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ASPECTE SOCIAL – ECONOMICE șI 
ARHITECTONICE ALE LOCUIRILOR 

TEMPORARE dIN POdIșUL 
ÎNALT AL MEHEdINțIULUI

Nicolae Lucian Robu

AsPECTs OF ThE TEMPORARy hAbITATIONs FROM 
ThE hIGh PLATEAU OF MEhEDINŢI

The multitude of ‘conac’ dwellings emphasizes their character, spread and even 
dispersion, some of them being abandoned, others inhabited temporarily, while 
others were permanently inhabited. Our researches, carried out in the area of 
the communes of Ponoare, Balta, Cireşu, Podeni, help us note the currently 
remarkable phenomenon of their accelerated reduction of use, which is directly 
connected to the ageing of the population and abandonment of the occupa-
tions related to animal husbandry (especially progressive reduction of the shep-
herding, which was in the past a standard for the communities’ economic life).
Keywords: „conac”, dwelling, High Plateau of Mehedinti

Cuvinte cheie: conac, Podişul Înalt al Mehedinţilor.

Aspectele cercetării habitatului din zona de podiş a Mehedinţiului s-au reali-
zat în mod sistematic în anii ’60-’70 ai secolului al XX-lea, de către cercetători ai 
institutelor Academiei Române. Între aceştia rememorăm abordările etnologice 
complexe realizate în teren de către Marcela Popilian Bratiloveanu, Andrei Pănoiu 
(mai ales în ceea ce priveşte arhitectura de tip conac sau sălaş), geograful şi antro-
pologul George Erdeli, ale cărui abordări au vizat relaţia locuitorilor cu spaţiul 
cultural şi economic definit atât de satele răsfirate, cât şi de formele sezoniere 
de tip sălaş. Zona analizată în prezentul studiu a constituit, în mare măsură, un 
punct de atracţie ştiinţifică majoră, în contextul cercetărilor pentru întocmirea 
Atlasului Complex Porţile de Fier, elaborat de o echipă interdisciplinară coordo-
nată de reputaţi specialişti ai Academiei Române, sub directa implicare a istoricu-
lui Constantin Nicolaescu Plopşor. 
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În anii 1970–1980, cercetătorii sibieni, specialişti ai Muzeului Tehnicii 
Populare au organizat campanii de teren pentru investigarea patrimoniului teh-
nic specific zonei de nord a judeţului Mehedinţi, realizând, simultan, identifi-
cări de date şi profile etnologice asupra unor comunităţi (sate) arhaice precum: 
Podeni, Gornenţi, Malarişca şi Cireşu. Ştefan Palada şi Hedwig Ruşdea au oferit 
informaţii semnificative cu privire la antropogeografia satelor menţionate, au 
realizat diagnoze sociale asupra dispariţiei treptate a pivelor şi altor instalaţii de 
tehnică populară. În acelaşi timp se dovedesc a fi extrem de importante datele 
referitoare la tipurile de agricultură practicată în văile mai puţin adânci, precum 
şi la rolul esenţial pe care instalaţiile preindustriale l-au avut în economia zonei. 
Sunt, de asemenea, prezente în studiile celor doi reputaţi specialişti ipoteze de 
lucru privind specificul locuirilor temporare pe care această zonă etnografică 
le-a cunoscut. Presiunea timpului şi modificarea priorităţilor ştiinţifice au făcut 
imposibilă extinderea cercetărilor lui Ştefan Palada, în vederea completării docu-
mentaţiei necesare reprezentării unei gospodării mehedinţene în Muzeul Tehnicii 
Populare, ce se deschisese publicului în anul 1963, şi se afla în plin proces de evo-
luţie sectorial-tematică.

Podişul Mehedinţi, poziţionat în sud-vestul României, între văile Motru şi 
Dunăre, cunoscut şi sub numele de Plaiul Mehedinţiului, face un liant deosebit de 
pitoresc între munte şi coline, cu un relief intens fragmentat şi spectacular. Din 
punct de vedere al unităţilor de relief, Podişul Mehedinţi este încadrat între Podişul 
Getic (E-SE), Carpaţii Meridionali (N-NV), Subcarpaţii Getici (NE), Munţii Banatului 
(V) şi Culoarul Dunării (SV). Podişul Mehedinţi reprezintă una dintre cele mai mici, 
dar mai bine individualizate regiuni geografice ale ţării, ocupând doar 0.33% 
din suprafaţa acesteia. Acest podiş are o lungime de circa 53 km şi o lăţime între 
16–25 km, cu o suprafaţă de 785 km², fiind orientat de la nord-vest spre sud-est. 

Podişul Mehedinţi a constituit de mult timp o zonă de atracţie a cercetărilor 
ştiinţifice, îndeosebi în scopul determinării fondului etnologic, istoric antropolo-
gic. Platoul Mehedinţi este un parc natural, situat în sud – vestul României, la nord 
de municipiul Drobeta Turnu Severin şi se întinde pe o suprafaţă de 106.000 ha. 
Climatul temperat-continental cu influenţe submediteraneene şi relieful foarte 
variat au creat condiţii pentru numeroase specii de plante si animale rare (Fig. 1). 

Relieful calcaros, cu sol subţire şi fertilitate redusă, de pe fundul dolinelor, ca 
şi terenurile pietroase ale „cornetelor” sunt cele mai puţin pretabile ca spaţii de 
desfăşurare a activităţilor umane în regiune. Spre deosebire de acestea, poliile 
(depresiuni carstice mai mari) care prelungesc luncile unor râuri dispun de o fer-
tilitate mai mare şi sunt folosite cu predilecţie pentru fâneaţă sau culturi agricole. 
Aşezările omeneşti din preajma poliilor sunt mai închegate şi mai bine dotate edi-
litar. Cu toate că aceste polii au o fertilitate mai ridicată, satele de aici au evitat 
extinderea vetrelor ca urmare a excesului de umiditate şi a frecventelor inundaţii.

Poziţia aşezărilor omeneşti în raport cu relieful prezintă unele trăsături carac-
teristice, ca urmare a văilor care traversează podişul, variaţiei înclinării versanţilor 
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şi prezenţei interfluviilor. În funcţie de distribuţia pe principalele forme de relief 
putem diferenţia următoarele tipuri: sate de vale cu subtipurile – sate de fund 
de vale şi versant şi sate de terasă. Prezenţa depresiunilor carstice cu suprafeţe 
variabile, a izvoarelor carstice, a izbucurilor, a stimulat răspândirea satelor şi pe 
relieful calcaros (Valea Coşuştei, Valea Topolniţei, Valea Bulbei, Valea Brebinei).

Condiţiile fizico-geografice din regiunile calcaroase ale podişului (morfolo-
gia, climatul zonelor carstice, hidrografia, elementele pedo şi fito-geografice) au 
influenţat gradul de populare al carstului şi prin posibilităţile ce le-a oferit des-
făşurării activităţilor productive. Relieful de tip platou (interfluvii largi) a înlesnit 
dezvoltarea unei economii agro-pastorale, corelate cu preocupările de exploa-
tare a lemnului pădurilor de pe versanţi sau interfluvii.

Prezenţa şi extensiunea suprafeţelor calcaroase (numeroase subforme endo 
şi mai ales exocarstice) au generat un potenţial economic al carstului care este 
valorificat de comunităţile umane de pe suprafaţa acestuia sau din apropiere. 
Solul subţire şi cu fertilitate redusă de pe rocile calcaroase din cadrul dolinelor 
este puţin favorabil pentru activităţile agricole, în schimb, aşezările omeneşti 
din depresiunile carstice mari sunt bine reprezentate ca şi cele de pe interfluvii 
şi versanţi. 

Din totalul aşezărilor omeneşti ale Podişului Mehedinţi circa 30% au vetrele 
de sate pe terenuri calcaroase sau parţial pe calcare; dintre satele ale căror gos-
podării (şi conace) sunt dispuse pe suprafeţe calcaroase sunt: Cerna-Vârf, Sfodea, 
Bunoaica, Jupâneşti, Ponoarele, Băluţa, Brînzeni, Gărdăneasa, Răiculeşti, Motru 
Sec, iar cu vetre parţial pe calcare sunt: Obârşia Cloşani, Godeanu, Balta, Coada 
Cornetului, Gornoviţa, Cireşu, Baia de Aramă, Delureni, Orzeşti. Cauza principală 
a populării acestor terenuri calcaroase o reprezintă creşterea numărului popu-
laţiei din aşezările omeneşti apropiate, care a generat un fenomen de „roire”, de 
stabilire a populaţiei şi pe aceste terenuri ce au putut oferi o sursă de existenţă. 
Creşterea numerică a populaţiei începe cu secolul al XVIII-lea şi se continuă până 
la începutul secolului al XIX-lea, când apare şi fenomenul invers, regresiv, de 
migrare a populaţiei din aceste locuri spre zonele mai dezvoltate economic din 
apropiere.

Un loc important în dispunerea satelor din regiunile carstice ale podişului 
îl are hidrografia. Astfel, aici, comunităţile omeneşti îşi găsesc identitatea acolo 
unde reţeaua hidrografică are funcţionalitate permanentă. Cu toate acestea, 
forme de locuire permanentă se află şi în zonele unde apa ridică probleme de ali-
mentare, fapt ce dovedeşte că nu apa a constituit elementul hotărâtor în răspân-
direa gospodăriilor pe calcare, o influenţă deosebită având-o şi condiţiile social – 
istorice de populare a podişului, alături de marea putere de adaptare a populaţiei 
la condiţiile naturale ale carstului.

Pădurea, element dominant al peisajului natural din podiş, a oferit mehedin-
ţenilor, încă de la începutul prezenţei lor în aceste locuri, cele necesare existen-
ţei, influenţând puternic în decursul istoriei viaţa oamenilor. Raporturile dintre 
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om şi pădure au evoluat în timp, în mod diferenţiat, de la o perioadă istorică 
la alta, corespunzător unor anumite etape de dezvoltare social – economică. 
Colectivităţile umane ce s-au înfiinţat în aceste locuri au acţionat în decursul 
timpului asupra pădurii conform nevoilor lor crescânde. Aşa se explică defrişările 
pastorale şi agricole ce s-au desfăşurat continuu, din vremuri străvechi. Păstoritul 
este ocupaţia străveche a locuitorilor podişului, ce a avut o dezvoltare fără între-
rupere, a determinat, în timp, modificări în structura fondului forestier, ducând, 
prin defrişări, la restrângerea zonelor împădurite, îndeosebi spre locuri mai înalte 
pentru mărirea păşunilor de vară şi a teritoriilor cu fâneţe. Acolo se localizau 
numeroase construcţii pastorale.

Creşterea animalelor. Culturile agricole
Din punct de vedere economic, zona repertoriată se caracterizează prin 

câteva dominante economice: păstoritul, creşterea animalelor mari, exploa-
tându-se păşunile de pe văile intramontane sau păşunile din platoul Mehedinţi. 
Frecvenţa acestor ocupaţii este dată şi de numărul dominant de anexe – sălaşe în 
zona păşunilor, dar şi de existenţa adăposturilor atipice pentru animale – palănci 
identificate de noi, atât în apropierea gospodăriei, cât şi în zona de păşune sau de 
fâneţe. Zonele de culturi legumicole sunt reduse, situate în grădinile din perime-
trul aşezărilor.

Arhitectura acestei zone se diferenţiază pe două paliere: zona de deal şi zona 
de munte. Dacă în zona de munte se evidenţiază casa cu etaj de mari dimensiuni, 
cu soclu înalt de piatră, în zona de deal se evidenţiază unitatea arhitectonică pe 
un singur nivel caracteristică zonei de câmpie şi de deal a Olteniei şi a Munteniei. 
Instalaţiile hidraulice sunt asemenea celor din sud-vestul Banatului, adică mori 
cu ciutură (roata hidraulică orizontală cu palete) ce valorifică potenţial scăzut şi 
inconstant al apelor din această zonă cu climă de influenţă mediteraneană, unde 
precipitaţiile pot lipsi pentru o perioadă destul de îndelungată (de până la câteva 
luni), iar media multianuală a temperaturilor este una ridicată.

Ocupaţiile de bază sunt agricultura (practicată la scară mai mare în zona 
de deal şi mai restrâns în zona de munte prin terasare) şi creşterea animalelor 
(în principal a vacilor, oilor şi a cailor). Principala ocupaţie secundară a satelor 
dunărene este pescuitul, dar în satele de deal şi munte s-a impus, mai ales, api-
cultura. Creşterea albinelor este favorizată de baza meliferă puternica şi variată, 
ce se poate constitui într-o sursă de hrană importantă pentru albina domestică 
europeană (apis mellifera). Clima mediteraneană face, ca pe lângă vasta bază de 
pomi fructiferi, să crească şi foarte multe plante aromatice ce diversifică hrana 
albinelor şi de unde rezultă un produs apicol de calitate. Piaţa de desfacere a api-
cultorilor din zonă se întinde de la Drobeta Turnu Severin până spre Târgu Jiu. 
Iernile uşoare şi scurte fac ca întreţinerea familiilor de albine să fie una uşoară. 
Zona apicolă consacrată este la Jidoştiţa şi Şuşiţa, dar şi la Balta.
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Aspecte ale arhitecturii sfârşitului de secol 
XIX în podişul înalt al Mehedinţiului

Principalele materiale de construcţie folosite în zonele înalte ale Mehedinţiului 
sunt lemnul şi piatra (de munte sau de râu, cu accent deosebit şi pe calcarul pen-
tru obţinerea varului, în comunităţile recunoscute istoric pentru practicarea vără-
ritului. Piatra este folosită, însă, aproape totdeauna la realizare temeliei, fie sub 
forma unor bolovani enormi puşi la colţurile construcţiei, în stratul vechi de arhi-
tectură, fie sub forma soclurilor de diferite înălţimi. Sub forma bolovanilor am 
întâlnit piatra foarte rar în Mehedinţi, spre deosebire de ce se întâmplă în Gorj sau 
Vâlcea de pildă, unde frecvenţa acestui tip arhaic este relativ mare. în schimb, 
soclurile de piatră înalte sunt foarte frecvente în Mehedinţi, pe podiş, ele ajun-
gând la înălţimi apreciabile. Am notat, astfel, la Prejna, că piatra este foarte mult 
întrebuinţată, de altfel, nu numai la case ci şi la conace, la zidurile despărţitoare 
ale gospodăriilor şi chiar la porţi. Fireşte, abundenţa materialului la îndemână în 
acest sat situat în coasta muntelui este o explicaţie. Mai este însă o explicaţie pe 
care am verificat-o la Costeşti, unde de asemenea piatra este mult utilizată, dar 
în forme care ne amintesc de arhitectura din Banatul vecin; casa arhaică se înălţa 
apreciabil, soclul luând forma unui demisol sau al unui parter semidezvoltat.

Multe din aceste socluri înalte sunt ridicate pe denivelări de teren, rostul lor 
fiind tocmai de a rezolva diferenţele de nivel. Se foloseşte o piatră galbenă, de 
mal, în formă de blocuri neregulate şi cu foarte puţin mortar de legătură. La nive-
lul de deasupra se ajunge pe scări exterioare, de piatră, foarte mari, fără acope-
riş, conferind locuinţelor un anumit aer meridional, constatat şi în părţile Clisurii 
Dunării, adică în sud-estul Banatului. Locuinţe cu socluri înalte, având două sec-
ţiuni individualizate se întâlnesc (multe) pe valea Motrului, la Negoeşti, la Apa 
Neagră. Deasupra încăperilor de piatră de la nivelul de jos, rezultate din înălţarea 
soclului – cel mai adesea aceste încăperi fiind beciuri tencuite cu var – se pun 
„urşi” puternici de stejar cu secţiunea de 30–40  cm; cam 7–8 urşi la o casă de 
dimensiuni mari. Peste urşi se aşează „blăni” groase, tot de stejar, formând ceea 
ce se cheamă „podul” peste beci. Pe soclul de piatră se aşează „tălpile” de gorun, 
pe bolovani la colţuri sau direct pe pământ. La aceleaşi case dar numai în zona de 
sub munte, în apropierea pădurilor de brad şi de pin, tălpile erau făcute din trun-
chiuri rotunde de pin ce se încheiau la capete în „încheietură cu „scafă”, rotundă. 
Tălpile cu secţiune dreptunghiulară aveau încheieturile drepte, cu „cătoage” 
ieşite afară (adică, cu capetele netăiate), sau încheieturi cu „tăietură în piez”, 
având cătoagele tăiate.

  Şi pereţii erau realizaţi tot din brad rotund, aşa cum se ştia la Izverna, la 
Prejna, la Costeşti, mai târziu făcându-se acolo casele din stejar, din fag şi din fra-
sin. La Cerna Vârf încă mai erau case vechi din trunchiuri rotunde de gorun, subţiri 
de circa 15 cm, încheiate tot în sistemul zis „în scafă”. Bârnele cu secţiune drept-
unghiulară se încheiau în „cheie dreaptă”, cu capete lungi lăsate, sau în „cheie 
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pitulată”, cu capetele tăiate. Capetele lăsate, numite „cătoage” se mai numesc şi 
„bureţi”, după aspectul celor vechi, cu marginile zimţate de ploi şi vânturi. Casele 
oamenilor mai săraci nu se făceau din bârne, ci din blăni groase de câte 10 cm. 
Dintr-o bârnă se puteau face 3–4 blăni, rezultând o evidentă economie de mate-
rial lemnos. Blănile se încheiau aproape totdeauna în cheie dreaptă, rar în cheie 
pitulată. Către timpurile mai noi, când bârnele lungi începuseră a se rări, pereţii 
se elevau din bârne mai scurte (2–3  m) cu „cheie cu jiţe” (adică „limbă”) ce se 
prindeau în „căţei” scobiţi cu un uluc de-a lungul, puşi în picioare. Câte un „căţel” 
se punea şi de fiecare parte a uşilor şi ferestrelor.

Peste cununile de bârne orizontale, construite într-unul sau altul din siste-
mele descrise, se aşează rama mare şi puternică a „cosorobilor”, susţinută de 
ultima dintre cununi, numită „legătură mare”. Denumirile locale sunt mai dife-
renţiate, tratând obiceiuri constructive legate de echipe de meşteri ce-şi vor fi 
impus de-a lungul anilor propria terminologie. Astfel la Cerna Vârf patrulaterul 
ultimei cununi se numea „prăgarul de sus”, în timp ce al tălpilor se numea „pră-
garul de jos”. Iar grinda principală a „tindei” (numele local al prispei sau al „sălii”) 
se numea „tinclar”.

