi) şi „Credinţe
din Cacoţi în legătură cu sarcina15”.
Adrian Em. Popescu (Ohaba, 30.01.1904–1985). A fost învăţător la Văgiuleşti
(1924–1927) şi la Covrigi (1927–1976). Preocuparea şi pasiunea sa de culegător şi
păstrător de folclor a fost puternic influenţată de folcloristul Gh. N. DumitrescuBistriţa, încă din perioada lui de normalist căruia, în anul 1974, îi mărturisea: „...
adun şi eu folclor şi-l intabulez în reviste, separat pe genuri. Fac aceasta şi pentru
că, cu sufletul ştiinţei tale, prin „Izvoraşul”, m-ai făcut să iubesc folclorul în care,
toată viaţa, am găsit profunzime în gândire, frumuseţe şi bunătate”16. Adrian Em.
Popescu – Covrigi a adunat folclor în sute de colecţii, dar nu a publicat decât în
1977, „Cântece de pe Jilţuri” (224 pagini). Celelalte, necorespunzând din punct de
vedere politic, nu au fost publicate şi au rămas transcrise în registre despre care
nu se mai ştie nimic.În revista „Izvoraşul” i-a fost publicată creaţia populară „De
întorsură” (din Covrigi)17.
Gheorghe Roiban, învăţător, poet şi scriitor din Vânjuleţ, referindu-se la folclor şi revista de muzică şi folclor „Izvoraşul”, scria apăsat în 1925: „O datorie pe
care n-o găsim în regulamente, dar care trebuie să fie scrisă în conştiinţa fiecărui
14

15

16
17

Nicolae Chipurici, Folcloriştii noştri (…), în „Răstimp”, nr. 1(23)/2000, p. 17. Cu o scrisoare din
mai 1938 din Durostor, I.N. Paralescu anunţa pe Gh. N. Dumitrescu că îi trimitea 5 descântece
diferite, medicină populară, credinţe etc., spre a publica cât credea. La 10 mai 1955 din Galaţi,
în scrisoarea prin care îi trimitea o notiţă biografică menţiona: „Un lucru mă miră în ce priveşte
materialul. Eu am trimis aici aproape tot ce aveam cules(…). Cred că poate fi rătăcit printre
multe câte sunt depozitate aici. În ce priveşte culegerile sunt din: cântece poporane, strigături,
datini şi obiceiuri la diferite ocazii din viaţă, vrăji şi descântece, medicină populară, plante
cunoscute şi însemnătatea lor(…), monografia satului Cacoţi. Din materialul cules, cca. 80% a
fost publicat în diferite reviste, ziare şi aparte în arhiva de pe lângă Universitatea din Cluj”(Idem,
Tezaur epistolar „Izvoraşul”, vol.II, 2002, p. 268 şi 272).
Idem, Comorile Izvoraşului (…), cotele bibliografice nr.1469, 1569, 1585, 1586, 1589, 1590, 1593
şi 2099. În anul 1955, I.N. Paralescu îi scria lui Gh. N. Dumitrescu, cel mai merituos şi mai
însemnat folclorist din Oltenia, că „…din grădina sufletului românesc şi a trăirilor lui spirituale
avea pregătite, pentru tipar, volumele „Din frunză de păr” şi „Din oloica maichii Ioana(vrăji
şi descântece)”. De asemenea avea gata volumul d poveşti din Cacoţi: „Aslan Ostrova”şi
„Monografia satului Cacoţi”, (presărată cu tradiţii, legende etc.) dacă aceste manuscrise au
fost păstrate sau nu, nu se ştie. Depunerea lor la muzeu ori arhive ar fi o binefacere pentru
patrimoniul cultural al Mehedinţiului.
Idem, Folcloriştii noştri(…), în „Răstimp”nr. 2(20) /2002, p. 15–17.
Idem, Comorile Izvoraşului (…), cotele bibliografice nr. 1567.
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învăţător, este să ne salvăm ce se mai poate salva din frumoasele noastre comori
populare (...). Colegii mehedinţeni, ca şi cei de aiurea, în clipe de răgaz să pună
mâna pe condeiu şi să scape de la moarte atâtea tezaure vrednice de a străluci
printre ale neamului românesc”18. Din culegerile sale de folclor, revista „Izvoraşul”
i-a publicat creaţia populară medicală „Lăiatul cu oman”19.
Mihalache I. Simcelescu, născut în comuna Greci, 1908, din părinţi plugari. A
decedat la 1 noiembrie 1983. Absolvent al Şcolii Normale „Domnul Tudor” (1921–
1927). A fost învăţător la şcolile primare din Pavăţ, Izvorălu, Marmanu, Bădiţeşti,
Ciochiuţa şi Zegaia. A fost un neobosit culegător de folclor din satele unde a fost
învăţător şi din vecinătăţile lor, zece din caietele completate trimiţându-le, în anii
1930, Arhivei de Folclor din Cluj, fapt pentru care a fost premiat20.
In anul 1936, împreună cu Iosif N. Dumitrescu, fratele .folcloristului Gh.
N. Dumitrescu-Bistriţa, a cules şi publicat folclor literar în „Izvoraşul”21.
M. Simcelescu a fost, prin excelenţă, culegător şi colecţionar de folclor, inclusiv medical, pentru a fi arhivat şi păstrat spre a nu dispărea. Nu ţinea să-i fie şi,
neapărat, tipărit. Astfel, în anul în care a trecut în nefiinţă (1983), avea o colecţie
de peste 200 de creaţii populare (inclusiv de medicină şi farmacie populară), precum şi încă alte trei categorii cu diferite specii22.
Lipsa interesului instituţiilor de profil de a achiziţiona, păstra şi valoriza aceste
manuscrise culturale este regretabilă ca şi interdicţia dată Arhivelor Statului de a
nu prelua, în păstrarea lor, acest gen de documente şi manuscrise.
Dem Păsărescu s-a născut la 18 iulie 1911 în comuna Cojmăneşti, jud.
Mehedinţi. A fost învăţător, scriitor, poet şi culegător de folclor. A decedat pe
front, la Krimskaia – Cuban, lovit de un proiectil (14 aprilie 1943). A scris şi publicat multe nuvele, poezii, epigrame, descrieri, precum şi culegeri de folclor pe
care le-a trimis Academiei de Folclor din Cluj, al cărei membru corespondent a
fost şi care, în 1934, l-a premiat. În anul 1943, post mortem, a fost premiat şi de
Gruparea învăţătorilor Scriitori. Cu creaţiile sale şi cele de folclor a colaborat la
multe reviste şi gazete: „Izvoraşul”, „Opaiţul”, „Satul”, „Pământ şi suflet oltenesc”,
„Şcoala Mehedinţiului”, „Şcoala şi viaţa”, „Vremea”, „Munca literară” ş.a.23.
18
19

20
21

22

23

Şcoala Mehedinţiului, T. Severin, an I, nr. 1, 1925.
Nicolae Chipurici, Comorile Izvoraşului (…), cota bibliografică nr. 1563. În anul 1924, Gh. Roiban
s-a oferit să preia şi conducă partea literară a „Izvoraşului”(Idem, Tezaur epitolar „Izvoraşul”, vol.
II, 2002, p. 348). În 1939 a trimis pentru publicare, în acestă revistă, creaţia populară medicală
„Frăsinelul şi drăgăveiul”, plante medicinale(Ibidem, p. 349). În 1922, când a trimis „Lăiatul cu
oman”, Gh. Roiban menţiona că era o colecţie de datini şi obiceiuri „cam voluminoasă”, Ibidem,
p. 347.
Idem, Folcloriştii noştri (…), în „Răstimp” nr. 1(19)/2002, p. 26–27.
Idem. A cules şi publicat creaţii populare în revistele „Satul”, „Opaiţul satelor” din 1929–1942.
Cu”Izvoraşul” era în „amozitate”. (Idem, Tezaur epistolar „Izvoraşul”, vol.II, 2002, p. 362–363).
Ibidem. În mapele cu creaţii populare nepublicate din arhiva revistei „Izvoraşul” este posibil să
se afle şi folclor medical de la M. Simcelescu.
Idem, Tezaur epistolar „Izvoraşul”, vol. II, 2002, p. 274. În anul 1957, soţia lui Dem. Păsărescu, a
trimis „Izvoraşului” o scrisoare în care menţiona că, o parte din folclorul adunat de Dem a fost
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Asemenea acestor dascăli şi cărturari, care au contribuit la descoperirea de
păstrători şi răspânditori orali de folclor, la culegerea, în scris, de la aceştia a creaţiilor populare, la alcătuirea de colecţii, la publicarea sau arhivarea lor publică
ori particulară, au contribuit şi ceilalţi dascăli şi cărturari mehedinţeni menţionaţi, dar economia acestei comunicări nu mai permite informaţii documentare în
referire la ei şi activitatea lor de culegători, colecţionari şi publicişti de folclor în
general şi medical în special. Lor le rezervăm o altă comunicare.
În continuare ne vom referi la oameni de ştiinţă mehedinţeni care s-au ocupat de medicina şi botanica populară, de cercetarea lor ştiinţifică şi valorizarea în
sprijinul dezvoltării modeme a medicinii şi farmaciei ştiinţifice, precum şi a culturalizării poporului. Lucrările lor, rezultate din astfel de preocupări au fost şi sunt
dovezi peremptorii în acest sens.
În ordine cronologică, prezentăm aceste lucrări şi pe autorii lor mehedinţeni.
Cărturarul poliglot şi unionist Grigore Miculescu a publicat, în anul 1878, la
Sibiu, „Colecţia de recepte din economia, industria, comerciu şi chemia pentru economi, industriaşi şi comercianţi”.
Din ţară, Transilvania şi din ţări vestice, Gr. T. Miculescu a adunat, selectat şi
publicat 541 de reţete, cu scopul de a veni în ajutorul poporului român, a nevoilor lui economice şi de sănătate ale oamenilor şi animalelor domestice, cum Gr.
T. Miculescu preciza în cuvântul său introductiv, intitulat semnificativ „Poporului
român”24. Peste 75 de reţete din cele 541 selectate în lucrare aveau destinaţie medicală, „cu privire la cura diferitelor morburi periculoase atât la oameni, cât şi la
animale, carii deseori fiind folositoare ajuta cu succes, chiar şi în acele cazuri unde
medicii au abisuri”25.
Botanistul şi medicul Dimitrie Grecescu (ns. 1840, Cerneţi – oct. 1910),
fost director al Laboratorului de Botanică Medicală şi al Grădinii Botanice de la
Cotroceni. Ajuns membru al Academiei României, a publicat remarcabila lucrare
ştiinţifică „Conspectul florei României”26. Cu denumirea lor populară şi unde se
aflau în ţară, au fost prezentate 2450 de specii şi 5850 de varietăţi, precum şi
„Flora medicală a României” ş.a.

24

25

26

trimis acestei reviste spre a fi publicat (Ibidem, p. 275. Fusese trimis din 1936, deşi era împiedicat
de alte ocupaţii ca să poată transcrie tot materialul folcloristic ce poseda (Ibidem, p. 273).
Gr. T. Miculescu, lucr. cit. Editoriu Nicolae Negruţiu Sibiu, 1878, 75 pagini, aflată la Bibl. Acad.
României şi o copie la Arh. Naţ. Mehedinţi, fond Gr. T. Miculescu, ds. 7, p. 1.
Ibidem. Reţete medicale sunt sub nr. de ordine 2–3, 5–9, 18–19, 51, 63, 74–77, 85, 89, 91, 114–118,
124, 127, 128, 134, 138, 149, 150, 152–163, 167, 214–217, 219, 220, 224–227, 271, 273–277, 289, 318–
328, 391, 392, 398 ş.a. În timpuldomniei lui C. Brîncoveanu şi D. Cantemir, diplomatul Dimitrie
Corbea alcătuise un dicţionar cu denumirea a 431 de plante cu valenţe vindecătoare de boli,
scris în limbile latină şi română.
A XXI-a reuniune naţională de istoria medicinei, Ed. Sitech, Craiova, 2017, p. 112 şi 181. Botanistul
de renume mondial, Alex Borza, la elaborarea lucrării sale şi a colaboratorilor, „Dicţionarul
etnobotanic”, a folosit, ca sursă, lucrarea lui Dimitrie Grecescu.
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Chiar şi marele medic, chimist şi general, Constantin Dumitrescu Severeanu
(ns. Cioponea la 4/11 mai 1840 în Batoţi – Dumbrava) s-a aplecat cu respect asupra
medicinii populare, în 1880 publicând lucrarea „Medicina populară”27, lucrarea
de popularizare a medicinii.
Prof. dr. doc. Victor Gomoiu (ns. 19 dec. 1882, Vânju Mare – Bucureşti, 6 febr.
1960) a fost umanist de excepţie, apărător al nedreptăţilor şi suferinţelor din
lumea satelor. În lucrarea sa „Din istoria medicinii” ca şi în revista „Izvoraşul” a
publicat folclor medical28. În anul 1929 el a fondat Societatea Regală de Istoria
Medicinii, Farmaciei, Veterinăriei şi de Folclor Medical.
Medicul Odiseu Apostol (ns. La T. Severin, 27 martie 1895 Bucureşti?Bucureşti, 7 ian. 1980) a colaborat, Ia revista „Izvoraşul”, cu 12 culegeri de folclor
medical29.
Dumitru Gr. Constantinescu (ns. la Boca – Broşteni), 3 febr. 1909 – Bucureşti,
2000) a avut preocupări şi contribuţii meritorii în domeniul cercetărilor plantelor medicinale şi al etnobotanicii. A fost autor sau coautor al lucrărilor: „Formular
fitoterapeutic”, „Plante medicinale. proprietăţile lor terapeutice şi modul de
folosire”30ş.a.
Ioan – Iancu Jianu (ns. 1880, T. Severin – Bucureşti, 1972), medic de anvergură
europeană ca şi mehedinţeanul Constantin Dumitrescu Severeanu, în activitatea
sa s-a aplecat şi asupra etnobotanicii autohtone. De pe această poziţie, în timpul
primului război mondial, al ocupaţiei străine, al crizelor economice interbelice,
a venit în sprijinul populaţiei sărace din judeţ şi Tr. Severin31. Spre exemplu, în
anul 1916, în colaborare cu medicul N. Bondescu, prof. Martinescu, farmacistul
Anghelescu şi alţii, au alcătuit şi publicat un repertoriu al plantelor medicinale
autohtone, pe care cei în nevoi să le culeagă şi folosească fără nici un efort bănesc.
în 1926, în partea de nord-est a oraşului, a înfiinţat şi ţinut în activitate Ateneul de
propagandă sanitară şi, în judeţ, 22 de farmacii rurale nelipsite de flori şi plante
medicinale. Ore de medicină şi igienă populară au fost introduse şi în programele
şcolilor secundare.
În condiţiile economice şi sociale grele pentru existenţă şi asigurarea sănătăţii populaţiei, datorate celei de a doua conflagraţii mondiale, secetei şi a foametei
care i-au urmat, medicina şi farmacia populară din Mehedinţi, unde se afla şi un
număr însemnat de refugiaţi din Moldova, erau foarte solicitate. Elevii şcolilor de
la ţară erau obligaţi să culeagă flori de muşeţel, de tei, de soc, frunze de pătlagină,
27
28
29
30

31

Ibidem, p. 186.
Nicolae Chipurici, Comorile Izvoraşului, Ed. M.J.M. Craiova, 2009, p. 230, regest. 2825.
Ibidem, p. 131–142 şi 230–233.
Editura Medicală, Buc., 1986, 265 p. şi 61 planşe color. Lucrarea a fost publicată cu titlul”Să ne
cunoaştem plantele medicinale, proprietăţile lor terapeutice şi modul de folosire”.
În timpul ocupaţiei militare străine(1916–1918), toate farmaciile din T. Severin şi cele din Baia
de Aramă, Strehaia, Vânju Mare au fost interzise şi închise de autorităţi străine. Deschise şi la
îndemâna populaţiei au rămas”minunile naturii” şi lecuitoarele satelor.
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de mentă, cicoare şi alte plante medicinale şi să le aducă la şcoală, de unde erau
dirijate destinaţiilor de folosire.
Astfel, elevii şcolilor din Corlăţel, Floreşti, Peşteana şi Zegujani recoltau
cicoare; cei de la Bala de Sus, Burila Mare, Căzăneşti, Ciovâmăşani, Corcova,
Crainici, Husnicioara, Prunişor, Peri şi Şimian – cimbru de câmp; cei din Broşteni,
Buiceşti, Ciovârnăşani, Ergheviţa, Gura Motrului, Lupşa – coada calului; coarne
– cei din Bâltanele, Corcova, Husnicioara, Stângăceaua, Şimian şi Tâmna; izmă
de pădure aduceau elevii de pe valea Bahnei, a Topolniţei, Ponoare – Zăton; din
pădurile Ciovârnăşani, Corcova, Corlăţel, Hinova, Pătulele ş.a. erau recoltate
măceşe; muşeţelul se recolta (flori) din localităţile Bala de Sus, Crivina, Devesel,
Dumbrava, Dumbrăviţa, Izvorul Aneştilor, Grozeşti, Tâmna ş.a.; flori de soc din
zonele Bahna – Podeni, Ilovăţ – Firizu, Bala de Sus, pădurile Devesel, Hinova,
Bala, Nadanova, Prunişor, Stângăceaua; păduri din care se recoltau florile de tei
alb ş.a.m.d.
Criza economică şi de sistem în care ţara noastră a intrat începând cu anul
1980 a determinat adoptarea de politici şi măsuri pentru o posibilă contracarare
şi ieşire din această situaţie. Pentru asigurarea consumului necesar de medicamente produse cu cheltuieli mai mici şi accesibile la desfacere, plantele medicinale, remedii de tratament cu istoria cea mai veche şi cea mai răspândită în lume,
constituiau calea de urmat. Puterea de partid şi de stat nu putea să nu ţină seama
şi de cercetarea ştiinţifică a fitoterapiei române, bazată pe medicina populară, în
scopul sănătăţii populaţiei. In aceste circumstanţe, cu acceptarea autorităţilor de
partid şi a direcţiei judeţene de stat, a fost lansat proiectul „Plantele medicinale
în judeţul Mehedinţi” de către farmacistul dr. doc. Virgil S. Torjescu, prof. biolog
Mioara Vişan şi dr. Ioan Buzatu32. Pe teren, în cuprinsul întregului judeţ, autorii
proiectului au identificat circa 162 de specii de plante medicinale, le-a stabilit
denumirea populară şi în limba latină, localităţile şi răspândirea în judeţ, partea
(părţile) plantei de folosit, acţiunea farmacodinamică a fiecărei plante, întrebuinţarea terapeutică şi observaţii. Cu aceste informaţii au alcătuit un repertor alfabetic pe care l-au depus structurii judeţene de partid şi celei de sănătate publică.
De asemenea, cu sprijinul Trustului „Plafar” Bucureşti (ing. Florentin Crăciun)
şi al Direcţiei Sanitare Mehedinţi, au fost stabilite 100 de ha de teren pentru a
fi cultivate cu plante medicinale. Patru hectare din cele o sută au fost fixate a fi
lângă Spitalul Judeţean Mehedinţi, în partea de nord, care, cu timpul, urmau să
devină grădină botanică. Nefiind finanţat până în decembrie 1989 iar în mai 1985
Torjescu Virgil decedând, proiectul acesta a rămas numai document de arhivă.
In anul 1986, dr. Virgil T. Geiculescu a publicat lucrarea „Bioterapia”, în prefaţa căreia pleda pentru ca medicina ştiinţifică să-şi completeze viziunea integralistă cu ceea ce medicina populară (etnobotanică) a oferit medicinii naturiste
32

O copie a acestui proiect se află la autorul acestei comunicări.El a fost datat: 1982. Dr. doc.
farm. Virgil Torjescu s-a născut la 29.01.1911 în Dămineşti, fostul judeţ Roman şi a decedat la
09.05.1985 în Tr. Severin.
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după mai bine de un secol de experienţe şi demonstraţii de netăgăduit33, adică
de la botanistul Dimitrie Grecescu şi ceilalţi medici originari din Mehedinţi deja
amintiţi. (Alţii, fiind din alte judeţe, nu au făcut obiectul acestei comunicări).
In acest context, proiectul farmacistului dr. doc. Virgil S. Torjescu şi al colaboratorilor săi a fost o reală pierdere, o valoroasă contribuţie ştiinţifică pierdută
pentru judeţ şi nu numai.

33

Dr. Virgil T. Geiculescu, Bioterapia. Reţete medicale fără medicamente chimioterapice. Ed.
Ştiinţifică şi Enciclopedică, Bucureşti, p, 5.
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PERSONALITĂȚI CULTURALE ȘI ACȚIUNI
ROMÂNEȘTI ÎN PARADIGMA PROMOVĂRII CULTURII
TRADIȚIONALE A ROMÂNIEI ÎNTRE ANII 1960–1975
Paula Cutean
PERSONNALITÉS CULTURELLES ET ACTIONS ROUMAINES EN
PARADIGME DU PROMOUVOIR LA CULTURE TRADITIONNELLE
DE LA ROUMANIE ENTRE LES ANNÉES 1960–1975
L’auteur analyse d’un fin regard des aspects concernant les stratégies promotionnelles du régime communiste des années ’70, ses desiderata de légitimité
et consolidation de crédibilité sur le plan extérieur. Sont examinées et commentées la présence des personnalités exponentielles de la culture roumaine,
subtilement engagées dans la propagande communiste, tout comme l’amalgame des produits culturels touristiques imbriqués des thèses politiques idéologiques et l’existence des phases de confrontation entre les Etats communistes
et l’Occident capitaliste.
Mots clé: système communiste, stratégies de promotion, stratégies de confrontation, propagande culturelle et touristique, image distorse
Cuvinte cheie: sistem comunist, strategii de promovare, strategii de confruntare, propagandă culturală și turistică, imagine distorsionată

Se poate observa că de-a lungul anilor ’60, Institutul Român pentru Relaţiile
Culturale cu Străinătatea a derulat o strategie diversă de promovare a potenţialului cultural şi turistic românesc, apelând la o serie de intermediari, oameni de
cultură italieni, însă reprezentanţii I.R.R.C.S. optaseră clar pentru personalităţi cu
puternice vederi de stânga, cu acţiuni politice şi culturale în spirit marxist şi cu o
posibilă capacitate de conciliere şi popularizare a „operelor” realismului socialist. În 1958, academicianul Emil Condurachi dona Academiei Italiene albume ce
ilustrau potenţialul turistic inedit al României, cu imagini etnografice din Delta
Dunării, din Valea Bistriţei, albume despre oraşele medievale, dar şi albume de
artă, ilustrând creaţiile celor mai cunoscuţi pictori români.

