OBICEIURI AGRARE ŞI PASTORALE
DIN ZONA CODRILOR SATMARULUI
(COM. HUREZU-MARE)*
NICOLAE BOT

Agricultura este o ocupaţie străveche 1 şi permanentă a poporului
nostru, fapt care îi sporeşte valoarea etnologică şi documentară. Obiceiurile legate de ea conţin elemente din stratul cel mai arhaic al culturii
populare, ducînd pînă la cultul lui Osiri , zeul vegetaţiei, care a descoperit omului bogăţiile naturii, învăţîndu-1 cum s ă le folosea scă; ele duc cu
gîndul şi la zeiţa Demetra care, în bucuria întoarcerii fiicei sale Persephona din împărăţia subpămînteană a lui Hades, face să rodească grîul
şi-i aşterne calea cu frunze şi flori2. Zeităţi protectoare avea griul în
mitologia romană şi se pare că şi în Dacia pretraiană 3 , fapt plauzibil
altfel de vreme ce cîmpia Dunării de jos era un rezervor de grîne pentru
populaţiile din Mediterana orientală, iar mentalitatea epocii era una a
mitului şi a ritului, făcătoare şi cultivatoare de divinităţi. Ceea ce cunoaştem noi astăzi din obiceiurile, credinţele şi riturile arhaice sînt supravieţuiri ale unor vechi şi bogate culturi populare: una a populaţiei
aborigene, cealaltă a romanilor. Despre cultura băştinaşilor acestor meleaguri, aşa cum se împlinea ea atunci, învăţatul istoric Vasile Pîrvan
spunea că, într-un fel,, ea nu era cu nimic inferioară celei a grecilor,
„numai că era sătească , deci sortită să nu răzbată de-a dreptul, în monumente durabile, ia lumina istoriei " 4 • Paralel cu aceste sUipravi eţuiri au
• Consideraţiile noastre se bazează pe materialele culese de profesorul Traian
Cionfi în comuna Hurezu-Mare, în aniri 1932 şi 1933. Manuscrisele se află în Arhiva
de folclor din Cluj-Napoca, fondul Muşlea, la cotele 316, 3&2, 451 , 550.
1 V.
P î r va n, Dacia, Buc„ 1967, p. 7'1-79, 101, 105-111, 154; V a 1 e r i u
B u tură, Der Terrassen Ackerbau in der Hochzonen der Rumă.nischen Karpaten,
în vol. Etudes d'ethnographie et de folklore, Au VII-e Congres International des
S ciences Anthropologique et Ethnologique, Bucureşti [f.a.], p. 95-102. (Aici se pot
găsi cele mai bune surse documentare pentru vechimea agriculturii la români pp. 168-169.)
2 Vezi
V. Butur ă, Credinţe în legătură cu culltLra griului la românii din
Transilvania, î n .,Sociologie Românească", II, (1937), nr. 7-8, p. 358-362; I o n
I o ni că, Dealu Mohului, Ceremonia agrară a cununii în Ţara Oltului, Buc„ 1943;
N. Bot, Contribuţii la studiul cîntecelor de seceriş, în „Analele Societăţii de limba
română", Panciova, II (1971), p. 1Q7-<136.
3 V.
Butur ă, Credinţe ... , loc. cit„ p. 358-359; ·I o n
I o ni că, lucr.
cit„ p. 229; V. P î r va n, Getica, p „ 164, 739.
~ Cf. C. Noica, Rostirea filosofică românească, Bu c„ 1970, p . 256-257.
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apărut o seamă de credinţe şi
mentalităţii populare.