Pe cosorobii care erau de două feluri, „cosorobii de lungime” (la faţada şi spa-
tele casei) şi „cosorobii de colţ” (pe laturile scurte ale casei), se sprijineau căprio-
rii ciopliţi anume cu un lăcaş, numit „gută”, ca să asigure mai bine îmbucarea cu 
cosorobul. Pe cosorobi se băteau „lănteţii”, iar pe aceştia şindrilă de fag cu cuie de 
lemn de gorun; înainte vreme, când folosirea şindrilei nu era generalizată, înveli-
toarea era făcută din „blăni” subţiri, lungi de câte 2 m şi late de 30–40 cm. Fixarea 
bârnelor, pereţilor ca şi a diferitelor piese ale acoperişului se făcea în „pişleag”, 
adică în cuie lungi de lemn.

Acoperişul era foarte înalt, înălţimea fiind determinată de lungimea căprio-
rului, care trebuia să fie cât lăţimea casei, în vremurile mai noi, acoperişul se face 
mai scund; de pildă, pentru şindrilă, căpriorul este înalt cât lăţimea casei, minus 
1/4 din această lăţime, iar pentru ţiglă, acoperişul este mai scund, scăzându-se 
1/3 din lăţime. Măsurătoarea căpriorului se face de la „guşă” până la vârf. 

Forma acoperişului este cea generală pe teritoriul românesc, în patru ape. 
Tot la acest subcapitol al tehnicii mai amintim că la casele vechi capetele grinzilor 
din pereţii laterali se acopereau la faţadă cu o piesă numită ca şi în Gorj, „undrea”, 
având rol constructiv prin susţinerea grinzilor de sus, a aşa-numiţilor „cai”, dar 
şi un rol decorativ apreciabil, în sfârşit, trebuie să spunem că în Mehedinţi foarte 
multe case sunt tencuite şi văruite, stratul de tencuială fiind susţinut prin „nuie-
lare”, adică prin batere de nuiele crăpate în două pe toată suprafaţa pereţilor.

Conacele de plai. Funcţiile lor economice
Podişul Mehedinţi se detaşează faţă de alte unităţi naturale din ţară de 

acelaşi rang şi dimensiuni spaţiale prin densitatea relativ ridicată a locuirilor 
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temporare cunoscute sub numele de „conace”, care beneficiază de adăpost clima-
tic, expoziţie favorabilă, densitate mare a izvoarelor, numeroase păşuni şi fâneţe. 
Conacele au evitat văile adânci şi relieful accidentat preferând locurile însorite 
şi şesurile domoale, acolo unde fâneţele au o extindere mai mare şi de mai bună 
calitate; au ţinut seama de direcţia vânturilor dominante, de prezenţa unei surse 
de apă, ca şi de apropierea drumurilor, a potecilor şi a aşezărilor permanente. 
Conacele, în podiş, se întind în imediata apropiere a satului, până la distanţe de 
peste 10–15  km. Aproape fiecare sat din podişul Mehedinţi are în componenţa 
sa, câte 2 cătune. Cătunele, pe lângă valorificarea directă a resurselor pe care le 
au în perimetrul lor (şi aici ne referim la amenajarea stupinelor lângă gospodări-
ile componente ale cătunelor), se sprijină aproape integral, din punct de vedere 
economic, pe mai multe conace care fac parte din această unitate administrativă.

Accesibilitatea greoaie în asemenea trupuri de sate, drumurile dificile dar 
mai ales necesitatea de a da o utilitate economică maximă terenurilor din hota-
rul satului (aflat la distanţă de vatră), au impus oamenilor din zona de nord a 
Mehedinţiului să-şi construiască un număr apreciabil de locuiri cu caracter sezo-
nier. În sezonul muncilor agricole dar şi în cel de păşunat, în arealul conacelor pro-
prietarii petreceau mai mult de 10 ore pentru muncile specifice legate de culturile 
cerealiere sau de creşterea animalelor. Întoarcerea zilnică a membrilor familiei ce 
se deplasau la conac, în vatra satului se modifica, în funcţie de amploarea mun-
cilor, de distanţa amplasării conacului în raport cu casa din sat. Astfel că, în timp, 
în multe cazuri conacul devine loc de activitate şi locuire permanentă. Conacul 
reprezenta, ca şi în cazul sălaşului bănăţean, un dublet economico-social şi func-
ţional al gospodăriei din sat (fig. 2, fig. 3, fig. 4, fig. 5, fig. 6, fig. 7). 

Cei din satele de munte şi din zona de podiş înalt şi-au dezvoltat un real „pro-
gram edilitar” de a-şi grupa unităţile în acelaşi perimetru: conacul, palanca (după 
caz, grajdul) şi chiar oborul îngrădit pentru şeptelul pe care-l deplasau pentru 
păşunat în spaţiul destinat din zonele înalte. 

Multitudinea conacelor accentua caracterul de răsfirare şi chiar de dispersare 
a habitatului, unele dintre ele fiind părăsite, utilizate doar temporar, sau perma-
nent. Prezenţa plaiurilor joase ca şi a izvoarelor, sursă de apă esenţială în practi-
carea creşterii animalelor în zonă a favorizat localizarea şi înmulţirea conacelor, 
confirmându-se statutul lor de prelungire a funcţiilor economice ale gospodăriei 
ce se găsea în vatra satului. Consistenţa demografică şi economică a fenomenu-
lui s-a remarcat din cea de-a doua jumătate a secolului al XIX-lea, până în prima 
jumătate a secolului al XX-lea.

Frecvenţa constituirii lor este în podişul piemontan, unde conacele formează 
un adevărat mozaic. Aici apar culmi şi versanţi parcelaţi, fiecare parcelă dispu-
nând de fâneaţă, teren arabil cultivat cu cereale dar şi plante legumicole necesare 
hranei cotidiene, alături chiar de plantaţii reduse de viţă de vie, în zonele tera-
sate cu expunere solară precum şi culturi de pomi fructiferi. Prezenţa acestora 
marchează dubla funcţie alimentară şi economică, dacă avem în vedere utilitatea 
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fructelor şi, deopotrivă, faptul că aceste livezi pe înălţimi constituie o sursă meli-
feră semnificativă pentru stupii plasaţi în apropierea conacelor (fig. 8, fig. 9).

Urmează apoi conacul propriu – zis, monocelular sau bicelular, sistemul de 
îngrădire din blăni cioplite rudimentar, fiind prezent în funcţie de anexele conacu-
lui sau de efectivul de animale deţinut de proprietar. Multe dintre conace prezintă 
adosată şatra, o încăpere de cca. 40 de mp.2, din piatră, având acoperiş într-o apă, 
şi utilizând învelitoarea de fag (fie şindrilă, fie blăni acoperite de ferigă).

Referitor la arhitectura conacelor din judeţul Mehedinţi (zona de podiş) 
aproape toate reproduc planul obişnuit al casei vechi, formată din camera cu 
vatră şi odaia şi pridvorul jos, pe soclu de piatră, evoluând pe suprafaţa faţadei, 
integral sau parţial, fiind şi locul de derulare a activităţilor economice. Multe din-
tre conace reproduc forma locuinţelor arhaice cu planimetrie dreptunghiulară şi 
compartimentare bicelulară, cu spaţiu adosat, de tipul casei cu şatră (şatra deser-
vind adăpostirii animalelor dar având şi rol de adăpostire a instrumentarului cas-
nic). În acest sens se mai folosea şi podul conacului care era compartimentat: pe 
partea cu hodaia de animale se găsea depozitat fânul iar deasupra camerei cu 
sobă se depozitau legumele, cerealele şi chiar obiecte de uz gospodăresc. 

Din cercetările derulate de noi pe zona comunelor Ponoare, Balta, Cireşu, 
Podeni se detaşează astăzi un fenomen de diminuare accelerată a folosirii aces-
tor conace, în legătură directă cu îmbătrânirea populaţiei şi a părăsirii ocupaţiilor 
legate de creşterea animalelor (în special diminuarea progresivă a păstoritului, 
altădată acesta fiind etalon pentru existenţa economică a comunităţilor). Vedem 
deci, că prin modul de organizare arhitectonică şi prin structură conacele de pe 
înălţimi conservă nealterat specificul arhitectonic al vechii gospodării din tru-
purile de sate, risipite pe văile montane sau pe platourile situate la altitudine, 
caracterizate de soluri productive. Acele conace valorifică în procesul de constru-
ire resursele şi materialele pe care mediul local le oferă: lemnul de fag şi de stejar, 
piatra de munte, varul din cariere. 

În ceea ce priveşte relaţiile socio-demografice din teritoriu etno-geografic şi 
sistemele de aşezări, în spaţiul Podişului Mehedinţi se conturează două unităţi 
teritoriale de diferite dimensiuni, între care au loc schimburi reciproce de masă, 
energie şi informaţii: unul axat pe oraşul Baia de Aramă, iar cel de-al doilea pe 
localitatea Balta. Pe lângă acestea, Podişul Mehedinţi este cuprins în sistemul 
organizat pe centre urbane din afara podişului: Drobeta-Turnu Severin, Orşova, 
Motru.

Anexele din perimetrul gospodăriei sau al 
conacului. Palanca şi căprăreaţa

Specificul economic al podişului a fost influenţat în mare măsură de condi-
ţiile geografice. În acest fel se poate explica specificitatea economică mixtă ocu-
paţională din regiune. Locuitorii de aici au avut ca ocupaţie prioritară creşterea 
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ovinelor, bovinelor şi caprinelor, fiind practicate în paralel pomicultura, viticultura 
dar şi grădinăritul alături de apicultură (având în vedere resursele florale melifere 
existente). Caracteristic zonei este iernatul animalelor, îndeosebi al bovinelor la 
conac, adăpostite fie în spaţiul adosat, fie în palancă (fig. 10, fig. 11).

Ocupaţia de bază fiind, în cea mai mare parte a satelor, creşterea animalelor, 
adăposturile trebuiau să fie încăpătoare, adoptându-se soluţii constructive puţin 
costisitoare şi uşor de configurat în arealul unde erau plasate conacele. 

Completarea spaţiilor destinate adăpostirii animalelor (atât vara cât şi în peri-
oada iernii) era realizată în plai sau chiar în structura gospodăriilor prin ridicarea 
de adăposturi cvasirudimentare, edificate în sistemul de acoperiş în două ape, 
pe o structură din lemn, (bârne subţiri, lemn de salcâm sau fag, sau chiar arin), 
folosind ca material pentru învelitoare, paiele, tulpinile de ferigă şi chiar crengile 
dense, suprapuse. Aceste palănci (probabil numărul lor depăşind câteva sute pe 
tot arealul investigat, asigurau spaţiul adăpostirii animalelor mari şi mici, chiar 
în perioada de iarnă. Ele substituiau existenţa grajdurilor, mai puţin semnalate în 
cadrul gospodăriilor sau în ansamblul anexelor cu rol determinant în economia 
aşezărilor. De remarcat era faptul că, în apropierea palăncilor şi a conacelor, săte-
nii forau puţuri, asigurând astfel sursa de apă necesară animalelor (fig. 12, fig. 13).

Sistemul constructiv este simplu: furcile de diferite esenţe lemnoase sunt 
aşezate oblic, îmbinate deasupra printr-o grindă pe care o susţin. Succesiv pe 
scheletul lemnos astfel format sunt aşezate despicături de lemn sau trunchiuri de 
mesteceni ce formează cu solul un triunghi. Peste acestea se adaugă lipitură de 
pământ amestecat cu paie. Învelitoarea vegetală este adesea formată din snopi 
de ferigă şi snopi de coceni, cu rol izolator. Alături de palancă, adesea pentru 
păşunatul pe perioada verii la conac, se folosea „căprăreaţa”, realizată într-o teh-
nică de elevaţie pe furci, susţinând o leasă de nuiele, amplasată într-o apă, aco-
perită cu snopi de coceni sau snopi de ferigă. Suprafaţa din imediata apropiere a 
căprăreţei era delimitată de un gard rudimentar, din pari ciopliţi cu barda. 

Ulterior, în perimetrul conacelor au apărut mici depozite de porumb, edifi-
cate din împletitură de nuiele de alun. Denumirea locală era aceea de pătul. În 
acelaşi timp, în absenţa acestor pătule depozitarea recoltei de cereale se făcea în 
podul conacului. 
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Fig. 1. Harta  cu localităţile reprezentative pentru tipologia locuirilor 
sezoniere din podişul înalt al judeţului Mehedinţi.

Fig. 2. Conac din satul Brânzeni, comuna Ponoare, judeţul Mehedinţi. Se 
observă prispa joasă, deschisă, amplasată pe un mic soclu de piatră, prispa 

asigurând accesibilitate crescută în interiorul adăpostului, fiind totodată 
şi un spaţiu pentru depozitarea diverselor produse alimentare.
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Fig. 3. Conac din satul Cracu Muntelui, Comuna Ponoare judeţul  Mehedinţi. 
Prezintă împrejmuire de tipul gardului  de blăni, realizate la rindea. Se poate 

observa, în planimetria acestuia, spaţiul adosat, cu acoperiş într-o apă, având rolul 
de adăpost pentru efectivele de ovine ale familiei. Denumirea specifică este de 
şatră (conac cu şatră). Iniţial, pentru realizarea învelitorii s-a folosit şiţa de fag.

Fig. 4.  Pimniţă cu cameră de locuit adosată, satul Brânzeni, comuna 
Ponoarele, judeţul Mehedinţi. În urma celor 3 campanii de teren, datele 

obţinute din teren au condus la concluzia, că, asemenea anexe gospodăreşti 
cu rol de cămară arhaică (având asimilată şi hodaia de locuit) au dobândit 

rolul de locuire permanentă pentru vârstnicii familiilor proprietare.
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Fig. 5. Conac cu prispă parţială  din comuna Cireşu (astăzi dispărut)

Fig. 6. Conacul Mariei Vlada din Plaiul Cloşani, (astăzi conacul 
nu se mai păstrează),  prezentând şatră şi obor (perimetru 

îngrădit) din blăni realizate în tehnica cioplirii în bardă.
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Fig. 7. Conac de plai din Podeni, elevaţie şi plan. Este vizibilă pe elevaţie (dreapta) 
prezenţa şetrei închise, servind ca adăpost pentru animale, în contextul iernării la conac.
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Fig. 8 (sus), Fig. 9 ( jos), Valorificarea viticolă a versanţilor domoli, viile din zona 
Ponoare fiind amplasate în apropierea conacelor, împrejmuite de pari, în sistem 
arhaic. În plan îndepărtat este vizibil un sistem specific de depozitare a fânului, 

pătuiagul. Observabile sunt şi livezile de mici întinderi, situate în proximitatea viilor.
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Fig. 10 (sus), Fig. 11 (jos) Utilizarea terenurilor agricole (parcelate) de la baza 
versanţilor, pentru culturi de porumb sau semănături restrânse de păioase. 

Sunt observabile, atât conacele cât şi palăncile sau grajdurile rudimentare din 
plai, situate în imediata apropiere a exploataţiei agricole şi a conacelor.
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Fig. 12. Căprăreaţă de plai, constituind anexă pentru adăpostirea animalelor pe timpul 
verii. Asemenea construcţii prezintă un grad mare de perisabilitate şi se identifică în 

perimetrul conacelor de plai. Aceasta constituie sistemul arhaic de adăpostire, pentru 
perioada sezonului cald, a animalelor mutate la conac pentru păşunare. Acoperişul 
este înălţat într-o pantă, pe furci, peste leasa de nuiele fiind aşezaţi snopii de ferigă.

Fig. 13.  Palancă de mari dimensiuni specifică subzonei etnografice a comunei Balta, 
judeţul Mehedinţi. Elevaţia se realiza printr-un sistem de furci, formând cu solul 

un triunghi. Accesul se realiza printr-o deschizătură laterală. Învelitoarea folosită 
era confecţionată din material vegetal: ferigă şi snopi de coceni suprapuşi.
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INSTALAțIILE HIdRAULICE dIN jUdEțUL 
MEHEdINțI. ISTORIE șI ACTUALITATE

Marius Florin streza

hyDRAULIC EqUIPMENT OF MEhEDINTI 
COUNTy. hIsTORy AND ACTUALITy

The author is attempting a short description of the mills located in five villages 
situated on Mehedinţi County. Few of those mills are still in use, most of them 
are in ruins. If 50 years ago, near the Danube and in the area called Plaiul Cloşani 
were many mills, fulling mills, saw mills and whirlpools nowadays there are only 
few mills left.
It’s important to have a situation of the mills from the villages of the county, so 
that those mills can be visited with turistic and scientific purposes. 
Keywords: Mill, ciutura, hydraulic, eruga.

Cuvinte cheie: moară, ciutură, hidraulic, (i)erugă.

Ne-am propus să abordăm o problematică destul de complexă de-a lungul 
campaniilor de cercetare efectuate în judeţul Mehedinţi, pornită de la un dublu 
scop: identificarea elementelor constitutive ale unei viitoare Gospodării de apicul-
tor din judeţul Mehedinţi (gospodărie prevăzută în Proiectul tematic al Muzeului 
din Dumbrava Sibiului) şi repertorierea instalaţiilor hidraulice. 

Morile cu ciutură au fost preponderent studiate în cele trei campanii de cer-
cetare desfăşurate de-a lungul unei perioade ce depăşeşte un an şi jumătate. S-a 
urmărit repertorierea unui număr cât mai mare de instalaţii hidraulice, indiferent 
de starea de conservare. Spre deosebire de morile din judeţul Caraş-Severin, în 
mare măsură funcţionale, cele din judeţul Mehedinţi nu mai funcţionează şi sunt 
chiar într-o stare avansată de degradare. 

Nu avem pretenţia de a realiza o radiografie completă a judeţului Mehedinţi 
din moment ce sunt, încă, zone aflate la graniţa cu judeţul Gorj, ce nu au fost aco-
perite. Ne propunem să facem o scurtă descriere însoţită de fotografii şi coordo-
nate GPS a morilor ce sunt parte a unui proiect la scară mare – GPS Mill Database, 
administrată de către TIMS (The International Molinological Society). Pentru a 
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realiza ceea ce ne-am propus a fost nevoie de aparatul foto digital, GPS-ul, multă 
voinţă pentru a parcurge distanţe lungi pe jos dar şi la volan, pe drumuri de piatră 
sau de pământ.

Nu ne propunem să abordăm morile din judeţul Caraş-Severin decât acolo unde se 
impun comparaţii, deşi aici s-a concentrat cea mai mare parte a cercetării mulinologice.

Instalaţiile (în literatura străină – „maşini”) reprezintă categoria superioară a 
mijloacelor de muncă, la nivelul civilizaţiei tradiţionale1. 

În trecut au existat diverse instalaţii hidraulice: mori, pive, complexe, teas-
curi, joagăre/ferăstraie şi cazane de ţuică. Cea mai mare răspândire au avut-o 
morile cu ciutură, identice cu cele din Banat.