DROBETA, Etnografie, XXVII/2017, p. 153–168
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În a doua parte a anilor ’60, mai precis în 1967, profesorul şi cercetătorul
Tancred Bănăţeanu vizita câteva oraşe importante din Franţa, şi mai ales muzeele de istorie şi artă tradiţională din aceste oraşe, în vederea stabilirii unor relaţii culturale, dar şi de promovare a potenţialului artei tradiţionale româneşti.
Profesorul donează Facultăţii de Istorie din Montpellier o colecţie de peste 250
de volume de etnografie, artă populară şi folclor românesc, discuri şi diafilme1.
Aceste produse culturale reprezentau un instrument de popularizare a frumuseţilor culturale ale României în rândul cercurilor studenţeşti franceze, dar constituiau şi un instrument de lucru pentru lectoratul românesc din Montpellier. Chiar
prelegerile ţinute la Facultatea de Litere şi Ştiinţe Umaniste a Universităţii din
Montpellier puteau constitui deopotrivă forme de promovare şi propagandă, în
relaţie cu imaginea externă a României. În spiritul aceleiaşi propagande culturale
(şi cu finalităţi turistice), profesorul și etnologul Tancred Bănăţeanu stabilea o
serie de demersuri pentru schimbul de publicaţii şi de articole despre potenţialul
cultural şi turistic al celor două ţări. Mai mult decât atât, erau stabilite detaliile
organizării unei expoziţii permanente româneşti la Universitatea din Montpellier.
Din aprecierile aceluiaşi cercetător român, se putea deduce faptul că autorităţile comuniste doreau transformarea, la nevoie, a lectoratului românesc din
Montpellier într-un centru de propagandă pentru regimul comunist2.
Un alt raport, care analiza acţiunile de propagandă culturală de-a lungul
anului 1966, considera că o modalitate de diseminare a potenţialului cultural şi
turistic românesc era reprezentată de trimiterea unor delegaţii culturale şi a unor
ansambluri artistice peste hotare (cca. 3200 de persoane componente ale delegaţiilor româneşti, pe anul 1965). Astfel de acţiuni erau considerate cu un coeficient
de reuşită propagandistică foarte ridicat. Mai mult decât atât, de-a lungul anilor
1965 şi 1966 fuseseră trimise în străinătate peste 40 de expoziţii tematice, între care
amintim: Expoziţie de pictură şi sculptură contemporană în R.P. Chineză, Expoziţia
de cultură şi pictură a secolului XX în U.R.S.S., Expoziţie de artă plastică contemporană în Republica Socialistă Federativă Iugoslavia, Expoziţie de carte (inclusiv turistică) în Republica Socialistă Cehoslovacia3. Acţiunile propagandistice cu acest
profil au fost orientate sistematic şi către statele capitaliste: Expoziţie de artă
veche românească în Statele Unite ale Americii, Expoziţie de artă plastică „Ion
Ţuculescu” în Franţa, Expoziţie de pictură pe sticlă şi xilogravură în R.F. Germană,
Expoziţie de artă plastică „Brăduţ Covaliu, Ion Irimescu” în Norvegia, Expoziţie
de cărţi şi tipărituri vechi şi publicaţii actuale în Franţa, Expoziţie de scenografie
în Franţa, Expoziţie de artă plastică a tinerilor artişti români în Italia, Expoziţie de
pictură pe sticlă în Olanda4.
1

2
3
4

Arhivele Naţionale Istorice Centrale, Fond C.C. al P.C.R., Secţia de Propagandă şi Agitaţie, dos.
26, 1967, f. 17. (se va cita A.N.I.C).
A.N.I.C, Fond C.C. al P.C.R., Secţia de Propagandă şi Agitaţie, dos. 26, 1967, f. 17.
ANIC, Fond C.C. al P.C.R., Secţia de Propagandă şi Agitaţie, dos. 26, 1967, f. 20.
ANIC, Fond C.C. al P.C.R., Secţia de Propagandă şi Agitaţie, dos. 26, 1967, f. 40.
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Un domeniu prioritar în propaganda turistică îl reprezenta participarea
României la festivalurile internaţionale de filme, acesta fiind poate, pentru deceniul al şaptelea, cea mai coerentă oportunitate de promovare atât a cinematografiei româneşti, cât şi a României în ansamblu. Autorităţile reportau ca pe un
succes faptul că în ţările socialiste fuseseră organizate chiar zile ale filmului românesc (exemple elocvente fiind R.S. Cehoslovacă şi R.P. Bulgară). Crescuseră chiar şi
vânzările de filme artistice româneşti, cca. 115 în 1966, faţă de 78 de filme de scurt
metraj şi documentare în anul 1965. Filmele româneşti fuseseră achiziţionate în
27 de ţări5. Anul 1966 reprezenta un succes, din această perspectivă, mai ales
că România fusese prezentă la 58 de festivaluri cinematografice organizate peste
hotare, iar cinematografia autohtonă se făcuse remarcată prin câteva producţii.
Schimburi culturale intense în perioada 1965–1966 avuseseră loc cu Franţa, Italia
şi S.U.A., mai ales că România încheiase acorduri culturale cu aceste state.
O altă acţiune reper, organizată în România de această dată, dar care atrăsese atenţia a numeroşi specialişti, se includea Simpozionului cu tema Muzeele
etnografice în aer liber, organizat sub egida Comitetului Naţional al Consiliului
Internaţional al Muzeelor. Acest eveniment reunise 66 de specialişti din 22 de ţări,
aceştia luând contact cu etapele dezvoltării muzeografiei româneşti, şi cu valorile etnografice, etnologice şi antropologice locale. Mai mult decât atât, reuşita
propagandistică era detectată de autorităţi la nivelul relaţiilor stabilite între specialiştii români şi străini, dar mai ales în ceea ce priveşte posibilitatea organizării unor expoziţii româneşti în ţări socialiste şi capitaliste. Un alt rezultat pozitiv
invoca cele 42 de titluri de lucrări româneşti apărute în străinătate, dar şi participarea României la 19 expoziţii şi târguri internaţionale de carte, creându-se astfel
premisele unei familiarizări prin lectură cu România6.
În prima jumătate a anilor 60, mai precis în 1963, scriitorul Miguel Angel
Asturias vizita România şi realiza câteva note de călătorie, cuprinse într-o lucrare
cu titlul Note de călătorie în ţara românilor. Lucrarea se dorea a fi, conform referatului întocmit de activiştii din cadrul Secţiei de Propagandă şi Agitaţie a C.C.-ului,
un ghid turistic inedit despre România, pentru potenţialii turişti străini. Spre deosebire de opiniile critice exprimate anterior de autorităţi vizavi de impresiile de
călătorie ale lui Silvio Micheli (care ignoraseră pe alocuri reţetarul ideologic), cartea lui Miguel Asturias7 este integral conformă dezideratelor propagandei: „Unele
5
6

7

ANIC, Fond C.C. al P.C.R., Secţia de Propagandă şi Agitaţie, dos. 26, 1967, f. 67.
ANIC, Fond C.C. al P.C.R., Secţia de Propagandă şi Agitaţie, dos. 27, 1967, f. 17, dos. 21, 1961–1966,
f. 27.
S-a născut la 19 octombrie 1899, în Ciudad de Guatemala. Pentru a scăpa de persecuţiile
dictatorului Estrada Cabrera, părinţii săi se refugiază la ţară, în provincia Baja Veracruz. Astfel,
Asturias şi-a petrecut o mare parte din copilărie în atmosfera încărcată cu miturile indiene, care
aveau să-i influenţeze în mare măsură operele literare. Mai târziu se întoarce cu părinţii săi în
capitală, unde va urma cursurile liceale, iar apoi se va înscrie la Facultatea de Drept. În 1920
participă împreună cu ceilalţi studenţi la revolta care a răsturnat regimul lui Cabrera. Peste trei
ani este însă silit să fugă din ţară din cauza loviturii militare din 1921 şi a prigoanei la care erau
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aprecieri exagerate, o apologie puţin euforică, totul s-a rezolvat paradiziac. Totul a
fericire, horă sau cu anumite confuzii teoretice, cu afirmaţii insuficient de susţinute
prin date comparative: industria, una din cele mai bune din Europa, etc.”8. Cele 230
de pagini dactilografiate ale lucrării oferă suficiente temeiuri autorităţilor pentru
a considera lucrarea un veritabil instrument de propagandă pentru regimul socialist9. Mai mult decât atât, lucrarea vorbeşte la superlativ despre regimul comunist, insistă pe datele pozitive care ilustrau avântul industriei, subliniază entuziasmul omului nou, creator şi, mai ales, surprinde pitorescul peisajelor, toate
acestea fiind ingredientele ofertei turistice româneşti. Autorul referatului lucrării
lui Asturias remarcă chiar importanţa politică a unei asemenea lucrări: „cartea ne
va face, neîndoielnic, un mare serviciu în străinătate. Ea va răspunde întrebărilor,
îndoielilor multor oameni de bună credinţă, va da o lovitură grea multor calomnii. Aceasta, cu prestigiul şi cu argumentarea faptică şi artistică a lui Asturias”10.
Observăm că şi în acest context discursul turistic este impregnat cu elemente de
factologie politică, ilustrând opoziţia dintre intenţiile regimului de promovare
a Republicii Socialiste şi de obturare a abuzurilor interne şi contraatacurile la
adresa României, venite din partea inamicilor de clasă. Pe lângă limbajul tipic
propagandei, aflată în răfuială cu duşmanii reali sau imaginari ai regimului, sesizăm un imperativ organizaţional şi acţional al regimului Dej11. Era vorba tocmai de
nevoia de a identifica şi alte personalităţi de talia lui Asturias, care, într-un context sau altul, să intre în serviciul României şi să deruleze, deliberat sau nu, acţiuni culturale de credibilizare a României pe plan extern. Autorităţile considerau
chiar că o imagine mai mult decât pozitivă în plan extern va crea efecte imediate
şi în planul politicii interne, contribuind pe undeva la detensionarea raporturilor
sociale12.
O altă modalitate de care responsabilii cu propaganda din cadrul Asociaţiei

8
9
10
11
12

supuşi cei cu vederi progresiste. Între 1923 şi 1933 locuieşte în Paris, aceasta reprezentând o
perioadă importantă pentru formarea viitorului scriitor. Traduce în limba spaniolă Popol Vuh,
epopeea indienilor quiches şi publică volumul Legendele Guatemalei. Succesul traducerii
în franceză a acestui volum îl integrează societăţii artistice din Paris. Îi cunoaşte pe Henri
Barbusse, Pablo Picasso, Jean Cocteau, Tristan Tzara şi întreţine o strânsă prietenie cu latinoamericanii Cesar Vallejo, Alejo Carpentier, Arturo Uslar Pietri. Întreţine o bogată activitate
politică şi publicistică, publicând peste 2000 de articole în ziarele şi revistele din Guatemala,
Mexic, Argentina. În 1933 se întoarce în Guatemala, scrie sonete şi alte poeme (reunite mai târziu
într-o antologie publicată la Buenos Aires). O dată cu căderea dictatorului Ubico, Miguel Ángel
Asturias se implică în viaţa politică a ţării sale, reprezentând Guatemala ca ministru consilier
la Buenos Aires şi Paris, şi ca ambasador în El Salvador. Tot în această perioadă se impune ca
un mare romancier de limbă spaniolă, publicând romanele Domnul Preşedinte şi Oameni de
porumb.
ANIC, Fond C.C. al P.C.R., Secţia de Propagandă şi Agitaţie, dos. 26, 1967, f. 17 dos. 27, 1967, f. 1.
ANIC, Fond C.C. al P.C.R., Secţia de Propagandă şi Agitaţie, dos. 26, 1967, f. 17 dos. 27, 1967, f. 8.
ANIC, Fond C.C. al P.C.R., Secţia de Propagandă şi Agitaţie, dos. 27, 1967, f. 173.
ANIC, Fond C.C. al P.C.R., Secţia de Propagandă şi Agitaţie, dos. 27, 1967, f. 45.
ANIC, Fond C.C. al P.C.R., Secţia de Propagandă şi Agitaţie, dos. 28, 1967, f. 19.
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România se prevalau pentru a contura o imagine de deschidere a regimului faţă
de reprezentanţii perioadei interbelice. Astfel, urmaşii familiilor politice care conduseseră România erau proiectaţi de periodicele care se adresau străinătăţii întro lumină cât se poate de favorabilă, mimându-se o anume solidaritate a regimului cu aceştia. La rândul lor, cei din urmă remarcau avântul social-economic al
României, vorbind despre legăturile profunde pe care le nutreau faţă de patria
de origine. De asemenea erau rememorate experienţele turistice pe care le trăiau la revenirea în România precum şi angajamentul pe care şi–l luau în vederea
promovării României în spaţiul occidental. Un exemplu elocvent îl oferă Barbu
Călinescu, fiul primului ministru asasinat în anul 1939, arhitect cu o poziţie solidă
în cadrul corpului profesoral de la Cambridge.
Vizitând România, la invitaţia asociaţiei cu acelaşi nume, acesta amintea:
„cu doi ani în urmă am făcut o excursie la mânăstirile din Nordul Moldovei. M-am
gândit că ar trebui să fac ceva ca ele să fie vizitate şi de arhitecţii englezi şi mai cu
seamă de englezi”13. Deducem aici un tip de angajament public pe care un intelectual format în Occident şi–l asumă, aşa după cum propaganda dorea să arate
acest tip de mobilizare. Mai mult, detectăm o anumită solidaritate a lui Barbu
Călinescu cu interesele politice ale factorilor de decizie de la Bucureşti. Acest tip
de solidaritate ar fi însemnat pentru regimul comunist o recunoaştere a sa pe
plan internaţional. Era în acelaşi timp o formă insidioasă de legitimare.
O ală modalitate frecventă, prin care autorităţile comuniste înţelegeau să
promoveze potenţialul cultural şi creator al României, se referea la apelul la patrimoniul cultural (artistic) sau la personalităţile de prim rang ale culturii române
din deceniile anterioare14. Procesul exportului de imagine culturală presupunea,
printre altele, editarea unor albume de artă de condiţii grafice ridicate şi concentrate pe evidenţierea numeroaselor personalităţi creatoare din panteonul cultural românesc. Un astfel de instrument putea să fie însoţit de texte de prezentare, exclusiv în limbile germană, engleză sau rusă. Înţelegem astfel că ele erau
destinate exclusiv exportului, prin intermediul instituţiilor specifice subordonate
Ministerului Comerţului Exterior sau Institutului pentru Relaţiile Culturale cu
Străinătatea. Asemenea albume reprezentau, după caz, „piesele forte” ale expoziţiilor internaţionale la care România era parte participantă. Adesea, ele reprezentau cel mai bun purtător de cuvânt asupra autenticităţii creaţiei locale. Un astfel
de album, apărut în 1969 şi însoţit de textele artistului Ionel Jianu (redactat integral în limba germană), era dedicat pictorului Nicolae Grigorescu. Calitatea albumului este remarcabilă, acesta fiind parţial color şi structurat pe câteva teme predilecte din creaţia lui Nicolae Grigorescu. Se poate considera că reproducerea peisajelor celebre ale artistului prin intermediul acestui album putea să fie o invitaţie
13
14

Tribuna României, 1973, p. 3.
Aceste personalităţi se aflau la rândul lor într-un plin proces de reabilitare, astfel că antrenarea
lui Arghezi, Călinescu sau Bakonsky în asemenea acţiuni, reprezenta modalităţi prin care
regimul le oferea posibilitatea de a –şi arăta „recunoştinţa” şi de a le fi admis trecutul.
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la turism15. Un alt album, închinat tot lui Grigorescu, apărut în 1978, este însoţit
de texte în limbile franceză şi engleză, aparţinând lui Henri Focillon şi reprezentând o pledoarie pro-clasicistă în ceea ce privea creaţia lui Grigorescu. Faţă de
albumul anterior, ediţia din 1978 este mai elaborată şi conţine un tabel cronologic
complex, dar şi referinţe româneşti şi străine despre opera lui Grigorescu. Şi acest
album putea reprezenta un mod de suscitare a interesului iubitorilor de artă din
afara graniţelor României şi o invitaţie de a cunoaşte opera artistului la faţa locului16. Conţinutul său constituie o continuă pledoarie asupra ineditului peisajelor
româneşti, fiind golit de conţinutul politic, inerent la alte asemenea lucrări.
Continuând seria albumelor de propagandă culturală, Editura Meridiane
dedica un alt album, Luchian, şi această publicaţie beneficiind de o cronologie
detaliată în limbile franceză şi engleză17. Un alt posibil punct de atracţie pentru
turiştii străini, dar şi pentru iubitorii de vestigii istorice, era reprezentat de bisericile medievale transilvănene, prezente în limbajul istoriografic comunist sub
numele de cetăţi ţărăneşti. Un astfel de album era elaborat de criticul de artă
George Oprescu, tradus în limba germană în 1961 şi publicat în R.D.G. la Dresda.
Calitatea albumului (cu fotografii alb-negru integral) se remarcă mai ales dacă
avem în vedere detaliile ştiinţifice abundente ce puteau convinge orice iubitor al
istoriei sau artei medievale să vină să le viziteze18. O astfel de publicaţie reprezintă un argument serios, de prezentat în contextul promovării imaginii României,
din perspectivă culturală.
O altă piesă de export valoroasă a fost creaţia pictorului Alexandru Ciucurencu.
Criticul de artă Mircea Deac elabora şi publica în 1978 un album parţial color, dedicat lui Alexandru Ciucurencu. Publicaţia era însoţită de texte în limbile germană şi
engleză, cuprinzând simultan şi câteva referinţe externe asupra prezenţei artei lui
Ciucurencu în afara graniţelor României. Arta lui Ciucurencu se remarcă la expoziţiile din Praga, Budapesta, Sofia şi Plovdiv, generând interesul unor critici de
artă din ţările respective, care, în presa culturală din ţările lor, omagiază numele
autorului.
Exista o puternică componentă politică în discursul omagial al albumului,
referitoare la asimilarea operei pictorului cu marile provocări ale industriei comuniste. Astfel, autorul devine un pledant al ilustrării „succesului” comunismului în
România. Unul dintre tablourile la care se face des referire în critica epocii a fost
Export de tractoare, crearea acestui tablou fiind motivată chiar de Ciucurencu
prin cuvintele: „pe mine m-a impresionat în mod deosebit imaginea tractoarelor
româneşti, a tractoarelor pe care acum le fabricăm în ţară”19. Discursul creaţiei
lui Ciucurencu capătă accente politice atunci când autorul înţelege să promo15
16
17
18
19

Grigorescu, 1969, p. 78.
Grigorescu, 1978, p. 90.
Alexandru, 1978, p. 54.
Oprescu, 1961, p. 90.
Deac, 1978, p. 97.
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veze imaginea României, prezentând cinci lucrări la Expoziţia Internaţională de
la Moscova, în anul 1976, intitulată „30 de ani victorioşi”20. Asemenea producţii
artistice se înscriu perfect în efortul continuu al autorităţilor comuniste de a păstra şi de a conferi, după caz, accente politice demersurilor expoziţionale externe.
Prezenţa politicului la Ciucurencu este vizibilă în componenţa albumului amintit,
acolo unde, alături de peisaje şi natură moartă, apar reproduceri cu trimitere la
conceptul de lumpen21. Nu este omis de la reprezentare nici conceptul luptei de
clasă, astfel încât, în albumul prezent la expoziţiile externe este inclusă şi o reproducere după tabloul intitulat Epilogul răscoalelor – 1907.
În galeria personalităților literare angrenate în efortul de propagandă românească (precum a fost cazul lui A.E. Bakonsky22) îl întâlnim şi pe criticul literar
Petru Comarnescu, acesta fiind autorul unei ediţii critice asupra creaţiei lui
Octav Băncilă. Albumul în cauză beneficia de reproduceri alb-negru şi color după
operele lui Băncilă, însoţite de menţiuni critice în limbile română şi franceză23.
Evident, un asemenea album a beneficiat de un tiraj consistent, parte din acesta
regăsindu-se în expoziţiile internaţionale de carte. Prezenţa unor personalităţi
exponenţiale ale culturii româneşti în efortul de propagandă turistică, între anii
1960–1980 poate denota mai multe sensuri.
În primul rând, putem identifica aici intenţii ale legitimării regimului şi dezideratul de consolidare a credibilităţii Românei pe plan extern, în contextul procesului firav de distanţare faţă de URSS. Într-un alt sens, putem desprinde maniera în care regimul comunist înţelegea să-i reabiliteze pe aceia care cunoscuseră
20

21
22

23

Este vorba de lucrările: Export de tractoare, Nu ne veţi înfrânge!, Modernizarea agriculturii în
R.S. România, Noul pod peste Dunăre, Primul întâi mai liber.
Amintim aici tablourile: Spălătoreasă, Călcătoreasă, Tăietor de lemne.
Aspecte inedite în cazul Lucian Blaga (adăugându-se, astfel, noutăţi în cadrul urmăririi
sale informative care se efectua temeinic) aflăm tot în acest volum 1 al dosarului informativ
A. E. Baconsky, unde, în „Fişa biografică” (10 XII 1958) aflăm că în ultimul timp a depus tot interesul
să atragă la colaborare, în cadrul revistei „Steaua”, pe poetul şi filosoful idealist burghez Lucian
Blaga, în cercul intim, Blaga vorbind despre Baconsky a afirmat următoarele: „în ultimul timp
Baconsky a fost criticat la Partid (organizaţia P.M.R. – n.n.) Este regretabil că Baconsky a ajuns
în situaţie grea. Este un băiat de treabă care a încercat să revizuiască linia îngustă şi stearpă
a Partidului în problemele literare. Într-o oarecare măsură a şi reuşit. „Steaua”, faţă de alte
reviste a reuşit să realizeze o oarecare destindere. Baconsky a fost criticat şi în legătură cu mine
(L. Baga) deşi colaborarea mea la revistă s-a făcut cu mari precauţii. Am publicat 3 traduceri
din poezia lui Rilke acceptate de E.S.P.L.A pentru volumul de tălmăciri din lirica universală; a şi
scris prefaţa la acest volum după ce aceasta a fost predată şi acceptată. Sper că Baconsky nu
va avea de suferit din cauza mea. Prezenţa lui în fruntea revistei o consider pozitivă. Baconsky
e „bun român”, educabil şi sensibil faţă de spiritualitatea etnică. În ultimii doi ani poezia lui a
evoluat, evident ea a trebuit să facă concesii. Ar fi o pierdere pentru noi dacă l-ar schimba”. Şi
delaţiunea informatorului continuă: „La fel, Baconsky A. şi membrii mai de seamă ai redacţiei
„Steaua” îşi tolerează reciproc slăbiciunile elaborând directivele unei literaturi apolitice, care
ignoră aspectele actualităţii socialiste, ploconindu-se în faţa culturii occidentale.” A. E. Baconsky
urmărit de Securitate, Ioana Diaconescu, 2009.
Comarnescu, 1972.
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recluziunea, din motive politice sau de frondă, după momentul 23 august 1944.
Regăsim în menţionatul efort, nume importante: Tudor Arghezi, semnând prefaţa unui album intitulat România, editat în anul 1960; A. E Bakonsky vizitează
Italia, Franţa, Austria, RFG, începând cu anul 1967. Volumele sale de poezii sunt
traduse în germană sau franceză şi reprezintă instrumente de propagandă culturală românească la expoziţiile de carte din Occident24.
Un moment aparte în biografia lui Bakonsky îl reprezintă călătoriile în Europa
şi în Asia, de la sfârşitul anilor 50, soldate cu apariţia unui volum de reportaje de
călătorie, cu valoare de legitimare a regimurilor comuniste (direct şi de legitimare
a progreselor regimului comunist instalat în România). Este o perioadă destul
de încordată în raporturile sale cu autorităţile comuniste, fiind în plină derulare
dosarul său de urmărire informativă. Cu toate acestea, faptul că i se permite să
călătorească în spaţiile statelor socialiste, la doar câtiva ani de ruptura sa faţă
de tribulaţiile realist socialiste, poate fi înţeles în mai multe chei de interpretare.
Pe de-o parte poate fi vorba de acţiuni de convingere asupra autorului că revoluţiile comuniste (în ţările satelit ale URSS) sunt nu doar o certitudine ci şi în plină
expansiune, sunt de nezdruncinat. Pe de altă parte, poate fi înţeleasă permisiunea autorităţilor tocmai prin aceea că se vor putea folosi ulterior, în sens propagandistic, de cele văzute şi scrise de Bakonsky în periplul său european şi asiatic.
Deloc întâmplător, volumul Călătorii în Europa şi Asia apare la o editură cu rol de
politizare a mesajului literar, de purificare sau aliniere ideologică. În fine, într-un
al treilea sens, călătoriile şi volumul lui Bakonsky, în opinia noastră pot fi înţelese
şi dintr-o cheie analitică pe care am mai evocat-o cu alte ocazii, aceea potrivit
căreia şi demersurile reportericeşti ale unui important scriitor, ca şi statutul său
politic şi personal (de renegat sau paria pentru regim) pot să fie asimilate şi nivelate politic de cenzură, iar pe viitor Baconsky putea servi cauzei comunismului
naţional25.
24

25

Bakonsky, 1954; Idem, Călătorii în Europa şi Asia, 1960; Idem, Cluj şi împrejurimile sale. Mic
îndreptar turistic, 1963.
Nu toţi scriitorii clujeni agreează stilul autoritar al lui Baconsky şi nici poezia lui. Ov.
S. Crohmălniceanu îi reproşează, de la Bucureşti, că lirismul lui se pierde „într-un fel de noapte
a istoriei” şi că în versuri se aude prea des „zgomot de tălăngi ancestrale” („Luceafarul“,
nr. 4, septembrie 1958). Cornel Regman considera (în „Tribuna“, 22 noiembrie 1958) că
poezia lui A. E. Baconsky, în totalitate, nu „înregistrează o intrare în lumea de idei şi visuri şi
sentimente a socialismului“… Un alt critic, redactor la „Steaua“, George Munteanu, trimite o
scrisoare Regionalei de Partid în care denunţa erorile şi comportamentul, după el reprobabil,
al redactorului şef… Regionala de Partid ia în serios aceste acuzaţii şi cere scoaterea poetului
de la direcţia revistei… Ceea ce se şi întâmplă. În ianuarie 1959, A. E. Baconsky este înlocuit la
conducerea „Stelei” cu Aurel Rău şi, promiţându-i-se o altă publicaţie („Secolul 20“) se mută la
Bucureşti. În locul lui este preferat insă Marcel Breslasu. A. E. Baconsky este nevoit să trăiască
din traduceri, din publicistică şi din cărţile pe care le publica din ce în ce mai greu. Adversarii
lui, mulţi şi stăruitori, îl acuză de câte ori au prilejul de „diferitele variante de evazionism” (Mihu
Dragomir). Călătoreşte mult, ţine un jurnal public, traduce din poeţi moderni, scrie romanul
„Biserica neagra” (rămas in manuscris) şi reuşeşte să publice volumul de versuri „Cadavrul
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Reţinem şi alţi oameni de litere, dublaţi de calitatea de jurnalişti, îndemnau,
din paginile aceleiaşi reviste („T.R.”), să viziteze spaţiul rural românesc, satele tradiţionale şi chiar aşezămintele de lângă mânăstiri. Fără argumente solide, Toma
George Maiorescu, redactorul unei cunoscute reviste de turism a perioadei, susţinea existenţa unui aflux crescut de turişti străini care preferau să–şi petreacă
cea mai mare parte a concediului. Pledoaria autorului este una relativ simplă,
axată pe descrierea mediului natural din satele moldave, acolo unde invitaţia era
lansată26. Era susţinută ideea unui tip de agroturism, incipient, prin care propaganda comunistă căuta să inducă diversitatea turismului românesc dar şi o
anume deschidere a acestuia faţă de opţiunile turiştilor occidentali.
Debutul anilor ’70 a atras după sine un impuls ideologic dat propagandei
externe a României. Astfel, în iunie 1972 se constituia, la nivelul Comitetului
Central al Secţiei Propagandă şi Agitaţie, o Comisie de coordonare a propagandei
externe româneşti. Aceasta urma să fie coordonată direct de Secţia menţionată
dar şi de secretarul C.C. pe probleme internaţionale27. Atribuţiile comisiei vizau:
– dezbaterea şi aprobarea programului activităţilor de propagandă peste
hotare, inclusiv pe acela destinat emigraţiei. Evident acest program trebuia supus
aprobării C.C-ului28;
– coordonarea acţiunilor de propagandă externă ale instituţiilor centrale,
pentru o cât mai bună cunoaştere peste hotare a politicii interne şi externe a regimului Ceauşescu29;
– analiza formelor de organizare şi a conţinuturilor propagandei externe,
corespunzătoare politicii externe a României, adaptarea lor la specificul diferitelor zone şi ţări dar şi categoriilor sociale cărora se adresează30.
Aceeaşi comisie urma să impulsioneze activităţile instituţiilor responsabile,
pentru sporirea numărului de articole, studii, informări, materiale documentare
despre societatea şi economia R.S.R31. Trebuia intensificată propaganda externă
în contextul organizării expoziţiilor României, din diversele târguri internaţionale.
La fel de importante erau şi filmele istorice sau documentarele cu specific turistic
sau cultural, în special pentru vizitatorii externi. Vizitele delegaţiilor străine tre-