practici noi,

corespunzătoare

evoluţiei

Ca ocupaţie a populaţiilor sedentare şi ca bogăţie a culturii spirituale legate de ea, agricultura tradiţională, aşa cum s-a păstrat la noi
pînă nu demult, dovedeşte marea noastră vechime etnoculturală, permanenţa şi continuHatea pe aceste locuri. Iar cine studiază toate implicaţiile
ei, de la aspectele de cultură materială rpînă la credinţele şi obiceiurile
legate de ea la ramâni, con tată marea lor unitate, semn al unităţii etnice
a creatorilor şi ipă trătorilor ei, pentru că variantele zonale sînt crescute
toate pe un fond unitar. Alături de această valoare documentară, unele
obiceiuri agrare (cununa, pluguşorul ek.) şi unele texte literare în relaţie
cu ele (colinde, pluguşor, dnte ce de seceriş) sînt de o mare valoare arti tică, conservînd cele mai arhaice modalităţi de exprimare literară.
Schiţînd aceste trăsături ale agriculturii tradiţionale şi ale culturii
populare specifice ei, este limpede, credem, cît de mare importanţă prezintă cunoaşterea obiceiurilor agrare de pe întreg cuprinsul ţării. Ele ne
ajută să luăm act de o realitate istorică indubitabilă. Studiile etnologice
devin astfel nu numai sursă de cunoaştere temeinică şi nuanţată a vieţii
materiale şi spirituale a poporului, ci şi argumente istorice în ade văratul
înieles 1a l cuvîntului, argumente care completează fer icit imaginea
noastră despre noi înşine, despre istoria noastră.
Studiul obiceiuri'lor agrare şi pastorale din zona Codrilor Sătmarului
reliefează unitatea cu obiceiurile noastre din tot restul ţării, permanenţa
românilor pe aceste meleaguri. Alături de înnoirile fireşti pe care le-au
suferit, ele conservă un strat arhaic dintr-o cultură nebănuit de bogată.
Iată de ce apropierea de ele, fie şi numai pe baza unui material mai
redu , conduce la concluzii semnificative. Pentru că nu există etapă
ese nţială a muncilor agrare, mai ales a acelora legate de cultivarea griului, dar şi de pomicultură , de creşterea vitelor, de cunoaşterea vremii etc., care să nu cunoască practici., rituri şi obiceiuri concludente sub
raport etnologic. Cu ajutorul lor s-a urmărit potenţa rea ,bogăţiei recoltelor, sporirea pe cale magică a efectelor tehnicii pozitive. Este cunoscut
faptul că pentru mentalităţile de altădată tehnica pozitivă, munca propriu-zisă, era dublată de o tehnică magică concretizată în gesturi şi cuvinte cu putere de influenţare şi de sporire a eficienţei celei dintîi. Nu
o dată studiul culturii spirituale ca adjuvant al muncii concrete evidenţia ză cunoştinţe ştiinţifice empirice, rezultate dintr-o îndelungată observare a naturii şi a fenomenelor ei.
Obiceiurile agrare au un caracter ciclic, repetîndu-se la aceleaşi intervale de timp sau în aceleaşi p erioade în funcţie de concepţia magică
despre timp şi de fazele dezvoltării vegetaţiei. Dacă din punct de vedere
şt iinţific timpul este infinit şi omogen, din punctul de vedere al magiei
„e te o realitate discontinuă cu structuralizări şi virtualităţi diferite",
este „o potenţare în sensul neomogenităţii şi al calitativului", este un
1
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timp sensibil, structurat în bun şi rău, fast şi nefast 5 . După această
concepţie, „calendarul nu este decît o înşiruire de timpuri bune şi rele
în care sărbătorile marchează momentele critice ale timpului", mo·
mente care sînt „obiectul unei consideraţii speciale", fiecare dintre ele
inaugurînd, influenţînd sau chiar determinînd perioada pe care o deschide6. Ca urmare, pe parcursul unui an, obiceiurile agrare se leagă de
asemenea „momente critice", de segmentele faste ale timpului, fie că
acestea sînt sărbători, fie că sînt etape anume, cu importanţă particulară,
ale muncilor agrare, ale creşterii cerealelor.
In strînsă relaţie .cu agricultura şi cu păstoritul s-au dezvoltat cunoştinţele oamenilor despre mersul vremii. Printre semnele care ajutau
la prezicerea vremii frumoase erau cerul senin la apusul soarelui, plutirea în văzduh a pînzelor albe de paianjen, pînzele de paianjen ţesute
la streaşina gardului. Dimpotrivă, prevesteau ploaie norii de pe cer la
apusul soarelui, cercul din jurul soarelui sau al lunii, dogoreala neobiş
nuită a soarelui, zborul gălăgios al ciorilor sau zborul înalt al rîndunelelor, pişcatul muştelor7 . Numeroase din semnele pomenite conţin cunoş
tinţe ştiinţifice empirice.
In concepţia arhaică oamenii puteau determina venirea ploilor la
timpul potrivit, după cum ,puteau opri vremurile grele cu grindină. Udatul de Sîngeorz, sărbătoare considerată „cap de primăvară", a fost pus
pe bună dreptate în relaţe cu riturile de provocare a ploii şi el se practică în Hurezu-Mare cu aceeaşi semnificaţie, chiar dacă la data culegerii
materialului ea eiia mai puţin evidentă 8 . Ploile puteau fi provocate de
indivizi anume, numiţi „zgriminţeşi". Vireag Ioan povestea că a venit
la ei un om într-o vară, a cerut de mîncare şi .a promis că va face să
plouă. S-a dus apoi la capătul ogrăzii, pe unde trecea valea. Nu ştie ce
a făcut acolo, dar a văzut 0 ,că iese din vale aşe ca ş-o bură şi păstă
on pic de vreme o turnat o ploaie mare cţl ba şi mai vezi"; omul a
plecat şi nu l-a mai văzut nimeni 9 • Pentru oprirea furtunilor şi a grindinei se afumă cu mîţişoare de la Florii 10 sau se împlîntă securea înaintea casei în pămînt 11 • Tot în legătură cu riturile de oprire a ploii
trebuie pus un joc de copii, ştiut fiind că o dată cu pierderea semnifica5 G h. P ave I e s cu, Cercetări asupra magiei la românii din Munţii Apuseni,
Buc., 1945, p. 32.
6 Ibid„ p. 37.
7
Arhiva de folclor, Cluj-Napoca, Fondul Muşlea, ms. 451, p. 12 (se va trimite
în continuare AFC-FM).
8 Ibid., ms. 362~ p. 21-22. I o n I o n ic ă (lucr. cit„ p. 175) vedea în udatul de
la cunună „un rit magic de ploaie, un rit obişnuit homeopatic, asociat ceremoniei
secerişului, pentru că secerea înfăţişează un moment crucial
din ciclul vi~ţii
agrare".
9 AFC-FM, ms. 415, p. 26. Credinţe mai complexe despre aceste curioase fiinţe
mitice la I o n Cu c eu, Obiceiuri şi credinţe în legătură CIL ocupaţiile tradiţionale
la Gîrbou, jud. Sălaj, în „AMET", 19711-1973, p. 451.
1 0 AFC-FM, ms. 362, p. 8.
11 Ibid„ ms. 451, p. 12
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ţiei străvechi

sea nu mai

o parte a poeziei rituale trece în repertoriul copiilor
decît în aceste manifestări:

şi

ade-

trăieşte

„Fugi ploaie,
Fugi ploaie
Că te-ajunge sfîntul soare
C-on maiu,
C-on paiu,
Cu căciula lui Mihaiu" 12 •

Variante ale acestui cîntec, cu mici deosebiri, se găsesc în toate provinciile româneşti, precum şi la alte popoare 13 •
O seamă de obiceiuri, credinţe şi rituri se leagă de începutul aratului primăvaria. Astfel, după icredinţe'le oamenilor din Hurezu-Mare, plugarii scoteau plugurile la arat numai cînd auzeau cîntecul ciocîrliei, supranumită „pasărea plugului" sau .,a plugarului". Avem a face cu o
constatare bazată pe îndelungată experienţă agrară, după care cîntecul
ciocîrliei este o chezăşie a încălzirii vremii pentru .a putea începe munca
la cîmp. Oamenii au creat şi o snoavă cu această temă, despre un român
şi un sas, de fapt o plasticizare mitkă a credinţei, ~a cum se întîmplă
adesea 14 • Şi această temă a intrat în repertoriul copiilor, fiind probabil
o supravieţuire dintr-un fenomen mai compiex. Primăvara copiii cîntă
ciocîrliei:
„Păsărica plugului
Cîntă-n brazda plugului,

Textul sugerează pe de o parte analogii cu urările copiilor l1a sărbătorile
de iarnă şi a fost atestat cu această funcţie într-o variantă mai completă
12 Ibid., ms. 550, p . 14.
ia I o n M u ş 1 e a, Problema jocurilor noastre copilăreşti, în vol. Cercetări
etnografice şi de folclor, II, Buc., 1972, p. 407. Pentru legarea şi dezlegarea ploii
vezi I. M u ş 1 e a,, O. B î r 1 e a, Tipologia folclorului din răspunsurile la chestionarele lui B. P. Hasdeu, Buc., 1970, p. 476-483.
14 AFC-FM, ms. 362, p. 13-14. O reproducem în rezumat: Un român avea un
prieten sas din alt sat, care-l vizita des şi pe care îl trata cu mîncări şi băuturi din