Reţeaua hidrografică străbate în general un ţinut stâncos, cu chei alternând 
cu mici bazinete. Ea este reprezentată de Dunăre, care străjuieşte marginea 
sudică a zonei, străbătând renumitul defileu al Porţilor de Fier, precum şi de râu-
rile Cerna, Bahna, Jidoştiţa, Topolniţa, Coşuştea, Bulba, Motru Sec, Motru, în care 
se varsă o serie de pâraie2. 

Având o capacitate redusă de prelucrare, morile cu ciutură, cu roată orizon-
tală, satisfac cererile unei populaţii cu producţie agricolă mică; ele sunt de ase-
menea adaptate condiţiilor locale, cu debite reduse de apă. Adesea apar înşirate 
la o distanţă mică unele de altele, de-a lungul aceleiaşi văi, aşa cum pot fi văzute 
la Ponoarele, pe Valea Morilor, căreia i-au şi dat numele3. 

Morile cu ciutură sunt construcţii mici din bârne, cu acoperiş în patru ape, în 
marea majoritate în două ape în zilele noastre şi formate dintr-o singură încăpere. Apa 
adusă prin (i)erugă (un canal amenajat) şi captată apoi de un jgheab de lemn, cade 
de la înălţime pe ciutură, punând-o în mişcare. Ciutura este compusă dintr-un butuc 
cu mai multe aripi sau scafe radiale, a căror mărime diferă în funcţie de debitul apei4. 

În această zonă moşnenească, morile sunt proprietate obştească şi apar-
ţin mai multor familii făcând parte din aceeaşi spiţă de neam de unde le vine şi 
numele (...) fiecare cu un număr de rândaşi, coproprietari, ale căror drepturi se 
transmit urmaşilor. Aceştia au dreptul să macine în anumite zile, fiind obligaţi 
totodată să contribuie la întreţinerea instalaţiei5. 

Acest tip rudimentar de moară avea o mare răspândire atât pe teritoriul 
patriei noastre (Banat, Munţii Poiana Ruscăi, Depresiunea Haţeg, sud-vestul 
Transilvaniei, zona de la poalele Carpaţilor dinspre Oltenia, Vrancea etc.), cât şi 
în întregul spaţiu Euro-Asiatic (centrul şi vestul Europei, peninsula Iberică, penin-
sula Scandinavică, arcul Carpato-Balcanic, regiunea Caucaziană şi centrul Asiei)6. 
1 C. Bucur, Evoluţie şi tipologie în sistematizarea instalaţiilor tradiţionale din România, în 

„CIBINIUM”, Sibiu, 1966, p. 115.
2 M. Bratiloveanu – Popilian, Zona etnografică Plaiul Cloşani, Editura Sport – Turism, Bucureşti, 

1990, p. 25.
3 Ibidem, pp. 66–67.
4 Ibidem, p. 67.
5 Ibidem, p. 67.
6 M. Budiş şi P. Idu, Morile cu ciutură de pe Valea Bahnei, în „CIBINIUM`, Sibiu, 1966, p. 220.
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De regulă, morile cu ciutură se găsesc pe cursuri mici de apă, cu debit mai 
mult sau mai puţin constant. Caracteristicile lor definitorii sunt: construcţie înaltă 
pe piloni, aşezată deasupra cursului apei, cu roată orizontală „cu linguri” (zise şi 
„căuce”) în care apa loveşte lateral prin cădere şi pune în mişcare fusul vertical cu 
transmisie directă în piatra umblătoare.

Localităţile mehedinţene cercetate au fost: Sviniţa, Plavişeviţa (comuna 
Dubova), Bahna (comuna Iloviţa), Costeşti (comuna Balta) şi Ponoarele.

La sviniţa se mai găsesc trei mori, dintre care una este funcţională. Două 
mori sunt plasate în vatra satului şi una pe râul Povalina (la 4 kilometri de comună 
în direcţia Moldova Nouă). Astfel: 

Moară 1: 
– Sviniţa, judeţul Mehedinţi; 
– Nu este funcţională (lipseşte ciutura). Se remarcă zidurile de piatră speci-

fice morilor din comună;
– Coordonate GPS: Lat: N 44°30’1,75”; Long: E 22°5’44,43”

    

Moară 2: 
– Sviniţa, judeţul Mehedinţi; 
– Este o moară nouă (1980) realizată din cărămizi de beton şi elemente meta-

lice (ciutura şi frâna). Canalul („eruga”) este din beton. A fost ridicată pe amplasa-
mentul unei vechi mori, la mai puţin de 100 de metri în amonte de Moara 1;

– Este functională fiind folosită de către săteni;
– Coordonate GPS: Lat: N 44°30’4.1”; Long: E 22°5’46.2”
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Moară pe râul Povalina 
– Aşezată la 4 kilometri de 

Sviniţa (în apropierea drumului naţi-
onal spre Moldova Nouă);

– Nu au mai rămas decât zidu-
rile de piatră, instalaţia lipseşte; 

– Coordonate GPS: – Lat: N 
44°31’39.76”; Long: E 22°4’38.35”

Sviniţa este un caz special, unde 
din cauza lipsei lemnului pentru con-
strucţii s-a folosit piatra pentru rea-
lizarea pereţilor morii. Ca o tendinţă 
a ultimilor 25–30 de ani se observă 
tot mai mult folosirea fierului pentru construirea instalaţiei de măcinat, cât şi a 
tuburilor de beton pentru (i)erugă. Şi aici trebuie să precizăm că aceste modificări 
apar la morile reparate/recondiţionate după anii `80–90, pe Clisura Dunării şi în 
marea parte a zonei montane a judeţului Caraş-Severin. Din păcate, morile din 
restul judeţului Mehedinţi sunt într-o stare atât de avansată de degradare, încât 
proprietarii nici nu au ajuns la acest stadiu în care materialele moderne (industri-
ale) să ia locul lemnului.

La Plavişeviţa au rezistat două mori după umplerea barajului de la Porţile de 
Fier. O altă moară este în prezent în expoziţia permanentă în aer liber de la Muzeul 
Satului din Bucureşti.

Moara 1
– Plavişeviţa, comuna Dubova, judeţul Mehedinţi
– Nu este funcţională, acoperişul este deteriorat iar ciutura lipseşte. Se află la 

drumul naţional, în afara comunei Dubova, spre Sviniţa şi Moldova Nouă 
– Coordonate GPS: Lat: N 44°34’21.034”; Long: E 22°13’42.366”
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Moara 2
– Plavişeviţa, comuna Dubova, judeţul Mehedinţi 
– Construcţia se prezintă destul de bine, dar nici 

un element din instalaţie nu se mai găseşte la faţa 
locului. 

– Coordonate GPS: – Lat: N 44°34’21.588”; Long: E 
22°13’41.208”

La bahna, mai rezistă o singură moară cu ciutură, 
aflată în degradare: 

– Bahna, comuna Iloviţa, judeţul Mehedinţi;
– Moara este deteriorată la interior. Din instala-

ţie nu au mai rămas decât pietrele de moară şi frâna. 
Acoperişul este parţial degradat, restul construcţiei fiind în stare destul de bună.

– Pentru a ajunge la moară se merge din centrul comunei Iloviţa 4 kilometri 
până în satul Bahna, la ieşirea aflată în amontele râului. 

– Coordonate GPS: Lat: N 44°46’15.3”; Long: E 22°30’32.29”

  

Privit în ansamblu, bazinul superior al Bahnei se prezintă ca un strâmt culoar 
depresionar, ce separă masivul muntos al Mehedinţilor în vest de podişul cu ace-
laşi nume în est. Văile înguste şi adânci, cu versantele acoperite de păduri, au 
albia pardosită cu stânci, ce dau naştere la numeroase cascade şi chei7. Comuna 
este cunoscută pentru numeroasele mori şi pive de haine ce au existat aici la 
jumătatea secolului al XX-lea.

Pivele sunt construcţii mult mai modeste decât cele din alte regiuni ale ţării 
(Banat, Transilvania, Moldova). Construcţia casei pivei şi a ierugii sau digului, nu 
solicită amenajări speciale pentru amplasare, deoarece configuraţia foarte acci-
dentată a terenului este folosită cu pricepere la maxim8.

7 M. Budiş şi P. Idu, Morile cu ciutură de pe Valea Bahnei, în „CIBINIUM”, Sibiu, 1966, p. 217. 
8 Ibidem, pp. 226–228.
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Pivele din întreg judeţul Mehedinţi sunt doar amintire, ele mai pot fi văzute 
doar în schițele din lucrările de specialitate sau în poze. Nu greşim când spunem 
ca această situaţie se regăseşte la nivel naţional, cu excepţia a două sau trei cazuri 
izolate.

Costeşti a fost unul dintre cele mai importante centre de morărit din Plaiul 
Cloşani. Aici au fost peste 20 mori cu ciutură până la jumătatea secolului al XX-lea. 
Astăzi mai sunt patru mori în stări diferite de conservare: 

„Moara Basarabilor”
– Costeşti, comuna Balta, judeţul Mehedinţi; 
– Instalaţia este completă şi ar putea funcţiona, dar (i)eruga necesită curăţiri 

temeinice;
– Coordonate GPS: – Lat: N 44°92’46.1”; Long: E 22°57’83.4”

  

Moara Drăguţească
– Costeşti, comuna Balta, judeţul Mehedinţi 
– Este într-o stare avansată de degradare, acoperişul s-a prăbuşit. În interior 

se mai pot observa doar pietrele de moară;
– Coordonate GPS: Lat: N 44°55’25.7”; Long: E 22°34’47.1”
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Moara Iovănească
– Costeşti, comuna Balta, judeţul Mehedinţi 
– Nu este funcţională. Construcţia este într-o stare bună, protejată de înveli-

toarea din plăci de azbociment. La interior, doar pietrele de moară au mai rezistat. 
– Coordonate GPS: Lat: N 44°55’24.8”; Long: E 22°34’53.7”

  

Moara Potopească
– Costeşti, comuna Balta, judeţul Mehedinţi 
– Nu este funcţională. Se mai păstrează instalaţia de măcinat, în schimb 

lipeşte ciutura. Construcţia este bine protejată de învelitoarea din ţiglă. 
– Coordonate GPS: Lat: N 44°58’28.362”; Long: E 22°35’22.980”

  

Dintotdeauna cursurile de apă au fost privite ca o mare bogăţie, apa lor fiind 
folosită pentru iazuri, pentru grădinărit şi pentru mânatul instalaţiilor de tehnică 
populară. Locurile de mori cu vadurile lor devin obiectul unor tranzacţii mult 
căutate. Dintr-o catagrafie de la 1833, cuprinzând morile şi făcaiele din judeţul 
Mehedinţi, reiese că la acea dată fiinţau 50 de asemenea instalaţii în Plaiul Cloşani 
şi 84 în plasa Baia de Aramă9. 
9 A. Pănoiu, Arhitectura şi sistematizarea rurală din judeţul Mehedinţi (sec. XVIII–XIX), Muzeul 

Naţional de Istorie, Bucureşti, 1983 p. 194.
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Cât erau de numeroase asemenea instalaţii la mijlocul secolului al XIX-lea ne 
spune o statistică a vremii, care arată că în judeţul Mehedinţi erau un număr de 
677 de instalaţii, din care 655 mori de apă, mai toate mici, 10 mori de vânt şi 14 
mori cu cai10. Din numărul mare de asemenea instalaţii mânate de apă, astăzi 
se mai păstrează numai câteva exemplare aflate în părăsire, în marea lor parte 
degradate. 

La Ponoarele mai supravieţuieşte o singură moară: 
Moara Crăcucenilor
– Ponoarele, judeţul Mehedinţi 
– Ar putea funcţiona după o reaşezare a instalaţiei. Sistemul de măcinat cât 

şi instalaţia hidraulică sunt complete. Este semnalizată de la drumul principal ce 
traversează comuna;

– Coordonate GPS: Lat: N 44°58’13,6”; Long: E 22°45’58.0”

  
Morăritul reprezintă una dintre ocupaţiile practicate din timpurile străvechi 

de când omul a înţeles să folosească forţa apelor pentru a-şi pregăti hrana. În 
zona noastră apele erau puţine şi de aceea ele au fost valorificate la maxim prin 
prezenţa unor asemenea construcţii. Numărul acestora era destul de mare în 
Plaiul Cloşani11. 

Pe Valea Morilor din Ponoarele au existat 8 mori. Astăzi nu mai există decât 
una singură: Moara Crăcucenilor. Ea aparţine locuitorilor din Cracu Muntelui, dar 
nimeni nu mai vine să macine acolo, deoarece oamenii şi-au făcut mori electrice12. 

Ultima moară pe care o propunem este plasată pe graniţa dintre judeţele 
Caraş – Severin şi Mehedinţi între băile heculane şi Cerna Vârf, pe un ogaş, în 
imediata sa apropiere de vărsarea în râul Cerna.

– Este o moară de mici dimensiuni folosită de către locuitorii din satul apro-
piat. Moara nu este închisă şi se poate zări foarte uşor peste râul Cerna, din drep-
tul „Pensiunii Dumbrava” 

– Coordonate GPS: – Lat: N 44°58’22.0”; Long: E 22°29’28.72

10 Ibidem, p .198.
11 C. Boteanu şi D. Borloveanu, Ponoarele, Editura MJM, Craiova, 2003, pp. 166–167.
12 Ibidem, p. 168.
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Din cele 885 de instalaţii de mori cu ciutură, câte existau în funcţiune la 1957, 
un număr de 509 se aflau în Banat, 304 în Oltenia şi Muntenia, 29 în Transilvania13. 
Se poate observa că răspândirea morilor hidraulice cu roată verticală este invers 
proporţională cu cea a morilor cu ciutură, pe fiecare regiune a ţării.

Dacă în 1957 erau 5518 instalaţii hidraulice în 2005 localităţi la nivelul întregii 
ţări (conform precizărilor lui Cornel Irimie), astăzi numărul acestora este de apro-
ximativ zece ori mai mic. Un număr exact nu poate fi dat de vreme ce nu există o 
statistică actuală, în acest sens, la nivel naţional.

Principalul material de construcţie a rămas lemnul (cel de fag asemenea 
Banatului). Pereţii sunt realizaţi din bârne rotunde sau fasonate pe două ori patru 
feţe, acoperişul este în două ape cu învelitoare din şindrilă de fag. Alte esenţe 
lemnoase folosite la construirea diverselor elemente ce intră în componenţa unei 
mori sunt: stejarul, gorunul şi salcâmul.

Mărimea (grosimea şi diametrul) pietrelor de moară este în strânsă legătură 
cu debitul cursului de apă şi cu forţa cu care jetul de apă loveşte paletele sau cău-
cele roţii hidraulice orizontale (acest strămoş al turbinei moderne). 

Simplitatea construcţiei nu necesită persoane specializate (meşteri) aceasta 
fiind ridicată de către proprietari. Dar, în schimb, fixarea instalaţiei de măcinat şi 
calibrarea pietrelor impune prezenţa unui meşter. Pietrele de moară sunt aduse 
din centre de pietrari de pe Clisura Dunării.

Planul acestor mori diferă destul de puţin, amprenta lor la sol este aproape 
pătrată (cu latura ce rar depăşeşte 2–2,5 m). Morile de pe Clisura Dunării sunt de 
dimensiuni mult mai mari, dreptunghiulare (începând cu cele de la Sviniţa şi con-
tinuându-se cu cele de la Sicheviţa, în judeţul Caraş -Severin). Morile din restul 
judeţului sunt aproximativ pătrate. 
13 C. Irimie, Ancheta statistică în legătură cu reţeaua de instalaţii tehnice populare acţionate de apă 

pe teritoriul României (Vechimea, tipologia, răspândirea şi frecvenţa lor), în „CIBINIUM”, Sibiu, 
1966, p 418.
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Amenajările hidrotehnice sunt simple, apa este adusă printr-un canal (50–
200  m) din cursul principal al râului, ca mai apoi să fie dirijată la roata orizon-
tală printr-un scoc/jgheab realizat dintr-un trunchi de copac scobit conic, pentru 
a imprima viteză apei. La multe dintre mori lemnul a fost înlocuit cu tuburi de 
beton sau cu jgheaburi din fier, mult mai durabile.

În următoarele deplasări dorim să repertoriem toate instalaţiile hidraulice 
din judeţul Mehedinţi pentru a avea o imagine de ansamblu a ceea ce, poate, nu 
peste mult timp va fi doar amintire.
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GOSPOdăRIA TRAdIțIONALă OLTENEASCă 
dIN CâMPIA BăILEșTILOR ÎN SECOLELE XIX–XX

Irinel cănureci

TRADITIONAL FARMsTEAD FROM PLAIN OF băILEŞTI, 
OLTENIA IN ThE 19Th–20Th CENTURIEs 

This paper aims to display the features of evolution regarding the settlements, 
farmsteads and peasant houses from Plain of Băileşti in the 19th–20th centuries, 
an era of deep transformations applied not only to the farmstead but also to the 
Romanian society.
Keywords: Plain of Băileşti, settlement, traditional farmstead. 

Cuvinte cheie: Câmpia Băileştilor, aşezare, gospodărie tradiţională.

Evoluţia habitatului ţărănesc din această zonă a fost marcată de numeroşi 
factori precum specificul mediului natural geografic care a oferit tipul de resurse 
naturale gospodăriei ţărăneşti, de factori interni cum ar fi regimul de proprietate, 
dar şi factori externi, care au influenţat în diverse epoci evoluţia, economia soci-
ală şi politică a Ţării Româneşti, aspecte relevate de cercetarea ştiinţifică. Vom 
evoca o parte dintre aceşti factori, în special cei care au avut un rol semnificativ în 
configurarea specificului aşezărilor, gospodăriei şi locuinţelor ţărăneşti în gene-
ral şi a particularităţilor celor din Câmpia Băileştilor în raport cu cele din nordul 
Olteniei, dar şi cu unele centre meşteşugăreşti din Transilvania care îşi vindeau 
produsele în schimbul cerealelor; este cazul moţilor văsari din Munţii Apuseni şi 
al iconarilor din Transilvania.