26
27
28
29
30
31

in vid” (1969). Este prieten, in acest răstimp, cu Marin Preda, dar prietenia se strică atunci
când Preda – director al Editurii „Cartea Româneasca” – refuză sa-i publice (în 1971) parabola
anticomunistă „Biserica neagră“… S-au făcut şi se fac încă multe speculaţii pe seama acestui
refuz, aducându-se învinuiri lui Preda că nu a avut curajul să publice romanul prietenului său.
Un fapt este sigur: niciodată cenzura comunistă n-ar fi acceptat tipărirea acestei satire negre în
care este vizat un regim totalitar condus de o „Ligă a cerşetorilor“, Eugen Simion, I, 2011; Eugen
Simion, II, 2011.
Sate… 1973, p. 90.
Arhivele Naţionale Istorice Centrale, Fond CC al PCR, secţia Cancelarie, dosar 71/1972, 23–29.
A N. I C., Fond C.C al P.C.R, secţia Cancelarie, dosar 71/1972, f. 89.
A N. I C., Fond CC al PCR, secţia Cancelarie, dosar 71/1972, f. 97.
A N. I C., Fond CC al PCR, secţia Cancelarie, dosar 71/1972, 94.
A N. I C., Fond CC al PCR, secţia Cancelarie, dosar 71/1972, ff. 87.
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buiau organizate detaliat, astfel încât ele să atingă obiectivul vizat de autorităţile
comuniste – o cât mai bună cunoaştere a realizărilor regimului. Evident, era vorba
de o cunoaştere controlată. Trebuiau reluate cu intensitate activităţile de propagandă ale Asociaţiei România, în special în rândurile emigraţiei româneşti32.
Toate aceste măsuri, dincolo de rezultatele imediate vizate, denotau incontestabil o continuă nevoie de legitimitate a lui Ceauşescu în plan extern.
Elemente ale cultului personalităţii lui Nicolae Ceauşescu se identifică la
nivelul articolelor din periodicele destinate construirii imaginii destinată exteriorului. De fapt, componenta politico-ideologică din textele de prezentare, surmontează pe aceea de imagine turistică a României.
În aprilie 1973 revista „Tribuna României” elabora un reportaj amplu despre umanismul lui Ceauşescu, despre caracterul amplu al personalităţii sale,
recunoscute chiar de publicaţiile din Occident. Autorul articolului este nimeni
altul decât Eugen Barbu, acela care insista în abordarea sa pe faima lui Nicolae
Ceauşescu, suficientă pentru a induce un interes foarte mare pentru România,
în rândul potenţialilor vizitatori străini. Nicolae Ceauşescu apărea drept un spirit
adânc, înţelegător, un om al poporului, un român ospitalier, gata să stea de vorbă
cu fiecare delegaţie străină care ar vizita România. Imaginea sa de aşa-zis lider
redutabil era recunoscută chiar de Occidentul imperialist, de publicaţiile specifice acestuia: „O revistă din RFG îmi confirmă ceea ce noi cei de acasă ştiam, că
se scoală la 5 de dimineaţă, că taie iarba din curte ca un ţăran, după care citeşte
ziarele şi ia din sertar o hârtie pe care şi aşterne gândurile sale curate[…]. Poporul
îl iubeşte pentru că simte în el un fiu al lui, un om care din fragedă tinereţe s-a luptat pentru drepturile celor mulţi. Iată de ce se întoarce mereu în fabrici şi şantiere,
are o inteligenţă sclipitoare”33. Din text transpare şi nevoia suplimentară de legitimare a lui Ceauşescu dar şi mecanismele de aservire a personalităţilor literare.
Propaganda culturală şi turistică externă făcea eforturi ca din planurile sale
de acţiune liderul PCR să apară insistent în postura de ideolog de factură marxistă,
vizionar în relaţiile externe, portstindard al păcii în mişcarea pacifistă externă.
Chiar „produsele culturale oferite străinilor erau elaborate, conform discursului
oficial, prin prisma doctrinei Ceauşescu34.

Câteva concluzii
Observăm așadar, pe de-o parte faptul că strategiile de promovare a imaginii
României atât în Estul cât şi în Vestul european au ţinut aproape de exigenţele
32
33

34

A N. I C., Fond CC al PCR, secţia Cancelarie, dosar 71/1972, f. 79. f. 80.
Barbu, 1973. Pentru a sublinia popularitatea lui Ceauşescu autorul oferea detalii suplimentare:
„Un şofer din Roma m-a întrebat într-o seară, pe când mă întorceam din Sicilia, de unde sunt.
Din România, i-am răspuns. A! Ceauşescu, a zis el. Această identificare a conducătorului nostru
cu patria mi s-a părut un omagiu suprem”.
Gabanyi, 2003, p. 52; Câmpeanu, 2002, p. 45–57.
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ideologice. Pentru deceniul al şaptelea nu putem vorbi de o viziune complexă de
promovare a imaginii României ci mai degrabă de un mixt atipic de produse culturale şi teze politice inserate în cele dintâi.
Se conturează clar rolul important pe care presa pentru străinătate îl deţinea, mai ales dacă recunoaştem eforturile politice ale regimului de a se apropia
de câţiva exponenţi ai exilului românesc, prin intermediul Asociaţiei România. În
acest sens relaţiile de colaborare cu Barbu Călinescu sunt relevante. Mai mult,
aceeaşi reprezentanţi ai exilului ar fi putut deveni, după caz, purtători de cuvânt
ai realizărilor regimului. La fel, scriitorii aflaţi într-un sinuos proces de reabilitare
trebuiau să devină, într-o anumită măsură, portavoci ale regimului, în paradigma
unei mimate democratizări-deschideri ale acestuia, în raport cu propria societate
pe care o patrona.
Nu sunt de neglijat nici elementele de aşa-zis profesionism al ofertei turistice,
prezente în discursul destinat exteriorului. Astfel, România apărea ca un spaţiu
turistic care îmbina ofertele modernităţii cu resursele turistice de esenţă tradiţională. Sistemul de pensiune turistică al mânăstirilor din nordul Moldovei apărea
ca un fapt inedit pentru vizitatorul străin, cu atât mai mult cu cât vorbim de o
societate comunizată, areligioasă, cuprinsă într-un proces ideologic, atent dirijat,
de ateizare. De aici rezultă, pe de o parte tensiunea generată de imperativul încadrării în dogme, iar pe de altă parte, dimensiunea strict economică, comuniştii
români confruntându-se continuu cu nevoia achiziţionării de valută.
Cu toate acestea, propaganda externă românească nu s-a detaşat, profesionist, de exigenţele rigide ale noilor teze ale propagandei. Era în fapt, concepută
şi tributară diverselor faze ale confruntării dintre statele comuniste şi occidentul
capitalist. În acest sens imperativul ţinea mai ales de sublinierea fără echivoc, a
superiorităţii sistemului comunist, chiar şi atunci când se vehiculau „oferte culturale” sau turistice.
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MUZEELE DIN EȘELNIȚA – MEHEDINȚI
Sabin Lungoci
MUSEUMS FROM EȘELNIȚA IN MEHEDINȚI COUNTY
The aim of the article „Muzeele din Eşelniţa – Mehedinţi” is to promote the local
museums and to bring to the light the efforts of Doina and Teodor Grigore family, as well as the priest Sever Negrescu.
The ethnografic museum af Grigore family gathers more then 2000 pieces of
local history and expose them to the public in an organized manner.
The other musem, described in this article, is „Muzeul Parohial Eşelniţa Iosif
Bădescu”, which was established by a local priest Sever Negrescu.
Keywords: Eşelniţa, Muzee, Grigore, Negrescu
Cuvinte cheie: Eșelnița, the museums, Grigore, Negrescu

Localitatea Eşelniţa situată pe Clisura Dunării se poate mândri cu prezenţa pe
teritoriul ei a două muzee: Muzeul etnografic al familiei Doina şi Teodor Grigore şi
Muzeul Parohial Eşelniţa Iosif Bădescu. Aceste două muzee sunt rodul a zeci de ani
de muncă a unor oameni dedicaţi colecţionării şi muzeificării obiectelor de patrimoniu, mai precis, al familiei Doina şi Teodor Grigore şi al preotului – muzeograf
Sever Negrescu.
Întâlnirea cu familia Doina şi Teodor Grigore, precum şi cu părintele Sever
Negrescu, mi-a fost intermediată de către colega mea de la Muzeul Regiunii
Porţilor de Fier, doamna muzeograf Florentina Pleniceanu, fără de care acest articol nu ar fi fost posibil.
În prima parte a acestui articol voi încerca să descriu succint Muzeul etnografic al familiei Doina şi Teodor Grigore, iar în partea a doua a articolului voi
descrie Muzeul Parohial Eşelniţa Iosif Bădescu, fără a avea pretenţia unei descrieri
detaliate, aceste muzee având mii de obiecte de patrimoniu, unele dintre ele cu
semnificaţii şi origini puţin cunoscute şi cercetate.
Fondatorii Muzeului etnografic din localitatea mehedinţeană Eşelniţa, familia Doina şi Teodor Grigore, şi-au folosit una dintre casele lor, în scopul tezaurizării
unor obiecte de patrimoniu din localităţi mehedinţene, dar şi bănăţene.
DROBETA, Etnografie, XXVII/2017, p. 169–178
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Din punct de vedere administrativ, localitatea cu 2500 locuitori, se află pe teritoriul judeţului Mehedinţi, dar din punct de vedere etnografic aparţine Banatului.
Localitatea situată pe malul Dunării, în partea vestică a judeţului Mehedinţi a
fost reconstruită în anii 1967–1970 odată cu construcţia Hidrocentralei Porţile de
Fier şi a lacului de acumulare ce a acoperit vatra originară a satului.
Eşelniţa are acces la drumul naţional 57 care nu este într-o stare foarte bună,
situându-se la 7 kilometri vest de oraşul Orşova.
Muzeul Etnografic a fost înfiinţat în 1995 în casa preotului Toma Suru care a
fost fratele tatălui Doinei Grigore. Acesta a fost deţinut politic pentru că a ajutat
rezistenţa anticomunistă din Severin.
O caracteristică a acestei colecţii-muzeu este dată de mulţimea pieselor
expuse, peste 2000 exponate, remarcându-se şi prin organizarea tematică pe
meşteşuguri tradiţionale, un loc aparte avându-l expoziţia de fotografie veche.
Jumătate din piese sunt reprezentate de piesele de ceramică, costumele populare şi unelte.
În cele opt încăperi ale muzeului, dar şi în curtea casei, sunt expuse costume
femeieşti şi bărbăteşti, veşminte de interior, obiecte de uz gospodăresc, obiecte
de cult religios, ceramică, scule meşteşugăreşti, unelte agricole, atelaje, instrumente muzicale, mobilier, fotografii de epocă, majoritatea obiectelor fiind din
prima jumătate a secolului XX.
Pe laturile aleii din curtea casei – muzeu sunt expuse cu precădere unelte
agricole cum ar fi furci, furcoaie, greble etc., această alee intitulându-se „Aleea
uneltelor ostenite”.
Într-un corp separat situat în curtea casei se încearcă reconstituirea unei
şezători, dar sunt expuse şi piese textile colecţionate din alte ţări, piese adunate
cu ocazia multiplelor călătorii în străinatate efectuate de către Doina Grigore. De
altfel, această parte a expoziţiei se intitulează „Şezătoare”.
Muzeul a fost creat cu scopul declarat „...de a nu se pierde în van ceea ce
străbunii au creat”1.
Obiectele sunt expuse în încăperi intitulate cât mai sugestiv şi care să sugereze o temă anume: „Cuina de vară”, „Ocupaţii tradiţionale şi industria casnică”,
„Oameni care au fost...”, „Şoapta casei ţărăneşti”, „Cămara sufletelor rătăcite,
nostalgice”, „Nedeia – sărbătoarea de suflet a satului”, „Claca – prilej de bucurie
muncind” şi „Odaia de oaspeţi”.
De-a lungul timpului în incinta acestui muzeu au fost organizate întâlniri pe
diferite teme cum ar fi: „O zi din viaţa săteanului de altădată”, „Obiceiuri pastorale”, „Şezătoarea-prilej de bucurie muncind”, „Tradiţie şi folclor-rădăcinile lumii
moderne” şi „Şcoala de vară”.
Tematica principală a expoziţiei o reprezintă meşteşugurile. Astfel, meşteşugul ţesutului este reprezentat prin ii, ştergare, marame, velinţe, cergi, vâlnice,brâie;
1

Doina Grigore, Cale şi gest, Editura Profin, Drobeta – Turnu Severin, 2015, p. 7
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meşteşugul prelucrării ceramici este reprezentat prin ulcioare, străchini, farfurii,
căni; meşteşugul prelucrării tradiţionale a lemnului este reprezentat prin diverse
obiecte de uz gospodăresc, cum ar fi furci, maşini de tors, de răsucit, vârtelniţe,
ciubere şi linguri.
Obiectele expuse au fost achiziţionate de familia Grigore pe parcursul a peste
50 de ani din diferite zone etnografice: Oltenia, Banat, Moldova şi Maramureş. În
colecţie se găsesc şi obiecte confecţionate tradiţional din alte ţări, de pe toate
continentele, expuse cu intenţia de a arăta vizitatorilor asemănarea motivelor şi
uneori a metodelor de confecţionare.
Zona dedicată meşteşugului ţesutului şi, implicit, obiectelor textile expune o
varietate de costume populare din comunele Eşelniţa, Ogradena, dar şi din zonele
etnografice învecinate: nord-vestul Olteniei şi zona de câmpie a Mehedinţiului.
Ţesăturile sunt realizate din bumbac, lână, cânepă, borangic. Alături de costumele
populare sunt expuse şi alte piese textile cum ar fi: păretare, carpete, covoare,
desagi. Piesele textile datează de la sfârşitul secolului XIX şi din secolul XX.
Dintre costumele populare mai deosebite amintim aici un costum femeiesc
din satul Motruleni-Strehaia, judeţul Mehedinţi, alcătuit din patru piese: o pereche de „prestelci” negre cusute cu fir metalic argintiu şi o vestă de catifea albă
cu pasmanterie neagră, ce seamănă cu portul popular din judeţul Gorj, o „fotă”
cafenie cusută cu fir, ce seamănă cu portul argeşean, o „sumnă” plisată, ţesută cu
fir de mătase ce seamănă cu vâlnicul din nord-vestul judeţului Mehedinţi, două
„prestelci” din lână albastră ţesute în război ornate cu „betea”, motiv preluat
de la acele vâlnice negre ornate cu betea pe poale, ce sunt specifice unei zone
restrânse dintr-o arie geografică cuprinsă între S-E Mehedinţiului, Vestul Doljului
şi Sudul Vâlcei.
În corpul principal al casei – muzeu, exponatele sunt grupate tematic, fiecare
încăpere purtând un nume cât mai sugestiv în funcţie de tipul exponatelor. Astfel,
expoziţia de fotografie ce cuprinde în jur de 200 fotografii cu o vechime cuprinsă
între 60 –110 ani, poartă numele „Oameni care au fost”. Expoziţia de fotografie
încearcă să reconstituie viaţa locuitorilor de pe Clisura Dunării, un loc aparte
ocupându-l cele cu peisaje de la Cazanele Mari şi Cazanele Mici. Fotografiile sunt
încadrate de rame confecţionate prin traforare, sculptate sau chiar rame de sticlă
pictată. Cea mai mare parte a acestor fotografii înfăţişează locuitori din zonele
geografice menţionate anterior, îmbrăcaţi în costume populare, portrete, fotografii de familie. În zonă exista obiceiul ca de sărbătoarea Rusaliilor, familiile să
se deplaseze la Orşova unde să facă fotografii de familie. O parte din fotografiile
expuse sunt donaţia Anei Rogobete, cunoscuta interpretă şi creatoare a baladei
„Satelor strămutate”. Ana Rogobate a donat fotografii cu părinţii ei îmbrăcaţi în
costumele populare din Ogradena, cu stră-străbunicii socrilor de la Dubova, o
fotografie interesantă de la sfârşitul secolului XIX, precum şi o poză de la propria
nuntă din anul 1956, care o înfăţişează îmbrăcată în costum popular.
Domină fotografiile de grup ce au un fundal decorat somptuos şi în care cei
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fotografiaţi aveau ca recuzită diverse obiecte, accesorii şi draperii, scaune, etajere, umbrele ş.a.
O altă fotografie notabilă, datată 1906, este a unor ţărani ce au participat la
Parada Naţională a costumelor populare româneşti, din Zona Vânju Mare, satul
Stigniţa, în care apare şi preotul satului.
Deasemenea sunt expuse şi fotografii ce au aparţinut unor moşieri din zona
Buzăului: Locusteanu şi Nedelescu, în arborele genealogic expus apărând şi fotografiile lui Ioan Marin Sadoveanu şi Traian Lalescu.
Din colecţie mai fac parte două fotografii ce îl prezintă pe Regele Carol al
II-lea în vizita făcută la Ada-Kaleh, alături de Nicolae Iorga, Nicolae Titulescu şi de
oficialităţile locale.
Alte fotografii de la începutul secolului XX îi înfăţişează pe funcţionarii
Primăriei din Turnu Severin, fucţionarii din Orşova, personalul Ocolului Silvic din
Oprişor, personalul „Mişcarea CFR” din Orşova, membrii corului bărbătesc din
Ceacova – Timiş, îmbrăcaţi în costume populare, absolvenţii şcolii superioare de
Comerţ – Orşova din anul 1927, o clasă de elevi îmbrăcaţi în uniformă care sunt
aşezaţi în bănci împreună cu învăţătorul lor de la o Şcoală Primară din Iaşi din
anul 1932.
O parte din aceste fotografii au participat la diverse expoziţii în colaborare cu
muzee cum ar fi Muzeul Regiunii Porţilor de Fier, dar şi cu alte instituţii sau organizaţii din ţară şi străinătate.
În aceaşi încăpere în care sunt expuse fotografiile, mai putem remarca pe o
noptieră, un Ceaslov tipărit în anul 1859 cu litere chirilice, datând din perioada
de tranziţie de la alfabetul chirilic la cel cu grafie latină, substantivele proprii
Alexandru Ioan I, Moldova, România şi Nifon fiind tipărite cu litere latine. Mai
sunt expuse şi alte documente printre care o scrisoare din anul 1926 trimisă de
un învăţător fiului său, recent angajat ca secretar al Primăriei din Orşova prin
care îl sfătuia: „Să fii muncitor, onest şi sincer. Legea să-ţi fie lumina după care să
mergi şi nici cea mai mică abatere”2. Un alt document expus este un permis de
conducere din anul 1926, care conţine regulamentul de circulaţie. Mai găsim aici
un înscris al lui Dimitrie Bibescu prin care i se atestă calitatea de boier de neam
(1853) şi un Molitfelnic de la 1859.
În aceeaşi încăpere se află expusă şi o mică colecţie de pantofi din anii ’40
ai secolului XX, ce poartă marca unor firme din Viena şi Paris. Mai sunt expuse
albume achiziţionate în urma călătoriilor efectuate la Roma, Napoli şi la castelele
din Franţa.
În încăperea, ce sugestiv poartă numele „Nedeia – sărbătoarea de suflet a
satului”, sunt expuse zece costume populare din zona de munte şi de câmpie a
Mehedinţiului, două costume în alb şi negru din Gorj, unul din Dolj în care predomină roşul şi un costum din comuna Vulpeni – Balş. Maramele şi tulpanele
2
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specifice zonei completează costumele. Mai este expus un costum popular din
Băileşti, două bote pentru ţuică şi o oală cu ulcele pentru vin.
O altă sală este intitulată „Şoapta casei ţărăneşti”. În această sală sunt expuse
opere ale artei casnice ţărăneşti, cum ar fi: ştergare, scoarţe, velinţe şi textile de
port – oprege, vâlnice, fâstâce, poale, brâie, cămăşi, nădragi, ciupage, ii. Tot aici
mai sunt expuse şi obiecte din ceramică ce amintesc de meşteşugul olăritului din
centrele Horezu, Şişeşti, Câlnic, Corund, Rădăuţi şi Glogova, precum şi obiecte
specifice meşteşugului prelucrării lemnului – putinee, ciubere, şiştare, căni, recipiente pentru sare, obiecte legate de meşteşugul casnic al prelucrării fibrelor
vegetale din in, cânepă sau animale (lână).
În această încăpere mai este expusă o masă rotundă joasă pe care se află aşezată o strachină cu linguri de lemn, precum şi o farfurie pe care sunt aşezete ouă
încondeiate din zona Moldovei. Pe un suport sunt atârnate ulcele ce au ataşate de
mâner o aţă roşie, care conform obiceiului din zonă sunt împărţite pline cu apă de
„joimari” – în postul Paştelui pentru cei morţi.
Obiceiul nunţii este reprezentat şi de un opreg decorat cu boboci şi paiete
strălucitoare ce a fost purtat de o mireasă în anul 1922, precum şi de o ploscă,
ştergare din borangic pentru „cumnatul de mână”, o cămaşă de noapte ce reprezintă darul miresei pentru naş şi un ulcior de nuntă de la 1860 din ceramică de
Oboga.
Pe o altă măsuţă sunt aşezate trei farfurioare şi ceşti din ceramică ce amintesc de ursitoare. Mai sunt expuse un leagăn cu baiere din lână confecţionat din
lemn de cireş, precum şi jucării confecţionate în gospodărie: un jug în miniatură,
nişte opincuţe, un ulcior, un toporaş, o sobă de gătit tip „cizmă”, toate acestea
având o vechime de 60–70 ani. Dintr-un sat din judeţul Argeş sunt expuse, prinse
pe un stindard, batiste cusute de băieţi pentru iubitele lor.
Într-o încăpere intitulată „Cămara sufletului rătăcit” sunt expuse obiecte ce
au aparţinut locuitorilor din localităţile Ogradena, Plavişeviţa, Tisoviţa şi Eşelniţa
ce au fost strămutaţi odată cu formarea lacului de acumulare de la Hidrocentrala
Porţile de Fier: ciucuri, tărgi, poale, catrinţe şi laibăre. Tot aici pe un scăunel de
lemn sunt expuse câteva obiecte de cult: două potire, un clopoţel şi o cădelniţă.
O încăpere intitulată „Odaia de oaspeţi” adăposteşte în special, obiecte textile, cum ar fi scoarţe, piese de port popular, perne, căpătâie, ştergare, străchini,
piese de mobilier vechi, pat, scaun, oglindă, etajeră ce provin din zone etnografice
diferite: Oltenia, Banat, Covasna, Bihor, Vâlcea, Timiş, Sibiu, Făgăraş, Maramureş,
Făgăraş, Bistriţa Năsăud, Argeş, Vrancea, piese de ceramică din Ardeal, Argeş şi
Horezu. Cămăşile femeieşti expuse aici provin din Oltenia, Banat, Făgăraş şi Sibiu.
De asemenea, pe aleea ce duce la dependinţa din spatele curţii se află o
căruţă în miniatură, lucrată de un elev de la Şcoala de Arte şi Meserii, având un rol
decorativ, pe care se află diverse flori.
Într-o încăpere joasă din dependinţă se află expuse unelte ce amintesc de
meşteşugul albinăritului, cum ar fi o centrifugă tradiţională pentru stors mierea
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dar şi două „coşniţe” pentru captat roiul de albine, un fel de stupi mobili. Expoziţia
din această încăpere se intitulează „Ocupaţii tradiţionale”. Cel care s-a ocupat de
amenajarea acestei încăperi, Teodor Grigore, este cel care a restaurat şi obiectele
expuse aici.
Unul dintre stupi este confecţionat din nuiele împletite şi lipite cu pământ
pentru a nu da posibilitatea albinelor să se elibereze prin spaţiile libere, iar un
alt stup este strâns împletit din papură, fiind colecţionat într-un sat de pe Clisura
Dunării.
Păstoritul este reprezentat prin şistare şi găleţi cioplite în lemn, căni de
diverse mărimi confecţionate din lemn.
Meşteşugul fierăritului este şi el prezent printr-o fierărie ce reprezintă o donaţie din comuna Corlăţel – Mehedinţi. Piesele ce compun fierăria sunt confecţionate artizanal: diferite nicovale, foarfeci, cleşti.
Pentru munca la pădure sunt expuse o serie de unelte tradiţionale, cum ar
fi o ţapină adusă din comuna Straja – Suceava, pentru cioplit suprafeţe de mici
dimensiuni, o bardă adusă din Avrig, iar pentru cioplitul suprafeţelor mai mari
este expusă o „plancee” – un termen folosit în Clisura Dunării. Mai este expus un
ciocan de marcat copacii adus din comuna Voineşti, judeţul Covasna.
Uneltele pentru dogărie, tâmplărie şi prelucrarea lânii sunt expuse grupat:
un dărac, o sucală, o vârtelniţă, diverse fuse de tors dar şi o moară manuală cu
manivelă ce ajuta la vopsirea lânei şi a bumbacului în culori naturale. Aceasta
măcina diverse rădăcini, tulpini de plante şi scoarţă de copac pentru extragerea
unor culori naturale.
Tot în dependinţă mai sunt expuse balanţe şi cântare găsite în zonă.
În curtea casei – muzeu se mai află „cuina de vară” ce este un spaţiu deschis
pe una din părţi, utilizat pentru pregătirea şi servirea mesei. În cuină sunt expuse
soba sau „cizma” de gătit”, „credentul” – un bufet pentru vase şi veselă, „ormanul” – un dulap cu sertare pentru feţe de masă, şervete şi alte obiecte. Tot în cuină
mai sunt expuse şi obiecte mai recente cum ar fi o maşină de tocat carne, maşina
de nuci, de piure, cea pentru separarea seminţelor şi pieliţelor de roşii pentru
pregătirea bulionului, tulumba pentru cârnaţi, dar şi strachini. O altă categorie
de obiecte de uz casnic expuse în cuină este reprezentată de fiare de călcat cu
cărbuni, dintre care unul a fost folosit de grănicerii din Ogradena pentru călcarea
mantalelor, iar celălalt făcând parte din primele modele de fier de călcat electric.
Pe tavanul cuinei se află agăţată o lampă de petrol rusească cu dublu rol,
iluminat şi generator de curent electric pentru radio.
De-a lungul timpului acest muzeu etnografic particular a avut diverse colaborări cu mass-media şi instituţii de cultură: televiziunea TVR2, televiziunea locală
R.T.S., cu revistele „Răstimp” şi „Intercultural”, în care au apărut articole referitoare la acest muzeu.
Înfiinţarea acestui muzeu a fost o iniţiativă lăudabilă ce a primit cele mai
bune aprecieri din partea Primăriei Municipiului Drobeta Turnu Severin care a
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acordat familiei Grigore, la data de 9 decembrie 2011, „Premiul de Excelenţă” în
cadrul „Galei Premiilor de Excelenţă”.