cele mai alese. Cu toate invitaţiile repetate ale sasului, românul amina mereu întoarcerea vizitelor. Odată la un început de iarnă, merge românul la sas. Acesta se bucură
şi îl ospătează îmbelşugat. „Ospăţul ţine o zi, două, trei, o săptămînă, două , trei, o
lună , două şi românul nu mai pleacă." Impacientat, sasul îl întreabă: „- Dar cînd
ai de gînd să pleci acasă? - Cînd oi auzi horea mea." In ziua următoare sasul aduce
lăutari să cînte, doar vor nimeri horea românului . Lăutarii dntă mai multe zile,
românul se bucură de petrecere şi continuă să rămînă pînă spre primăvară, cînd iese
în grădină şi aude cîntecul ciocîrliei şi scîrţîitul roţilor de la plugul sasului. Atunci
se hotăreşte să plece acasă. Mirat şi bucuros, sasul îl întreabă care-i este horea.
„Cîntecul de primăvară al ciocîrliei şi scîrţîitul roţilor de la teleagă", fu răspunsul
românului.
15 Jbid., ms. 362, p. 11.
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în Trăsnea-Sălaj 16 , sau într-o urare la Crăciun, probabil „a colacului" de
vreme ce aceeaşi urare -cuprinde imagini de pluguşor, în chiar HurezuMare17; pe de altă parte ea pare a include o menire pentru recoltă bogată. Prezenţa imaginii în urările de început de an se explică prin funcţiile agirare ale obiceiurilor de iarnă. N-ar fi deloc exclus ca, pentru mentalităţile de altădată, credinţele despre ciocîrlie să fi avut relaţii mai
complexe cu practicile agrare. Şi în „povestea cununii" din zona Nă ău
dului apare imaginea „păsării cîmpului" care mulţumeşte gospodărilor
pentru cultivarea grîului1 8 •
Nici timpul aratului nu era unul omogen; lucrul în anumite zile era
oprit. Astfel, nu era bine să se are nici să se prindă vitele la jug în
marţea dintre tunuri (la începutul lunii martie, cînd încep ploile de
primăvară) pentru că oamenii ar putea atrage trăsnetul asupra lor şi
asupra vitelor 19 • Este şi aici, probabil, o apărare de primul trăsnet din
an, care ar fi putut avea o valoare augurală; feriţi de acesta, oamenii
erau feriţi şi de celelalte din timpul anului. La începutul sau în timpul
semănatului, oamenii obişnuiau să spună o rugăciune 20 , care, fără îndoială, a înlocuit riturîle arhaice de purificare şi de menire a fertilităţii
holdelor, de apărare a lor, rituri păstrate în foarte multe zone etnofolclorice româneşti.
Se credea că semănatul zarzavaturilor nu e bine să fie făcut cînd e
lună nouă, · că nu rodesc 21 . Credinţa include elemente de ştiinţă empirică,
validate de agrotehnica modernă.
Extrem de bogate au fost la noi, şi la alte popoare, riturile man a.
Dacă pen1lru mentalităţile arhaice man a însemna „«eficienţa autentică
a lucrurilor», calitatea lor prin excelenţă, era natural oa la un popor de
agricultori şi de păstori <•mană» să însemneze în primul rînd o calitate
excepţiona'lă a grîului şi a laptelui, sau prin extindere a cîmpului şi a
vitelor cu laipte" 22 • Mana este, <lupă H. Hubert şi M. M1a uss, „o substanţă
independentă, transmisibilă şi contagioasă, dar nu poate fi mînuită decît
de individualităţi cu mană şi prin rituri speciale numite «mana„" 23.
Oamenii din Hurezu-Mare credeau că mana cfonpu'l ui putea fi luată dar
nu de persoane obişnuite, ci de strigoii din diferite sate, care se întîlnesc noaptea „în cruci de hotare" şi se bat. Cei care sînt mai tari iau
16 W i to l d
T rus z k o w s k i, Folclor din comuna Trăsnea, jud. Sălaj , în
„Folclor literar", II, Timişoara, 1968, p. 4li2: Mulţămită la colindat cînd ies din casă
„Păsărica cîmpului I cîntă-n cornu' plugului I tăt cîntă şi ciripeşte I şi la gazdă rnulţămeşte. I Dumnezeu gazdă te ţîie I pe copii şi pe soţîie".
17
AFC-FM;, ms. 4'51, p. 20.
18
Cf. N. Bot, lucr. cit., p. 135.
19 AFC-FM, ms. 362, p. 33. Tot atunci sînt oprite şi alte munci, din acelaşi motiv:
femeile nu cos, nu ţes, nu torc.
20
Ibid., ms. 362, p. 15.
21
Ibid., ms. 4'51, p . 3.
22
G h. P avele s cu, Mana în folclorul românesc, Sibiu, 1944, P ....,.2o~~;:::::~
22
Cf. Ibid ., p. 12.
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în Trăsnea-Sălaj 16 , sau într-o urare la Crăciun, probabil „a colacului" de
vreme ce aceeaşi urare ·c uprinde imagini de pluguşor, în chiar HurezuMare17; pe de altă parte ea pare a include o menire pentru recoltă bogată. Prezenţa imaginii în urările de început de an se explică prin funcţiile ag,r are ale obiceiurilor de iarnă. N-ar fi deloc exclus ca, pentru mentalităţile de altădată, credinţele despre ciocîrlie să fi avut relaţii mai
complexe cu praoticile agrare. Şi în „povestea cununii" din zona Nă ău
dului apare imaginea „păsării cîmpului" care mulţumeşte gospodărilor
pentru cultivarea grîului 18 •
Nici timpul aratului nu era unul omogen; lucrul în anumite zile era
oprit. Astfel, nu era bine să se are nici să se prindă vitele la jug în
niarţea dintre tunuri (la începutul lunii martie, cînd încep ploile de
primăvară) pentru că oamenii ar putea atrage trăsnetul asupra lor şi
asupra vitelor 19 • Este şi aici, probabil, o apărare de primul trăsnet din
an, care ar fi putut avea o valoare augurală; feriţi de acesta, oamenii
erau feriţi şi de celelalte din timpul anului. La începutul sau în timpul
semănatului, oamenii obişnuiau să spună o rugăciune 2 0 , care, fără îndoială, a înlocuit riturile arhaice de purificare şi de menire a fertilităţii
holdelor, de apărare a lor, rituri păstrate în foarte multe zone etnofolclorice româneşti.
Se credea că semănatul zarzavaturilor nu e bine să fie făcut cînd e
lună nouă, că nu rodesc 21 • Credinţa indude elemente de ştiinţă empirică,
validate de agrotehnica modernă.
Extrem de bogate au fost la noi, şi 1a alte popoare, riturile man a.
Dacă pentiru mentalităţile arhaice man a însemna „-«eficienţa autentică
a lucrurilor», calitatea lor prin excelenţă, era natural ca la un popor de
agricultori şi de păSitori ·«mană» să însemneze în primul rînd o calitate
excepţiona'lă a grîului şi a laptelui, sau prin extindere a cîmpului şi a
vitelor cu laipte" 22 • Mana este, după H. Hubert şi M. M1a uss, „o substanţă
independentă, transmisibilă şi contagioasă, dar nu poate fi mînuită decît
de individualităţi cu mană şi prin rituri speciale numite «mana„" 23 •
Oamenii din Hurezu-Mare credeau că mana cfonpu'l ui putea fi luată dar
nu de per oane obişnuite, ci de strigoii din diferite sate, care se întîlnesc noaptea „în cruci de hotare" şi se bat. Cei care sînt mai tari iau
rn W i to 1 d T rus z k o w s k i, Folclor din comuna Trăsnea, jud. Sălaj , în
„Folclor literar", II, Timişoara , 1968, p. 41:L2: Mulţămită la colindat cînd ies din casă
„ Păsărica cîmpului I cîntă-n cornu' plugului I tăt cîntă şi ciripeşte I şi la gazdă f!!Ulţămeşte. I Dumnezeu gazdă te ţîie I pe copii şi pe soţîie".
17
AFC-Fl.\1;, ms. 451, p. 20.
18
Cf. N. B o t, lucr. cit., p. 135.
19
AFC-FM, ms. 362, p. 33. Tot atunci sînt oprite şi alte munci, din acelaşi motiv:
femeile nu cos, nu ţes, nu torc.
20 Ibid., ms. 362, p. 15.
2 1 Ibid., ms. 451, p. 3.
22
G h. Pa v e 1 e s cu, Mana în folclorul românesc, Sibiu, 1944, p ..~1:::-d~:::::::~
23
Cf. Ibid ., p. 12.
. \\la
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roada cîmpurilor din acel an de pe hotarele tuturor satelor din care sînt
strigoii în vin şi 24 •
Sărbătorile de la începutul anului, avînd un caracter augural şi vizînd funcţional şi prosperitatea în agricultură, cuprindeau rituri agrare
sau imagini şi teme de poezie în relaţie cu asemenea rituri. Astfel, se
făcea la Crăciun .„colacul plugarului", care se păstra pînă la Bobotează,
cînd era servii întregii familii la masă 25 • Aicestui -colac i •s e atribuia în
numeroase cazuri, pe baza analogiei magice, puterea de a p romova fertilitatea la plante şi animale 26 •
In diverse zone era obiceiul punerii grîului pe masă şi apoi a alimentelor şi a băuturii cu care erau aşteptaţi colindărtorii. La un asemenea rit
cu funcţii de fertilitate agrară trimite următoarea imagine de colindă:
„Scris-o Domnu [gazda] ce-o mai scris,
Scris-o masă de mătasă,
Pă su' masă grîu răvarsă,
Păstă grîu colaci de grîu . .. " 2 7