Deşi ca întindere Câmpia Băileştilor nu este prea mare, procesul modernizării 
şi adaptării acesteia la economia de tip capitalist are note comune cu gospodări-
ile asemănătoare din zona de câmpie. Aceste aspecte pot conduce la o mai bună 
înţelegere a miracolului supravieţuirii într-un număr atât de mare al gospodării-
lor ţărăneşti în secolul al XIX-lea şi al consolidării acestora la începutul secolului 
al–XX-lea în urma reformei agrare din 1921, când 1,5 milioane de gospodării au 
fost împroprietărite. Moşierii deţineau până la războiul din 1914–1918 47,7% din 
pământul arabil al ţării. Mica proprietate deţinea 89,6% din terenurile agricole. 
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Deşi gospodăriile ţărăneşti se înmulţesc, majoritatea au o existenţă precară, nea-
vând dotările necesare specifice fermelor moderne şi nici organizaţii corporatiste 
întâlnite în Vestul Europei care să le protejeze interesele. Evoluţia atipică a propri-
etăţii în România şi a gospodăriei ţărăneşti până la colectivizare (1949), în raport 
cu Vestul Europei prezintă azi interes deosebit pentru politica agrară europeană, 
deoarece aceasta se află în impas.

Progresul mecanizării, chimizării şi industrializării agriculturii în Vestul 
Europei în a doua jumătate a secolului al XX-lea a condus nu numai la creşterea 
spectaculoasă a producţiei agricole, dar şi la diminuarea drastică a numărului 
gospodăriilor ţărăneşti, incapabile să facă faţă concurenţei marilor ferme agrare. 
Acest progres spectaculos al agriculturii Uniunii Europene (beneficiind de cele 
mai mari subvenţii) a avut consecinţe negative asupra mediului poluând pădu-
rile, apele, terenurile agricole şi alimentele, cu consecinţe negative asupra sănă-
tăţii populaţiei. Cheltuielile pentru protecţia mediului şi a sănătăţii au devenit 
o povară greu de suportat chiar şi pentru ţările cele mai dezvoltate ale Uniunii 
Europene. Această realitate a readus în atenţia publicului şi oficialilor europeni 
statutul gospodăriei ţărăneşti, capacitatea acesteia de a conserva mediul încon-
jurător şi a oferi populaţiei produse ecologice. Marea diversitate a gospodăriilor 
ţărăneşti ale Uniunii, generată de calitatea solului, climă, tradiţii, istorie etc. nece-
sită cunoaşterea concretă a tradiţiilor tehnice de fertilizare şi, în general, munca 
specifică gospodăriei ţărăneşti tradiţionale, pentru a fi elaborată o politică agrară 
la nivelul Uniunii Europene, care să reabiliteze gospodăria ţărănească tradiţio-
nală, pentru a deveni complementară marilor ferme capitaliste agricole (la care 
nu se poate renunţa), şi să contribuie la protejarea concretă a mediului înconju-
rător, oferind produse ecologice societăţii de consum. România, din acest punct 
de vedere, dispune de un imens potenţial şi o experienţă unică în cadrul Uniunii 
Europene. În timp ce în vestul Europei tendinţa de concentrare a pământului în 
ferme mari şi de reducere a lucrătorilor din agricultură este constantă, în România 
procesul a fost invers. Numărul gospodăriilor ţărăneşti după reforma agrară din 
anul 1864 va spori prin reforma agrară din 1921, când 90% din suprafaţa agricolă 
va fi deţinută de micile gospodării ţărăneşti.

GOSPOdăRIILE 
Satul reprezintă o sinteză complexă între mediul natural, cu particularităţile 

sale, şi activităţile social-economice1; de aici rezidă o multitudine de criterii uti-
lizate în clasificarea aşezărilor rurale: planul satului, structura internă, raportul 
dintre uliţe şi case, populaţia, ocupaţia locuitorilor, poziţia geografică, mărimea 
aşezării şi aspectul tipic al satului.2 

1 Ştefan Enache, Teodor Pleşa, Zona etnografică Dolj, Ed. Sport Turism, Bucureşti,1982, p. 11
2 Ion Vlăduţiu, Etnografia Românească, Bucureşti,1966, p. 124
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În Câmpia Băileştilor, satul reprezenta, ca dealtfel în întreaga ţară, tipul de 
aşezare omenească de bază, care, de regulă, era alcătuit din mai multe gospodă-
rii, într-o gospodărie trăind, de obicei, una sau două familii. Ca grupări de locuinţe, 
satele din acest areal şi nu numai, au apărut pe scena istoriei încă din comuna 
primitivă şi au continuat să existe neîntrerupt până în zilele noastre. În primele 
sale etape, satul era alcătuit din gospodării dispersate, după cum fiecare locuitor 
îşi desţelenise bucata de pământ pentru cultivat, dar aproape de sursa de apă, 
de păşuni şi de pădure, uneori chiar în pădure. Deşi locuinţele erau dispersate, 
centrul administrativ şi comercial al satului se găsea la răscrucea drumurilor care 
traversau aşezarea şi duceau spre satele învecinate.

Aşadar, gospodăria locuitorilor satelor, în arealul nostru, era alcătuită din 
locuinţă (casă), grajdul pentru adăpostul animalelor, coteţul porcilor, adăpostul 
oilor, coteţul păsărilor, depozitul pentru nutreţ pe timp de iarnă, o magazie pen-
tru păstratul cerealelor şi una pentru uneltele agricole, pătulul pentru rezerva de 
porumb. 

Întreaga gospodărie se găsea în spaţiul propriu – în curte, care era împrejmu-
ită cu un gard a cărui confecţionare a variat de-a lungul timpului, de la pari bătuţi 
în pământ pe care se împleteau nuiele, la scândură, de obicei din brad şi până 
la gardul din fier forjat sau din beton. Atuncii când ţăranii au fost deposedaţi de 
loturile avute prin desţelenire şi obştea sătească a fost desfiinţată, stăpânii, fie ei 
locali, fie străini, din timpul ocupaţiei, au căutat să adune la un loc gospodăriile 
ţăranilor pentru a fi mai uşor controlaţi în privinţa datoriilor şi a birului. Stăpânirea 
austriacă a emis ordin ca „oamenii să părăsească pădurile (unde aveau gospodă-
riile cu loturile de pământ, n.a.) şi munţii... să se adune în sate“.3 Pentru a înţe-
lege mai bine situaţia concretă a gospodăriei ţărăneşti tradiţionale din arealul 
Câmpiei Băileştilor în secolele XIX–XX, ar fi bine să întreprindem un exerciţiu de 
ansamblu vizionar bazat pe un excepţional studiu istoric intitulat „Încercări de 
sistematizare a satelor din Ţara Românească sub Regulamentul Organic“, semnat 
de regretatul Ilie Corfus, studiu magistral ce viza între altele, problematica alinie-
rii (sistematizării, tragerii la linie) a aşezărilor rurale din sudul ţării, toate acestea, 
legate de Regulamentul Organic publicat la Bucureşti în anul 1847, completat cu 
alte legi organice sau legiuiri.4 Până la adoptarea Regulamentului Organic, satele 
din Ţara Românească erau locuite de: 

– clăcaşi – ţărani supuşi care locuiau pe un teren care nu le aparţinea;
– moşneni – ţărani liberi,locuind pe moşia lor.
Potrivit Regulamentului Organic, prin articolul 140 al acestuia, proprietarul 

de moşie era obligat să dea clăcaşilor săi „teren pentru casă, curte cu împrejmuiri 
şi grădină de legume, de fiecare câte: 

– 400 de stânjeni la câmpie;
– 300 de stânjeni, la munte.

3 Papacostea,Şerban, Oltenia sub stăpânirea austriacă, Bucureşti, 1971, p. 72
4 Corfus,Ilie, Încercări de sistematizare a satelor din Ţara Românească sub Regulamentul Organic
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De menţionat, faptul că parte din moşia dată de proprietar era precis delimi-
tată „pe o anumită parte” stabilită de acesta. Astfel, urmărind realităţile anteri-
oare secolului al XIX-lea, în Ţara Românească, în ansamblu, putem înţelege mai 
bine ceea ce se întâmplă concret şi în arealul Câmpiei Băileştilor, în perioada ime-
diat următoare prin raporturile cauză – efect existente în cadrul satului românesc 
tradiţional, implicit în gospodăria tradiţională românească,la sfârşitul secolului 
al XIX-lea şi începutul secolului al XX-lea. În judeţul Brăila „casele erau aşezate 
aproape una de alta... abia câte un obor pentru nutreţ şi câte un coşar pentru vite”. 
În judeţul Saac „clăcaşii aveau pe lângă casele lor pometuri şi diferite clădiri pe 
care nu se îndurau să le părăsească şi să se mute la linie”5.

În judeţul Argeş „unii clăcaşi mai săraci îşi aveau curţile caselor strâmte şi fără 
grajduri, neavând vite, iar restul terenului atribuit de lege pentru casă şi grădină îl 
arau”.

În judeţul Romanaţi erau sate aşezate „pe mai multe curele moşneneşti”, ast-
fel că în caz de mutare pe loc potrivit numai pe o curea „proprietarii celorlalte 
curele rămâneau fără clăcaşi” urmând reclamaţii. Erau apoi sate de moşneni fără 
clăcaşi, fiecare moşnean locuind pe cureaua sau delniţa lui. De aceea, în judeţ 
sătenii au fost lăsaţi în pace.

Moşnenii locuiau pe moşiile lor şi nu erau obligaţi să presteze claca. În judeţul 
Vâlcea erau sate de clăcaşi „aşezate pe trupuri de moşii mănăstireşti şi boiereşti. 
Mai erau apoi multe sate mici cu câte 10–20 de familii stabilite pe trupuri de moşii 
cu mai mulţi proprietari. Nimeni nu s-a gândit cum vor arăta satele de pe aceste 
moşii comune. Se mai punea o întrebare – scria Ilie Corfus – puteau fi înjghebate 
sate la linie cu moşneni şi clăcaşi alături? În zonele muntoase care erau risipite pe 
dealuri şi văi, cum să le aduci în văile înguste?

În judeţul Vlaşca erau două tipuri de sate: „unele în apropierea pădurilor, care 
aveau case obişnuite, cu pereţii deasupra pământului, altele,în câmpie, în care 
ţăranii trăiau în bordeie.”

Aşadar, putem spune fără tăgadă, că istorici, etnografi, folclorişti, sociologi, 
geografi, monografişti de aşezări rurale etc. nu pot face abstracţie de cercetările 
lui Ilie Corfus şi nici de concluziile ce se desprind din acele cercetări de arhivă. Să 
afirmăm mereu că satele noastre sunt foarte vechi, că ele se află de când lumea 
pe vetrele unde sunt azi, că locuitorii acestor sate au rămas mereu aceiaşi din 
neam în neam, nu poate fi decât o afirmaţie de foarte multe ori făcută fără suport 
documentar. Habitatul românesc, implicit gospodăria românească tradiţională 
a fost, este şi va fi mereu „în mişcare”; realitatea de ieri nu era identică realităţii 
demografice de mâine. Familiile „s-au mişcat” şi ele în permanenţă astfel încât 
este foarte greu să afirmi, dacă nu chiar imposibil, că un obicei din secolul al 
XX-lea are rădăcinile în secolele anterioare celui de-al XVIII-lea şi aşa mai departe. 
Cunoscând istoria satului aşa cum a fost, vom evita cu siguranţă afirmaţiile tran-
şante, lăsând mereu loc pentru cuvintele este posibil să fi fost aşa ....În concluzie 
5 Ibidem, p. 197–200
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la valorosul său articol dedicat istoriei satului din Ţara Românească, regretatul 
Ilie Corfus scria următoarele: 

„În general, în tot acest răstimp s-a urmărit desăvârşirea operei de sistemati-
zare 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 margi-
nile căreia se aşezau casele, era pe alocuri lată de 28 de stânjeni. Rezultatul final al 
acestei opere nu este consemnat în materialul arhivistic studiat. Scopul cercetării 
de faţă a fost însă analiza desfăşurării acestei opere pe o perioadă de aproape un 
sfert de secol în lumina unei informaţii documentare inedite. S-a ajuns astfel să se 
redea imaginea satelor Ţării Româneşti din 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 lor de dinainte şi din 
timpul desfăşurării lui. Şi aceasta constituie principala contribuţie a acestui stu-
diu la cunoaşterea satului românesc, cu diversitatea modului de construcţie şi de 
repartiţie a locuinţelor pe teren, cu felul de trai al ţăranilor, clăcaşi şi moşneni, cu 
contradicţiile ce se înfruntau pe terenul acestui sat între o veche stare de lucruri 
şi noile cerinţe impuse de construcţia satului modern şi dezvoltarea producţiei 
de cereale pentru piaţă, toate acestea însă în cadrul unor relaţii agrare feudale, 
bazate pe greaua clacă regulamentară“.6

Gospodăria, unitatea de bază a satului românesc şi nu numai, este terenul din 
vatră sau moşia aşezării, de obicei împrejmuit, ocupat de casă, anexe, curţi şi gră-
dini. Legătura dintre casă şi anexele gospodăreşti care se strâng în jurul ei se reali-
zează printr-un spaţiu neîmprejmuit, numit curte, bătătură, ogradă ori altă denu-
mire. Celelalte spaţii neconstruite ale gospodăriei, oborul şi ţarcul pentru închide-
rea animalelor, grădina şi livada pentru cultivarea legumelor şi a zarzavaturilor sau 
a pomilor fructiferi, grădiniţa pentru flori din faţa casei, sunt de obicei împrejmui-
te.7 „Gospodăria, ca şi satul în ansamblu, este o realitate istorică, socială şi etnogra-
fică deopotrivă”.88 Elementul geografic a influenţat desigur poziţia vetrelor satelor, 
mărimea, planul şi structura internă. Acestea au fost condiţionate în evoluţia lor şi 
de alţi factori: economici, demografici, social-istorici, culturali, etc.

În evoluţia aşezărilor tradiţionale din Dolj distingem două etape. Prima, spe-
cifică în general evului mediu, caracterizată prin existenţa a două tipuri de aşe-
zări: răsfirate în nord şi adunate în sudul regiunii. Frecventele incursiuni otomane 
de jaf au determinat retragerea satelor în locuri izolate, departe de drumurile 
circulate. Sunt cunoscute expediţiile otomane la sfârşitul secolului al XVIII-lea şi 
începutul secolului al XIX-lea, când au fost distruse şi arse numeroase sate, inclu-
siv cel de reşedinţă al banilor Craiovei, realitate confirmată de numeroase docu-
mente din epocă.

6 Corfus, Ilie, Ibidem, p. 210–211.
7 A.E.R., vol I, Habitatul, Ed. Academiei Române, Bucureşti, 2003, p106.
8 8 Ioan Godea, Caracteristici ale culturii populare din Bihor, Editura Sport – Turism, București, 

1977, p. 59
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În sudul Doljului – locul de înfruntare dintre armatele otomane, ruseşti şi aus-
triece – sunt distruse multe aşezări, altele schimbându-şi vatra.

Necesităţi administrative de supraveghere, de inventariere a tuturor gospo-
dăriilor în vederea impunerii fiscale de către domnie, au impus măsuri de tragere 
la linie a satelor încă din prima jumătate a secolului al XVIII-lea, în timpul stă-
pânirii vremelnice a Olteniei de către austrieci (1718–1739), acţiune eşuată însă. 
Intervenţia autorităţilor în viaţa satelor din zonă cunoaşte aspecte noi după 1831 
şi îndeosebi după 1864, datorită noului statut economic al gospodăriei ţărăneşti 
tradiţionale – unitate producătoare de bază a economiei româneşti.

Regulamentele de aliniere a satelor cuprind dispoziţii precise referitoare nu 
numai la alinierea gospodăriilor, dar şi indicaţii cu privire la îndreptarea uliţe-
lor, la dispunerea anexelor în cadrul gospodăriilor, la materialele din care să fie 
construite, la modul de împrejmuire al acestora. Se prevăd detalii referitoare la 
numărul încăperilor, suprafaţa acestora, înălţimea temeliei, dimensiunile feres-
trelor, spoirea cu var în interior şi exterior de două ori pe an. Regulamentul pentru 
alinierea satelor şi pentru construirea locuinţelor ţărăneşti, elaborat în 1894, ţine 
seama de relieful fiecărei zone, asigurând în acest fel valorificarea tradiţiei locale, 
generalizând-o, grăbind procesul de modernizare a satelor din zonă în concor-
danţă cu cerinţele epocii.

În Câmpia Băileştilor, în sudul arealului, nu rare sunt cazurile când centrul 
unor sate are o structură ordonată, cu uliţe drepte, în timp ce partea mărginaşă 
conservă o structură medievală, cu uliţe înguste şi neregulate ca la Bistreţ, Desa, 
Ciupercenii Noi, Tunarii Noi. Satele sau comunele din partea nordică a arealului 
au o formă alungită şi o textură mai puţin ordonată, influenţată uneori şi de struc-
tura reliefului.

În evoluţia unor aşezări din Câmpia Băileştilor, de-a lungul secolelor XIX–XX 
se remarcă atracţia exercitată de drumurile intens circulate, cum este cel dintre 
Craiova şi Calafat, de-a lungul căruia s-au dezvoltat gospodăriile satelor Perişor, 
Radovan, Giubega, Galicea Mare, Basarabi. Din punct de vedere ocupaţional, tipul 
de sat dominant caracteristic zonei arealului Câmpiei Băileştilor a fost cel cerea-
lier – zootehnic, mai pronunţat cerealier, în sud, cu sate ce ating cifra de 15000 de 
locuitori (Poiana Mare). Nordul arealului este dominat de aşezări mici şi mijlocii.

Numeroase şi variate mărturii istorice, alături de tradiţia locală, pun bine 
în lumină faptul că şi în Câmpia Băileştilor a existat întrega varietate de obşti 
săteşti: libere, aservite şi mixte, adică de moşneni şi clăcaşi în hotarul aceluiaşi 
sat. Documentele istorice, asociate cu cele cartografice, arată că, până la trans-
punerea în practică a prevederilor Regulamentului Organic, între satele libere şi 
cele aservite n-au existat deosebiri esenţiale de morfologie şi structură, ci numai 
notabile diferenţe în ceea ce priveşte gradul de statornicie a aşezărilor, mărimea 
satelor şi stabilitatea numărului populaţiei.

Dincolo de deosebirile de mediu fizic, între satele libere şi cele aservite 
existau corespondenţe de ocupaţii, de organizare interioară a obştilor, care au 
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favorizat atât clăcaşilor cât şi moşnenilor modul de a trăi dispersaţi unii de alţii şi 
de vatra satului.