Muzeul Parohial Eşelniţa Iosif Bădescu
Cu acces la drumul naţional 57, muzeul este amenajat într-o clădire situată
undeva în spatele bisericii ortodoxe; în această comună, conform rezultatelor
recensământului din 1992, majoritatea locuitorilor este de confesiune ortodoxă.
Hotărârea de a se înfiinţa acest muzeu a fost luată în decembrie 1988, de
către Consiliul Parohial ortodox român şi care să poarte numele Episcopului
bănăţean al Caransebeşului, Iosif Traian Bădescu, în care să fie expuse obiectele de patrimoniu ce erau păstrate în turla bisericii din localitate, care au aparţinut fostelor sate acoperite de apele Dunării, odată cu construcţia lacului de
acumulare al Hidrocentralei Porţile de Fier I: Eşelniţa Veche, Ogradena Veche,
Tisoviţa şi Plavişeviţa. Fostul Episcop Iosif Traian Bădescu a fost înmormântat
în Cimitirul Vechi, iar pe piatra funerară ce este amplasată la mormântul lui se
află următoarea inscripţie: „Aici odihneşte în Domnul primul episcop bănăţean al
Caransebeşului, de la reînfiinţarea Eparhiei, Dr. Iosif Traian Bădescu. Conducător
înţelept şi devotat Eparhiei sale, născut la 15 mai 1858 în Şopotul Vechi, răposat
la 11 iulie 1933 în Caransebeş. A servit 45 ani la Altarul Domnului, dintre care 13 ca
Arhipăstrător. Dumnezeule luminează Faţa Ta spre el şi-l milueşte.”3
Clădirea muzeului a fost construită între anii 1987–1996 şi a fost sfinţită de
către de către Mitropolitul Olteniei, Nestor Vornicescu la data de 14 septembrie
1996.
Muzeul Parohial Eşelniţa s-a înfiinţat în perioada 1990–1996 datorită eforturilor preotului-muzeograf Sever Negrescu, precum şi ale celor ce au donat obiecte
pentru constituirea acestui muzeu.
Muzeul este amenajat într-o singură sală, obiectele fiind expuse în vitrine în
partea centrală a sălii, dar şi pe marginile acesteia. Datorită lipsei spaţiului de
expunere obiectele sunt expuse şi pe pereţii sălii şi sunt destul de înghesuite.
În cea mai mare parte, obiectele expuse provin din fostele sate şi biserici
aflate de-a lungul Defileului Dunării, Tisoviţa, Plavişeviţa şi Ogradena ce au fost
acoperite de ape, precum şi din Dubova şi Eşelniţa, comune ce au fost strămutate odată cu construcţia lacului de acumulare al hidrocentralei Porţile de Fier. O
parte din obiecte provin de la biserici din Drobeta Turnu Severin.
Câteva dintre exponate se referă la activitatea sportivă a gimnastei Lavinia
Miloşovici, originară din localitate, iar o parte sunt de factură etnografică, cum ar
fi: costume populare, desagi.
Muzeul deţine şi expune 600 de obiecte cu o valoare documentară şi de
3

Gheorghe Virgil Şuitariu, Eşelniţa, File de Istorie, Editura Didahia Severin, Drobeta Turnu Severin,
p. 15
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patrimoniu, printre acestea icoane de la 1650–1850. Dintre cele mai importante
exponate aş aminti:
– Icoane prăznicare din perioada 1800 –1820;
– Icoane pe metal foarte rare, cu o vechime de peste 200 ani, specifice Şcolii
de iconari de la Craiova şi care au fost aduse de la biserica Mraconia, demolată
în timpul războiului ruso-austro-turc, unele dintre aceste icoane fiind Icoane
Împărăteşti; tot Şcolii de la Craiova îi aparţine o candelă;
– Trei icoane datate 1796 de la Eşelniţa Veche;
– O parte din Arhiva de la Mehadia, ce conţine şi circulare semnate de Nicolae
Iorga;
– O icoană ce are caracter de unicitate, cu Maica Domnului îmbrăcată în ie
românească ţinând în mână o floare de crin, datată 1754 din Ogradena;
– O colecţie de Minee a lui Andrei Şaguna cu un număr de 12 volume îmbrăcate în piele de căprioară, câte un volum pentru fiecare lună a anului, volume ce
provin din arhiva Protopopiatului de Mehadia;
– O colecţie de antimise ce provine de la Sfântul Calinic de la Cernica, datată
1851, pe vremea când acesta era episcop de Râmnic, arătând smerenia, acesta nu
a semnat în chenarul ce era destinat semnăturii, ci în afara acestuia;
– O colecţie de potire de la Odesa, de secol XIX;
– Icoane de la Plavişeviţa şi Tisoviţa;
– O pisanie pe piatră de la Tisoviţa, datată 1877;
– O cutie cu „Sfântul mir” de la Vârşet, datată 1801;
– Un potir de argint de la 1800;
– Icoana Sfântului Nicolae pictată cu Dunărea pe fundal, redat întrun capăt
de ostrov, pe o insulă din Ogradena Veche, datată 1796;
– Costume populare specifice zonei cu nasturi din os: cojoc cu laibăr, costume populare femeieşti şi bărbăteşti din Eşelniţa;
– O monedă de la 1940 cu valoarea de 100 000 lei cu Regele Mihai;
– Un „Extract” de la 1867, document bisericesc din protocoalele Sfintei Biserici
Ogradena Veche ce reprezintă un Certificat de naştere;
– Sigilii de la Oficiile parohiale din Ogradena;
– Icoana Sfintei Cuvioase Paraschiva, ulei pe lemn, de la 1796, din Eşelniţa;
– Icoană, ulei pe lemn, intitulată „Mântuitorul bătând la uşă”, din Ogradena,
datată secol XVIII;
– Un costum bisericesc din zonă;
– Un epitaf datat 1862;
– O icoană a Arhanghelului Mihai înfăţisat cu Dunărea pe fundal;
– O colecţie de ceasloave din secolele XVIII-XIX;
– O candelă şi uşile împărăteşti de la vechea Mânăstire Mraconia (numele real
a fost Mrăcunea-Libeştine);
– Un Molitfelnic de la 1853;
– Un Molitfelnic de la 1790;
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– O Evanghelie din 1923 dăruită de către Traian Lalescu în 1925 bisericii din
Eşelniţa;
– Un tablou portret al lui Traian Lalescu;
– Alte cărţi donate de cunoscutul matematician Traian Lalescu;
– Baionete, săbii şi vârfuri de săgeţi din epoci diferite;
– O fotografie cu Insula Ada-Kaleh;
– O fotografie de grup cu preoţii de altădată ce slujeau la biserica din Eşelniţa
Veche;
– O fotografie de grup cu săteni îmbrăcaţi în costume populare intitulată „La
ruga satului”;
– Diverse fotografii cu personalităţi locale;
– O icoană pe lemn intitulată „Mântuitorul Iisus Hristos” de la Eşelniţa,
nedatată;
– O fotografie ce înfăţişează biserica veche din satul Eşelniţa, acoperit de
fluviu şi pe spatele căreia epitropul Toma Marişescu a scris următoarele cuvinte:
„Biserica veche, demolată în anul 1967. Mare plâns şi tânguire. S-au tras clopotele
trei ceasuri”4;
– 10 tomuri de circulare din perioada 1783–1850, ce erau în fapt ordine scrise
în româneşte dar cu litere chirilice, semnate de protopopul cărturar Nicolae
Stoica de Haţeg, care cuprinde un secol din istoria bisericii (1750–1881);
– Un manuscris cu rânduiala Sfintei Liturghii, care poartă o însemnare pe
prima pagină, scrisă în ziua hirotonirii episcopului Iacob Putneanu, viitorul
Mitropolit al Moldovei, pe atunci episcop al Huşilor;
– Un opaiţ dacic.
De menţionat că, icoanele ce au în fundal fluviul Dunărea, au fost pictate în
zonă.
O vitrină este dedicată cu exponate ce reflectă activitatea sportivei Lavinia
Miloşovici, cărora li se alătură şi obiecte religioase. În această vitrină sunt expuse:
– Fotografii cu campioana naţională, europeană şi mondială la gimnastică;
– Medalia de bronz de la Jocurile Olimpice de la Indianapolis din 1991;
– Alte medalii ale campioanei la gimnastică.
De menţionat că gimnasta Lavinia Miloşovici este originară din localitatea
Eşelniţa, iar prima medalie olimpică obţinută de aceasta a ţinut să o doneze localităţii natale ca un semn de recunoştinţă.
Puţin cunoscute în ţară, cele două muzee din Eşelniţa merită o mai bună promovare, acest articol propunându-şi să contribuie şi el la acest efort.

4

Dumitru Manolache, Eşelniţa, sau despre Înviere ca memorie, în ziarul Lumina, 14 decembrie
2014

https://biblioteca-digitala.ro

https://biblioteca-digitala.ro

ELEMENTE DE INTERIOR ȚĂRĂNESC DIN
LOCALITATEA VALEA TIMIȘULUI
Florina Fara
ELEMENTS OF PEASANT INTERIOR FROM VALEA TIMIȘULUI
The house has been and is fully regarded as an important documentary source
for examining, by way of ethnographic testimonies, some issues of our people’s
history, in this case the issue of the origin and continuity of the Romanian people, as well as the unity and variety of forms of manifestation in the Romanian
folk culture.
The Romanian ethnographic resources are so rich and varied that allows not
only establishing the typology of the Romanian traditional house, but also its
evolution from ancient times until today.
Keywords: the house, ethnographic testimonies, typology, evolution
Cuvinte cheie: casa, mărturii etnografice, tipologie, evoluție.

Locuința, acest nucleu în jurul căruia gravitează de milenii viața, a constituit
dintotdeauna o preocupare continuă a omului. De la adăpostul primitiv, realizat
cu mijloace rudimentare, până la casa modernă, omenirea a parcurs un drum
lung care marchează continua îmbunătățire a condițiilor de viață, schimbarea
viziunii estetice asupra locuinței.
Procesul de apropiere a condițiilor de viață din mediul rural de cele din
mediul urban se face simțit în primul rând în interiorul locuinței țărănești și abia
mai apoi în structura generală a gospodăriei.
Casa a constituit adăpostul milenar al familiei, iar vatra de foc, pe care o
păzeau femeile, simbolul permanenței. În jurul ei se strângeau oamenii seara și
povesteau din veacuri despre întâmplările zilnice, despre cele de demult, bune,
rele, câte toate.1
Casa are un rol esențial în viața oamenilor, ceea ce a determinat permanența
preocupărilor pentru întreținerea și dezvoltarea ei. Spațiul, multă vreme
1

Butură, Etnografia poporului român, p. 107.
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restrâns, a fost repartizat în așa fel încât să asigure cât mai bune condiții pentru
desfășurarea activităților casnice, în primul rând pregătirea hranei și prelucrarea
diferitelor materii prime. Feluritele treburi casnice și marea circulație în interior
au impus împărțirea funcțională a locuinței pe colțuri.
Principalele elemente componente ale casei vechi românești au fost: vatra,
patul, lavițele, masa de diverse forme, scaunele, lada de zestre, ruda, țesături,
ceramica ornamentală. Aceste elemente, unele primare, cu vremea au evoluat,
au căpătat forme noi sau au fost înlocuite cu piese de interior adesea deosebite
de forma lor tradițională, păstrându-li-se doar funcționalitatea2.
Tipul de casă din localitatea Valea-Timișului poate fi inclus în categoria
caselor fără prispă „târnăț”. Construcția a fost făcută după sistemul bicameral, o
cameră cu vatră sau la foc și cu sobă (camera de locuit). Intrarea în casă se face
direct de afară pe trepte de piatră sau lemn în bucătărie și apoi în camera de
locuit.
În cuină se află vatra de formă dreptunghiulară, care era construită din
cărămizi sau piatră, înălțată de la sol 7–10 cm. La foc sau cuină, podeaua era
de pământ bătut. De grinzile din pod se lega lanțul căldării în care se făcea
mămăligă, de aici nu lipsesc țestul și tigăile de tuci. Deasupra vetrei, la „cuina”
semideschisă se află „coșul” construit din bârne lipite cu lut sau din cărămizi,
servind la evacuarea fumului. Mobilierul tipic românesc dăinuind din cele mai
vechi timpuri și existent până în prima jumătate a secolului XX, este format din
piese cu caracter fix, dispuse de jur împrejurul pereților, centrul camerei rămânând liber.
În „sobă” paturile sunt în număr de două și sunt așezate pe lângă cei doi
pereți longitudinali.
Amenajarea pieselor de mobilier, forma lor, îmbinarea lor cu alte piese cu
caracter utilitar-decorativ sau numai decorativ, îndeosebi cu textile și ceramică, au
creat trăsături specifice regionale sau zonale ale interiorului locuinței românești
tradiționale. Ca piesă de mobilier, patul este dintre cele mai vechi, deoarece amenajarea unui culcuș cât mai odihnitor constituie o cerință primordială. Patul era
înălțat, având cca 1,20-,50 cm un cadru susținut de suporturi fixate de picioare,
peste care se puneau cuverturi de bumbac și cu alesături. În fața fiecărui pat se
află „scaunele” cu sau fără spătar.
Masa este o piesă străveche de mobilier, nelipsită în interiorul românesc. Pe
lângă întrebuințările curente în pregătirea și consumul alimentelor, masa a constituit piesa de bază în ceremoniile familiale și în obiceiurile din ciclul anului. De
aceea curățenia ei era o grijă permanentă.
„Prăjina” sau „culmea” nu reprezintă elemente decorative, în schimb, prin
integrarea ei în ansamblul interiorului și mai ales prin faptul că servește la expunerea unor haine sau țesături, cu deosebire în zilele de sărbătoare, ea joacă un
2
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rol important în echilibrarea organizării și împodobirii locuinței3. „Prăjina” este
situată deasupra patului, fixată în tavan și ajunge la o lungime de doi metri.
Ormanul este un fel de dulap simplu, etajat, pentru păstrat vase şi este așezat
în „cuină”.
În unele interioare am întâlnit și în „sobă”, orman pentru păstrat haine.
„Lada de zestre”, are în interiorul țărănesc o funcție asemănătoare dulapului
orășenesc. În ea se țin hainele bune. Am întâlnit lăzi de zestre cu capac oblic și cu
capac drept, ornamentate cu motive geometrice.
Oglinda de perete este caracteristică pentru casele mai noi. Se află așezată în
„sobă” pe peretele din față, deasupra mesei.
Obiecte de cult – icoana este prezentă în fiecare locuință, dar nu are un loc
precis, fiecare o aşează cum îi vine bine, spre deosebire de alte zone din țară unde
are un loc fix- pe peretele dinspre răsărit.
Țesăturile de interior – cu dublă funcție: practică și decorativ-ornamentală –
dau un aspect sărbătoresc și totodată de intimitate încăperilor, prin dispunerea
ritmică a petelor de culoare pe albul imaculat al pereților. Indispensabile organizării oricărei gospodării țărănești, textilele erau apreciate de către colectivitatea
rurală ca piese de mare valoare, obligatorii în zestrea unei fete, trecute cu grijă în
foile de zestre, moștenite și transmise din generație în generație4.
Evoluția țesăturilor – de la exemplarele primare, al căror decor îl reprezentau
simplele vărgi în culori alternante, până la cele cu o compoziție decorativă complexă – reliefează și evoluția tehnicilor de lucru, a gustului artistic, a îndemânării
și priceperii dobândite de creatoarele populare de-a lungul timpului și transmise
din generație în generație, cu alte cuvinte evoluția însăși a vieții sociale, creșterea
necesităților comunităților rurale pe măsura îmbunătățirii condițiilor sale de
viață.5
Ponevele au o lungime de 2 m și o lățime de 1,5 m. Sunt formate din două
foi, iar la cele noi se remarcă faptul că cele două foi sunt unite între ele prin
„șiurat”(dantelă) lucrat din același material ca și țesătura.
Măsaiul este față de masă din cânepă cu bumbac sau din bumbac, executată
în două sau patru ițe ornamentată cu vergi colorate.
Procovița este o țesătură mai bogat ornamentată din urzeală de bumbac
lucrată în alesătură. Din punct de vedere al tehnicii ornamentale la „procoviță”
întâlnim motive geometrice și gama de culori este variată. Procovița a apărut în
ultimul timp și se folosește pentru acoperit patul.
Strujacul – salteaua era țesută în patru ițe, din urzeală de cânepă și băteală
de câlți, este umplută cu paie sau ghije de cucuruz. Peste se aşeza „poneava”.
Pernele erau din aceleași materiale ca și ponevele.
Atât țesăturile din lână cât și cele din fibre vegetale reflectă în conținutul
3
4
5
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Cioară, 1979, p. 89.
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tematic al motivelor ornamentale, în varietatea formelor de exprimare plastică,
în structura compoziției decorative, ca și în cromatică, evoluția concepției estetice, un anumit mod de înțelegere și redare a realității înconjurătoare, o anumită
atitudine față de viață și lume, cristalizată în cadrul unei civilizații de străveche
tradiție6.
Casa țăranului român modestă ca înfățișare, până nu demult, în cele mai
multe zone a fost curată ca și el, îmbrăcată frumos în ciclul marilor sărbători, în
momentele mai importante din viața familială și socială, când se etalau cele mai
noi și mai frumoase textile de casă, pe masă, pe paturi, pe pereți, pe culmi, pe
lavițe, etc. Interiorul acesteia constituia oglinda hărniciei și măiestriei artistice a
femeilor, calități mult apreciate de colectivitatea sătească.7
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Casa pădurarului, curtea Muzeului de Etnografie și al
Regimentului de Graniță Caransebeș

Camera cu vatră sau la foc
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Camera cu vatră sau la foc

Soba (camera de locuit)
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Soba (camera de locuit)

Soba (camera de locuit)
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Casa veche din Valea Timișului

Casa veche din Valea Timișului
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SEMNE ȘI SIMBOLURI PE CARPETA OLTENEASCĂ
Anișoara Bălan
SIGNES ET SYMBOLES SUR LA CARPETTE D’OLTÉNIE
Dans les réserves de la section Ethnographique du Musée d Olténie la collection des tissus destines à l’intérieur de la maison compte plus de 40 carpettes,
appartenant à la période du début du XIXème siècle et à la première moitie du
XXème siècle. Tissue en laine ou poil de chèvre, avec une riche composition
ornementale, utilisant un champ intérieur fermé par des cadres, la carpette est
entrée assez tard dans le milieu rural, sous l’influence de l’urbanité. Issue des
ateliers monastiques, elle embellissait les maisons des boyards d’Olténie, à la
différence de la carpette paysanne, produit domestique, utilisant un répertoire
décoratif différent.
La pièce présentée à cette occasion, datée de la première moitie du XIXème
siècle, se distingue par la réalisation technique, compositionnelle et chromatique, étant d’ailleurs bien conservée. Vu son décor, elle provient d’un atelier
monastique d’Olténie (Polovragi ou Tismana). Les motifs représentés, riches de
symboles, sont des stylisations d’influence orientale. On reconnaît l’ arbre de
vie, l’oiseau, l’œil de Dieu, la poupée.
Mots clé: carpette, atelier monastique, XIXème siècle, style oriental, Musée d
Olténie
Cuvinte cheie: carpetă, atelier mănăstiresc, sec. XIX, stil oriental, Muzeul
Olteniei