Cu masa astfel pregătită sînt aşteptaţi colindătorii; urările lor vigrîul, prezent efectiv sub forma boabelor şi a colacului. Agrară
este, de asemenea, colinda în care Crăciun, în chip de gazdă, şade la
ma ă şi invită co'lindătorii să intre în casă, dar ei refuză pentru că au
µmlt de umblat şi de adunat fînul:
zează şi

„ ... Că ni-i finul

tăt pă jos;
Fînu' trabă adunat,
La boi trabă de mîncat .. ." 28

Poezia obiceiurilor de iarnă din Hurezu-Mare cuprinde dteva teme
de un interes particular. Una dintre ele este o urare a colacului de la
Crăciun, de fapt o variantă transilvăneană a pluguşorului în care sînt
descrise muncile pentru cultivarea grîului de la semănat pînă la coacerea sa. Structura des criptiv-narativă a textului face parte dintre structurile poetice arhake 29 • Topit în urare, textul pluguşorului este ·conden24 AFC-FM, ms. 4115, p. 28. G h. Pa v e 1 e s cu în Mana .•. nu menţionează un
asemenea procedeu. Pentru rituri mana vezi şi I. M u ş 1 ea, O. B î r 1 ea, lucr.

cit., p. 248.
2s

26

AFC-FM, ms. 362. p. 15.

O. Bir 1 ea,
Cluj, 1969, p. 298.

Colindatul în Transilvania, în „AMET" pe anii 1965-1967,

27

AFC-FM, ms. 550, p. 36.

28

Jb'id., ms. 550, p. 28. Pentru

pentru raportul între colindat

sărbătorilor de
„Culegălorul". Buletinul

ttLl mitologic al
Iaşi ,

funcţiile agrare ale coli ndatului şi colindelor,
şi obiceiurile agrare, vezi P. Car am an, Substraiarnă la români şi slavi, extras din „Arhiva" XXXVIII,

Arhivei etnografico-folclorice a Muzeului etnografic din Cluj, I (1933), nr. 1; T. Pamfile, Crăciunul, Buc„ 1914, p. 21; O. Bîr1 ea, Colindatul ... , loc. cit., p. 297, 298; D. Pop, Intre cîntece de secere şi colinde,
„Folclor literar" II, Timişoara, 1968, p. 185-191; N. Bot, Contribuţii la cunoaşte
rea funcţiei colindelor, „AMET" pe anii 1971-4973, p. 473-488.
20 AFC-FM, ms. 451, p. 19-'20. Pentru pluguşor vezi D . Pop, Pluguşorul în
Transilvania, „Rev. Folcl.", V (1960), nr. 1-2, p. 114-131.
1931 ;

https://biblioteca-digitala.ro

333

7

sat, în mod specific genului, în cîteva momente esenţiale din cultivarea
griului. După imaginea meselor întinse şi a IJ.uminilor aprinse, cu care
sînt aşteptaţi colindatorii, urmează textul pluguşorului: gazda se scoală
„De zori, de cîntători /Ciocănind pe la chiotori", înjugă la p1ug patru
junci „Cu coarne lungi / Peste mijloc cu aur încinşi" şi ară în „Cîmpul
Erusalimului", seamănă „grîu roşiu"; „Soarele lucea,/ Grîul se cocea/ Şi
la gazda nost' /Foarte bine-i părea ... " Textul se încheie cu cîteva versuri despre rostul urării, cuprinzînd interesante adaptări locale, valoroase
pentru cunoaşterea psihologiei creatorilor şi păstrăriorilor săi :
„Să trăieşti

fiica gazdii,

Dacă-i şti mitlţămi
Tri şi p atru-i dobîndi,
Dacă nu-i şti mulţămi

Nici asta nu-i dobîndi.
Să mulţămească spicul griului,
Din mijlocul stogului.
Păsărica plugului
Care ciripeşte
Ungureşte, roniâneşte
Şi mai multe dobîndeşte."