Considerăm utile aceste precizări, întrucât ni se pare că forma spaţiului 
ocupat de fiecare gospodărie în parte, ca şi modul de distribuire a elementelor 
componente ale acesteia nu pot fi explicate evolutiv decât în relaţie cu specifi-
cul aşezării umane, cu statutul social al locuitorilor, cu normele juridice de orga-
nizare a obştilor româneşti libere sau aservite. Astfel, din câte ştim astăzi, până 
spre sfârşitul secolului al XVIII-lea, atât în obştile libere cât şi în cele aservite, n-au 
existat dispoziţii administrative care să stabilească nici forma şi nici spaţiul pe 
care trebuia să-l ocupe fiecare gospodărie. În general şi locul întemeierii viitoarei 
gospodării nu era fixat sau statornicit cu mare precizie. În funcţie de aceste liber-
tăţi administrative, de numărul redus al populaţiei şi de existenţa în vatra satului 
a unor suprafeţe de pamânt libere, terenul pe care se putea întinde o gospodărie 
era nelimitat, iar modul de folosire a sa depindea de nevoile şi mijloacele gospo-
darului. Nici chiar prevederile Regulamentului Organic cu privire la sistematiza-
rea satelor, la tragerea lor la linie n-au schimbat decisiv această tradiţie.

Este un lucru aproape cert însă că finalizarea treptată a procesului de adu-
nare a caselor va contribui – mai ales în satele aservite – la trecerea de la aşe-
zările cu case risipite şi răsfirate, la sate mai ordonate ca formă şi mai dense ca 
structură, dispuse de cele mai multe ori de-a lungul unui drum trasat pe vale, 
ceea ce va avea implicaţii şi asupra formei gospodăriei. Dar aceste modificări de 
morfologie şi de structură a aşezărilor ca şi de formă a gospodăriilor n-au avut 
urmări esenţiale asupra felului de trai al comunităţilor rurale, asupra modului de 
folosire a terenului din vatra satului. Ţăranii aserviţi au fost obligaţi să accepte, 
pentru întemeierea gospodăriei, locuri impuse de stăpânii moşiilor, dar ei nu au 
renunţat la conservarea vechii structuri a teritoriului din vatră, adică la curtea, 
grădina, ograda casei etc.

Se pare că, din acest punct de vedere, urmare firească şi a unei mai evidente 
statornicii, moşnenii, prin tradiţie, generaţie de generaţie, au ajuns la forme de 
utilizare mai chibzuită şi mai adecvată condiţiilor specifice ale locului. Odată cu 
înmulţirea populaţiei, cu dispariţia libertăţii de ocupare a noi teritorii, moşnenii 
au fost constrânşi să valorifice la maximum productivitatea terenului din vatra 
satului. Din această cauză structura economică complexă a gospodăriilor din fos-
tele aşezări de moşneni este mult mai bine conturată astăzi, grădinile, ogrăzile, 
etc fiind mai bine închegate.

În linii generale, terenul din vatra satului era structurat astfel: suprafaţa de 
teren, împrejmuită cu gard, pe care se găseau aşezate locuinţa umană şi con-
strucţiile anexe ei, forma săliştea casei sau curtea casei, expresie întâlnită în toate 
celelalte sate ale Câmpiei Băileştilor. La rândul său, săliştea sau curtea casei se 
compunea din scaunul de casă (formulă pe care o aflăm în mai toate aşezările 
arealului), adică din terenul pe care se afla casa, din bătătură – porţiunea din faţa 
casei – şi din acareturi, cunoscute adeseori sub numele de olaturi (în satele din 
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Lunca Dunării) sau leauri (denumire întâlnită mai des pe valea Desnăţuiului). În 
continuarea săliştii sau curţii casei se găseau grădina casei şi ograda cu pomi. 
De asemenea, în satele de pe cursul Dunării, în special cele din luncă, la Desa, 
Ghidici, Rast, Negoi, Catane, Bistreţ, Cârna, în imediata apropiere a curţii casei 
se afla ceairul sau ceirul, o porţiune de teren împrejmuită, în care vara se ţineau 
gâştele sau porcii. În ceair existau copaci răzleţi ce aveau menirea să protejeze 
păsările sau porcii împotriva căldurii.

Cu siguranţă că asupra formei gospodăriei şi-a lăsat amprenta, îndeosebi în 
satele libere, şi sistemul de proprietate asupra teritoriului din vatră. Astfel, în fos-
tele sate de moşneni ce au stăpânit pamântul cureleşte, este vizibil că gospodări-
ile ocupă un loc din vatră foarte alungit şi îngust. Faptul nu se poate explica decât 
prin aceea că odată cu sporirea populaţiei, una şi aceeaşi porţiune din cureaua de 
pamânt existentă în vatră, a fost divizată succesiv, din generaţie în generaţie, în 
atâtea părţi câţi capi de familie descinşi din acelaşi strămoş existau.

De aceea, în asemenea sate, gospodăriile dispun la uliţă în jur de 20 m lăţime, 
şi chiar mai puţin. Au însă teren în adâncime, fiecare gospodărie extinzându-şi şi 
curtea casei, oborul vitelor, grădina, ograda etc., de la uliţă înspre zare.

Dacă forma, suprafaţa şi modul de folosinţă a terenurilor din vatra satului au 
stat în legătură cu condiţiile amintite, numărul şi volumul acareturilor într-o gos-
podărie au depins, în mare măsură, de felul ocupaţiei familiei, de starea ei socială 
şi bineînţeles, de tradiţia şi stadiul de civilizaţie ale locului şi timpului.

Asemănător întregii populaţii româneşti, locuitorii din Câmpia Băileştilor 
s-au ocupat, încă din cele mai vechi timpuri cu agricultura şi creşterea animalelor. 
Până la începutul secolului al XIX-lea, indiferent de statutul social şi de formele de 
relief, economia lor s-a caracterizat prin cultivarea intensivă a pamântului, îmbi-
nată cu creşterea animalelor (păsări, vite, porci, oi, caprine, etc) redusă la nevoile 
de consum ale obştilor săteşti. Deşi ocupaţie privilegiată a locuitorilor Câmpiei 
Băileştilor, agricultura se desfăşura pretutindeni după o tehnică rudimentară. La 
fel este şi situaţia creşterii animalelor, ce avea drept bază libera consumare a ceea 
ce ofereau ca nutreţ, pădurile sau islazurile comunale. Aproape nici nu se putea 
vorbi de construcţii propriu-zise, care să ofere condiţii optime de protecţie împo-
triva intemperiilor vremii, ci mai mult de improvizaţii de adăposturi.

În consecinţă, se poate spune că în această perioadă – în care agricultura nu 
cunoscuse dezvoltarea necesară pentru a solicita acareturi speciale, iar creşterea 
animalelor, prin specificul ei, impusese doar construcţii simple, lipsite de dura-
bilitate şi prestanţă – gospodăria ţărănească, atât în satele libere, cât şi în cele 
aservite, era săracă ca număr şi volum de construcţii anexe. La un asemenea tip 
de gospodărie nu exista decât un gard rudimentar, sau gardul putea lipsi complet. 
Forma cea mai veche de împrejmuire, care mai poate fi reconstituită pe baza măr-
turiilor orale şi chiar a unor mărturii materiale, păstrate ca relicve, era formată din 
ştenepi (trunchiuri de copaci mai subţiri) bătuţi în pământ la anumite distanţe; 
ştenepii se completau cu pârmaci (ştenepi sparţi în două părţi), ascuţiţi la un 
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capăt, bătuţi în pământ şi împletiţi cu nuiele. Ştenepii, fiind mai rari şi mai groşi, 
mai mari decât pârmacii, ţineau pleterul de nuiele. Deşi arhaic, un asemenea gard 
de nuiele, prin arta efectuării împletiturii, căpăta reale însuşiri estetice.

De-a lungul timpului, în a doua jumătate a secolului al XIX-lea, paralel cu 
intensificarea dezvoltării agriculturii, cu sporirea posibilităţilor materiale ale 
locuitorilor, dar şi cu progresul tehnicii de lucru, încep să se extindă gardurile 
alcătuite din ştiompi, stobori, taraşi sau taraci (stâlpi de susţinere) pe care se prin-
deau, cu cuie de fier, lanţii şi uluca. Mai rare, asemenea garduri au putut exista şi 
în secolul al XVIII-lea.

La intrarea în gospodărie, în unele sate sau comune înstărite din Câmpia 
Băileştilor şi-au făcut apariţia porţi monumentale, acoperite şi frumos sculptate. 
Pentru împodobirea stâlpilor şi a ancadramentului din partea superioară a porţi-
lor s-a folosit pe scară largă tehnica crestăturii în lemn, care, mai târziu, s-a com-
pletat cu cea a traforării. În general, ornamentica crestăturilor este dominată de 
străvechi motive geometrice: romburi, cercuri, linii şerpuite etc. Nu lipsesc nici 
motivele de veche tradiţie şi largă circulaţie ale pomului vieţii, soarelui, funiei 
împletite. De asemenea, sunt întâlnite şi unele motive zoomorfe, referitoare la 
fauna specifică zonei. De prin 1940 se generalizează porţile duble, una pentru ate-
laje, alta pentru oameni pe întreg cuprinsul Câmpiei Băileştilor. La începuturi „era 
o singură poartă şi pentru oamini şi pentru animale” spunea Tănasie Ion din satul 
Brânduşa, comuna Bistreţ, judeţul Dolj, în 2007, la etatea de 84 de ani. După colec-
tivizare se trece masiv la generalizarea în întreaga Câmpie a Băileştilor a porţilor 
metalice, fără niciun principiu estetic sau arhitectonic, fapt care a ştirbit mult din 
ceea ce puteam numi cartea de vizită primă a gospodăriei tradiţionale olteneşti. 
În zilele noastre, în arealul studiat de către noi, gardul din beton sau căramidă de 
beton (bolţari), tencuită şi vopsită, alături de porţi metalice masive, ştirbesc orice 
notă de originalitate sau specificitate a formelor tradiţionale de împrejmuire a 
gospodăriei tradiţionale olteneşti.

Generalizarea trecerii de la bordei la casă a început să se facă în Câmpia 
Băileştilor, ca de altfel şi în alte zone ale ţării, după 1850, când deja înceta-
seră chiar şi jafurile turceşti, iar acest fenomen este legiferat şi impulsionat de 
Regulamentul regal din 1888, care prevedea construirea unor case corespunză-
toare igienei, după proiecte – tip ce se trimiteau la primării. Treptat bordeiele sunt 
înlocuite cu case cu ziduri de pământ, chirpici şi apoi din cărămidă arsă. Aceste 
case, după ce şi-au ridicat streaşina, de la pământ până la casa normală de supra-
faţă, cuprindeau la început două încăperi, ca şi bordeiul, apoi a apărut o cameră 
în plus, „odaia bună”, de obicei „cea de la drum”, iar după 1900 am văzut cum se 
diversifică arhitectura caselor. Odată cu apariţia casei a început să apară şi mobi-
lierul de interior, adecvat pentru fiecare încăpere. Apare dulapul de bucătărie, 
confecţionat de către meşteri specializaţi, sau dulapul de perete, patul de lemn 
sau din fier forjat, dulapuri pentru haine, masa şi scaunele de lemn.
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Model de gospodărie – Poiana Mare, jud.Dolj
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INTERIORUL LOCUINțEI TRAdIțIONALE 
dIN VâLCEA. SISTEME dE AMENAjARE 

A CAMERELOR dE LOCUIT

Ionuţ Gabriel Dumitrescu

ThE INTERIOR OF TRADITIONAL hOUsE FROM VâLCEA. 
ARRANGEMENT sysTEMs OF ThE LIVING sPACE

The house has an essential role in the life of people, which lead to the perma-
nent preocupation to mantaining and developing it.
The space, most of the time small one, was divided in a way to assure proper 
conditions for developing household activities, first of all preparing the food 
and manufacturing certain raw materials.
Keywords: house, household, raw materials

Cuvinte cheie: casă, gospodărie, materii prime.

Casa are un rol esenţial în viaţa oamenilor, ceea ce a determinat permanenţa 
preocupărilor pentru întreţinerea şi dezvoltarea ei. Spaţiul, multă vreme restrâns, 
a fost repartizat în aşa fel încât să asigure cât mai bine condiţii pentru desfăşura-
rea activităţilor casnice, în primul rând pregătirea hranei şi prelucrarea diferitelor 
materii prime. Feluritele treburi casnice şi marea circulaţie în interior au impus 
împărţirea funcţională a locuinţei pe colţuri1.

Interiorul locuinţei ţărăneşti constituie poate cea mai concludentă expresie a 
modului de viaţă şi a spiritualităţii, a ideilor, a cuvintelor unui popor, a vieţii fami-
liale şi sociale, cu toate implicaţiile ei. Modul de organizare a interiorului reflectă 
totdeauna condiţiile de viaţă ale comunităţii, ale individului: situaţia socială şi 
materială, tinereţe sau bătrâneţe şi, uneori, chiar sentimente personale de bucu-
rie şi tristeţe, fantezia şi, mai cu seamă, gustul pentru frumos dintotdeauna al 
oamenilor2.

1 Valer Butură, Etnografia poporului român, Ed. Dacia, Cluj-Napoca, 1978, p. 107
2 Paul Petrescu, Georgeta Stoica, Organizarea interiorului, în vol.  Arta populară românească, 

Ed. Meridiane, București, 1981, p. 25
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Interiorul locuinţei ţăranului român, chiar atunci când se reducea la o singură 
încăpere, a avut totdeauna o funcţie dublă, practică şi decorativă. Acest lucru se 
învederează din însăşi structura elementelor lui constitutive, pieselor cu funcţii 
practice nu le lipsesc niciodată notele decorative3. Acesta se organizează potrivit 
unei scheme elementare fixe de amplasare a mobilierului, căreia i se suprapune 
o compoziţie armonioasă ce ţine seama strict de legile decorative. Prin aceasta 
interiorul casei ţărăneşti aparţine artei.

Funcţionalitatea constituie una din trăsăturile esenţiale ale artei populare, 
iar obiectele din ansamblul interiorului o demonstrează perfect. Scoarţele şter-
garele, căpătâiele, lăzile de zestre, scaunele, mesele – dulap, toate subsumează 
o funcţie utilitară şi o funcţie estetică. Funcţia estetică apare în compoziţia deco-
rativă a interiorului din felul cum sunt aranjate toate aceste obiecte şi din însăşi 
sintaxa motivelor ornamentale ale acestor obiecte.

Semnificaţia formelor individuale se întregeşte prin ansamblul creat de dis-
punerea lor. Echilibrul util – decorativ, ca principiu de existenţă a oricărui obiect 
din ansamblul interiorului tradiţional, se conturează numai în cadrul îndeplinirii 
tuturor condiţiilor ce permit să afirmăm că un obiect corespunde necesităţilor 
cotidiene, dar şi nevoii de frumuseţe. Se îmbină aici necesitatea unei relaţii des-
coperită cu instrumentele raţiunii şi înţeleasă cu sufletul: „orice formă ascunde 
un dublu sens: ea înseamnă necesitate şi frumuseţe. Dacă scrutezi acea formă 
cu instrumentele raţiunii tale, ea nu-ţi va părea capabilă să dovedească şi să 
servească. Dar dacă o vei înţelege cu tot sufletul, ea îţi va arăta frumuseţea care 
copleşeşte şi dăinuie”4.

Un obiect din interiorul ţărănesc face parte din acel sistem de semne non – 
verbale prin care descifrăm modul de viaţă şi spiritualitate ale poporului român, 
normele vieţii familiale şi sociale, generalul şi particularul. Un obiect din ansam-
blul interiorului, este, ca orice semn, alcătuit dintr-un semnificant (forma mate-
rială a obiectului) şi acel semnificat (sensul legat de forma respectivă). Realizat 
pentru a răspunde unei necesităţi – a fi de folos, dar şi a împodobi – obiectul din 
interiorul românesc este receptat în comunitatea respectivă tocmai pentru că el 
corespunde condiţiilor şi modului de viaţă, mentalităţii şi viziunii sale estetice5.

În funcţie de zona geografică şi de ocupaţii, interiorul casei capătă un profil 
specific datorat pieselor dominante caracteristice, principiul schemei de orga-
nizare a pieselor cu caracter decorativ se realizează într-un ansamblu armonios 
şi o strictă independenţă topografică. Interiorul casei ţărăneşti din Vâlcea are 
funcţii mai mult sau mai puţin complexe, după numărul, dimensiunea şi desti-
naţia încăperilor. Se desprind în mod clar următoarele tipuri de interior: tipul de 
interior simplu şi tipul de interior evoluat cu mai multe camere. La organizarea 

3 ***, Arta populară românească, p. 179
4 Marcel Sendrail, Înţelepciunea formelor, Ed. Meridiane, Bucureşti, 1986, p. 60
5 Steluţa Pârâu, Lumină şi culoare în amenajarea estetică a spaţiului ţărănesc tradiţional de locuit 

la români, Ed. Fundaţiei Universitare „Dunărea de Jos”, Galaţi, 2001, p. 112
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interiorului participă sistemul de încălzit şi de preparare a hranei, mobilierul şi 
piesele de decor6.

Unitatea interiorului casei tradiţionale vâlcene se manifestă mai ales în ele-
mentele de bază, numărul şi destinaţia încăperilor, sistemele de încălzit, dispo-
ziţia laviţelor, a patului şi a mesei; ea se manifestă însă şi în domeniul stilului 
decorativ. Totodată, în organizarea interiorului din zona Vâlcea nu pot fi omise 
legăturile cu mănăstirile şi curţile boiereşti, care aduceau elemente noi, de ordin 
practic şi estetic în casa ţărănească. Un rol important au avut şi târgurile anuale 
la care se adunau sătenii din toate aşezările rurale vâlcene.

Casa ţăranului vâlcean, modestă ca înfăţişare, până nu demult, în cele mai 
multe sate, a fost curată ca şi el, îmbrăcată frumos în ciclul marilor sărbători, în 
momentele mai importante din viaţa familială şi socială, când se etalau cele mai 
noi şi mai frumoase textile de casă, pe masă, pe paturi, pe pereţi, pe culmi, pe 
laviţe etc. Interiorul acesteia constituia oglinda hărniciei şi măiestriei artistice a 
femeilor, calităţi mult apreciate de colectivitatea sătească7.

În ceea ce priveşte interioarele populare vâlcene o mărturie preţioasă poate 
fi cea a francezului Théodore Margot care vedea, în prima parte a secolului al XIX-
lea, casa de lângă Drăgăşani a vătafului de plai Ioan Urşanu: prea frumoasă casă 
mobilată cu eleganţă, lucru ce nu vedem la mulţi din proprietarii mai avuţi8.

Principalele categorii de încăperi ale casei ţărăneşti vâlcene, din punct de 
vedere funcţional sunt: tinda, folosită ca încăpere de trecere, încăperea de locuit, 
podul şi pivniţa, la acestea se adaugă, ulterior, camera curată. Fiecare încăpere 
îndeplineşte, în cele mai multe cazuri, mai multe funcţii. Întreaga viaţă de familie 
se polarizează în jurul încăperii cu focul.