Transpunerea naturii în arta populară nu s-a făcut pe calea directă modelcopie, fapt ce ar fi dus la un naturalism de negăsit, ci prin reflectarea diferitelor
elemente în conștiința creatorului popular care le-a modelat potrivit concepției
sale despre frumos și potrivit înțelegerii sale despre esența și fenomenele lumii,
precum și conform cu interesele sale practice de a se folosi de forțele naturii. Cu
alte cuvinte, omul încerca să „transcrie” natura, pe țesături creând un cod de
semne. Cei care le țeseau, dar şi cei care beneficiau de obiectele ţesute, cunoşteau semnificaţia imaginilor. Pentru ei covoarele și apoi carpetele aveau rolul
unei cărți cu imagini de o mare putere simbolică.
DROBETA, Etnografie, XXVII/2017, p. 187–192
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În „transcrierea” realității, poporul a dovedit o mare putere de abstracție și
sintetizare. Unele din imaginile întâlnite în natură și anume cele care au impresionat puternic omul și care au influențat direct viața sa (soare, om, copac, animal),
au fost transformate, în cursul unui lung proces de stilizare, în semne ce au fost
adoptate ca simboluri ale diferitelor culturi ce-și au locul în istoria sistemelor de
înțelegere și explicare a lumii.
Aceste creaţii originale, realizate cu ajutorul firului de lână, au probitatea
timpului. Au fost ţesute cu secole în urmă şi menţin firul comunicării între mai
multe generaţii de oameni.
În lucrarea de față restrâng tematica amintită anterior, referindu-mă strict la
carpeta oltenească, mai precis la simbolistica întâlnită pe carpeta oltenească de
început de secol XIX și prima jumătate a secolului al XX-lea.
Denumirea de carpetă vine din francezul carpette (covor), dar în limba
română terminologia este ambiguă. Carpeta este o ţesătură modernă, pătrunsă
în mediul rural după anul 1950, ca o influenţă a urbanităţii, fiind adesea confundată cu scoarţa, ca formă şi mărime, şi cu covorul, ca tehnică şi decor.
Carpeta este o țesătură din lână sau păr de capră, mult mai mică decât scoarța
și cu o compoziție ornamentală foarte bogată. Spre deosebire de compoziția deschisă a scoarței care se poate prelungi oricât, compoziția carpetei tinde către o
formă închisă (asemenea covorului/chilimului). Aceasta se realizează în special
prin folosirea unor chenare care înconjoară câmpul, organizarea câmpului central fiind de cele mai multe ori de formă deschisă. Oricum, carpeta aduce o mare
varietate de motive compoziționale, întemeiate în genere pe alte principii decât
cele ale scoarței. În tipologia carpetei se întâlnesc însă și unele forme de contact
dintre scoarță și carpetă.
Cele peste 40 de carpete din colecţia „Țesături de interior” a Secției de
Etnografie aparţin perioadei de început de secol XIX şi primei jumătăți a secolului XX. Aceste piese fac parte atât din inventarul interiorului ţărănesc, cât şi boieresc. Din acest punct de vedere putem deosebi două tipuri de carpete: carpete
boierești și carpete țărănești.
Carpetele boiereşti, de regulă lucrate în atelierele de ţesut mănăstireşti, se
deosebesc de cele ţărăneşti prin tehnica ţesutului, dar şi prin decor, ele combinând motivele tradiționale cu cele religioase.
Carpetele ţărăneşti cuprind decoruri geometrizate, folosind ca motiv principal pistornicul şi romburile distanţate, adesea concentrice.
Dintre carpetele existente în colecția „Țesături de interior”, cea care se
remarcă prin expresia artistică, stilistica motivelor ornamentale, de înscrierea
lor în registre decorative şi de cromatica în care au fost realizate, este carpeta cu
nr. inv. III 3173 (Foto). Datată în prima jumătate a secolului al XIX-lea ea este, la o
amănunțită sau chiar simplă cercetare, o operă de mare valoare.
Conținutul său motivic, simbolic, dispunerea și armonizarea spațiilor decorative, apoi complexitatea și coerența narației figurative, nu în ultimul rând,
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echilibrul și discreția cromatică susțin, fără tăgadă, afirmația noastră privind
încadrarea acestei țesături în categoria capodoperelor.
Piesa nu este țărănească. Ea a fost lucrată în gherghef, în atelierele
mănăstirești. Nu am putut să localizăm exact lăcașul de cult; poate Mânăstirea
Polovragi, sau Tismana, poate o altă mănăstire de maici din Oltenia, dar susținem
originea oltenească pe baza împărțirii registrelor decorative, a „creionării” chenarelor și, mai ales, după forma și corespondența între motivele simbolice.
Carpeta are dimensiuni relativ mici: 144/108 cm. Întregul decor este dispus în
dreptunghiuri și pe înălțime. În primul câmp motivic, central, se află pomul vieții,
un arbore sacru, cosmic. El, de facto leagă/unește două lumi, face din tot o exprimare elocventă, sistematică, și mai ales conștientă în ordine simbolică.
Aflăm de la Mircea Eliade, dar și de la alți etnologi, istorici ai religiilor, simboliști
etc. că acest copac al vieții reprezintă simbolul nemuririi în cultura creștină, că
unește lumile telurice și uraniene. Pe trunchiul lui dar și în vârf se află pasărea cu
aripile larg deschise, ce semnifică imaginea sufletului care scapă din trup, eliberarea de greutatea pământească. Acest triumvirat (ochiul lui Dumnezeu, pomul
vieții și pasărea) poate să sugereze Sfânta Treime, având în vedere că această carpetă a fost țesută în mănăstire. Prin urmare, măicuța care a conceput-o știa foarte
bine la ce se referă, cunoștea simbolica cifrelor, mitologia motivelor.
În chenarul al II-lea se observă patru triunghiuri (două jos și două sus) deasupra și sub pomul vieții, de fapt tot atâția ochi ai lui Dumnezeu cum vedem și în
iconografie, în special în icoanele pictate pe sticlă, dar și pe lemn.
Chenarul al III-lea, care atestă originea oltenească a țesăturii, conține motive
antropomorfe, adică celebra „păpușă” stilizată pe care o întâlnim frecvent pe
covoare, pe căpătâie, cioltare. Omul n-a întârziat să se perceapă pe sine drept
simbol, iar păpușa reprezintă o stilizare a lui. Alte motive care întregesc decorul sunt cele fitomorfe, de fapt o combinație greu de dezlegat simbolic. La fel de
interesante și ezoterice sunt și cele două motive din subsolul pătratului central,
la stânga și la dreapta pomului vieții. Credem că cele două motive sunt stilizări de
influență orientală.
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CINGĂTORILE UÇKUR DIN COLECȚIA ADA KALEH
A MUZEULUI REGIUNII PORȚILOR DE FIER
Alina-Ionela Dumitru
CEINTURES UÇKUR DANS LA COLLECTION ADA KALEH
DU MUSÉE DE LA RÉGION DES PORTES DE FER
L’existence de l’île Ada Kaleh sur le territoire du département de Mehedinți
jusqu’’en 1964 fut à l’origine d’une collection précieuse d’Ethnographie étrangère, comptant 1041 pièces et appartenant au Musée de la Région des Portes de
Fer. Parmi celles-ci il y a 37 pièces de costume oriental, ceintures uçkur, dont la
recherche nous a inspiré le présent article. Réalisées en toile de coton ou lin, discrètement couvertes de broderies de soie ou fil métallique, elles complétaient
à l’époque la vestimentation masculine musulmane. Le désir d’embellir et la
dextérité ont alimenté au fil du temps cette production de vrai objets de parure,
devenus autant de souvenirs des femmes de l’île disparue d’Ada Kaleh.
Mots clé: Musée de la Région des Portes de Fer, Ada-Kaleh, costume traditionnel
turc, ceinture uçkur, broderie orientale tel sarma
Cuvinte cheie: Muzeul Regiunii Porților de Fier, Ada-Kaleh, costum tradițional
turcesc, bete ucikur, broderie orientală tel sarma

Sub numeroasele denumiri avute de-a lungul anilor, mai exact 18 (Erzthia,
Continusa, Yernis, Cyraunis, Ducepratum, Saan, Ruşava, Cerne, Demir Kapu, Poarta de
Fer, Karolina, Ada, Insula Orşovei, Orşova Nouă, Ad aI Kebir, Fortăreaţa, Insula Uitării),
insula Ada Kaleh, aflată într-o zonă pitorească a defileului Dunării de la Porţile de
Fier, reprezenta o „minune a naturii”, care în timp a constituit un factor activ de
interferenţă culturală cu numeroasele comunităţi creştine din zona sa de iradiere1.
Însă acest vis frumos a fost spulberat începând cu anul 1964, când a început inundarea insulei, pentru a fi construit barajul hidroenergetic Porţile de Fier
şi când a început efectiv strămutarea insularilor. La Muzeul Regiunii Porţilor de
Fier s-a constituit cu această ocazie un fond unic şi valoros ce ilustrează civilizaţia
turco-musulmană din insulă, periodic valorificat expoziţional şi publicistic2. Din
1
2

Varvara Magdalena Măneanu, Tezaur din Ada Kaleh, Craiova, 2005, p. 9.
Ibidem, p. 14.
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documentaţia referitoare la Fondul Ada Kaleh rezultă că acesta cuprinde peste
1000 de piese, mai exact 1041 în prezent, fiind inclus în patrimoniul Secției de
Etnografie și Artă populară, în colecția ETNOGRAFIE STRĂINĂ (sigla ES). Fondul
Ada Kaleh conţine piese din portul tradiţional, obiecte de uz casnic, obiecte de
cult, cărţi şi un interior de cameră turcească, toate aceste piese fiind organizate
şi inventariate.
Conform documentaţiei aferente Fondului Ada Kaleh, rezultă că acesta a fost
constituit în anii 1965–1967, perioadă în care portul tradiţional nu mai era la mare
căutare printre insulari. Astfel a fost posibilă achiziţionarea unor piese de port, în
special accesorii cu rol decorativ şi de o mare valoare artistică: cingători, batiste,
acoperitori de cap, obiecte păstrate cu mare drag şi o grijă deosebită în lăzile de
haine sandâk, de către femeile mai în vârstă de pe insulă. Păstrătoare ale tradiţiilor şi obiceiurilor pe o perioadă de timp cât mai îndelungată, femeile se simţeau
stăpâne în acest spaţiu, căci îndemânarea lor şi gustul pentru frumos le determina să se întreacă în măiestria lucrăturilor manuale, de la țesutul covoarelor
până la broderii acoperind feţe de masă, feţe de pernă, perdele, cuverturi ş.a3.
O bună parte din aceste piese textile erau confecţionate chiar pe insulă, altele
însă proveneau din centre comerciale din Turcia. Materialele cel mai des folosite
la confecţionarea vestimentaţiei insularilor erau pânza orientală cu bumbac în
vergi, bazeaua sau demicotonul, atlazul, taftaua ori muselina țesută la Brusa în
sec. al XIX-lea.
Colecţia conține 215 piese de vestimentaţie. Acestea sunt împărţite în mai
multe categorii: piese de bază ale costumului (cămaşă, rochie, şalvari), piese care
protejază picioarele (papuci), haine de deasupra (ilic, haină pentru ocazii, feregea, tunică), acoperitori de cap (fes, tulpan), piese complementare de port (cingători uçkur, punguţe parakesesi, batiste cevre). Piesele vestimentare sunt tipice
sec. al XIX lea şi începutului de sec. XX: şalvari, ilik-uri, feregele, văluri, rochii, tulpan, cingători, batiste, fesuri4. Ele proveneau fie de pe insulă, fie din târgurile ce
se ţineau în apropierea oraşelor porturi la Dunăre, frecventate de negustorii din
Asia Mică. Ca vechime, aceste piese se datează la sfârşitul secolului al XIX-lea şi
inceputul secolului al XX-lea.
Cercetarea noastră, ale cărei rezultate sunt prezentate cu această ocazie, a
vizat cele 375 de cingători, cunoscute sub denumirea turcească uçkur (bete ucikur). Aceste piese se confecționau din fâșii de țesătură de formă dreptunghiulară,
pânză din bumbac în cazul celor decorate cu broderie cu fire de mătase policromă,
sau pânză fină din in în cazul broderiilor cu fir metalic. Tivite uneori mărunt pe
cele 4 laturi, dimensiunile lor nu prezintă mari variații: lungimi între 200 cm și
3
4
5

Carmen Bulzan, Ada Kaleh-Insula amintirilor, Drobeta Turnu Severin, 2013, p. 137.
Ileana Roman, Viaţa şi opera insulei Ada Kaleh, Editura Prier, Drobeta Turnu Severin, 2005, p. 64.
Nr. Inv: ES 1; ES 2; ES 3; ES 4; ES 6; ES 7; ES 8; ES 9; ES 38; ES 39; ES 91; ES 94; ES 95; ES 96; ES103;
ES110; ES111; ES112; ES114; ES123; ES124; ES125; ES129; ES148; ES149; ES184; ES185; ES186; ES187;
ES188; ES216; ES217; ES220; ES221; ES248; ES249; ES359.
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92 cm și lățimi între 33 cm și 13 cm. Decorul acestor piese este unul discret elaborat, conține uneori câte un registru floral sau vegetal la extremităţi, care se
poate repeta de două, chiar trei ori, transversal sau longitudinal, respectându-se
în aceeaşi măsură canonul alternanţei şi al simetriei. Dacă factura compoziţiilor
este mai mult sau mai puţin fixă, adecvată destinaţiei şi formei piesei, printre elementele ce alcătuiesc compoziţiile la cele două tipuri de piese, motivul vegetal, şi
mai ales floral, este cel preponderent6. În unele cazuri întâlnim motive de factură
vegetală, cum ar fi crinul, floarea de lotus, chiparosul (Fig. 1,2,3,4) sau pomul vieţii ce apare în varianta vasului cu flori (Fig. 5,6,7) dar şi animale ce simbolizează
fertilitatea, precum ţapi şi berbeci, simboluri provenite din arta sumeriană. Nu
lipsesc ornamentele pur geometrice în, bunăoară, alternanța cromatică de rînduri oblice (Fig. 8). Punctul de broderie cu 2 fețe, utilizat în realizarea decorului
geometrizant policrom cu fire de mătase era răspândit în arhipelagul grecesc7 și
în broderia italiană, în timp ce broderia orientală cu fir metalic și paiete, contribuind la realizarea unui decor de factură naturalistă, denumită tel sarma/sirma
(Fig. 9,10,11,12) se bucură și astăzi de suces în Turcia. Firul metalic, impreună cu
mătasea, au un efect de luminozitate specială, conferind acestor piese o eleganță
delicată, aparte.
Conform informației comunicate de locuitorii insulei Ada Kaleh betele uçkur
erau piese vestimentare ce veneau în completarea portului turcesc tradiţional
bărbătesc, compus din cămaşă, pantaloni (şalvari de mătase), punguţa parakesesi pentru tutun sau bani şi batista çevre, purtată la brâu ori în mână. Rolul cingătorilor kuşak, uçkur, era acela de a susţine în talie cămaşa. Încingerea la bărbaţi
se făcea cu bete kuşak, de culoare verde (această culoare avea şi valoare rituală)
sau albastră, cu vergi, iar la capete se innoda intr-o fundă mare, dar şi cu bete
înguste, uçkur, realizate din pânză de casă.
Informația fotografică obținută prin vizitarea colecțiilor muzeale8 prezentate în internet relevă prezența în portul ceremonial feminin de la sfârșitul secolului al XIX-lea și începutul secolului XX a cingătorilor cu capetele brodate, asociate
cu paftale metalice (Fig. 13,14,15). Ilustrația albumelor9 documentează deasemenea portul unei eșarfe cu capetele decorate, înodată lejer peste anteriul femeilor
elegante de la începutul sec. XIX (Fig. 16).
De actualitate în viața Europei la începutul secolului XXI, cercetarea acestor
piese vestimentare, ca și a întregului patrimoniu din Fondul Ada Kaleh, readuce în
atenție un context istoric și etnografic divers, reunind laolaltă aspecte și conexiuni economice, comerciale, artistice ale unei mici comunități, care într-un anumit
interval de timp a reușit să-și conserve ființa la mare distanță de patria mamă.
6
7

8
9

Varvara Magdalena Măneanu, op. cit., p. 45.
www the greek institute.org/gallery.htlm; Embroidery and lace of Ottoman Turkey, The Royal
Scottish Museum Edinburgh, catalogue pdf, apud http//google books
www.sadberkhanimmuszesi.org/ collections; www.turkishculture.org/picture shower
Octavian Dalvimart, The costume of Turkey, London, 1804, apud https://www.google.ro
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Fig. 1. Detaliu cu motivul viţei de vie

Fig. 2. Detaliu cu motive florale, având în mijloc chiparosul în sacsie
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Fig. 3 Detaliu cu motiv fitomorf

Fig. 4 Detaliu cu motivul chiparosului în sacsie
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Fig. 5 Detaliu cu motive florale

Fig. 6 Detaliu cu motivul pomul vieţii în sacsie

https://biblioteca-digitala.ro

Cingătorile uçkur din Colecția Ada Kaleh a Muzeului Regiunii Porților de Fier | 199

Fig. 7 Detaliu cu motivul garoafei în sacsie

Fig. 8 Detaliu cu motive geometrice
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Fig. 9 Broderie orientală cu fir metalic

Fig. 10 Ghirlandă brodată cu fir metalic auriu
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Fig. 11 Detaliu cu motive fitomorfe cusute cu fir auriu, argintiu şi fluturi

Fig. 12 Detaliu de broderie cu motive florale
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Fig. 13

Fig. 14

Fig. 15

Fig. 16

Fig. 13–16. Variante de costum feminin oriental cu cingătoare brodată
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CEAPSA, CA PIESĂ DEFINITORIE PENTRU
PORTUL POPULAR DIN BANAT
Carmen Neumann
LA CEAPSA, PIÈCE IMPORTANTE DU COSTUME PAYSAN DU BANAT
Remontant au Moyen Age et à la Renaissance européennes, la ceapsa des
femmes du Banat s’avère être l’une des pièces particulièrement considérables,
dont l’existence ne passa pas inaperçue par les voyageurs ou artistes peintres
français, du XIXème siècle, tel Auguste Raffet, Théodore Valerio ou Auguste
Lancelot.
Excepté la zone montagneuse du Banat, son existence est remarquée également
dans le costume féminin du Nord de Moldavie, du Maramureș, de Țara Crisurilor,
Ținutul Pădurenilor et Țara Hațegului.
Présente dans le costume des femmes mariées, recouvrant les cheveux sous la
forme d’un bonnet conçu avoir d’habitude le fond rectangulaire, triangulaire
(Almăj, Valea Bistrei), ou pentagonal (zone à l’ouest de Caransebeș), la ceapsa
était parfois surmontée d’un support en toile enroulée (oblanic), destiné à faciliter la portée des fardeaux sur la tète.
Les pièces que nous avons examinées et présentées se datent dans l’intervalle
1880–1930. Elles sont richement décorées de broderies en point turc ou ornements géométriques. Pour ce qui est des matériaux utilisés à leur décor, ce
furent le fil de laine fine, de soie, coton ou le fil métallique, ainsi que les applications de fleurs artificielles, rubans, sequins ou petites monnaies.
Mots clé: coiffe, ceapsa, costume feminin, Banat, siècles XIX-X
Cuvinte cheie: acoperământ de cap, ceapsa, costum femeiesc Banat, sec. XIX-XX

Ținând cont de istoria zbuciumată a Banatului, stăpânit de turci între secolele
XVI-XVIII timp de peste 100 de ani și apoi de austrieci și maghiari, pâna la sfârșitul
secolului al XIX-lea, perioadă în care s-au făcut și colonizări, ne putem ușor explica
pătrunderea influenței elementului străin în portul popular românesc din Banat.
Prin însăși conformația sa geografică, Banatul cu o zonă înaltă spre est, a
favorizat păstrarea elementului autohton la deal, spre deosebire de șesul preferat
de străini, care au influențat portul popular din această zonă.
DROBETA, Etnografie, XXVII/2017, p. 203–212
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În privința gătelii capului este specifică ceapsa, o piesă de port străveche
românească, confecționată din pînză, mătase, catifea sau țesută cu fir de argint
sau aur, ornamentată în cusături policrome cu anumite variante de croi și formă.
Înainte de a începe descrierea acestui element component al costumului
popular din Banat nu putem trece cu vederea câteva descrieri făcute de unii călători străini, datând din secolele XVII-XIX, cu referire la găteala capului la femeile
din Banat așa cum au perceput-o ei. În anul 1837, artistul francez Auguste Raffet
schițează și el pe malul românesc al Dunării elemente ale portului popular românesc între localitățile Drencova și Orșova. Pe una dintre schițe el notează „poartă
pe vârful capului un fel de coroană răsucită.” Theodore Valério redă în acvarela
„Pereche de țărani din Lugoj”, portul popular românesc înregistrat în anul 1852.
În anul 1860 un alt artist francez, Auguste Lancelot, în trecere prin Banat,
descrie cu deosebită măiestrie specificul portului bănățean în schița intitulată:
„Românii din Timișoara.” În albumul intitulat „Ungarische national Trachten”
este redat portul popular românesc cu ceapsă și leagănul de spate.1
Romulus Vuia, impresionat de varietatea și frumusețea pieselor de port din
Banat, referindu-se la cele două piese specifice, opregul și conciul, spunea întruna din lucrările sale: „Ca note caracteristice ale acestui port, considerăm portul
opregului cu fire așa cum se purta mai demult cu opreg înainte și înapoi în portul
femeiesc,finețea extremă a cusăturilor și țesăturilor cu bogăția luxoasă a firelor
de aur, a căror întrebuințare și finețe în executare culminează în splendidele conciuri ale nevestelor tinere”.2
Pentru a ajunge la descrierea conciului atât de admirat de Romulus Vuia, mai
întâi trebuie să acordăm o deosebită atenție cepsei, purtată din cele mai vechi
timpuri de bănățence, abandonată pe parcurs, și înlocuită cu conciul.
Specificitatea obiectului duce la încadrarea pieptănăturii femeilor din Banat
în categoria găteală cu bonetă3, mod de aranjare a părului care conferă un spor
de frumusețe și strălucire portului popular de aici.
Cu toate că are o folosință strict limitată, înscriindu-se numai în repertoriul
vestimentar al femeilor căsătorite, piesa este cunoscută în partea locului sub
denumirea de șiapță.

Geneza și aria de răspândire
O astfel de împodobire bizară4, cum o numește criticul de artă Gheorghe
Oprescu, este rezultatul unei conlucrări artistice îndelungate. Imposibilitatea
stabilirii paternității acestui obiect de artă populară se înscrie în șirul atâtor
fapte de obște și de tradiție lipsite de un act de naștere. Se cunoaște în schimb
1
2
3
4

Lăpăduș, 1976,p.104
Vuia, 1929, p. 609.
.Bănățeanu, 1969,p.32
Oprescu, 1966, p. 159.
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aria de răspândire a cepsei: Moldova de Nord, Maramureșul, Țara Crișurilor,
Țara Hațegului, Ținutul Pădurenilor și Banatul de Munte (mai cu seamă zona
muntoasă).
Apelând la termenul de mai sus în accepțiunea lui mai largă, și anume acea
de bonetă, fes, scufiță, tichie, cercetătorii au demonstrat frecvența deosebit de
mare a fenomenului extins aproape în întreaga Europă, fapt care demonstrează
existența unor condiții sociale și politice asemănătoare și a unui fond comun de
cultură.

Funcții
La fel ca oricare alt element de costum, ceapsa a avut la început o funcție
utilitară, determinată de anumite necesități ale vieții de toate zilele. Îmbrăcarea
acestui element de port popular peste care se punea oblanicul, a ușurat acel mod
specific de transportare a greutăților dintr-un loc în altul pe cap, de asemenea
susținerea părului și camuflarea legării pletelor în pieptănătura cu cormi a făcut
din această piesă un obiect de uz cotidian care la origine posibil să fi fost o simplă
bonetă neornamentată, având scop utilitar în exclusivitate.
Această piesă de costum mai are și o altă menire, aceea de a face o distincție
între felul de a se îmbraca al tinerelor fete și cel al nevestelor. Faptul că ceapsa
nu este un obiect de găteala capului caracteristic fetelor de măritat, cum susțin
unii5, ci o piesă de port proprie femeilor căsătorite, poate fi dovedit chiar și
numai cu ajutorul multiplelor exemple oferite de literatura populară în versuri a
acestor locuri.
Când eram la maica-n păr
Purtam flori și călăpăr,
Mă-nfăleam, mă chicheam
Și pe toți junii iubeam.
Dar de când m-am măritat,
Nici să râd nu mi’i iertat,
C-am un lotru de bărbat.
Ard-o focu ceapsa mea,
Mi-a fost dragă, ș-acu-i grea6.

Materiale necesare pentru confecționare
La exemplarele studiate de mine care pot fi încadrate cu aproximație în perioada 1880–1930, nu am întâlnit decât semifabricate de proveniență industrială:
bircăuță, mărgele ca sarea, gie piatră și spărgășioasă, fir auriu denumit și sârmâ,
5
6

Vintilă, 1969, p. 15.
Hodoș, 1898, p. 75.
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sau droțal și cel în spirală cunoscut sub termenul trămurică, bănuț de formă circulară ori stelară. Broderia era executată în tehnica încopciat sau punctul turcesc cu
fir de mătase, lână sau bumbac.
Pentru a-și spori frumusețea și prestigiul în societate femeia căsătorită cu
bună stare aplica pe ceapsă flori artificiale sau confecționate din mătase și panglici colorate și monede. Această modalitate de înfrumusețare mai avea și un alt
scop despre care ne informează atât de sugestiv într-o exprimare aleasă Gheorghe
Oprescu:
Ceapsa ne impresionează oarecum sălbatic, din pricina marelui număr de monede
ce sunt cusute pe ea și-i dau înfățișarea unui coif războinic. Cine însă privește pe
bănățeanca dansând, pricepe de ce ea simte plăcerea să poarte atâtea rânduri de
discuri de argint, cântărind uneori până la cinci kilograme, cusute pe spatele gătelii capului. Ele susțin ritmul jocului și înlocuiesc castagnetele spaniole ori tambura
napolitanei. Iar dansul în Banat e tot așa de indispensabil ca pâinea zilnică7.

Etapele de lucru, croiul și forma cepsei
Se cunosc trei etape pentru confecționarea unei cepse, croiala pânzei din
care se face ceapsa, cusătura decorului și asamblarea elementelor componente.
Ceapsa se compune din fund și obadă (Foto 1 – 6). Fundul cepsei denumit și dos,
șiafă ori mijloc are formă dreptunghiulară (50 x 140 mm). După ce s-a decupat fundul se mai croiește încă un dreptunghi cu mult mai mare (70 x 460 mm) cunoscut
sub denumirea de obadă, ramă, jănilă și cingă.
În Valea Almăjului întâlnim tipul de ceapsă cu fundul triunghiular. Croiul cepsei triunghiulare este simplu, ea fiind alcătuită din două părți cusute una de alta:
„brățara” care formeaza baza cepsei și broasca ce formează centrul ei. Tehnica
folosită la confecționatrea acestei cepse este cusătura pe fir, bătăturiu, este vorba
de cusătura plină și toiegiu, goblen.
Pe Valea Bistrei este specifică ceapsa triunghiulară cu obadă. Ceapsa este
croită din două bucăți, fundul cepsei și obada. Fundul cepsei este triunghiular ca
cel din valea Amăjului, dar spre deosebire de acesta, ornamentele acoperă obada
și fundul cepsei. Ceapsa pentagonală cu obadă se purta la vest de Caransebeș,
fundul ei are contur pentagonal. Tulbentul este croit din pânză și montat pe un
suport de carton căptușit cu mătase și este format din trei părți: tulbentul propriu-zis, plancicile și sârma de pe frunte.