Dar nu numai nararea muncilor pentru cultivarea grîului are în
acest text funcţia de rit de fertilitate, ci şi „ciocănirea chiotorilor" păs
trată aici doar ca imagine poetică, dar atestată cu funcţie de rit agrar
în Valea-Anilor (Mehedinţi) unde colindătorii lovesc, după terminarea
urării, cu colindeţele (beţe de salcîm cojite, legate în coajă şi puse la
fum) în grinda casei să crească grîul3°. La Horezu-Mare există la sărbă
torile de iarnă şi urări pentru sporul în vite 31 •
La fel de valoroase sînt două teme de colinde care n-au constituit
încă obiectul unor cercetări, deşi ar merita: una despre „pomul înră
mu rat" , încărcat de mere, pe care le coace soarele, le doboară vîntul şi
le culeg drumarii. Iar drumarilor
„Luna-n drum le-o stat.
Mîndru i-o-ntrebat:
- Cine vi le-o dat?
- Dă la mîndru' soare,
Cu 1nare rugare,
Dă la mîndra lună
Cu mare-ndămînă"32 .
30

Pop es cu, Obiceiuri de Crăciun în Valea Anilor, jud. Mehedinţi,
I (1933), p . 56-58.
AFC-FM, ms. 45'1, p. 22.
Jbid., ms. 550, p . 30-31.
Ion

„Culegătorul",
31

32
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Prezenţa unei a emenea teme în colindă este explicabilă de vreme
ce marele făceau parte obligatoriu dintre darurile colindătorilor şi de
vreme ce, aşa cum se menea rodul bogat al ţarinilor se putea meni şi
rodul pomilor, cu atît mai mult cu cît în alte zane existau la să rbătorile
de iarnă practici anume pentru rodirea lor. In Ţara Moţilor, bunăo ară ,
fîşiile de lemn, numite „colinde", de pe beţele piţărăilor sînt aruncate
prin grădini la sfîrşitul colindatului pentru a determina astfel pomii să
facă fructe mai bune 33 .
Cealaltă temă, dată în manuscrisele profesorului Cionfi drept cîntec34, este cunoscută, peste tot unde circulă, cu funcţie de colindă şi este
denumită „colinda mălaiului". Ea constituie un aspect insolit al poeziei
obiceiurilor agrare. Umorul suculent izvorit din supărarea şi fuga măla
iului pentru că nu se bucură de consideraţia cuvenită, precum şi structura poetică, apropie variantele acestui text mai multe de pluguşor şi
de colindele hazlii decît de colindele propriu-zise.
Oamenii au avut întotdeauna o adîncă veneraţie pentru plantele care
le-au asigurat traiul zilnic. De aceea le-au învestit cu puteri şi calităţi
excepţionale. Pîinea, obţinută din grîu, avea, bunăoară, asemenea calităţi. Astfel, dacă cineva scăpa prima îmbucătură din gură cînd mînca,
însemna că îi era flămîndă „orînda", iar dacă voia s-o cunoa s că punea
bucata de pîine sub cap şi peste noaipte o visa 35 . Sau, dacă se tăia pîinea
şi se punea pe masă nu era bine să fie pusă cu coaja care a stat pe vatră.
în sUls, sau către un fecior sau o fată de măritat pentru că se vor întoarce fetele, respectiv feciorii de către ei de tot atîtea ori de cite ori
se pune pîinea asrtfel3 6 • Alteori produse agrare îndeplinind anume condiţii au rol vindecător: cucurbăta culeasă în Ziua Crucii e bună de leac
pentru umflături, răni sau alte dureri 37 • Ca şi în alte zone, punerea noului născut mai întîi în relaţie cu unelte agrare sau cu părţi ale acestora
are rost augural, a sigmindu-i deosebite cali'tăţi de plugar 38 .
Pe baza analogiei magice anumite practici care urmăresc sporul în
agricultură influenţează şi viaţa oamenilor. Udatul la Sîngeorz este rit
agrar, dar este în acelaşi timp şi altceva. Feciorii umblă pe la ca·sele cu
fete mari şi le udă simbolic cu apă sau le duc la fîntînă şi toarnă pe ele
două, trei găleţi de apă pentru a fi sănătoase, pentru a nu fi mîncate
vara de purici (purificare) şi pentru a fi harnice (sporul) 39 . Şi în obiceiul
cununii de la sfîrşitul seceratului este udată nu numai cununa ci şi fata
care o aduce. Preocupările pentru bogăţia grînelor au fost atît de numeroase încît· s-au reflectat şi în strigături 40 , poate legate de obiceiul cu33
34
35