Camera prin care se face intrarea în casă, denumită „la foc”, are, în general, 
în colţul opus intrării, alături de peretele median, o vatră liberă la nivelul pode-
lii, cu coş suspendat. Încăperea îndeplineşte funcţii multiple – bucătărie, cameră 
de lucru şi uneori este folosită chiar pentru dormit. Mobilierul încăperii, adecvat 
scopului, se compune din două laviţe aşezate în unghiul format de peretele lon-
gitudinal din spatele casei şi cel lateral; ele au mai degrabă aspectul unor paturi. 
Laviţele confecţionate din scânduri groase fixate pe patru picioare, cu înălţimea 
de 0,50 metri, sunt mobile şi pot fi aduse lângă vatră, deoarece uneori folosesc 
pentru dormit, iar în timpul zilei servesc pentru păstrarea vaselor de uz gospodă-
resc. Mobilierul este completat printr-o masă rotundă cu scăunelele necesare, un 
hambar pentru mălai şi un dulap – masă. Pe corlată sau pe laviţe stau obiectele 
de uz gospodăresc – ţestul, pirostriile, căldarea pentru mămăligă, tiugile pentru 
sare, lingurile de lemn, găleţile de aramă pentru apă şi multe vase din lut smălţuit 
sau nesmălţuit9.

6 Ioan Prahoveanu, Etnografia poporului român, Ed. Paralela 45, Piteşti, 2001, p. 70
7 Valeriu Butură, op. cit., p. 113
8 Théodore Margot, O viatorie în cele şaptesprezece districte alle României, Bucureşti, 1859, p. 44
9 Georgeta Stoica, Arhitectura interiorului locuinţei ţărăneşti, Râmnicu Vâlcea, 1974, p. 48
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În multe aşezări rurale din Vâlcea localnicii au folosit perifraza casa cu focul 
pentru a denumi de fapt o singură cameră a casei propriu-zise. Includerea terme-
nului de casă în expresie poate fi justificată logic ca fiind o conservare a accepţiei 
de casă propriu-zisă, pe care o îndeplinea casa monocelulară. În acest sens este 
posibil ca, după apariţia şi răspândirea casei cu două camere, locuitorii să fi men-
ţinut sensul vechii case monocelulare în denumirea casa cu focul.

Elementul constitutiv esenţial al casei cu focul era, aşa cum am precizat, vatra 
focului. Ea reprezenta locul de desfăşurare a celor mai multe dintre activităţile 
practice sau spirituale ale familiei. În afara faptului că aici se pregătea mâncarea, 
în jurul vetrei se şi dormea, iar femeile lucrau la lumina focului sau a tăciunilor 
aprinşi. La vatră se rosteau descântece, blesteme. Naşterile se consumau numai 
la vatră şi fenomenul are explicaţii multiple, dintre acestea nelipsind cele legate 
de unele prevederi referitoare la igienă, dar şi la credinţa străveche că acest loc 
avea o influenţă binefăcătoare asupra destinului10 noului născut.

În satele de pe valea Olteţului, lespedea de piatră pe care se aşezau lemnele 
în vatră se numeşte năclad, iar pe pereţii vetrei, la o înălţime de circa 1,20 m, se 
afla ogeacul cu corlată. Corlata era alcătuită din două blane late, care aveau câte 
un capăt fixat în perete, iar capetele celelalte erau îngemănate, scobite şi spriji-
nite de una din grinzi prin undreaua coşului (un stâlp nu prea gros care se introdu-
cea cu un capăt prin scobitura capetelor corlatei, şi se prindea de grindă printr-un 
cui de lemn). Pe jumătate din lăţimea corlatei se sprijinea ogeacul, iar cealaltă 
jumătate servea ca suport pentru unele ustensile necesare la prepararea hranei.

Iniţial, ogeacul nu era făcut din cărămidă, ci din ţărcălete, adică din nuiele 
lipite cu pământ. Deasupra ogeacului, în podul casei, se înălţa coşul ogeacu-
lui, care depăşea apa acoperişului din spatele casei. Pe coş, în interior, se găsea 
lemnul coşului, de care se prindea lanţul, care era suspendat deasupra focului. 
Paralel cu unul din pereţii camerei „la foc” se afla o laviţă, compusă din patru 
pari şi o blană aşezată peste ei, pe care se ţineau vadra cu apă, vasele. Între pere-
tele din faţă şi vatră se găsea unghetul (în spaţiu liber de circa 60–80 cm), în care 
se depozita ţăstul. La Alunu, lemnul care trecea prin urechile ţăstului, se numea 
tăcărău. Deasupra unghetului era un spaţiu denumit „după coş”, în care se ţinea 
troaca sau căpestelea de făcut aluat. În aceeaşi încăpere a apărut, la sfârşitul sec. 
al XIX-lea, un dulap de vase. În afara ustensilelor necesare gătitului mâncării (tuci, 
cărpători, blide), în casa cu focul se mai găseau truşia11 cu oţet, brădoaica12 cu 
untură şi, uneori, când casa nu avea perdea, aici se ţinea şi putina cu varză.

Pondila acestei încăperi era alcătuită din blăni încheiate în uluc, adică din 
scânduri prevăzute cu un şanţ pe mijloc, în care se introducea, prin succesiune, 
marginea limbuită (subţiată) a scândurii următoare. Aceste blăni încheiate în uluc 

10 Ion Ghinoiu, Casa românească. Plecarea şi sosirea sufletelor, în Ethnos, nr. 1, Bucureşti, 1992, 
p. 73–77

11 Vas de doage confecţionat din lemn de brad cu baza mai lată decât gura
12 Vas de capacitate de 12 litri
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nu se tăvăneau, adică nu se încărcau cu moloz şi nici nu se văruiau. Pondila se 
procura de obicei din târguri. După informaţiile rurale, în locul pondilei încheiate 
în uluc, pe la anul 1900 a apărut tavanul din şipci şi nuiele construit astfel: pe 
sub grinzi se prindeau nişte şipci la o distanţă de circa 40 cm; ele se îngrădeau 
cu nuiele, se încărcau cu pământ şi apoi se văruiau. În tavanul sau pondila de 
deasupra casei cu focul (după uşa de intrare) se găsea omna sau gura podului, 
prin care se pătrundea în podul casei. Uneori omna sau gura podului se aflau în 
prispă. Urcarea în pod se făcea fie pe cuie de lemn fixate în perete, fie pe o scară 
rudimentară obţinută prin cioplirea pe un trunchi de copac mai subţire a unor 
puncte de sprijin pentru picioare. Cu vremea, aceste scări au fost înlocuite cu cele 
construite din doi plaşi sau tălpici uniţi între ei prin cuie de lemn. Tot în casa cu 
focul, la mijlocul pondilei, era fixat de grinzi, prin cuie de lemn, un grătar sau căr-
nari, format din nuiele sau din smicele (şipci)13. Pe grătar se ţinea carnea porcului, 
după ce aceasta fusese afumată pe ogeac.

În alte aşezări vâlcene, pe vatră, în lipsa ţăstului, s-a clădit cuptorul, de formă 
semicirculară, cu faţa spre uşa de intrare, lipit de peretele despărţitor. La baza 
acestuia, în apropierea cuptorului, se deschide gura sobei prin care se alimen-
tează soba oarbă situată de cealaltă parte a peretelui; deasupra vetrei, coşul sus-
ţinut de corlată, primeşte fumul care se răspândeşte în pod. În satele de pe valea 
Luncavăţului şi cea a Cernei, laviţa, o blană de lemn, este pusă pe patru sau şase 
poteraşi (ţăruşi bătuţi în pământ), de-a lungul peretelui lateral din stânga.

Între laviţă şi cuptor se află hambarul pentru păstrat mălaiul sau un dulap. 
Masa, rotundă de obicei, joasă, cu trei sau patru picioare, este pusă în mijlocul 
tindei numai în timpul meselor comune ale familiei, iar în restul zilei stă agăţată 
lângă hambar, sau agăţată de un cui lângă uşă. Scăunelele, tot joase, de o mare 
diversitate de forme, stau – după terminarea mesei – împrăştiate pe lângă pereţi, 
în apropierea laviţei.

Acestea ar fi piesele de bază ale încăperii „la foc”, la care se adaugă o serie de 
obiecte de uz casnic. Vadra pentru apă, mai multe ulee din trunchiuri de copac 
scobite în care se păstrează ouă, mălai sau boabe, un butoiaş pentru brânză şi 
mai multe vase de lut necesare pregătirii hranei îşi găsesc locul pe laviţă. Oale de 
lut cu „mănuşă” (toartă) se mai găsesc pe pereţi, agăţate de cuie de lemn.

După cuptor se pun cărpătoare pentru mălai şi pâine şi căpestere de pregătit 
aluatul, piese ce mai pot fi văzute pe două cuie lungi de lemn prinse pe peretele 
lateral din stânga sau pe cel din faţă. Pe corlată, uneori dublă, se pun străchinile la 
uscat cu gura în jos şi linguri în picioare, sprijinite de coşul corlatei, apoi căuce şi o 
piuă pentru sare, ca şi alte piese mărunte necesare gospodăriei. Agăţat de fiarele 
prinse de coş sau pe pirostrii se găseşte ceaunul. Pe lespezile vetrei sau rezemat 
de perete se află vătraiul, din metal, de forma unui cărpător, însă mai îngust, faso-
nul acestora diferind de la gospodărie la gospodărie.

13 Inf. Bulagea Petre, sat Sineşti, n. 1929
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Spaţiul restrâns al încăperii a obligat gospodarul la o judicioasă folosire a 
fiecărui loc. Mai trebuie precizat că, în stânga uşii de intrare în camera la sobă, 
se găsea o firidă (un mic spaţiu amenajat în zid în care se ţineau anumite obiecte 
necesare la aprinderea focului). Aici stătea opaiţul care lumina ambele încăperi. 
Acesta putea fi un „ciob (un fel de borcănaş cu fitil)”14, „o glăjiţă, un ciob din 
pământ sau o oală spartă, cu seu şi feştilă din cârpe, cânepă”15, „un ciob de oală 
în care ardea sau nu o căcărează de iepure”16. În unele case se foloseau şi făclii: 
„coji de mesteacăn răsucite care fac flacăra ca la lampă”17 sau „coji de vişin, cireş, 
mesteacăn cu care copiii mergeau cu colindeţele”18. Odată cu apariţia lămpilor cu 
petrol, în jurul anilor 1880–1890, au început să pună geam de sticlă sau să facă o 
firidă cu poliţe pentru ţinut vase de bucătărie.

Spre deosebire de tindă, încăperea la sobă, alături de care apare, ulterior, la 
unele case şi camera curată, conţin un mobilier potrivit funcţiei lor şi un aranja-
ment în care apare evidentă preocuparea pentru asigurarea unui anumit grad de 
confort şi a unei ambianţe plăcute. În cadrul acestor încăperi se întâlnesc cele mai 
frumoase obiecte din gospodărie.

Din punct de vedere al modului de organizare, interiorul acestor încăperi se 
caracterizează prin prezenţa a patru puncte de greutate repartizate simetric unul 
faţă de celălalt: colţul cu sistemul de încălzit sau de preparat hrana, colţul cu patul, 
colţul cu laviţele şi masa şi colţul cu dulapul de vase; centrul încăperii rămâne 
liber. Din punct de vedere estetic, în compunerea interiorului locuinţei ţărăneşti 
din Vâlcea se observă unele preferinţe diferenţiate de la o serie la alta, în funcţie 
de specificul local şi de schimburile culturale care au avut loc în decursul timpului.

În partea sudică şi sud-vestică a zonei Vâlcea peretele care despărţea camera 
la foc de camera „la sobă” se numea primez şi se construia din nuiele încărcate cu 
pământ. Cu timpul, a început să se folosească cărămida. Din camera la foc, printr-
o uşă construită iniţial dintr-o blană masivă şi prevăzută cu ţâţână, se intra în 
camera la sobă. Aici se găsea o sobă oarbă ce se încălzea cu lemnele arse în vatra 
de sub ogeac şi care avea două-trei ulcele pentru coacerea seminţelor19. Ele aveau 
rolul de a emana mai multă căldură. În continuarea sobei oarbe se găsea patul 
construit, în timpuri mai vechi, din patru pari bătuţi în pământ, ale căror capete 
erau prinse două câte două cu nişte şipci, peste care se aşezau în lung (de-a lun-
gul peretelui) blane. În timpul somnului, blanele erau acoperite cu rogojini, pături 
de cânepă. Ziua, pentru a nu se uza, păturile se luau de pe pat.

O altă variantă de pat, întâlnită în casele vechi, este cea constituită din 
patru pari, două slaiuri lungi (scânduri care uneau capetele parilor de pe aceeaşi 

14 Inf. Constantin Catrina, sat Mitrofani, n. 1933
15 Inf. Mitroi Gheorghe, sat Suteşti, n. 1928
16 Inf. Buică Mircea, sat Suteşti, n. 1935
17 Inf. Mihăescu Ion, sat Vlădeşti, n. 1927
18 Inf. Cârjan Dumitru, sat Vlădeşti, n. 1926
19 Inf. Anghel Victor, sat Tetoiu, n. 1929
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direcţie) şi din blane dispuse în curmeziş, peste slaiuri. Până la primul război 
mondial, în unele aşezări nici camera „la sobă” nu era pardosită cu cărămidă sau 
scândură. Odată cu pardosirea ei s-a renunţat la patul cu pari în favoarea celui cu 
scaune. S-au făcut scaune lungi de 1,20; se aşeza un scaun la un capăt, altul la alt 
capăt şi peste ele se puneau blane. Un sistem mai evoluat de pat este cel cu patru 
picioare scobite în părţi şi cu stacheţi la mijloc. Peste aceştia din urmă se aşezau 
blane în lăţime. După primul război mondial au apărut paturile cu tăblii la capete, 
una mai înaltă, alta mai joasă. Unele tăblii erau ornamentate prin scrijelare sau 
incizare.

În continuarea patului se dispunea lacra. Pe la sfârşitul secolului al XIX-lea, 
alături de lacră, apar şi lăzile confecţionate din brad care prezentau unele orna-
mente încrustate. Mai apoi a apărut şi cufărul, îmbrăcat în pânză de cânepă. 
Forma cuferelor era aceeaşi cu a lăzilor. Pe lacră, pe ladă sau pe cufăr se ţineau 
teanc: velinţe, scoarţe, covoare, pături. Deasupra lăzii, pe vremea când grinzile 
erau netăvănite, se găsea o poliţă (o blană) prinsă în cuie de lemn. Ea se aşeza fie 
în lungul, fie în latul camerei. Deasupra patului, prinsă de pondilă cu nişte sfori, 
se găsea culmea (o prăjină), pe care se uscau rufe sau se ţineau veşmintele de 
purtare. Pe la sfârşitul secolului al XIX-lea, la ferestre au început să apară perdele, 
iar pe pereţi velinţe sau covoare.

În partea sudică şi sud-vestică a judeţului, bogăţia motivelor şi cromatica vie 
a ţesăturilor indică legătura cu satele din zonele etnografice învecinate. Dacă în 
ceea ce priveşte dispoziţia mobilierului, interiorul apare unitar fără diferenţieri 
majore faţă de restul satelor vâlcene, din punct de vedere al numărului şi aşeză-
rii ţesăturilor, el apare mai bogat. Pereţii din dreptul paturilor sunt acoperiţi cu 
scoarţe colorate în nuanţe calde, frumos armonizate, decorate cu dungi alterna-
tive, dungi intercalate de alesături sau motive centrale delimitate printr-un che-
nar. Deasupra scoarţelor sunt aşezate de jur împrejurul pereţilor ştergare lungi, 
împodobite cu alesături sau broderii în roşu şi negru. În jurul Drăgăşanilor (satele 
Mitrofani, Prundeni, Creţeni, Ştefăneşti), în compoziţiile decorative apar adesea 
elemente legate de ocupaţia principală a ariei: frunza de viţă, curpenul, strugu-
rele. Tot ca un element specific acestei părţi din Vâlcea apar aici, în a doua jumă-
tate a sec. al XIX-lea, ştergarele lungi de bumbac cu borangic sau, mai târziu, din 
borangic.

În Ţara Loviştei camera de locuit cuprinde, de obicei, următoarele piese de 
mobilier: două paturi, masa cu picioare înalte sau dulap-masă, două scaune, o 
canapea (scaun lung cu spătar prezentând uneori şi ladă), una sau mai multe lăzi 
de zestre. Pe peretele de după uşă se află cuierul pentru haine. Dulapul de vase pe 
colţ sau dulapul înalt pentru vase apare în cazuri mai rare, frecvent întâlnite fiind 
însă dulăpioarele pe perete.

În Ţara Loviştei se simte legătura strânsă care a existat în trecut cu Argeşul şi 
Făgăraşul. Aceasta apare foarte evident în domeniul mobilierului şi al textilelor 
de casă. În compunerea interiorului apar numeroase piese de mobilier provenite 
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din Argeş, în special din Sălătruc. Elementele decorative specifice Sălătrucului şi 
compunerea decorului – rozete şi intercalări de linii haşurate – sunt determinante 
pentru stabilirea locului de provenienţă a acestui mobilier20. Tot ca un element 
argeşean apar aici şerveţele mici lungi de circa 0,40–0,50 cm, care se aşează gru-
pate pe perete ca un stol de fluturi. Uneori, în Ţara Loviştei sau în partea nordică 
a văii Oltului, se face simţită mai mult legătura cu Făgăraşul. Elemente caracte-
ristice: chindee lungi, lucrate din bumbac gros, preferinţa pentru culorile roşu, 
negru, albastru, dispuse compact la capetele cu alesături, sau dispunerea lor în 
jurul ferestrelor au fost frecvente la sfârşitul secolului al XIX-lea la Câineni, Brezoi, 
Racoviţa şi chiar dincolo de Călimăneşti.

Partea centrală resimte o uşoară diferenţiere faţă de ariile amintite păstrând, 
din punct de vedere al interiorului, elementele cele mai tipic vâlcene. Odaia „la 
sobă”, mai spaţioasă decât prima încăpere, are mobilierul dispus în funcţie de 
locul pe care-l ocupă soba oarbă care nu are gură de alimentare directă. Lângă 
pereţii laterali se află două paturi cu plimbe susţinute de poteraşi peste care se 
pune o blană de lemn. Tot atât de frecvent a fost răspândit şi patul pe scaune 
peste care se pune tot o blană. În ambele cazuri peste blăni se aşterne o rogojină 
ce ţine loc de saltea. Între aceste paturi a existat o laviţă pe poteraşi sau o masă 
pe scaune, de înălţimea paturilor, folosite – în familiile numeroase – drept paturi 
pentru copii. Ziua această laviţă sau masă era acoperită cu o pânză albă sau văr-
gată cu arniciuri.