Ornamentica
Finețea punctului ce caracterizează ornamentica românească reflectă, după
cum remarcă P.Petrescu și C.Irimie, întâlnirea tradiției noastre populare cu cea a
7

Oprescu,,1922, p. 31

https://biblioteca-digitala.ro

Ceapsa, ca piesă definitorie pentru portul popular din Banat | 207

renumitelor broderii de factură bizantină și orientală practicată timp de secole în
ornamentica medievală8.
Bogăția faunistică a Banatului montan a lăsat urme în ornamentica populară
prin ornamentele zoomorfe. Ca urmare a unei vieți pastorale intense în această
zonă muntoasă, pe costum putem vedea adesea cusute coarnele berbecului,
poate unul din cele mai vechi motive din ornamentica textilelor populare românești
de pă ambele versante ale Carpaților Meridionali9.
Grija omului pentru înfăţişare şi atenţia acordată aparenţelor a constituit
dintotdeauna un element definitoriu pentru umanitate. În timp vestimentaţia a
devenit un simbol al superiorităţii economice. Din dorinţa de a se individualiza
de categoria oamenilor săraci, locuitorii avuţi ai satelor au modificat morfologia
câmpurilor decorative şi vor introduce piese de la oraş, făcând din haine un mod
de afirmare a poziţiei lor sociale şi economice.
Pentru ţăranul român utilul a devenit frumos, a devenit pasiune, în clipa în
care a conştientizat utilitatea frumosului în toate aspectele şi momentele vieţii
sale. Moştenirea acumulată de-a lungul secolelor de muncă depusă cu pasiune
de către ţăran se concretizează prin crearea de obiecte care, privite atent, păstrează amprenta unui rafinament şi a unei sincerităţi care din păcate, pare să nu
îşi găsească locul sau măcar un corespondent în secolul vitezei.
Cuvântul ornament nu spune nimic femeilor din Banat care au adăugat prin
tradiție o terminologie specifică zonei. Pentru această noțiune s-au scornit alți
termeni sinonimi, dutcă, formă, pană, pui. Faptul că ornamentica reflectă realități
din natura înconjurătore ne-a fost dovedit cu prilejul căutării semnificațiilor unor
motive. Iată ce ne-a răspuns o informatoare de la care intenționăm să aflăm
denumirea unui ornament: Șie mă gângesc ieu s-o poznuiesc asta? (...) Ochi din
gradină....nu-i! (...) Dor, șepțălie, tot după flori se fac”10.
Ornamentica cepsei este variată, motive abstracte, cosmice, semiluna,
steaua, fitomorfe, frunza de brad, gorun, zoomorfe, antropomorfe, ochiul cel mai
sensibil organ al omului, skeomorfe și simbolice. Motive simbolice, destul de slab
reprezentate, care se referă la mentalități, obiceiuri și tradiții spirituale ale oamenilor de demult, cuprind același motiv – crucea. Crucea este brodată, cusută,
țesută, este veche de când lumea și o întâlnim peste tot.
Motivele populare cusute pe ceapsă care apără de rele, de deochi, de vrăji și
de ură, rombul, floarea, soarele, toate aduc armonie, bucurie și împăcare în sufletul celei care poartă ceapsa.

8
9
10

Petrescu/ Irimie, 1967, p. 12.
Dunăre,1968, p. 173.
Informatoare: Floare Plăieș, 70 ani, comuna Marga.
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CERAMICA DE OLTENIA DIN PATRIMONIUL
MUZEULUI MUNICIPAL CÂMPULUNG
Livia Pitulan
POTTERY OF OLTENIA FROM THE HERITAGE OF
CAMPULUNG MUNICIPAL MUSEUM
The Museum of Câmpulung has in its ethnographic heritage a beautiful collection of ceramics from Oltenia. This is a donation made to our institution in
2011 by Dr. Victor Popa. The pottery from Olt has a millenary tradition; here is
produced high quality ceramics which follows the traditional ornaments and
shape, clay art occupying an important place in people’s daily lives.
Keywords: ceramics from Oltenia, ethnography, heritage, decorative pottery
Cuvinte cheie: ceramica din Oltenia, etnografie, patrimoniu, ceramică
decorativă

Expoziția de bază a secției de Etnografie și Artă Populară a Muzeului
Municipal Câmpulung oferă vizitatorilor posibilitatea de a cunoaște un patrimoniu deosebit de valoros, printr-o varietate de bunuri culturale care ne transpune
în atmosfera satului tradițional de la sfârșitul secolului al XIX-lea și începutul
secolului XX.
Clădirea care găzduiește această secție datează din 1735, este cea mai
veche clădire civilă din Câmpulung, reflectă arhitectura tradițională musceleană, are pridvor larg și deschis, cu arcade semicirculare ce se descarcă pe
stâlpi subțiri de lemn, cu profilatură simplă din tencuială la ferestre și învelitoare de șiță.
Valorile artistice pe care muzeul nostru le deține, se întâlnesc în mod deosebit în costumul popular, în obiecte caracteristice meșteșugurilor și ocupațiilor
tradiționale din mediul rural (creația artistică în lemn, obiecte de artă populară
din fier), în scoarțele și țesăturile de interior și în ceramica populară.
Colecția de ceramică cuprinde un număr de 1503 exponate, fiind semnificativă pentru relevarea creației meșterilor olari din centrele din întreaga țară.

DROBETA, Etnografie, XXVII/2017, p. 213–226
https://biblioteca-digitala.ro
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În anul 2011, muzeul nostru s-a îmbogăţit cu o colecţie de ceramică extraordinară, care a intrat în circuitul turistic naţional însumând un număr de 313
obiecte, acestea reprezentând o donație făcută de către domnul Doctor Victor
Popa1. Ajuns la o vârstă venerabilă, medicul Victor Popa şi-a donat o parte din frumoasa şi bogata colecţie de ceramică românească, o veritabilă comoară adunată
în mulţi ani, cu multă pasiune, Muzeului Municipal Câmpulung.
1

Doctorul Victor Popa – născut la 21 ianuarie 1923 în Sebeș, județul Alba, a fost medic neuropsihiatru, este şi va rămâne o personalitate a Câmpulungului şi a Muscelului şi, deşi nu este
născut în zona noastră, întreaga activitate profesională a desfăşurat-o aici, cu merite deosebite pe plan profesional, cultural şi turistic. A înființat, în timpul activității ca medic de
circumscripție în comuna Vlădești, o casă de nașteri și un dispensar pentru copii, în anul 1958 a
creat secția-compartiment de Neuro-Psihiatrie a Spitalului Câmpulung, în 1963 a publicat sub
egida Institutului de Neurologie, articolul „Incidența epilepsiei la populația Raionului Muscel”,
a înființat și condus Centrul Salvamont din Cîmpulung-Muscel, prin proiecții de diapozitive
proprii, în orașele Câmpulung, București, Hunedoara, Alba-Iulia, Pitești și Odorhei, a contribuit
la cunoașterea țării, prin audiții muzicale publice cu discuri proprii și cu activitate în cadrul
Societății Culturale „Negru Vodă” Câmpulung Muscel, a contribuit la promovarea acestui tip de
activitate. Datorită contribuţiei sale în domeniile amintite, a fost recompensat cu distincţiile
„Cetăţean de Onoare” al Câmpulungului şi „Fiu al Argeşului şi Muscelului”, pe lângă numeroasele sale premii obţinute ca urmare a activităţii de cercetare în medicină şi a acţiunilor derulate
în turism: este veteran de război, decorat cu Medalia „Crucea memorativă a celui de-al doilea război mondial, 1941 – 1945”; diplomă „Evidențiat aur pentru merite deosebite în activitatea de Cruce
Roșie”; diplomă „Merite în activitatea sportivă”; „Diplomă de onoare” pentru întreaga activitate
salvamont. A fost șef Salvamont Câmpulung Muscel unde asigura asistența salvamont pentru
activitățile din zonă, a pus bazele reale și eficiente ale mișcării de prevenire a rătăcirilor și a
accidentelor, prin efectuarea de marcări a traseelor turistice. Excelent organizator și membru în
Comisia Medicală Națională Salvamont, dr. Victor Popa a avut inițiativa reconstruirii actualului
Refugiu Iezer și a organizării Cabanei Bătrâna ca și baza Salvamont.
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Din această colecție a doctorului Victor Popa, 140 exponate sunt specifice
zonei Oltenia: farfurii și străchini din centrele Oboga, Româna, Horezu, Vlădești.
Mesteșugul olăritului folosea în primul rând în alimentație, dar ceramica este
folosită și în scop decorativ, în construcții sau pentru anumite ritualuri2.
Printre creatorii populari din renumitul centru de la Horezu, ale căror exponate le puteți admira în muzeul nostru, se evidențiază: Stelian și Aurelia Ogrezeanu,
Victor și Eufrosina Vicșoreanu, Ion Popa, Buclescu Ion, Iorga Gheorghe, Simona
Ungureanu, Nedescu Dumitru, Dumitru Șchiopu (Vlădești – Vâlcea) și Țambrea
Constantin.
Vasele de Horezu se produc de sute de ani, au un caracter propriu, unitar,
bine definit prin formă, decor, tehnică și colorit, valoarea lor artistică fiind dată
atât de cel care o modelează, cât și de cel ce realizează decorul, iar calitatea
materialelor folosite, frumuseţea detaliului şi coloritul lor viu le-au făcut celebre.
Meşterii de aici recurg cel mai des la tonurile de roşu-portocaliu, verde, albastru
şi brun închis, iar motivele arhicunoscute care s-au păstrat de-a lungul timpului
sunt: spirala, steaua, cocoşul, pomul vieţii, linia ondulată (calea rătăcită), cercurile concentrice, spicele de grâu, motive florale – uneori stilizate foarte mult, cum
sunt bobocii de floare, frunzele, creanga, trifoiul etc3.
Piese elegante reflectând pe alocuri influențe orientale, vasele de Horezu,
nu de puține ori au fost destinate uzului familiilor boierești. Axat pe producția
de ceramică smălțuită, centrul a cunoscut o binemeritată celebritate, datorată în
2
3

http://www.arta-ceramica.ro/
Ion Vlăduțiu, Creatori populari contemporani din România, Editura Sport-Turism, București,
1981, pag. 219.
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special farfuriilor ornamentate cu un decor obținut prin jirăvire cu instrumente ca
„gaița” sau „cornul”. În această tehnică, vasele erau „înflorite” cu motive „penate”
sau „în lacrimă” de o mare finețe, asemenea unei pânze de păianjen. Pentru a le
realiza, meșterul desena pe farfuria uscată o serie de linii colorate cu cornul din
care picura încet vopsea, după care, utilizând „gaița” (o pensulă subțire din fire de
porc) se intervenea deplasându-se puțin culoarea încă umedă fără a se rupe firul
desenului. Grupat de regulă în cercuri concentrice pe marginile farfuriei, decorul
jirăvit înconjura un motiv central. Alte ornamente larg utilizate la Horezu erau cele
vegetale sau geometrice4.
Un simbol dominant în pictura vaselor de Horezu este cocoșul alături de care,
însă, întâlnim și alte figuri precum: copaci, oameni, flori, pești, spirală dublă, linie
dreaptă, linie ondulată, frunze, soarele, spicul, pomul vieții și coada de păun.
Voi prezenta câteva exponate reprezentative centrului Horezu din colecția
amintită.
– Taier (farfurie) – Nr. inv. 4332/1216

Meșter ceramist – Ogrezeanu Stelian
Descriere: Farfurie de formă circulară cu profil tronconic aplatizat, lucrată
manual la roata olarului, arsă în cuptor o dată, nesmălțuită, ornamentată cu cornul și gaița, motive florale și motive geometrice (cercuri, puncte, linii). Pe margine
linie cu valul. Pe spate este scrijelit numele autorului Stelian Ogrezeanu, Horezu,
România.
Cromatica: cafeniu, maro, bej și alb.
Dimensiuni: DG = 20 cm, DB = 8,5 cm, Î = 5 cm
– Taier (farfurie) – Nr. inv. 4326/1210
Meșter ceramist – Ogrezeanu Aurelia
Descriere: Farfurie de formă circulară cu profil tronconic aplatizat, lucrată
manual la roata olarului, arsă în cuptor de două ori, smălțuită la exterior,
4

http://www.minind.ro/ript/2013/Newsletter_IUNIE.
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ornamentată cu cornul și jirăvită cu gaița, motive geometrice (spirală, cercuri,
valul). Pe margine valul. Pe spate este scrijelit numele autorului Aurelia Ogrezeanu,
Vâlcea.

Cromatica: maro, cafeniu și verde.
Dimensiuni: DG = 25 cm, DB = 10 cm, Î = 5 cm.
– Taier (farfurie) – Nr. inv. 4314/1198

Meșter ceramist – Vicșoreanu Victor
Descriere: Farfurie de formă circulară cu profil tronconic aplatizat, lucrată
manual la roata olarului, arsă în cuptor de două ori, smălțuită, ornamentată cu cornul și jirăvită cu gaița, motive vegetale (flori, frunze, trifoi) și motive
geometrice(semicercuri, cercuri). Pe margine tăiată cu tiparul din fier – cu colți
în triunghiuri. Pe spate este scrijelit numele autorului Victor Vicșoreanu, Horezu,
1987.
Cromatica: maro, cafeniu, albastru și verde.
Dimensiuni: DG = 24 cm, DB = 10 cm, Î = 5 cm.
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– Taier (farfurie) – Nr. inv. 4316/1200

Meșter ceramist – Vicșoreanu Eufrosina
Descriere: Farfurie de formă circulară cu profil tronconic aplatizat, lucrată
manual la roata olarului, angobată alb în interior, arsă în cuptor de două ori,
smălțuită la exterior, ornamentată cu cornul și jirăvită cu gaița, decorul structurat în registre concentrice, cu motive vegetal stilizate (flori, frunze) și motive
geometrice (puncte, valul, cercuri). Pe margine tăiată cu tiparul din fier – cu colți
în triunghiuri. Pe spate este scrijelit numele autorului Eufrosina Vicșoreanu,
Horezu.
Cromatica: maro, cafeniu și verde.
Dimensiuni: DG = 28 cm, DB = 11,5 cm, Î = 5 cm.
– Taier (farfurie) – Nr. inv. 4349/1233

Meșter ceramist – Iorga Gheorghe
Descriere: Farfurie de formă circulară cu profil tronconic aplatizat, lucrată
manual la roata olarului, arsă în cuptor de două ori, smălțuită la exterior, ornamentată cu cornul și jirăvită cu gaița. Registrele structurate concentric sunt o îmbinare de elemente decorative jirăvite cu motive geometrice (valul, linii, puncte,
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cercuri), pe margine un registru nejirăvit, format din cercuri mici asemenea unui
lanț, încadrate de puncte. Pe margine linie – cafenie.
Cromatica: maro, cafeniu și verde.
Dimensiuni: DG = 17,5 cm, DB = 7,5 cm, Î = 5 cm.
– Taier (farfurie) – Nr. inv. 4451/1335

Meșter ceramist – Dumitru Nedescu
Descriere: Farfurie de formă circulară cu profil tronconic aplatizat, din ceramică roșie, lucrată manual la roata olarului, arsă în cuptor de două ori, smălțuită la
interior, decorată prin jirăvire cu cornul și gaița, motive vegetal stilizate (frunzulițe
și flori) și motive geometrice (spirală, linii, stea și cerc). Pe margine este tăiată cu
tiparul din fier în mici triunghiuri. Pe spate este ștampilat numele ceramistului:
Nedescu Dumitru-Horezu.
Cromatica: cafeniu, alb, verde, maro închis.
Dimensiuni: DG = 17 cm, DB = 8 cm, Î = 3 cm.
– Taier (farfurie) – Nr. inv. 4386/1270

Meșter ceramist – Simona Ungureanu
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Descriere: Farfurie de formă circulară cu profil tronconic aplatizat, lucrată
manual la roata olarului, arsă în cuptor de două ori, smălțuită la exterior, ornamentată cu cornul și jirăvită cu gaița. Registrul de pe marginea farfuriei prezintă o
îmbinare de elemente decorative jirăvite cu motive geometrice (zig-zag-uri, linii,
puncte, cercuri). Decorul jirăvit înconjoară un motiv central (un pom). Pe margine linie dublă – albă. Pe spate ștampilat numele autorului: Simona Ungureanu,
Măldărești, Horezu, Vâlcea.
Cromatica: maro, cafeniu, alb, albastru și verde.
Dimensiuni: DG = 19,5 cm, DB = 8 cm, Î = 5 cm.
– Taier (farfurie) – Nr. inv. 4354/1238

Meșter ceramist – Buclescu Ion
Descriere: Farfurie de formă circulară cu profil tronconic aplatizat, lucrată
manual la roata olarului, arsă în cuptor de două ori, smălțuită la exterior, ornamentată cu cornul și jirăvită cu gaița, motive vegetale (frunze) și motive geometrice (puncte, valul, linii, cercuri). Pe margine tăiată cu tiparul din fier în mici
arcade. Pe spate este scrijelit numele autorului: Ion Buclescu, Horezu.
Cromatica: maro, cafeniu, alb și verde.
Dimensiuni: DG = 22 cm, DB = 9 cm, Î = 4 cm.
– Taier (farfurie) – Nr. inv. 4351/1235
Meșter ceramist – Popa Ion
Descriere: Farfurie de formă circulară cu profil tronconic aplatizat, lucrată
manual la roata olarului, arsă în cuptor de două ori, smălțuită la exterior, ornamentată cu cornul și jirăvită cu gaița, motive vegetale (flori) și motive geometrice
(valul, linii, cercuri). Pe margine linie dublă – cafenie. Pe spate este ștampilat
numele autorului: Ion Popa.
Cromatica: maro, cafeniu, alb și verde.
Dimensiuni: DG = 19,5 cm, DB = 8,5 cm, Î = 4 cm.
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– Strachină – Nr. inv. 4362/1246

Meșter ceramist – Țambrea Constantin
Descriere: Strachină de formă circulară cu profil tronconic aplatizat, lucrată
manual la roata olarului, angobată alb în interior, arsă în cuptor de două ori,
smălțuită la exterior, ornamentată cu cornul și jirăvită cu gaița, decor fitomorf
(flori în alternanță cu frunze) și geometric (valul, linii, cercuri). În centru un motiv
floral, o floare cu cinci petale, încadrată în jurul unei spirale. Pe bordură valul –
maro, secondat de linii fine, circulare, trasate cu gaița.
Cromatica: maro, cafeniu și verde.
Dimensiuni: DG = 17,5 cm, DB = 7,5 cm, Î = 5 cm.
– Taier (farfurie) – Nr. inv. 4425/1309
Meșter ceramist – Dumitru Schiopu
Descriere: Farfurie de formă circulară cu profil tronconic aplatizat, lucrată
manual la roata olarului, arsă în cuptor, nesmălțuită, ornamentată cu cornul,
cu humă albă (caolin), motive geometrice (spirale, „melcul”, puncte, valul, cercuri, arcade, linii) și motive vegetal stilizate – brăduțul. Pe margine linie dublă
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– albă secondată de o linie șerpuită. Pe spate este ștampilat numele ceramistului:
D. Schiopu, C. Vlădești – 1977.

Cromatica: maro și alb.
Dimensiuni: DG = 19,5 cm, DB = 8,5 cm, Î = 4 cm.
Ceramica de Oboga pe care o deținem în patrimoniul secției, este cea realizată
de Ciungulescu Grigore și Răducanu Ioan, iar cea de la Româna de Trușcă Marin.
Motivele care se găsesc pe acestea sunt diverse, printre care se află și motivul
cocoșului (reprezintă lumina, trezirea la viață), copacul, melcul, coada de păun, șarpele
(considerat protectorul casei), pomul vieții, dispuse pe fundul taierelor. Rareori ca
motiv central apar și peștii (simbolul credinței), redați în manieră naturalistă5.
În munca lor folosesc exclusiv uneltele de tradiție veche: cornul de vită, cu
ajutorul căruia se decorează vasele, plotogul (o bucățică din piele, cu care este
netezită marginea vaselor), fichiașul din lemn (folosit la finisarea vaselor în partea
exterioară), titirezul (o unealtă din lemn, cu ajutorul căreia este încrețită marginea
taierelor), pana de gâscă și paiul (utilizate pentru a realiza un decor foarte fin)6.
– Taier (farfurie) – Nr. inv. 4425/1309
Meșter ceramist – Ciungulescu Grigore
Descriere: Farfurie de formă circulară cu profil tronconic aplatizat, lucrată
manual la roata olarului, din ceramică roșie, arsă în cuptor de două ori, smălțuită
la interior, decorată prin jirăvire cu cornul și plotogul, motive geometrice (valul,
punctul, arcade, cercul, „melcul”- spirala) și motive zoomorfe (4 pești în centru).
Pe bordură valul – galben, secondat de o linie fină, circulară. Pe spate scrijelit
numele autorului: Ciungulescu Grigore, Oboga, jud. Olt, 1976.
Cromatica: cafeniu, verde, maro închis, alb, bej.
Dimensiuni: DG = 26 cm, DB = 11 cm, Î = 4 cm.
5
6

Ion Vlăduțiu, op. cit.,pg. 211.
https://ro.wikipedia.org/wiki/Oboga,_Olt
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– Taier (farfurie) – Nr. inv. 4442/1326

Meșter ceramist – Răducanu Ioan
Descriere: Farfurie de formă circulară cu profil tronconic aplatizat, din ceramică roșie, lucrată manual la roata olarului, arsă în cuptor de două ori, smălțuită
la interior, decorată prin jirăvire cu cornul și plotogul, motive avimorfe – un cocoș
în centru, motive vegetale (flori și frunze în centru) și motive geometrice (linii,
cercuri, puncte, valul). Pe margine linie subțire – verde. Pe spate este ștampilat
numele autorului: Răducan Ioan, Oboga, județul Olt.
Cromatica: cafeniu, galben, verde, maro închis.
Dimensiuni: DG = 26 cm, DB = 11 cm, Î = 4 cm.
– Taier (farfurie) – Nr. inv. 4454/1338
Meșter ceramist – Trușcă Marin.
Descriere: Farfurie de formă circulară cu profil tronconic aplatizat, lucrată
manual la roata olarului, din ceramică roșie, arsă în cuptor de două ori, smălțuită
la interior, decorată prin jirăvire cu cornul și plotogul, motive floral stilizate în centru și motive geometrice (linii, valul, spirală). Pe margine este încrețită cu „titirezul”. Pe spate este scris cu creionul numele ceramistului Trușcă Marin.
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Cromatica: cafeniu, galben, verde, maro închis.
Dimensiuni: DG = 16,5 cm, DB = 6,5 cm, Î = 4 cm.
Fiind una dintre cele mai vechi forme de expresie a ceea ce numim azi „artă
populară”, ceramica, prin produsele sale, a fost implicată în viaţa socială a comunităţii, participând în mod nemijlocit la viaţa de zi cu zi a omului. De asemenea, un
rol major l-a avut şi în cadrul evenimentelor importante ce marchează existenţa
umană, de la naştere şi până la moarte. De aici s-a născut şi o simbolistică aparte
a oalelor şi a vaselor în general, legată de forma şi materialul din care sunt confecţionate, de conţinutul lor cât şi în funcţie de destinaţia lor practică sau rituală.
Colecția de ceramică din patrimoniul muzeal al instituției este valoroasă din
punct de vedere etnografic, reprezentând o adevărată mărturie patrimonială de
existență. Simbolistica și cromatica acestora sunt dovezi atemporale ale măiestriei și imaginației meșterilor olari, fiind totodată, adevărate bijuterii de patrimoniu etnografic, promovate inclusiv la nivel mondial.
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GUST ȘI ESTETICĂ TRADIȚIONALE – GET
Pîrvu Ionică
GOÛT ET ESTHÉTIQUE TRADITIONNELLES (GET)
Le projet Goût et Esthétique Traditionnelles (GET) est un projet culturel
implémenté par l’Association Sinaptica, en partenariat avec la Mairie Isverna
et l’Université de Bucarest- Faculté des Lettres, par le Département des Etudes
Culturelles et cofinancé par l’ Administration du Fond Culturel National.
L’implémentation s’est réalisée dans l intervalle 15 mai – 15 novembre 2015, tant
dans la commune d’Isverna, que sur le territoire du département. Le présent
travail met en lumière la conservation et la mise en valeur de l’architecture vernaculaire, mais contient aussi des éléments spécifiques à un rapport de projet,
tenant compte du fait que les informations les plus utiles livrent non seulement
des réussites, mais également des difficultés de parcours. Par conséquent, dans
ce qui suit se retrouvent le déroulement d activités d’un camp d’architecture,
tout comme les résultats d’une recherche ethnographique de terrain.
Mots clé: stratégie culturelle, patrimoine d’architecture vernaculaire, patrimoine gastronomique local, Sinaptica, dép. de Mehedinți
Cuvinte cheie: strategie culturală, patrimoniu arhitectonic tradițional, patrimoniu gastronomic local, Sinaptica, jud. Mehedinți