36
37

38
39
•0

O. B î r le a, Colindatul .. ., loc. cit., p. 297.
AFC-FM, ms. 451, p. 24-25 (două variante culese de la elevi).
Jbid., ms. 451, p. 10.
Jbid., p. 14.
Jbid., p. 11-12.
Jbid., ms. 560, p. 4.
Jbid., ms. 362, p. 21~22.
Jbid., ms. 550, p. 20.
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nunii la secerat sau de anume funcţii rituale ale dansului, funcţii atestate în legătură cu creşterea cînepii 41 •
Un număr însemnat de riituri, practici şi obiceiuri se leagă de creş
terea vitelor şi de păstorit, ocupaţii strîns legate de agricultură din cele
mai vechi timpuri. Vaca. boul şi oaia erau considerate sfinte şi chiar
dacă motivaţia era religioasă la data notării informaţiilor, ea s-a ubstituit unor forme precreştine de veneraţie a animalelor care le-au oferit
oamenilor hrană şi îmbrăcăminte, în mod asemănător cu felul în care
formelor precreştine de veneraţie a grîului li s-au •s ubstituit cele creş
tine. Măgarul este sfînt pentru cunoscutele considerente creştine, dar
este totodată şi simbolul prostiei. Calul, dimpotrivă, este „spurcat" pentru că nu se culcă şi face drumuri lungi ziua şi noaptea; are copită de
drac şi picior însemnat de lovitura acestuia cu căpăstrul, motive suficiente de analogie 42 • De altfel, în credinţele populare trigoii înrt recunoscuţi după picioarele cabaline.
Fiind considerate finte. vitelor li se dădea pa ·că sfinţită „ca şi ele
să se împărtăşească de un lucru sfînt, ca unele ce muncesc alături de
om pentru dştigarea pîinii" 43 • O seamă de practki şi obkeiuri urmăPesc
asigurarea purităţii animalelor. Pă storii foloseau în acest scop „focul
viu", întîlnit şi în Hurezu-Mare dar practiicat numai de ·copii, fără a i se
acorda vreo semnificaţie deosebită, poate doar ca act de voinicie 44 pentru
că îl obţineau cu multă trudă prin frecarea a două lemne uscate. De
altfel focul viu. alături de interzicerea participării femeilor la stînă în
unele zone, sînt cele mai accentuate modalităţi de asigurare a purităţii
rituale a s•tînilor. Unele rituri şi practici de purificare şi de apărare împotriva forţelor malefice se întîlneau la Sîngeorz, sărbătoare care marca
înnoirea naturii şi constituia prin aceasta un moment propice deopotrivă
forţelor bune şi rele. 1n noaptea dinspre Sîngeorz hotarele şi satele sînt
cutreierate de strigoi şi duhuri malefice, iar pentru apărarea de ele
oamenii puneau, în ajunul acestei sărbători, la poarta curţii, la uşi şi ferestre, la grajduri şi coteţe, în cele patru colţuri ale gardului ogrăzii,
crengi de rug cu spini în care ă e înţepe forţele duşmănoase, dar şi
crengi de răchită pentru ca peste frunza lor să treacă lin spiritele bene41

Arthur Schott a descris dansuri fertilizatoare Ia români, dintre care cel
cinepă a fost atestat mai tirziu în Hunedoara. Cf. O. B î r l e a, Istoria folcloristicii româneşti, Buc., 1974, p. 107.
42
AFC-FM, ms. 316, p. 1-3; ms. 415, p. 9-10, 13. Vezi şi I. Muşlea, O. Bir I ea, lucr. cit., p. 279-281.
43
AFC-FM, ms. 362, p. 28.
44 lbid„ ms. :re2, p. 15'-16. Pentru focul viu vezi I. M u ş 1 ea, Materiale pentru cunoaşterea şi răspîndirea «focului viu» la români, „AAF" IV (1937) , p. 237242; Tiberiu Mor ari u, Contribuţii La aprinderea «focului vitL» în Ardeal, Maramureş şi Bucovina, „AAF", IV (1937), p. 229~236; Acelaşi, Obiceiuri şi supestiţii
lega.te de «focul vitL», „Freamătul şcoalei ", 1937, nr. 1-2; D. A. Vasiliu, Focul
viu în datinile poporului român în legătură cu ale altor popoare, ,.Casa şcoalelor''.
1943.
p entru

https://biblioteca-digitala.ro

336

fice 45 • De

această sărbătoare se legau însă şi alte praictid: e angajau
vitelor, ai cîmpului şi ai viilor; începea păşunatul vitelor, se
angajau servitorii, se reînnoia contractul pentru casele închiriate, oamenii
se puteau scă1'da pentru 'Că apa era 1curată şi ca1dă 40 •
Mai numeroase decît practicile referitoare la luarea, pă trarea şi
aducerea manei cîmpului sînt cele referitoare la mana vitelor. Ea poate
fi luată mai ales la Sf. Gheorghe de către strigoi. Un procedeu insolit
în repertoriul acestor practici se leagă de o potcoavă de fier pe care strigoiul o înroşeşte în foc iar la miezul nopţii intră cu ea în grajd, scoală
vaca de la care vrea să ia laptele şi o mulge asupra potcoavei. Rupe apoi
cîteva fire de păr de la vacă şi le 1a rde pe potcoava fierbinte sau le duce
acasă. Bate potcoava cu cuie pe uşa grajdului său, după ce mai întiî
freacă ugerul vacii cu ea47 • 1n acest fel face itransferul man ei de la o
vacă la alta. Potcoava însă nu este doar un obiect cu ajutorul căruia se
realizează acest tran fer ci şi unul care apără mana şi cu această funcţie
se întîlnea pînă nu demult prinsă în cuie pe pragul grajdurilor. Procedeul
se bazează pe principiul contagiunii magice, extrem de frecvent în practicile de acest fel. Un alt procedeu a fost păstrat doar în plasticizare mitică: se povestea că o femeie„ su pranumită semnificativ „Groştioroaie"
pentru că ştia 1ua laptele vacilor, şi-a trimis •odată sluga cu o nuia pe la
porţile caselor unde erau vaci cu lapte să lovească fiecare poartă de trei
ori şi să zică de fiecare d ată „şi de aici un pic, şi de aici un pic". Sluga
însă a zis de fiecare dată „de aice tot, de aici tot", adunînd astfel atîta
larpte îndt vaca „Groştioroaiei" a 'CI'ăipat48 • Menţionăm că de dte ori vră
jitoarea cere slugii să îndeplinească vraja de luare a manei efectul este
contrar celui scontat, sensul practicii deviază, ceea ce ar putea reprezenta o modificare de mentalitate. Luarea manei prin lovirea porţilor cu
un băţ a fost atestată şi în alte zone 49 •
Ca peste tot în practicile magice şi în cele relative la mană orice acţiune are o contraacţiune, mijloace proprii de apărare şi prevenire. Cunoscînd condiţiile sau perioadele de timp în care vrăjitorii de mană
pot acţiona, imaginaţia oamenilor de altădată a născocit contramăsuri
cu eficienţă incontestabilă pentru ei. Astfel, mana vitelor poate fi apă
rată cu ajutorul unor obiecte care au utilitate mai largă în lupta împotriva diferitelor duhuri malefice, datorită calităţilor lor purificatoare sau
odorante. Pentru a preveni luarea laptelui se face o pungă de pînză în
care se pun şapte căţei de usturoi, şapte capete de chibrituri, argint viu
(sau bani de argint) şi puţină făină de mălai, se descîntă şi se pun cu
punga într-o altă pungă de postav roşu, apoi se leagă între coarne sau
pă zitorii