Lacra, de o deosebită valoare artistică, este aşezată pe pat, la capătul opus 
intrării, sau fixată pe poteraşi. O altă piesă, nelipsită din această încăpere, este 
culmea, prinsă de podină prin laturi de lemn sau cu belciuge de fier. Pe aceasta 
se pun rufele la uscat sau păturile la aerisit. Pe timpul iernii, între paturi se instala 
războiul de ţesut cu ajutorul căruia se acopereau toate cerinţele vestimentare şi 
de confort ale familiei, de la pânza de cânepă sau in până la dimia de mantale şi 
pătura de lână înlăcrită (pătrăţele albe şi negre) pentru acoperit paturile. Camera 
„la sobă” era decorată cu taiere de Horezu, puse pe peretele opus intrării, la mij-
locul căruia se află fereastra.

Nelipsită din casa oricărui gospodar este icoana, de factură populară sau sim-
plă reproducere, aşezată pe peretele de răsărit. Ţinând de arhitectura interioară, 
coarda ce traversează plafonul pe sub grinzi serveşte drept poliţă pentru străchini 
şi linguri. Pe peretele lateral, imediat după uşă, sau chiar deasupra patului, sunt 
cuie de lemn de care se agaţă piesele de îmbrăcăminte, ca şi gheme mari de lână.

În satele din dreapta Oltului, mai jos de Olăneşti – Dobriceni, Bodeşti, Pietrari, 
Păuşeşti-Otăsău, Foleşti, Costeşti, Măldărăşti, Horezu, Budeşti, Buleta, etc. – 
pereţii văruiţi în alb rămân liberi, fiind acoperiţi uneori doar de o fâşie îngustă de 
velinţă ţesută în dungi în culori mai pastelate, iar la partea superioară decoraţi cu 
trei sau patru ştergare din bumbac, legate la mijloc şi având capetele lăsate liber 
20 Maria Scarlat, Centre specializate în confecţionarea mobilierului de pe Valea Topologului, în 

Studii şi cercetări. Muzeul Satului, Bucureşti, 1970, p. 307
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în jos. Interiorul din această parte a Vâlcii a fost îmbogăţit spre sfârşitul secolu-
lui al XIX-lea şi începutul secolului al XX-lea, prin introducerea unor piese de port 
popular, cum sunt vâlnicele colorate în roşu şi scoarţele.

La casa din Vlădeşti, de care am amintit ca organizare a interiorului celor 
două încăperi, în prima cameră se găsesc piesele specifice bucătăriei ţărăneşti: 
o lacră (folosită pentru depozitarea produselor lactate), o masă cu trei scaune şi 
un stelaj pentru veselă, dar şi un pat de odihnă a persoanelor în vârstă. În camera 
secundă, principalele piese de mobilier sunt: o masă-dulap, un pat, un dulap, 
scaune şi o ladă de zestre pictată. Iarna aici se monta războiul de ţesut. Pe pereţi 
se află nelipsita icoană pictată pe lemn şi o oglindă (element de mobilier specific 
locuinţelor de intelectuali) cu o ramă sculptată din lemn de trandafir.





DROBETA, Etnografie, XXIV/2014, p. 55–76

BISERICA dIN BAIA dE ARAMă

cornel boteanu

ThE ChURCh FROM bAIA DE ARAMă

Constantin Brâncoveanu was related to the fair of Cloșani field, called Baia de 
Aramă, which Nicolae Iorga considered one of the oldest fairs in the country, 
since the beginning of the reign. The copper was extracted from this area in 
the time of Mircea the Elder’s reign and then during the reign of Matei Basarab. 
Constantin Brâncoveanu continued the process of copper extraction and, 
according to the information from the chronic of Radu Greceanu, he passed by 
these places in 1695 when he was coming back from Cladova Fortress and head-
ing to Hurezi Monastery. The researcher Radu Crețeanu succeeded in estab-
lishing even the day in which Brâncoveanu would have been made a stop to 
Milco Băiașu’s inn and planned founding a church which construction started 
in 1699 and ended in may 1703. It is stated in Pisanie that the church was built 
with the support of Cornea Brăiloiu, the ban of Craiova. The ruler Constantin 
Brâncoveanu was painted with Mrs. Marica on the wall at the entrance to the 
nave. In “The Register of Incomes and Expenses” was mentioned the contribu-
tion to the amount of 300 thalers for painting and consecration of this church. 
The two painters were Neagoe and Parthenie from the School of Tismana.
Keywords: church, fair, ruler, Constantin Brâncoveanu, Baia de Aramă.

Cuvinte cheie: biserică, târg, domnitor, Constantin Brâncoveanu, Baia de 
Aramă.

Dacă vii dinspre Severin ori dinspre părţile Gorjului, şoseaua începe să se 
închidă treptat, străjuită de umbra pădurilor atunci când intri în Baia de Aramă, 
şi la puţin timp după intrare, se bifurcă brusc. O parte o ia spre dreapta, pe lângă 
firul Brebinei şi, după ce străbate o salbă de sate urcând anevoie pe lângă Vârful 
lui Stan, ajunge în Valea Cernei. Cealaltă parte urmează firul Bulbei până aproape 
de ieşirea acesteia din peştera care-i poartă numele şi, după ce străbate orăşelul 
intră pe legendara Vale a Găinii şi străbate comunele Ponoarele, Isverna, Balta, 
Godeanu şi se varsă iar în acelaşi drum. Pe această Vale a Găinii, presărată de 
numeroase izvoare, se află o troiţă veche ridicată lângă un izvor şi nu departe de 
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ea este o icoană zugrăvită pe piatră. Căci orăşelul Baia de Aramă e situat ca într-o 
căldare, având de jur împrejur dealuri înalte şi împădurite până aproape la vârf. 
Spre sud e Dealul Mare, de unde ţi se dezvăluie întreaga panoramă a ţinutului 
până departe, spre depresiunea Tismana. 

La sud – vest e Dochiciu, dealul cu nume legendar, iar spre vest, Dealul Ocnelor 
cu locul numit Fântâna Mircii, unde se spune că ar fi poposit Mircea cel Bătrân 

pe vremuri. Dincolo de firul Bulbei este Cornetul 
cu izvoarele sale reci: Bolborosul, de la care se 
alimentează păstrăvăria şi izvorul folosit pentru 
reţeaua de apă potabilă a oraşului. Localitatea e 
aşezată într-o poziţie privilegiată, o depresiune 
de tip carstic pe care specialiştii o numesc polie1, 
ocrotită ca un cuib de înălţimile aflate în jurul 
ei, dominate de Piatra Cloşanilor. Orăşelul, care 
a fost înainte vreme reşedinţă a Plaiului Cloşani 
şi mai aproape de zilele noastre sediu al raionu-
lui, s-a bucurat încă de pe vremea lui Mircea cel 
Bătrân de un binemeritat prestigiu pentru că de 
aici se extrăgea minereul de aramă. Istoria mine-
ritului este însă cu mult mai veche, coborând 
până în vremurile dacilor şi ale ocupaţiei romane. 
D. Berciu menţionează două monede dacice2 des-

coperite în dealul Dochiciu, iar Nicolae Densuşianu identifica localitatea Baia de 
Aramă cu străvechea Chalcis3, despre care vorbeşte Stephanus Bizantinus, idee 
preluată şi de către alţi cercetători precum G. Erdeli.4

Numele localităţii apare încă de la începutul secolului al XVI-lea într-un docu-
ment de pe vremea lui Neagoe Basarab: 

1518 (7026), mai 3, Bucureşti
Neagoe Basarab voievod întăreşte jupânesii Neacşa, fiica lui Harvat Logofăt 

satele Brîncoveni şi Baia.
Şi iar am dat domnia mea amânduror Baia toată, pentru că singur domnia mea 

am dat satile ce s-au zis mai sus de zestre fetei jupânului Harvat logofăt, jupînesii 

1 Deşi închisă în mare parte cu relief alcătuit din alte roci decât calcare, totuşi nu-şi pierde caracterul 
de polie. Lipsa urmelor de terase, orizontalitatea perfectă, tufărişurile de anini, sălcii, răchiţi, 
prezenţa băltoacelor şi absenţa aşezărilor sunt caracteristici care o aşază în rândul formelor 
carstice evoluate. I. Vintilescu, Contribuţii la cunoaşterea carstului din Podişul Mehedinţilor, în 
Cercetări şi studii geografice, vol. I, Bucureşti, 1938, p. 129.

2 D. Berciu, Arhivele Olteniei, an. XVIII, nr. 104–106, 1939, p. 51.
3 În particular, oraşul Chalcis din Scytia, de care face amintire Stephan Bizantinul nu putea să 

fie altul decât aşa numita Baie de Aramă din părţile de apus a României, N. Densusianu, Dacia 
preistorică, Ed. Meridiane, Bucureşti, 1986, p. 334.

4 G. Erdeli, Podişul Mehedinţi, Metropol, Bucureşti, 1991, p. 119.

Troiţă pe Valea Găinii
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Necşii şi am miluit domnia mea şi pre bărbatul ei, pre jupân Dobrovoie pîrcălabul, 
pentru slujba ce au slujit domniei mele (1518)5. 

Dar adevărata atestare poate fi considerată cea din 15816 în care sunt amin-
tite şi satele Lostişte, Pistriţa şi Glogova. Istoricul localităţii nu este încă elucidat, 
dată fiind vechimea ei, şi rolul pe care l-a avut în realităţile sociale şi economice 
ale vremii. Şi cu toate acestea, o minte genială, precum cea a savantului Nicolae 
Iorga, o poate surprinde într-o frază memorabilă: 

„Şi, într-adevăr, chiar dacă această Baie, pe lângă a Moldovei, a Maramureşului 
(Baia Mare), a Crişului, este foarte veche, deşi la început se va fi lucrat şi mai 
încolo, către Tarniţa, chiar dacă de aici se va fi scos aramă pentru grosolanii bani 
dacici, imitând pe cei ai regilor macedoneni şi dacă romanii au lucrat aici pentru 
armele lor de bronz, dacă Mircea I se înţelegea cu un sas pentru exploatarea gro-
pilor, dacă, în sfârşit, într-o vreme mai nouă, sub Matei Basarab, se scotea de aici 
minereul pentru a-l arde, cum spunea călătorul sirian Pavel de Alep, cârciumarii, 
negustorii, meşterii par a fi venit de peste Dunăre, din sârbime, încetăţenindu-se 
apoi în acest colţ muntean de Oltenia. De aici aspectul târgului balcanic care se 
menţine.”7

Bogăţia minereului de cupru a făcut ca exploatările miniere să fie reluate 
în mai multe rânduri atingând un punct de vârf în perioada domniei lui Matei 
Basarab, când voievodul încurajează meşterii străini să se stabilească aici 
facându-le anumite scutiri: 

Din mila lui Dumnezeu, Io Matei Basarab, voevod şi domn a toată ţara 
Ungrovlahiei. Dă domnia mea această poruncă a domniei mele Ghiurei, căpitanul 
de la Baia de Aramă şi lui Poznar şi lui Stoian şi tuturor băiaşilor, cum să se ştie de 
astăzi înainte, să aibă a da la vremea haraciului, câte 1000 de talere întru un an, 
pentru că deaca am făcut domnia mea aceastî bae de aramî, fost-am tocmit dom-
nia mea cu meşterii şi cu căpitanul lor, ce e mai sus zis, cum să dea la haraci întru 
un an, de an câte 1000 de talere, şi au dat pre aceasta samă, doi–trei ani. Apoi au 
venit Ghiura căpitanul lor, ce e mai sus zis şi cu alţi meşteri anume Poznar şi Stoian, 
văleat 7153, de s-au tocmit de la divanul domniei mele, dinaintea a tot cinstit sfatul 
domniei mele şi cu ştirea a toţi boiarilor ţării, marii şi micii, să aibă a da de an câte 
1000 de talere, la vremea haraciului, iar domnia mea încă le-am iertat vama arămii 
de la toate vadurile, să fie în pace de vamă, nimic bântuială să n-aibă, căce aceasta 
nu iastă în sama vămilor ţării: că mai dinainte n-au fost, ce domnia mea am ridicat 
această bae.8

5 D. R. H. B. Ţara Românească, vol. II, Ed. Academiei, Bucureşti, 1972, p. 328.
6 Iată eu, jupâniţa Dumitra împreună cu sora mea, anume Mara, fiicele lui Dumitru din Bârseşti, scriem 

acest zapis al nostru, să fie la mâna jupâniţei Neacşa şi la mâinile fiilor ei, Nicola şi Vintilă, fii lui Laţco 
din Glogova ca să se ştie că le-am vândut lor din ocina noastră din satul de la Baia şi din satul de la 
Lostişte….D.I.R., Veacul al XVI, B, Ţara Românească, Ed. Academiei, Bucureşti, 1952, p. 13.

7 N. Iorga, România cum era până la 1918, vol. I, Ed. Minerva, Bucureşti, 1972, p. 28.
8 Mitropolia Olteniei (M.O.), anul VII, nr. 3–4, Craiova, 1955, p. 213.
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Am reprodus o parte din acest document aflat la Academie, în original, „per-
gament, sigilii cu timbru mobil cusut”, aşa cum arată Emil Vârtosu, pentru a sub-
linia importanţa de care se bucura exploatarea minereului de cupru în acele tim-
puri şi credem că acest lucru a determinat în mod firesc dezvoltarea localităţii şi 
ridicarea ei la rangul de târg. Oana Manolescu, fiică a acestor locuri şi autoarea 
unui roman9 a venit cu câteva amănunte noi, preluate din cartea unchiului său 
Ştefan Sârbulescu, aflată încă în manuscris, despre perioada mai sus menţionată: 
„Foarte importantă epocă a fost între 1640–1740 la începutul căreia minele au 
fost redescoperite de către minerul sârb Arsenie de la Rogotina – Valea Timocului, 
obţinând şi concesionarea lor. Vor lucra în ele foarte mulţi mineri sârbi şi local-
nici, numiţi cu toţii băieşi, populaţia cu timpul amestecându-se. Poznan, fiul lui 
Arsenie, a preluat stărostia, apoi fiul său Giurca. Cel mai mic băiat al lui Arsenie, 
Miladin, căsătorit cu Măria Sgândăr îl avea de fiu pe Milco, născut în anul 1660. La 
numai 25 de ani, tânărul Milco, preia în 1658 stărostia ocnelor de la Giurca, ridică 
pe malul pârâului un han şi toată activitatea lui va da Băii de Aramă importanţa şi 
strălucirea pe care a avut-o în acele vremi.”10

Oana Manolescu a adus câteva lămuriri foarte importante în legătură cu spiţa 
de neam a lui Milco Băiaşul contribuind astfel la completarea unor verigi care lip-
seau din cercetările făcute până acum. Pe de altă parte, I. Donat, în prezentarea 
pe care o făcea mănăstirii, scria: „Pisania zugrăvită în pronaos cunoaşte ca fonda-
tori ai fostei mănăstiri de la Baia de Aramă pe marele ban Cornea Brăiloiu, dim-
preună cu jupan Milco Băiaşul, nepotul de frate a lui Poznar Căpitanul, personagii 
mai puţin cunoscute a căror legătură cu familia Brăiloilor nu se poate stabili. Din 
această inscripţie ar urma că biserica s-a început la Mai 20, leat 1640 săvârşindu-se 
cu toată podoaba la 7 Mai 1713, aşadar după moartea banului Cornea. Şi aici tre-
buie să se admită că este vorba numai de o refacere, mănăstirea fiind cu siguranţă 
mai veche”. Drept argumente I. Donat invocă un text latin în care se vorbeşte de un 
privilegiu al voievodului Radu, privilegio Raduli ab anno 7175 (1666–1667), unum 
molendinum in oppido Baja de Aramă şi un alt hrisov de confirmare de la Antonie 
Vodă din Popeşti, în anul 7187 (1678–1679) şi într-o notă de subsol încearca să sta-
bilească genealogia lui Milco menţionând: „Coroborând datele aduse de pisanie 
şi pictură (V. Drăghiceanu în l.c. -(Buletinul Comisiei Monumentelor Istorice, IX, 
p. 95 şi XXII, p. 138, n.n.) cu cele cunoscute (St. D. Greceanu „Genealogii documen-
tare”, I, p. 77–78) ajungem la următoarea spiţă de neam a lui Milco: 

Poznan căpitan?
Milco Băiaşul 1694, 1713 – Mara (Marina călugăriţa)
Neculcea Gheorghe, Milco paharnicul postelnicul 1712+1721 = Maria = Ilinca
Nu se poate preciza cine sunt paharnicii Semen şi Nicolia?sin Milco.”11

9 Oana Manolescu, Munţii sunt ai noştri, Ed. Privirea, Bucureşti, 2005.
10 Oana Manolescu, Veniţi la Bćaia de Aramă, Ed. Sitech, Craiova, p. 7.
11 I. Donat, Fundaţiuni religioase ale Olteniei, Mănăstiri şi schituri, în A. O., XV, nr. 86–88, 1936, p. 

271.
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Am citat aceste informaţii ale lui I. Donat, deoarece vrem să luăm în discuţie 
şi existenţa unei biserici anterioare, lucru care ni se pare firesc pentru o comuni-
tate care cunoscuse o oarecare evoluţie. Acest Milco Băiaşul este menţionat drept 
ctitor în pisania bisericii şi amintit de asemenea în documente precum hotărnicia 
mai sus menţionată.