Premisele
Proiectul a fost dezvoltat în contextul Strategiei Sectoriale în domeniul
Culturii și Patrimoniului Național 2014–2020, al Legii nr. 26/2008 privind patrimoniul cultural imaterial, al Regulamentului delegat (UE) nr. 665/2014 al CE
referitor la „produsele montane” și al reglementărilor naționale și europene în
domeniul „produselor tradiționale”. De asemenea, s-a urmărit și încadrarea în
strategiile județene de dezvoltare și de promovare a brandului turistic județean.
Documentele menționate fac referire la importanța cunoașterii, protejării și valorificării cunoștințelor tradiționale, ca parte definitorie a specificului cultural al unei
comunități. Totuși, pentru ca aceste deziderate sa fie realizabile, primul pas este
identificarea acelor tehnici sau produse care întrunesc cerințele tradiționalității și
ale modalităților genuine de realizare.
DROBETA, Etnografie, XXVII/2017, p. 227–240
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Județul Mehedinți se caracterizează printr-o mare diversitate etnografică,
datorată atât locuirii de către mai multe etnii (români, sârbi, cehi, rromi), cât și
varietății peisajului (începând cu zona de șes, specifică malurilor Dunării, până în
zona de munte).
Pe lângă aceste aspecte cu caracter, oarecum, general, dezvoltarea proiectului GET a ținut seama și de unele premise specifice:
1. Existența unui patrimoniu cultural tradițional încă viabil și a peisajelor culturale asociate (în special în zona de munte). Circumstanțe istorice, economice și
sociale au făcut ca toate comunitățile din zona înaltă a județului Mehedinți să fie
mai puțin afectate de agresiuni antropice pe scară largă. Faptul că, de exemplu,
colectivizarea din timpul comunismului nu a fost posibilă în modul în care s-a
realizat în zonele deluroase sau de câmpie, a condus la o anumită lipsă de interes a autorităților centrale și locale pentru urbanizarea forțată. Astfel, în zona de
podiș și de munte nu vom întâlni celebrele blocuri care „împodobeau” aproape
fiecare centru de comună din zonele unde se făcea agricultură centralizată. În
egală măsură, unele privilegii istorice ale locuitorilor din zona de munte (care era
și granița dintre Țara Românească și Imperiu) au fost conservate, într-o măsură
mai mare decât în alte zone, și în timpul comunismului (păstrarea proprietăților
asupra terenurilor sau pădurilor). Toate acestea au permis păstrarea atât a unui
mod de viață cu valențe conservatoare, cât și a unei anumite forme de conservatorism în relația cu patrimoniul construit.
2. Lipsa altor resurse naturale sau economice durabile. În contextul economiei contemporane resursele naturale care permiteau un nivel de trai mai ridicat
pentru zona de munte și-au pierdut relevanța. La aceasta se adaugă dispariția
privilegiilor economice de care se bucurau locuitorii în perioada în care zona era
un teritoriu de graniță. Creșterea animalelor, ca ocupație care folosește resursele
naturale într-un mod prietenos, se poate transforma într-o amenințare atunci
când, de exemplu, devine pășunat excesiv, care nu mai permite regenerarea
pășunilor. Pentru ca o astfel de ocupație să-și păstreze viabilitatea, fără a fi transformată într-o industrie, este necesar să-i fie recunoscută calitatea de ocupație
ecologică sau prietenoasă cu mediul. O altă resursă naturală locală aflată în pericol este lemnul. Sub presiunea consumerismului, această resursă este exploatată
într-un mod care, practic, interzice regenerarea. Chiar dacă tăierile la ras nu au
căpătat accente dramatice, localnicii cunosc existența unor inițiative prin care se
intenționează exploatarea la limită a pădurilor seculare din zonă. O altă ocupație
care valorifica o resursă locală era producerea varului. În prezent, din zecile de
cuptoare pentru arderea varului mai funcționează, sporadic, sub 5 în tot arealul.
Prin urmare, supuși unor constrângeri economice și juridico-normative diverse,
locuitorii din zonă vor fi nevoiți să adopte un comportament a cărui finalitate este
distrugerea mediului în care trăiesc.
3. Lipsa de oportunități economice pentru populația locală. Vechile ocupații,
care făceau ca zona să fie recunoscută ca una bogată, nu pot fi puse în acord cu
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concurența economiei de masă sau cu variate și numeroase limitări de tip legal.
Creșterea animalelor nu mai prezintă interes în condițiile în care producătorii
foarte mari „inundă” piața cu produse la un preț foarte mic. Autorizațiile necesare
pentru valorificarea produselor locale sunt prohibitive pentru micii producători,
atât ca procedură, cât și în ce privește costurile. Unele produse secundare (cum
este lâna) nu mai au căutare, astfel încât sunt pur și simplu aruncate în mediu.
Existența zonei protejate Geoparcul Platoul Mehedinți, care se suprapune peste
mare parte din zona de munte și de podiș a Mehedințiului, impune, la rândul său,
o serie de restricții care nu permit crearea de facilități de producție.
4. Accelerarea invaziei de elemente culturale distructive (arhitectură, produse alimentare etc.). Migrația externă a unui număr mare de locuitori a adus cu
sine nu doar depopularea accelerată (vizibilă pe întregul teritoriu al județului), ci
și modificări semnificative în comportamentul celor plecați (și reveniți temporar
sau permanent) sau al celor rămași. Dintre acestea, unul se reflectă în alterarea
abordărilor utilizate pentru locuire și chiar pentru viața cotidiană. Simptomatice
sunt dărâmarea locuințelor vechi și ridicarea unora noi, de dimensiuni mari și
foarte mari, care folosesc materiale contemporane (cărămidă, sticlă, beton,
inox etc.). În viața zilnică, se observă renunțarea la cultivarea grădinilor (chiar
dacă o parte importantă a membrilor familiei nu au loc de muncă permanent),
renunțarea la pregătirea unor produse alimentare obișnuite (pâine, cozonac etc.),
renunțarea la creșterea animalelor (păsări, porci, oi sau capre), adoptarea pe
scară largă a consumului de mezeluri produse industrial și a altor semipreparate
alimentare. Chiar dacă această fenomenologie nu are amploarea celei care poate
fi observată în Maramureș (ca exemplu limită), tendința este vizibilă pe întregul
teritoriu al județului.
5. Reducerea accelerată a numărului purtătorilor de valori ale patrimoniului
cultural imaterial (zonele de deal și câmpie sunt aproape aculturalizate). Acest
fenomen, care nu este specific doar județului Mehedinți, fiind identificabil la nivelul întregii țări este, în realitate, efectul celorlalte fenomene trecute în revistă.
Într-o cercetare de teren, desfășurată în anul 2016, în județul Mehedinți, pentru identificarea meșteșugarilor activi și a gradului de practicare a activităților
tradiționale (meșteșuguri și industrii casnice), a fost evidențiat faptul că numărul de purtători de valori culturale tradiționale a scăzut, în unele zone, până la
dispariție. De exemplu, nu mai există niciun rotar activ în tot județul, numărul
dogarilor nu este mai mare de 2, lingurarii mai sunt 3, fierarii sunt până în 5. La
fel, cunoașterea țesutului este o raritate în rândul femeilor (ca și al întregului proces al prelucrării lânei), iar prelucrarea fibrelor vegetale (cânepă, in) este, practic,
necunoscută. Cunoașterea asociată cu construcția de case tradiționale (din lemn,
piatră sau pământ) este incidentală, această realitate fiind una cu care ne-am
confruntat și în timpul proiectului.
6. Agresiunea în creștere a unui turism haotic și distructiv (de ex. Clisura
Dunării). Județul Mehedinți nu este, încă, o destinație a turismului consacrat.
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Totuși, pe măsură ce strategia de promovare susținută de Consiliul Județean
Mehedinți va produce efecte, este ușor de anticipat că dezvoltarea turismului
va ajunge la finalități similare cu cele din Clisura Dunării, care este o destinație
aglomerată, cu o arhitectură haotică și care anulează, aproape în totalitate,
frumusețea peisajului care a consacrat această zonă.
Pe lângă elementele de cultură materială, ușor decelabile în urma unei
simple vizite în teren, cultura spirituală se află în aceeași stare tristă. Folclorul
mehedințean este puțin cunoscut și folosit, în principal prin efectul dispariției
purtătorilor (lăutari sau interpreți vocali), dar și ca urmare a intervenției massmedia sau a tehnologiilor comunicării (internet, instrumente electronice etc.). La
fel, bucătăria tradițională, încă bogată, nu se regăsește, decât incidental și, eventual, cu caracter anecdotic în oferta furnizorilor de servicii locali. Câteva exemple sunt edificatoare: în Clisura Dunării turistul este îmbiat cu colacii secuiești, cu
mici sau cu ceafă la grătar; restaurantele „cu specific tradițional” oferă aceleași
ciorbă de burtă, ceafă la grătar, cordon bleu, cod pane sau mămăliguță cu brânză.
Totuși, județul Mehedinți este, încă, păstrătorul unor importante valori ale
culturii tradiționale, iar proiectul „Gust și Estetică Tradiționale” a încercat să
depășească nivelul promovării și valorificării pasive, prin intervenții recuperatorii
directe în lumea reală. Proiectul a fost conceput pentru a aborda două componente, aparent, distante, ale culturii tradiționale: arhitectura vernaculară și bucătăria tradițională. Motivele pentru această abordare sunt relativ simple. În cazul
arhitecturii vernaculare acțiunea de salvare a unor case vechi și propunerea unor
soluții de modernizare care să nu le mutileze are capacitatea de a genera interes
și de a crea un model de acțiune. În cazul bucătăriei tradiționale, aceasta poate
fi ușor monetizată, prin includerea în oferta furnizorilor de servicii de servire a
mesei (pensiuni, restaurante).
Interesul pentru arhitectura vernaculară pornește de la următoarele aspecte:
– arhitectura tradițională include soluții constructive adaptate și integrate
cu mediul natural. Chiar dacă este un truism, acesta nu este ușor de perceput
sau înțeles. O locuință sau o construcție anexă sunt ridicate astfel încât să fie
supuse cât mai puțin efectelor negative ale mediului. Orientarea în teren, regimul
de înălțime, materialele utilizate, toate acestea ne arată că omul a trăit într-un
fel de simbioză cu mediul în care se afla. Lipsa unor suprafețe vitrate mari are o
semnificație economică și tehnică simplă: eficiența energetică a unor astfel de
soluții constructive este redusă, iar costurile utilizării sunt mari. Folosirea lemnului, pietrei, paielor sau pământului este justificată atât de costurile reduse pentru
edificare, cât și de costurile reduse pentru întreținerea viitoare (cu cât materialul
folosit este mai apropiat și mai abundent, cu atât este mai ieftin). Amplasarea
unei case se face ținând seama, de exemplu, de vânturile dominante, de cantitatea de precipitații, de temperatura medie, de existența sau tipul combustibilului. Aceleași considerente concură și pentru definirea formei și dimensiunilor
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unei construcții (înălțimea acoperișului, mărimea camerelor etc.). Desigur, este
foarte posibil ca folosirea pe scară largă a unor astfel de materiale (multe dintre
ele regenerabile, nepoluante și cu o durată de viață mare) să intre în contradicție
cu filozofia societății de consum. Bunăoară, o construcție din lemn și pământ,
acoperită cu șindrilă, care rezistă fără intervenții majore mai mult de 100 de ani
este o amenințare la adresa unui producător de polistiren sau de acoperiș din
tablă, care poate garanta produsul său pentru 10 sau 50 de ani.
În timpul taberei de arhitectură, o parte dintre cele enunțate au devenit
evidente pentru studenții participanți, care au putut observa și explica de ce o
casă era construită cu pivniță semi-îngropată, iar o alta fără pivniță, de ce una
era așezată cu fațada principală la sud, iar alta la est (sau vest). La fel, voluntarii
au reușit să explice diferențele constructive dintre o construcție destinată locuirii
permanente și una destinată locuirii temporare.
– cunoștințele tradiționale necesare realizării unei construcții se extind cu
mult dincolo de competențele pur tehnice referitoare la construire: cunoștințe
despre tipul și caracteristicile materialelor de construcție, cunoștințe referitoare
la starea vremii și interacțiunea cu construcția, cunoștințe referitoare la comportamentul în timp al materialelor de construcție și al întregii construcții. Realizarea
unei case tradiționale presupune cunoașterea unor informații complexe, bazate
în principal pe practică și pe transmiterea informației între generații. În cazul
materialelor de construcție contemporane, standardizate la nivel global, tehnicile de lucru sunt, în egală măsură, standardizate. În cazul construcțiilor
tradiționale situația este diferită, materialele și tehnicile de lucru fiind similare
doar la nivel principial, detaliile fiind dependente de contextul local și de tipul și
cantitatea materialelor disponibile. Bunăoară, o casă din bârne de lemn, tencuită
cu pământ, are un proces tehnologic de realizare și conține materiale similare în
multe regiuni, dar deosebirile sunt semnificative în contexte geografice diferite:
cantitățile de pământ, nisip, lână, cânepă, pleavă, paie, fân, balegă, ouă sau lapte
diferă sau lipsesc.Tehnica de tencuire este identică, dar materialele și proporțiile
acestora sunt diferite. De asemenea, terenul poate impune existența unei fundații
din piatră sau poate permite o construcție fără fundație. Astfel de circumstanțieri
au putut fi observate în timpul taberei de arhitectură: pământul folosit a fost
extrem de gras, potrivit pentru ceramică, astfel că a fost necesară adăugarea de
nisip. Lipsa cânepii a impus găsirea unei alte soluții, disponibile local (în cazul
nostru, lâna nespălată și nescărmănată). La fel, lipsa plevei a generat căutarea
unei soluții alternative (fân tocat).
– arhitectura tradițională face parte din peisajul cultural, una dintre atracțiile
principale ale turismului rural. Peisajul cultural este un concept care nu se bucură
de atenția cuvenită din partea autorităților publice, lipsă de atenție reflectată
și la nivel legislativ. Peisajul cultural include atât formele de relief, cât și componentele antropice, fiind un rezultat al combinării celor două. În cazul mediului rural peisajul cultural are calitatea de a oferi informații despre interacțiunea
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armonioasă dintre om și natură, valoarea de peisaj cultural fiind dată de capacitatea demonstrării unei armonii om-natură pe o durată mai mare de timp. Desigur,
peisaj cultural este și o aglomerare urbană dar, ceea ce contează în calificarea
unui peisaj drept peisaj cultural este combinația organică, armonioasă dintre
om și natură. O aglomerare urbană este lipsită de componenta naturală, în timp
ce o pădure virgină este lipsită de componenta antropică. Atunci când un străin
vizitează ceea ce i se prezintă drept peisaj cultural (sau comunitate tradițională),
așteptarea firească este să vadă, alături de forme de relief și mărturii ale prezenței
umane, mărturii care să fie diferite de cele prezente în context urban. Prin urmare,
prezența unor construcții din beton, cu ferestre de tip termopan și balcoane cu
balustrade din inox, contrariază și reduce semnificativ din atractivitatea turistică
a unei astfel de zone. Păstrarea arhitecturii tradiționale devine fie și numai din
considerente economice, un demers cu o finalitate extrem de pragmatică și utilizabilă pe termen lung.
– arhitectura vernaculară conține soluții tehnice utilizabile construcțiilor contemporane (izolație termica și fonică, adecvarea dintre materialele de construcție
și utilitatea construcției, lipsa agresiunii construcției asupra mediului etc.).
Chiar dacă normativele utilizate pentru construcțiile contemporane nu includ,
decât incidental, materialele tradiționale (paie, lut, lemn), calitatea și fiabilitatea acestora este evidentă, fiind dovedită de simpla existență a unor construcții
cu o vechime care ajunge la câteva secole. De altfel în ultimii ani se depun eforturi reale pentru agrementarea unor materiale constructive tradiționale, astfel
încât să fie posibilă proiectarea și construirea unor locuințe sau construcții cu
destinație civilă din astfel de materiale. Astfel de materiale sunt disponibile în
zona în care urmează să fie ridicată o construcție, fiind din acest punct de vedere
nu doar economice, ci și ușor de reintegrat în mediu. Alte materiale sunt rezultate
secundare ale altor procese din mediul rural (paiele, lâna) și sunt, prin natura lor,
regenerabile cu costuri mai mici decât al materialelor moderne.
Cea de-a doua mare componentă a proiectului a fost reprezentată de (re)descoperirea și punerea în valoare a bucătăriei tradiționale. Interesul pentru această
parte a patrimoniului imaterial este dat de câteva considerente:
– bucătăria tradițională este o componentă din ce în ce mai importantă a oricărei inițiative și oferte cultural-turistice. Turistul român sau străin, abia urbanizat
sau orășean autentic, atunci când vizitează un loc nou, caută noutatea sub toate
formele, inclusiv în hrană. Specificul național sau specificul local sunt sintagme
care „vând” resursa turistică. Bucătăria tradițională poate aduce acea diversificare a ofertelor turistice necesară pentru succes pe termen lung.
– cunoașterea bucătăriei tradiționale poate avea o relevanță semnificativă
în cadrul eforturilor de salvare a diversității genetice a plantelor și animalelor.
Preparatele alimentare tradiționale (ca și construcțiile tradiționale) reflectă resursele disponibile într-o anumită zonă geografică. În lipsa agriculturii industriale și

https://biblioteca-digitala.ro

Gust și estetică tradiționale – GET | 233

a circulației mărfurilor pe scară largă, oamenii aveau un meniu format, aproape în
exclusivitate, din ingrediente disponibile local. Industrializarea agriculturii a condus la reducerea speciilor de plante și animale folosite pentru consumul uman,
iar aplicarea legislației referitoare la proprietatea industrială (mărci, soiuri genetice etc.) restrânge și mai mult diversitatea genetică. Pe de altă parte, o reconsiderare a locului preparatelor tradiționale în viața satului (și nu numai) înseamnă
recunoașterea virtuților alimentare ale unor produse din mediul natural altfel
ignorate (melci, broaște, frunze de păpădie, drăgăvei, intestine de oaie sau capră
etc.). În cazul plantelor agricole, soiurile tradiționale sunt mai bine adaptate la
condițiile climatice locale sau la dăunătorii naturali, chiar dacă producția nu
poate susține o agricultură la scară industrială.
– bucătăria tradițională este un domeniu al etnografiei cu „priză” la public și
cu capacitatea de a genera interes pentru utilizarea produselor meșteșugărești
tradiționale. Rezultatele unei cercetări etnografice dedicate gastronomiei sunt
mai accesibile publicului neavizat, rețetele putând fi încercate mai ușor decât în
cazul altor domenii etnografice. În plus, poate fi fructificată mitologia urbană,
puternic susținută mediatic (inclusiv prin intermediul internetului) care asociază
mâncărurile tradiționale cu un mod de viață sănătos. (spunem mitologie urbană,
deoarece viața sănătoasă este mai mult decât a mânca fără conservanți, „ca la
bunica”). Pe de altă parte, pregătirea alimentelor tradiționale și servirea lor este
asociată cu veselă și instrumentar tradiționale (cuptor din cărămidă, vatră deschisă, oală și strachină de lut, ștergar țesut în casă etc.). În acest fel, bucătăria
tradițională potențează și este potențată de meșteșugurile tradiționale, succesul
uneia contribuind la succesul celorlalte.
– bucătăria tradițională este domeniul cu unele dintre cele mai importante
contribuții la sustenabilitatea economică în mediul rural, prin intermediul protejării „produselor tradiționale” și „produselor montane”. Dincolo de a fi modă,
dezvoltarea acestor concepte și includerea lor în legislația europeană și națională
sunt dovada interesului de care se bucură patrimoniul cultural tradițional din partea autorităților. În cazul României produsele tradiționale (ca și produsele montane) au fost abordate inegal, trecând de la ignorare, până la excese care au condus la includerea în această categorie a unor produse alimentare industriale, fără
cea mai mică legătură cu tradiționalitatea. Totuși, deși există o reticență importantă în recunoașterea semnificațiilor economice ale produselor tradiționale,
dificultățile economice cu care se confruntă lumea satului românesc vor facilita
din ce în ce mai mult facilitarea includerii produselor alimentare tradiționale în
rândul produselor care pot fi oferite turiștilor în mod legal. O modalitate realistă (aflată la început în România) este recunoașterea dreptului gospodăriei
țărănești ca, în anumite condiții care țin de sănătatea publică, să ofere servicii
de alimentație turiștilor fără obligația înregistrării ca pensiune sau unitate de
alimentație publică. O astfel de soluție, utilizată pe scară largă în multe țări europene, poate oferi importante resurse economice mediului rural și poate fi un
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motiv important pentru a diminua migrația tinerilor, lipsiți de ale soluții pentru
a-și asigura existența.
– prin intermediul bucătăriei tradiționale se poate facilitata accesul publicului, inclusiv al tinerilor, la alte valori ale patrimoniului cultural imaterial. O masă
bună, la țară, este asociată nu doar cu vesela, ci și cu muzica și dansul. Astăzi,
restaurantele „cu specific” oferă nu doar o mâncare aproximativă, ci și o muzică
aflată dincolo de pragul kitch-ului. Pe măsură ce produsele alimentare specifice
zonei în care sunt servite vor fi utilizate pe o scară mai largă, se creează și premisele pentru extinderea interesului și către formele spectaculare ale folclorului
(cântece și dansuri). De altfel, un astfel de proces poate fi facilitat și de faptul că
unele bucate sunt preparate doar pentru evenimente speciale sau doar în anumite perioade calendaristice.