s AFC-FM, ms. 362, p. 4-5.
Ibid„ p. 22.
47 Ib·i d„ p. 18-19. Pentru transferul manei cu ajutorul părului vezi G h . Pa v el e s c li, Cercetări asupra magiei . .., p. 67.
48 AFC-FM, ms. 415, p. 26-27.
49 G h.
Pa v e Ies c li, Cercetări asupra magiei .. „ p. 67; Acelaşi, Mana .. „
4

46

p. 64.
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de coada vacii. Frecarea ugerului cu piele de viperă şi afumarea grajdului cu mîţişoare au de asemenea rol de apărare a manei50 • In acelaşi
scop, cînd se mulge pentru prima dată vaca după ce fată, se pune în gă
leată un inel de aur de cununie 51 •
Dacă mana a fost luată cu ajutorul potcoavei se poate aduce înapoi
luîndu-se potcoava de pe uşă şi prinzîndu-se pe uşa grajdului păguba
şului după ce s-a frecat mai întîi ugerul vacii cu ea 52 • Laptele mai poate
fi adus înapoi cu ajutorul unei contravrăji: păgubaşul ia ficatul unei vaci
tăiate şi îl duce la margine de pădure unde îl aruncă pe un furnicar
zicînd: „Eu nu arunc mai de vacă, ci arunc maiul aceluia care mi-a luat
laptele de la vacă". Il lasă acolo să-l mănînce furnicile. Strigoiul de
mană, ca să nu moară, merge la păgubaş şi se roagă să ia ficatul de pe
furnicar. Alteori se bate vaca de la care s-a luat laptele şi se rosteşte
următoarea formulă: „Eu nu bat vaca mea ci pe ce1 care i-a luat laptele". Răufăcătorul se prezintă cu laptele căci pe el îl bate53 •
Există credinţa că laptele are legături strînse cu vaca, de aceea, pe
baza analogiei magice, se crede că nu e permis a dumica în el pîine cu
cuţit.iul deoarece crapă ţîţele vacii 54 • Pentru norocul l•a vite, 'Cind sînt duse
la tîrg, înainte de a fi scoase din grajd, se iau cîteva fire de păr din
coadă şi se zice: „Aşa să-mi rămînă norocul vacii cum rămîne părul
pe care l-am smuls" 55 , iar pentru apărare contra lupilor se ţine Lup a riţ a, o sărbătoare ce cade în toiul iernii şi în oare femeile nu se piaptănă, nu ţes, nu ·torc nici nu nevedesc 56 • S-au atestat, de asemenea, practici de medicină empirică: leacul muşcăturii de nevăstuică este frecarea
locului cu piele de nevăstuiacă 57 •
Rudimentele mitologice din cultura populară a zonei atestă jertfe
de berbeci, atît de frecvente în antichitatea greco-latină în relaţie cu
cultul morţilor, .pentru ciobanii care se încumetă să sape comori 58 .
Tematica păstorească a intrat în repertoriul sărbătorilor începutului
de an fie în colinde, între care excelează Mioriţa, fie în urările de la
sfîrşitul colindatului59 •
AFC-FM, ms. 362, p. 19, 20.
Ibid., ms. 415, p. 27.
52 Ibid ., ms. 362, p. 20.
53 Ibid., ms. 4'15, p. 26-27.
s4 Ibid., ms. 451, p . 11.
53 Ibid., p. 7.
56 Ibid., ms. 316, p. 7.
57 Ibid., p. 13.
58 Ibid., ms. 415, p. 18.
59 Ibid., ms. 550, p. 42; urare: „Corinde, corinde, I Fă, mamă, merinde I Că mă
duc la iede I Tăt pă su' părete, I Dă n-oi griji bine I Ie bota la mine I Şi mă bate
bine." Vezi şi Petru V acar ci u c, Consideraţii asupra muzicii colindului laic
din Zona Codru, comunicare la sesiunea „Contribuţii la cunoaşterea etnografiei şi
folclorului zonei Codru", 1975.
5o

51

22 - Studli

şi comunicări

-
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Schiţînd cîteva fapte de cultură populară legate de agricultură şi de
păstorit, unele făcînd parte din straturile arhaice ale acesteia, am dorit
să subliniem implicaţiile multiple ale domeniului pentru cunoaşterea
istoriei şi spiritualităţii noastre. Zona Codrilor Sătmarului merită o cercetare complexă care să-i definească toate particularităţile şi să-i pună în
lumină însemnătatea etnologică. Pentru că, alături de alte zone etnoculturale româneşti, ea păstrează o cultură populară bogată, semn deopotrivă al vechimii şi statorniciei populaţiei care o locuieşte, al bogăţiei
vieţii sale interioare.
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