Abordarea
Punerea în valoare a patrimoniului cultural tradițional se poate face în mai
multe moduri. Dintre acestea (în muzeu, în arhive, in situ), am decis pentru abordare mixtă, care să pună accent, totuși, pe valorificarea in situ. Motivele pentru o
astfel de abordare pot urmări fie conservarea unei comunități, fie a unui peisaj
cultural. În cazul acestui proiect, intenția pe termen mediu și lung este crearea
unui anumit model de acțiune care să conducă la salvgardarea peisajului cultural
din zona de podiș și munte a județului Mehedinți.
Valorificarea in situ și in vivo oferă câteva avantaje incontestabile:
– facilitează interacțiunea vizitatorilor cu patrimoniul, în contextul natural în
care a fost creat și păstrat acesta. În cazul unui muzeu în aer liber, oricât ar fi de
bine organizat, o casă tradițională, cu sau fără inventar, este un obiect prezent
artificial în acel loc, iar interacțiunea vizitatorilor este, foarte frecvent, limitată
sau condiționată. Nu trebuie ignorat faptul că muzeul (chiar și cel în aer liber)
este o convenție și oferă o experiență mediată, în egală măsură convențională,
care trebuie să respecte anumite reguli, depărtate de variabilitatea care poate fi
întâlnită în mediul original.
– conferă completitudine elementelor de patrimoniu vizate prin faptul
că acestea sunt contextualizate în mod firesc, într-o manieră comprehensivă.
Păstrarea in situ oferă vizitatorului acces la un întreg complex senzorial și intelectual. O gospodărie aflată în locul său obișnuit, împreună cu curtea, anexele
și inventarul său, „vorbește”, are capacitatea de a spune o poveste. Mai mult,
pot fi înțelese aspecte pe care un muzeu le poate explica mai greu. De exemplu,
un acoperiș din șindrilă are sens într-un context peisagistic împădurit; o saltea
umplută cu paie sau cu fân se „auto-explică” prin prezența unui lan și a unei clăi;
butoaiele și putinile dintr-o pivniță au sens văzând grădina de legume și vița de
vie din apropiere. Într-o manieră asemănătoare, aspectele vieții de zi cu zi capătă
o altă valoare și o semnificație mai profundă în contextul lor propriu: obiceiuri,
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alimentație sau port. Un restaurant cu specific oltenesc în Transilvania sau în
Italia este un punct exotic în contextele respective. Servirea unei mese într-o casă
tradițională, de către gazdele oltenești, oferă acces la altfel de „acasă”, poate fi
percepută ca cinstirea acordată musafirilor aflați în vizită. În plus, există un grad
rezonabil de încredere că mâncarea servită este realizată cu ingrediente proaspete și produse locale.
– oferă posibilitatea creării de opțiuni economice pentru membrii comunității
în care se află acest patrimoniu. Punerea în valoare a patrimoniului tradițional
înseamnă mai mult decât repararea unei construcții, prezentarea către public,
ori deschiderea unui restaurant cu specificul unei anumite zone etnografice. O
punere în valoarea corectă a patrimoniului tradițional înseamnă folosirea de
tehnici și materiale specifice, iar aceasta înseamnă angrenarea deținătorilor de
cunoștințe specifice. În cazul unei construcții, aducerea și păstrarea acesteia într-o
stare asemănătoare cu cea inițială presupune folosirea competențelor meșterilor
pricepuți la prelucrarea lemnului, a fierului sau a pietrei. Poate însemna, în
funcție de specificul local, cunoașterea utilizării paielor, plantelor industriale
sau a stufului. Toate acestea pot însemna reluarea practicii cultivării unor plante
sau a exploatării durabile a unor resurse. Atunci când există cerere pentru produse sau servicii, apare și o ofertă, iar această regulă a piețelor funcționează și în
comunitățile tradiționale. Dacă nu există cerere pentru fier forjat sau ceramică,
nu vor exista nici fierari și nici olari. Un mecanism similar funcționează și pentru
alte componente ale patrimoniului imaterial (folclor muzical, gastronomie, etc.).
Atunci când membrii unei comunități reușesc să obțină venituri din munca și gospodăria proprii, aceste venituri se regăsesc și la nivelul comunității, mai ales că
valorificarea patrimoniului cultural în chiar locul în care s-a dezvoltat acesta oferă
mijloace financiare în acel loc și nu într-un loc distant, de obicei muzeu.
Pe de altă parte, valorificarea in situ ridică și unele provocări:
– asigurarea unui personal cu o minimă pregătire profesională care să poată
îngriji patrimoniul respectiv și să poată interacționa cu vizitatorii. O astfel de
dificultate este semnificativă mai ales în cazul în care punerea în valoarea are
semnificația unei muzeificări. Totuși, trebuie reținut că pot exista impedimente
doar în cazul în care vizitatorilor li se creează false așteptări despre locurile pe
care le vizitează. Dacă aceștia se așteaptă să întâlnească o comunitate originală,
atunci nici așteptarea pentru ghidaje și interacțiuni cu profesioniști nu poate fi
crescută.
– necesitatea existenței unui număr mai mare de ofertanți de patrimoniu
tradițional viu. Dacă punerea în valoarea este limitată la o inițiativă (restaurant,
pensiune, gospodărie etc.), atunci demersul nu va deosebi foarte mult de muzeificare. Pentru succesul unui demers de valorificare in situ și in vivo este necesară
o implicare mai largă la nivelul comunității și, nu în cele din urmă, implicarea
autorităților publice, care să sprijine, în mod egal, toate inițiativele și să creeze
condițiile pentru apariția și dezvoltarea unora noi. De altfel, existența unei singure
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inițiative, eventual susținută de autoritățile publice va primi o reacție adversă din
partea celorlalți membri ai comunității.
– realizarea unui grad de compromis rezonabil cu viața contemporană.
Valorificarea prin crearea unei reproduceri mai mult sau mai puțin științifice,
mai mult sau mai puțin exacte a unei lumi apuse se identifică cu muzeificarea.
Comunitățile tradiționale, cel puțin în Europa, sunt tradiționale prin anumite
elemente caracteristice, nu în totalitatea manifestărilor sociale sau economice.
Desigur, există vizitatori care „adoră” să trăiască „ca la țară”, dar și aceștia își
doresc acces la telefonie mobilă, internet, duș cald, un loc în care să nu fie
mușcați de țînțari sau de purici etc. De altfel, apelul la tehnologie înseamnă că
aceasta trebuie să fie prezentă, dar în mod discret, fără epatare și fără intruziuni
agresive. Nu în cele din urmă, este util să se țină seama că individul „tradițional”
este orice, dar nu un troglodit. Acesta are și știe să folosească și telefonul mobil
și calculatorul, iar televiziunea nu este un miracol. Pe de altă parte, valorificări
în care se face paradă și exhibiționism tehnologic sunt expresii de kitsch, asemănătoare cu muzica populară cântată la „clape” și vioară electrică. Dacă în
cazul unui muzeu tehnologia vizibilă poate fi o necesitate (ecrane plate, spoturi
luminoase, instalații de sonorizare sau holografice), pentru patrimoniul valorificat in situ și in vivo preeminența tehnologiei va pune în inferioritate elementele
tradiționale.
Pentru componenta care a cuprins cercetarea etnografică, abordarea a fost
una de valorificare prin arhivare și, desigur, publicare. Pe termen scurt, o altă
abordare ar fi fost dificil de pus în practică, datorită timpului scurt. Totuși, pentru
a asigura o cât mai mare atractivitate pentru volumul publicat la finalul proiectului, cercetătorii au căutat să obțină pregătirea ad-hoc a unor preparate sau să
participe la momentele festive în care se pregăteau acestea.

Implementarea
Activitățile generice ale proiectului, comune oricărei alte inițiative similare
au inclus managementul, comunicarea, promovarea etc. Durata totală, de circa
7 luni, a proiectului a fost utilizată, în mare parte, pentru cercetarea prealabilă și
documentare și pentru prelucrarea rezultatelor.
În faza inițială, pentru componenta arhitectură au fost identificate casele
asupra cărora urma să se intervină. În paralel, a fost lansată campania de recrutare de voluntari. Au fost văzute mai multe case, dar decizia finală a fost luată
având în vedere următoarele:
– să aibă o vechime mai mare de 80 de ani;
– să se afle într-o stare de conservare bună sau foarte bună (să poată fi locuite
după reparații minimale);
– să aibă proprietari care să fie interesați să le pună la dispoziția proiectului;
– necesarul de lucrări să nu depășească capacitatea de efort a 12 persoane
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din care marea majoritate sunt lipsite aproape total de experiență și să poată fi
abordat în maximum 8 zile de efort;
– să fie poziționate cât mai aproape de căi de acces principale.
Campania de recrutare a voluntarilor a durat din luna mai până la finalul lunii
iunie și s-a desfășurat în exclusivitate prin social-media (Facebook, pagini web,
e-mail). Grupul final s-a constituit cu câteva zile înainte de începerea taberei de
arhitectură, după retrageri succesive ale unor participanți.
Înainte de începerea taberei de arhitectură a fost făcută o estimare a materialelor și uneltelor necesare și au fost comandate echipamentele de protecție
(pantalon-salopetă, bluză cu mânecă lungă, șapcă).
Un rol critic în organizarea și derularea taberei de arhitectură a fost cel al
autorității locale, respectiv al primarului comunei Isverna, care a sprijinit și personal și instituțional toate operațiunile desfășurate în timpul taberei.
Pregătirea cercetării de teren etnografice a constat în identificarea localităților
care au mai fost cercetate, astfel încât să poată exista posibilitatea analizării
transformărilor în timp. Tot în cadrul pregătirii documentare au fost creionate
direcțiile de cercetare, astfel încât să fie acoperite atât imperativele științifice, cât
și cele referitoare la obținerea unui rezultat accesibil publicului. Nu în cele din
urmă, s-a urmărit și o reprezentare geografică care să corespundă cât mai bine cu
geografia fizică și cea etnică a județului.
Pentru a preveni cât mai multe dintre posibilele dificultăți, inerente cercetărilor de teren, au fost căutate persoane de contact care să faciliteze interacțiunea
cu membri ai comunităților vizate.
Din păcate, datorită constrângerilor temporale ale proiectului, cercetarea nu
a reușit să valideze, în timp real, toate informațiile culese din teren (rețete specifice altor anotimpuri decât vara putând fi doar înregistrate).
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NECESITATEA PUBLICAȚIILOR DE
CULTURĂ TRADIȚIONALĂ ÎN VEDEREA
PĂSTRĂRII, CONSERVĂRII ȘI PROMOVĂRII
TRADIȚIILOR FOLCLORICE
Angelica Herac
LA NÉCESSITÉ DES REVUES DE SPÉCIALITÉ DANS LE
DOMAINE DE LA CULTURE TRADITIONNELLE
L’existence de ces revues spécialisées s’impose pour garder, conserver et promouvoir les traditions folkloriques. Il est souhaitable que ce revues soient
nombreuses, tout d’abord pour enrichir le patrimoine matériel par la présence
effective des „modèles” de traditions et coutumes et puis, en ce qui concerne
le patrimoine immatériel, pour assurer la transmission des valeurs nationales
pour les générations qui viennent.
Une telle revue qui respecte ces critères est „Nedeia” qui désire contribuer aux
bonnes pratiques de sauvegarder le patrimoine culturel immatériel de la région
de Banat.
Mots clé: culture traditionnelle, revue spécialisée, patrimoine culturel matériel
et immatériel, sauvegarder les traditions folkloriques
Cuvinte cheie: cultură tradițională, revistă specializată, patrimoniu cultural
material și imaterial, a salvgarda tradițiile folclorice

Existenţa unui număr cât mai mare de publicaţii ar îmbogăţi atât patrimoniul material prin prezenţa efectivă a unor „modele” de tradiţii şi obiceiuri, cât
şi patrimoniul imaterial prin transmiterea unor valori naţionale generaţiilor
următoare.
Identitatea naţională nu poate exista fără tradiţional, căci bazele unei culturi,
respectiv ale unei civilizaţii, se conturează pe ceva deja sedimentat.
În arealul Banatului (munte şi câmpie) distingem publicaţii care tratează mai
degrabă literar fenomenul tradiţional. Sunt reviste, cărţi despre literatură, poezie dialectală, cercetări despre tradiţie şi obiceiuri cu precădere individuale sau
colective dar fără o apartenenţă exclusivă la o instituţie de cultură de gen.
DROBETA, Etnografie, XXVII/2017, p. 241–244
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În Caraş-Severin până în acest moment nu a existat o asemenea publicaţie,
crâmpeie din tradiţional fiind doar anexate la genul cult.
O instituţie judeţeană de cultură tradiţională trebuie şi are menirea să valorifice tradiţiile folclorice şi să le promoveze, însă pentru mai multă exactitate şi
originalitate a datelor se impune conservarea lor pe suport audio, video, etc. iar
pe lângă aceste mijloace moderne rămâne la îndemâna oricui suportul material
– cartea. Nevoia documentului scris a determinat CJCPCT CS să iniţeze proiectul cultural „Nedeia” – revistă de cultură tradiţională. Este o publicație bianuală,
editată cu sprijinul Editurii Tim din Reșița (director: prof. Gheorghe Jurma) și „s-a
născut din dorința de a contura în paginile ei identitatea tradițională a acestui
colț de Rai numit Banatul de Munte” (Angelica Herac, redactor-șef).
Acest proiect cuprinde revista „Nedeia” și Colocviile „Nedeia” care se
desfășoară din anul 2013. Încă de la prima ediție au avut caracter internațional,
participând oameni de cultură și reprezentanți sau redactori ai unor publicații din
Serbia, Ungaria, Germania și Republica Moldova.
Când spunem Nedeia ne referim la ceva specific şi exclusiv bănăţean, negeia/
nigeia/nedeia în termen de oraş – ruga, sărbătoarea satului, hramul satului în
general, dar şi la Vârful Piatra Nedeia de pe Semenic. Aşadar, ne-am localizat geografic şi cultural în spaţiul Banatului Montan. Această denumire o datorăm domnului prof. Gheorghe Ţunea, directorul CJCPCT CS.
Referitor la programul editorial, încă de la numărul 1, am stabilit o serie de
rubrici care să aducă în atenţia celor interesaţi de acest segment al culturii – cultura tradiţională, identitatea locală și le-am păstrat. Unele rubrici s-au intercalat
de la un număr la altul, în funcție de articolele potrivite, și reprezentative pentru
numărul respectiv.
Considerăm că am repus în valoare zestrea bănăţenilor prin tradiţiile şi obiceiurile specifice locului şi valorificate în cadrul unor manifestări precum festivaluri, baluri și alte acțiuni cu caracter cultural-artistic sau folcloric. Aceste lucruri
se întâmplă în rubricile „Lada cu zestre” și „Tradiții și obiceiuri“. În rubrica „La
givan” surprindem personalităţi marcante ale lumii tradiţionale – un dialog cu
lumea satului în dulcele grai bănățean unde chiar și poveștile de viață își au locul
lor ca mărturii ale lumii tradiționale. În „Miracolele satului” intervievăm performeri valizi, oameni care s-au dedicat culturii tradiţionale şi lumii satului cu toată
fiinţa lor și deopotrivă lumea satului miraculoasă fiind nu doar prin superstiții și
credințe, o etalăm în complexitatea ei, povestind despre ce a fost și încercăm să
presupunem ce va fi.
Ne ocupăm de județul Caraș-Severin și stabilim „Identitatea cărășeană“, prin
această rubrică specială descoperind specificitatea acestui ținut din mai multe
puncte de vedere: istoric, geografic, social și cultural. Prin urmare, „Identitatea
cărăşeană” este punctată de fapte şi idei care definesc şi reliefează în acelaşi timp
acest areal românesc, Banatul de munte.
Dacă omul sfinţeşte locul, loc de cinste au în revista noastră oamenii care au
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pus piatra de temelie culturală a unor zone, au făcut ca aceste locuri să fie cunoscute şi recunoscute. Aşadar, rubrica „Oameni şi locuri” evidențiază cele spuse
anterior.
Rubrica „Lumea de altădată” insistă asupra datoriei morale de-a nu uita
această lume, de a o purta mereu în minte şi suflet, şi o şi facem, şi-i îndemnăm
şi pe alţii.
Dacă ne raportăm la dictonul „mens sana in corpore sano“, ne îngrijim nu
doar de bunăstarea spirituală şi în acest sens dovada e „Cuina bănăţeană“, rubrică
de gastronomie tradiţională. Propunem reţete tradiţionale ca la maica acasă, simple, gustoase şi sănătoase. Sunt tratate și din punct de vedere teoretic aspecte ale
tradiţiei culinare bănăţene precum și aspecte ale evoluției bucătăriei tradiționale.
După ospăţ, ne facem siesta şi revenim la spiritualitate prin rubrica „Rostul
vorbei” unde cuvintele își au soarta lor explicată, unele dintre ele cu mici istorioare relevante.
Avem şi o rubrică „Memoria locurilor” care semnalează istorii orale, studii
chiar despre locuri dragi, uitate dar și legende care le-au făcut mai mult sau mai
puțin celebre.
Aşa cum nu lipseau demult din casele bănăţenilor, ţărani şi intelectuali, cărţile sfinte – Biblia, cărţi de rugăciune dar şi beletristică nu lipseşte nici aici rubrica
„Raftul cu cărţi” în care prezentăm cărţi, reviste ce au trimitere la domeniul nostru de interes.
Fiind o revistă a unei instituţii de cultură, mai ales că această instituţie reprezintă un centru al culturii judeţene, avem în paginile publicaţiei un Calendar cu
evenimentele culturale din Caraş-Severin derulate sub egida Centrului Judeţean
pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Caraş-Severin.
Din dorinţa de a creşte valoric, am introdus din numărul 2 rubrica „Mit şi
Mitologie“, rubrică ce se ocupă de semnificațiile profunde ale lumii spațiului
tradițional, o lume aparent simplă.
Banatul este, a fost şi va fi, fără modestie, un alt fel de loc, aici e o altfel de
viaţă, de mentalitate, o altfel de lume, de trai, suntem un model cultural, aceasta
şi datorită influenţelor istorice de tot soiul, dar benefice. Rubrica intitulată
„Convieţuiri” are ca obiect de discuție aceste aspecte.
O altă rubrică se numește „Rădăcini“, și face trimitere la valorile neamului
românesc în legătură directă cu această latură a culturii tradiționale.
Ca simbol al revistei, vizual vorbind, avem o ladă de zestre, creionată de artistul reşiţean Petru Comisarschi. Mulţumiri pentru sprijin!
De subliniat faptul că toţi colaboratorii noştri sunt oameni cu pregătire în
domeniu, dar considerăm că în primul rând ne-a unit interesul, pasiunea şi preţuirea pentru cultura tradiţională, element care constituie baza valorilor materiale
și spirituale ale unui popor. Colaboratorii sunt interesaţi să arate cititorilor valorile tradiţionale şi să contureze cât mai bine identitatea naţională pornind de la
ancestral.
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Publicaţia ˝Nedeia˝ este bogat ilustrată, în primul rând datorită consilierului editorial, Gheorghe Jurma, om de cultură, eminescolog reşiţean binecunoscu,
care deține o colecţie deosebită de fotografii din vechime.
Vizibilitatea publicației noastre se regăsește pe plan local cât și național și
internațional în comunitățile românești din străinătate, „Nedeia” fiind difuzată
atât la instituțiile de profil cât și la persoane interesate de acest domeniu. Avem
ecouri pozitive despre revista „Nedeia” de pretutindeni ‒ Serbia, Germania,
Ungaria Franța, America ‒ atât de la persoane instruite în domeniu, cât și de la
persoane care pur și simplu sunt iubitoare de spațiu tradițional și acest lucru ne
bucură. „Nedeia” are pagină de word-press și se pot accesa toate numerele în
format on line pentru a fi lecturate pe rețeaua de socializare facebook.
Şi tot ca o emblemă a spiritului tradiţional, un citat din Octavian Goga, poetul
ţărănimii româneşti: „Banatul e ţara simţământului artistic, unde cântecul e la
el acasă şi unde un suflet cald palpită la toate atingerile, ca o minunată harfă“.
Acest citat ne ghidează spre obiectivele revistei: păstrarea și promovarea valorilor
tradiționale din Banatul Montan.
Programul editorial al revistei „Nedeia” a inițiat din numărul 3, numere
tematice. Astfel, în numărul 3 derulează o anchetă pe tema „Conceptul de cultură tradițională” (această temă a determinat ulterior apariția unei publicații cu
aceeași denumire care a reunit atât intervențiile din numărul 3, cât și numeroase
alte articole cu privire la acest subiect), numărul 4 ‒ „Nunta“, numărul 5 ‒„Tradiția
în literatură și artă“, numărul 6 ‒ „Meșteșuguri tradiționale“, numerele 7 și 8 ‒
„Tradiții urbane“, numerele 9 și 10 ‒ „Despre Festivaluri“.
Aşadar, e necesară şi utilă o publicaţie exclusiv de cultură tradiţională, pentru a fi siguri că tot ce ţine de lumea satului, şi ea în continuă transformare şi sub
influenţa modernităţii şi mondenităţilor, nu va pieri definitiv. Dacă vor exista mărturii peste timp despre cum era şi se făcea demult și dacă materialul uman va mai
cuprinde sufletişti precum cei ce scriu la ˝Nedeia˝, se va putea reveni prin lustruirea vechimii sau adapta vechiul la nou. Astfel, se va cunoaşte măcar un altfel de
existenţă simplă, dar frumoasă, tocmai graţie acestei simplităţi.
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MONOGRAFIA ETNOGRAFICĂ A
ȚINUTULUI MOMÂRLANILOR
Victor Albinel Firescu
Anul 2017 a fost unul greu, dar fructuos pentru domnul Gălăţan – Jieţ.
Eforturile domniei sale de a sintetiza o viaţă trăită în rândul locuitorilor de pe
Jieţe şi în slujba cercetării etnologice au fost încununate de succes prin apariţia
Monografiei Etnografice a Ţinutului Momârlanilor.
Doctorul Dumitru Gălăţan – Jieţ este un experimentat scriitor, abundenţa şi
calitatea operelor domniei sale certificând o pasiune neştirbită de-a lungul timpului şi o sensibilitate acută, în rezonanţă cu comunitatea. Urmărind cu atenţie
alte scrieri ale d-sale precum: „Păstoritul în Valea Jiului ieri şi azi”, „Petrila, dincolo de legende şi povestiri”, dedicate oamenilor în rândul cărora se revendică,
sau „Graiul jienilor momârlani. Mic dicţionar”, invocând, de asemenea, specificul zonei, dar cu caracter tehnic; ori „Pe Sfântul Munte Athos mai aproape de
Dumnezeu”, constatăm talentul narativ al autorului, evolutiv, după caz de la schematic şi robust, până la nostalgic – hagiografic sau istoriografic.
Monografia Etnografică a Ţinutului Momârlanilor reprezintă, de fapt, sinteza
cercetărilor şi a scrierilor sale, periată şi structurată riguros, cu grija cercetătorului pentru lucrarea ştiinţifică. Cu toate acestea autorul nu-şi poate stăpâni pornirile neaoşe şi, probabil, tot surplusul de informaţie pe care l-a despărţit de latura
pur ştiinţifică, l-a canalizat spre o altă lucrare: „Valea Jiului în Legende şi povestiri. O privire etnografică neconvenţională”, o adevărată Addenda a Monografiei
Ţinutului Momârlanilor.
Aceasta „Addenda” este, însă, importantă pentru definirea şi încadrarea
autorului. Referindu-se la conservatorismul local, ca factor de subiectivitate în
agregarea lucrărilor ştiinţifice, domnul Jieţ se autodefineşte după cum urmează:
„Eu am avut avantajul că m-am născut, am crescut şi am trăit în mijlocul momârlanilor. Nimic din tradiţiile şi obiceiurile lor nu mi-a fost străin. Am participat la
obiceiuri care azi au devenit amintire, am cunoscut vârstnici din generaţiile anterioare, care mi-au vorbit despre satul de altă dată. La început chiar şi eu, unul
de-al lor, văzând că mă interesează multe lucruri, am fost privit cu oarece suspiciune. Cu timpul însă, văzând că sunt bine intenţionat, citind primele mele cărţi şi
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văzând că cele ce am scris reprezintă realitatea, am primit toată încrederea lor”.
În acest caz, „cronicarul” menţionează ca surse: „Constatări personale de o viaţă”,
ceea ce nu face altceva decât să întărească argumentaţia sa.
Astfel, beneficiind de cele mai bune informaţii raportate în timp şi spaţiu la
viaţa momârlanilor, autorul Dumitru Gălăţan – Jieţ reuşeşte să închege o monografie, care să definească această comunitate, după cum constata însuşi prof.
dr. Constantin Eretescu, în chiar prefaţa cărţii. De asemenea, domnul profesor
Eretescu subliniază substanţa informaţiei în demersul ştiinţific al d-lui Gălăţan
– Jieţ.
Monografia Etnografică a Ţinutului Momârlanilor este structurată pe
18 capitole, cele mai multe fiind delimitate în subcapitole, într-o judicioasă
compartimentare.
Dincolo de aparenţă, lectura decurge lin şi armonios, îndemnând recitirea ca
delectare. Această observaţie este interesantă întrucât relevă gradul de adresabilitate şi eventuala arie a circulaţiei cărţii. Adresabilitatea volumului este bine
calculată şi de autor care are grija de a întocmi un glosar, dar şi rezumate în franceză şi engleză, a căror corectitudine este garantată de prof. Luminiţa Mihoc şi,
respectiv, dr. ing. Mihael Cristean Melczer.
Foarte importantă este şi bogata listă a ilustraţiilor. Avem de-a face, aici, cu
fotografie – document şi chiar artistică, al cărei rol bine definit este relevat de
încadrarea în text.
Dacă naraţiunea stabileşte un arc de cerc între ieri şi azi, între nostalgie şi viziune, argumentul foto-documentar este un liant intertextual cu aceeaşi caracteristică, pendulatorie, inspirată parcă din variabilitatea şi vitalitatea transhumanţei, ceea ce oferă un grad sporit de omogenitate lucrării şi exemplifică sprijinind
demersul ştiinţific.
Nostalgia satului de altă dată răzbate din câteva cuvinte: „Momârlanii […]
sunt oameni harnici, ospitalieri, cu mult bun simţ, cu frica lui Dumnezeu şi cu
o inteligenţă nativă remarcabilă”, urmate de fotografia ultimei case din cătunul
Răscoala. Dincolo de analiza etimologică, inerentă lecturii, care vine cu o poveste
despre asprimea vremurilor şi oamenilor, relevată în portul popular prin austeritatea simbolurilor şi a cromaticii (crucea, alternanţa alb-negru) iar în grai, de
vorba dreaptă şi rară, fără alunecuşuri, aici, înţelegem perspectiva autorului despre o lume aproape apusă.
Finalul lucrării aduce, în schimb, prezentarea posibilităţilor turistice ca remediu economico-social şi interfaţă în cunoaşterea realităţilor comunităţii.
E bine de precizat, însă, că nostalgia despre care vorbim nu aruncă nici o
umbră de subiectivism asupra lucrării, care se sprijină pe o solidă bibliografie.
Sursele domnului Jieţ sunt de natură istorică, etnografică, sociologică, antropologică, filozofică. Se fac, de pildă, trimiteri la: N. Densuşianu, L. Blaga, Mircea Eliade,
Emm. de Martonne, Artur Gorovei, Simion Florea Marian, Romulus Vulcănescu,
A. D. Xenopol, Cornel Irimie, N. Panea, M. Lapteş, I. Ghinoiu, ş.a.
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De asemenea, autorul îşi valorifică o parte din scrierile anterioare, dar şi
bogata arhivă personală, rodul cercetării „de o viaţă”.
Una peste alta, dificultatea demersului d-lui Gălăţan – Jieţ, cred că este dată,
în primul rând de alegerea ce a avut-o de făcut: între o lucrare ştiinţifică, un adevărat reper în etnografia românească şi un roman, deloc pretenţios spus, al formării de caracter, căci ce altceva ar putea fi Monografia Momârlanilor, dacă s-ar
adăuga şi linia de dialog atât de prezentă în „Legende şi povestirile…neconvenţionale”, acea veritabilă Addenda pe care am menţionat-o, înscriind maiestuoasa
monografie într-un bine meritat ciclu al romanelor autobiografice?!...
Aşadar, după diversitatea punctelor de vedere, Monografia Etnografică a
Ţinutului Momârlanilor se recomandă de la sine ca bibliografie obligatorie pentru
orice umanist.
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