Existenţa unei asemenea biserici anterioare celei brâncoveneşti a fost sus-
ţinută şi de către Radu Creţeanu, cel mai important cercetător al bisericilor din 
Plaiul Cloşani, care analizând argumentele aduse de Donat şi luând în conside-
rare dezvoltarea zonei, trage următoarea concluzie: „Avem deci dreptul alături de 
D-l Donat, de a afirma că a existat la Baia de Aramă o fundaţie religioasă – proba-
bil vreun mic schit – înainte de 1699, dată la care a fost începută clădirea actualei 
biserici”.12

Ceea ce trebuie să corijăm în privinţa construcţiei sunt doar anii realizării: 
(1694–1713) consemnaţi de I. Donat ca o perioadă foarte largă, de la proiectarea ei 
şi până la transformarea în mănăstire. Se ştie că această zidire care durează până 
în vremea noastră a fost înfiinţată în urma întoarcerii lui Constantin Brâncoveanu 
de la Cladova, pe drumul Cerneţiului care trecea pe la Balta şi Baia de Aramă, 
după cum arată cronicarul Radu Greceanu.13 R. Creţeanu a reuşit să stabilească 
chiar şi ziua popasului luând în considerare data plecării din Cladova (9 iunie) şi 
data sosirii la Tismana (12 iunie) concluzionând: 

„Aici, la Baia, va fi făcut Vodă un popas mai lung – poate, precum se poves-
teşte în localitate, tocmai la hanul lui Milco, iar în ziua de 11 iunie se va fi hotărât 
ridicarea bisericii.”14

Acest han al lui Milco era pe locul fostei case Piciu, o familie renumită de 
negustori. Aici s-a ridicat casa Zoican, aflată pe locul actualului Monument al ero-
ilor. Ridicarea bisericii a necesitat cheltuieli destul de mari pentru vremea aceea 
şi, cu siguranţă, băieşii lui Milco au avut un rol important la înălţarea ctitoriei, aşa 
cum arată Oana Manolescu, bazându-se pe informaţii din monografia în manus-
cris a străbunicului său: „Minerii s-au angajat ei înşişi, fără plată, să pregătească 
piatra, cărămizile, vasul, dulgheria şi tâmplăria. Milco a donat materialele pentru 
construcţie precum şi dealul Cornet care-i aparţinea. Aici se va înălţa biserica în 
memoria primului său fiu, Nicolcea. Cornea Brăiloiu a donat bisericii moşia sa de 
la Apa Neagră, icoane, odăjdii, mobilier. Jilţul arhieresc, rămas ca prin minune şi 
azi în biserică, a fost dăruit de Constantin Brâncoveanu.”15

Zidirea s-a făcut destul de rapid, într-un singur an de zile, ceea ce înseamnă 
că au fost concentrate forţe serioase. 

12 R. Creţeanu, Biserica din Baia de Aramă, revista M.O., VII, nr. 9–10/1965, p. 565.
13 Şi aşa fiind Măria sa viitor pă suptu munte, mers-au la mănăstirea Tismana şi de acolo au mers 

la Mănăstirea Mării sale de la Hurezi şi au şăzut făcându câteva zile şi făcându-şi Sâmpetru acolo, 
Cronici brâncoveneşti, Ed. Minerva, Bucureşti, p. 64.

14 R. Creţeanu, op. cit., p. 565.
15 O. Manolescu, op. cit., p. 7
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Iscălitura zidarului se află în exterior, pe 
peretele dinspre miază noapte sub o formă 
codificată aşa cum arată Nicolae Iorga.16 
Inscripţia exterioară e prea bine păstrată, 
ceea ce ne face să credem că ea a fost refă-
cută în mai multe rânduri, dar cea din dreptul 
altarului s-a degradat vizibil.

Ridicarea rapidă a bisericii demon-
strează în acelaşi timp nevoia firească a 
comunităţii de a avea un asemenea lăcaş 
pentru finalizarea căruia cu toată podoaba necesară domnitorul contribuie cu 
suma de 300 de taleri, aşa cum se poate observa din Condica de venituri şi chel-
tuieli a Visteriei 17.

Construită la poala Cornetului, biserica are o formă de treflă, 24 m. lungime 
şi 8 m. lăţime, fiind concepută şi ca un punct strategic, deoarece din turlă se vede 

aproape tot oraşul. Ea a 
fost înconjurată de zid şi 
bine apărată de înălţimile 
pietroase ale Cornetului 
pe care îl donase Milco, 
cel care îl avea din partea 
Sgândărilor. Acest Cornet 
fusese obţinut încă de pe 
vremea lui Mihai Viteazul 
de către unul dintre 
Sgândări ca urmare a 
unui act de vitejie. Din 
punct de vedere arhitec-
tural biserica reprezintă 
o construcţie specifică 
stilu-lui brâncovenesc, 
căruia îi aparţin şi con-
strucţiile din Glogova şi 
Crainici, ridicate în seco-

lul al XVIII-lea. Se poate recunoaşte acest lucru după cele trei rânduri de cărămizi 
puse pe colţ sub nivelul streşinii prin care se realizează un interesant contrast cu 
albul zidirii. 

Clopotniţa aflată deasupra pridvorului şi clădirea în ansamblul ei este impu-
nătoare chiar şi acum, după trei veacuri de existenţă. În clopotniţă se află cele 

16 Eu (bucla de jos a literei „u” lipsind) Ivan (urmează un semn de despărţire având forma unui „psi”) 
V (văleat) o 1700, N. Iorga, Revista Istorică, an. X, 1924, p. 61.

17 Pentru lucrul de la Baia de Aramă, Revista Istorică a Arhivelor României, Bucureşti, 1873, p. 715.

 
Inscripţie zidire, 1700
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trei clopote prinse într-un jug de lemn: două mari şi unul mic, o toacă de lemn 
prinsă în zid şi o toacă de metal. Toaca turnată din metal (aliaj cu cupru) are late-
ral figuri în relief, în stânga intitulată Soborul Sf. Voevozi, iar în dreapta pe Sf.cuv. 
Stelyano. Între cele două reprezentări, în partea de sus, pe semicerc, este inscrip-
ţionat următorul text: Auzimă Domne în ziua necazului cînd strig către Tine, iar în 
centru s-a poansonat un text din care nu se mai desluşeşte, din cauza folosirii, 
decât că a fost dăruită bisericii Sf. Voievozi… 

Pe clopotul mic, aflat între celelalte două, nu este nici o inscripţie. Pe clopo-
tul vechi scrie cu litere chirilice, turnate în relief şi frumos caligrafiate: 

Aceste doe clopote sent ale svinti monastir ce ghieste la Baie de Arame hramu 
svinzilor voivos Mihail şi Gavril şi aceste 
sau prefăcut cu chieltuiala oraşului şi prin 
ostenala Foti sem.1780. Al doilea clopot 
mare are turnată următoarea inscripţie, 
din care aflăm că provine din celălalt clo-
pot la care face referire prima inscripţie: 
Returnat în anul 1946 în Şantierul…cu chel-
tuiala enoriaşilor: Iacob Sgândăr, Victor 
Sgândăr, Mitică Sgândăr, Mitu Sgândăr, 
fiind pr. P. Tămâş. Com. Baia de Aramă.

Clopotniţa este deschisă în cele patru 
părţi, pardosită cu cărămizi mari de care 
am văzut şi pe margine, la pridvor şi are însemnate câteva nume în partea de jos 
a peretelui. De aici se deschide o imagine minunată a orăşelului. 

Pridvorul are formă dreptunghiulară cu arcade în formă de potcoavă, legate 
la mijloc prin câte un tirant de stejar. În faţă arcadele sunt dispuse simetric, trei 
de o parte şi trei de alta, iar la mijloc este lăsată o arcadă mai mare. Spre partea 
nordică sunt numai două arcade, iar spre sud, pe unde e lăsat loc pentru intrare, 
se află o singură arcadă mare. Tot în exterior, pe partea nordică, chiar sub acope-
riş se mai vede şi acum, refăcută cu siguranţă, semnătura zidarului, anul 1700 şi 
două triunghiuri echilaterale suprapuse în sens invers cu cercuri mici aflate înă-
untru. Câteva semne, aproape şterse, se mai văd în exterior sub fereastra mică a 
altarului. Pictura din pridvor se păstrează în condiţii destul de bune, deasupra de 
nivelul uşii unde nu a fost atinsă de intemperii. Pridvorul nu este prea încăpător, 
fiind susţinut de şase coloane rotunde lucrate din cărămidă bine arsă folosită la 
întreaga construcţie în combinaţie cu zgura. Pe faţada bisericii, deasupra intrării, 
se află icoana hramului, ştearsă acum de intemperii ca şi cele două scene biblice 
zugrăvite alături. Din scene se mai vede doar un spaţiu ondulat, cu dealuri şi 
păduri, iar în partea de sus scrie: Credinţă, Speranţă şi alt cuvânt şters. Deasupra 
scenei din dreapta intrării se vede scris: 1870, octombrie 10, an care reprezintă, cu 
siguranţă, data renovării exteriorului. Pridvorul e pardosit cu cărămidă mare de 
formă pătrată şi zugrăveala s-a păstrat aici mai bine decât în interiorul bisericii, 

Toaca din metal
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poate din cauza faptului că nu a fost afumată, cât şi a lipsei de igrasie. Deasupra 
uşii zugrăveala este dispusă pe trei rânduri, iar pe părţile laterale se află Luna 
(dreapta) şi Soarele (stânga) cu chip de om, aşa cum sunt zugrăvite şi la biseri-
cuţele de lemn deasupra uşii de la intrare, în interior sau la catapeteasmă. Tot 
în pridvor, în partea de sud, la intrarea laterală este zugrăvit Arhanghelul Mihail. 

Uşa de la intrare este din lemn masiv de stejar, ingenios împodobită cu motive 
florale, iar pe pragul de sus sunt încrustate în lemn două romburi. În partea inte-
rioară, jos, este consemnat acelaşi an ca şi pe zugrăveala bisericii, fapt care ne 
poate determina să credem că nu este cea originală, ci s-a făcut odată cu repara-
ţia şi zugrăvirea exteriorului. 

Pronaosul este slab luminat prin singura fereas-
tră aflată în partea sudică, deoarece la nord se află 
uşa prin care se face accesul la clopotniţă. În pronaos 
sunt zugrăviţi ctitorii: starostele băieşilor, Milco cu 
familia lui şi paharnicul Cornea Brăiloiu tot cu fami-
lia. Cei doi ţin în mână macheta bisericii. Zugrăveala 
s-a păstrat nealterată de retuşări, fiind spălată în 
anul 1938, în urmă cu 67 de ani. Se pare că Neagoe 
Zugravul care a făcut-o iniţial este acelaşi meşter 
care a realizat şi zugrăveala de la Horezu, celălalt 
zugrav de la Tismana, Parthenie, fiind mai mult un 
zugrav de icoane. Zugrăveala este „aleasă” aşa cum 
o prezintă R. Creţeanu, cel care văzuse biserica doar 
la un sfert de veac de la spălarea picturii: „Pe de 
altă parte însă, zugravii bisericii din Baia de Aramă 
dovedesc pricepere în orânduirea decorului pictat 
şi în cea mai bună folosire a suprafeţelor ce rezultă 
din arhitectura interioară, destul de complicată, 
cum am văzut. Coloritul, atât al subiectelor cât şi al 
câmpului, dovedeşte mâna unor meşteri stăpâni cu Scaunul arhieresc

Uşa de la intrarea în biserică Arhanghelul Mihail
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desăvârşire pe o artă a cărei menire, alături de rostul ei educativ era, de a produce 
la lumina slabă ce se strecoară prin ferestrele înguste, acea atmosferă mistică ce 
predispune la reculegere şi la înălţarea sufletului către cele cereşti”.18

După mai bine de jumătate de veac de la această operaţiune, biserica arată 
jalnic din acest punct de vedere. Chiar portretele ctitorilor abia se mai zăresc şi e 
greu să mai poţi realiza o descriere a lor. La intrarea în pronaos, în partea stângă, 
este familia lui Cornea Brăiloiu (Jupan Cornea vel banu) şi soţia lui, Stanca (/ jupâ-
niţa ego Stanca) împreună cu băiatul lor Barbu (Barbu sin Cornea vel banu), aşa 

cum cu greu se mai poate descifra de pe perete. Pe peretele din dreapta este fami-
lia lui Milco Băiaşul (Jupan Milco Băiaşulu) şi alături de el este soţia sa Mara (jupâ-
niţa Mara), călugărită după moartea lui Milco cu numele Macrina. Ea ţine mâna pe 
capul copilului, Milco. 

Pe peretele din partea de sud se află ceilalţi copii: Gheorghie, paharnicul 
Nicolcea sinu Milcovu şi paharnicul Semenu sinu Milcovu. Pe colţ, după fereas-
tră, este zugrăvit şi primul egumen (Igumenu Chiru Vasilie Arhimandritu ot 
Hilandaru). Tot aici, în pronaos se află şi portretul regelui sârb Ştefan Duşan, sub 
domnia căruia a fost ctitorită mânăstirea Dečani. Dulapul în care se mai păstrează 

18 R. Creţeanu, op. cit., p. 568.

 
Ctitorii, Milco Băiaşul şi Cornea Brăiloiu

 
Catapeteasma



64   |  coRNel boteaNu

câteva cărţi şi reviste şi două mese între-
gesc mobilierul din pronaos. Cele mai 
importante sunt, fără îndoială, icoanele 
pictate pe lemn care nu mai sunt cu sigu-
ranţă cele originale. 

Afirmăm acest lucru pentru că am 
văzut că diferă între ele. Pe peretele care 
separă pronaosul de naos sunt 6 icoane. 
În partea de jos a icoanei Mântuitorului se 
vede o inscripţie din care aflăm că zugra-

vul lor este Ioan din Pocruia. Cu siguranţă că aceste icoane au fost făcute mai 
târziu pentru că numele unui asemenea meşter l-am întâlnit abia în secolul al XIX-
lea. În naos se află portretele ctitoriceşti: ale domnului (Jo Constandinu Basarabă 
Brâncoveanu voievod) şi al doamnei (i gospodja ego Mariia). Deasupra acestora 
s-a construit în anul 1889 un cafas de lemn pentru cor, care se sprijină pe două 
coloane rotunde de lemn prin osteneala lui Piciu, un 
important negustor din acea vreme, după cum se 
poate vedea din chenarul în care este scris numele pe 
perete: Au plătit zugrăveala aceasta Domnul Piciu cu 
soţia sa Jeoiţa,1889. Deasupra intrării din naos se află 
scrisă pisania. Pictura este afumată şi în stare avan-
sată de degradare. În stare bună se află acum doar cele 
două portrete ale Sf. Voievozi Mihail şi Gavril, spălate. 
Sunt singurele care au putut fi fotografiate împreună 
cu câteva icoane care nu par a fi nici ele cele originale. 
În naos se află scaunul arhieresc, cu doi dragoni pe 
părţile laterale cu cap de vultur. Scaunul are un model 
interesant, având deasupra coroana regală şi crucea, 
fiind donaţie a lui Constantin Brâncoveanu. Tot aici se 
mai află două strane, un iconostas sculptat de către 
un meşter din satul vecin, Mărăşeşti, care a fost donat 
de Pavel Dăneasa de la Titerleşti, alt iconostas care 
are icoana Maicii Domnului şi două candelabre: unul 
mai vechi şi altul nou, donat de Constantin Popescu. 
De jur împrejurul naosului sunt câte 9 scaune de fiecare parte pentru credincioşi, 
iar în stânga altarului, într-o casetă de sticlă este un relicvariu din argint care con-
ţine moaştele Sf Grigore Decapolitul. Pe boltă este zugrăvit Pantocratorul încon-
jurat de 9 scene biblice şi cei patru evanghelişti. 

Tâmpla bisericii este distrusă în bună măsură, legată acum cu fier beton ca 
să nu se dărâme. Ea a fost lucrată ingenios în lemn de tei, în stil brâncovenesc, 
cu motive florale specifice şi nelipsitul motiv al viţei de vie. Cele două rânduri de 
icoane care se păstrează sunt roase de carii şi aproape irecuperabile Ceva mai bine 

Relicvariu din argint

 
Ușile împărăteşti 
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s-au conservat icoanele împărăteşti. 
Nici uşile împărăteşti, de mare simpli-
tate, fără podoabe şi culori, sculptate 
la fel de migălos ca şi catapeteasma, 
nu mai sunt cele originale, după cum 
remarca N. Iorga. 

De valoare deosebită sunt cele 
două candele suflate în argint despre 
care părintele Muntean Dumitru ne-a 
spus că sunt donaţie brâncovenească, dar şi candelele aflate deasupra icoanelor 
împărăteşti. În altar domină sfânta masă şi crucea de lemn pe care este răstignit 
Mântuitorul. Lumina pătrunde aici prin două ferestre: una micuţă, cu gratii, aflată 
spre nord, la proscomidiar şi alta obişnuită. 

Pisania scoate în relief efortul depus de ctitorii bisericii arătând perioada 
necesară finalizării lucrărilor şi de aceea o reproducem mai jos: 

Cu vrerea Tatălui şi cu îndemnarea Fiului şi cu săvârşirea Duhului Sfântu au 
făcutu această sfântă biserică dumnealui Jupanulu Cornea Brăiloiulu velu banu 
dimpreună cu dumnealui Jupanulu Milco Băiaşul nepotu de frate lui Poznanu 
căpitan, cu toată cheltuiala dumnealoru şi fiind igumenu chiru Vasilie arhiman-
dritu în zilele prea luminatulu şi bunulu creştinu Domnu Ion Constandinu Basarabă 
(Brâncoveanu n.n.) Voievod. Inceputu s-au a să zidi această sfântă biserică la mai 
22 leat 7207 (1699 şi s-au sâvârşitu cu toată podoaba ei la mai 7, leat 7211 (1703). 
Eu cu mâna-mi păcătoasă am zugrăvit biserica, Neagoe şi Parthenie, eromonah din 
Tismana.

După cum se poate observa, textul pisaniei lămureşte fără nici un dubiu data 
începerii şi finalizării lucrărilor (22 mai 1699 şi 7 mai 1703) şi a ctitorilor (Cornea 
Brăiloiu, Milco Băiaşu, Constantin Brâncoveanu), a primului preot (Vasile arhi-
mandritu), şi a zugravilor care se trag de la Tismana (Neagoe şi Parthenie), călu-
gări formaţi la şcoala bisericească de aici. Ctitoria a pornit de la dorinţa lui Milco 
de a cinsti memoria unui copil care-i murise. Asocierea lui Brăiloiu cu ctitorul prin-
cipal, Milco, se poate explica şi prin gradul de rudenie care se stabilise între cei 
doi, fiul lui Milco, cel care îi poartă numele ducându-l mai departe, căsătorindu-se 
cu Maria, fiica lui Barbu Brăiloiu. Aceasta va fi o încuscrire „strălucită”, aşa cum 
subliniază Radu Creţeanu, pentru că Milco va ajunge ispravnic de Mehedinţi şi 
apoi va deveni postelnic cu numele de Milco Lupoianu pe care şi-l ia de la moşia 
Lupoaia. Această moşie fusese a nevestei lui Cornea Brăiloiu, care se trage din 
neamul Buiaştilor, şi care a murit chiar în anul 1699, anul începerii construcţiei, 
fiind înmormântată la Tismana. Aşadar moartea jupâniţei Stanca şi moartea 
băiatului lui Milco sunt două evenimente tragice care sensibilizează conjugarea 
eforturilor celor doi boieri pentru înălţarea zidirii, deoarece textul pisaniei speci-
fică cu toată cheltuiala dumnealor. În textul pisaniei este menţionat şi căpitanul 
Poznan, personaj amintit şi în documentul citat din vremea lui Matei Basarab, 

Pisania
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căruia Milco îi va lua locul în funcţia de staroste sau vătaf al băieşilor. Printre cti-
tori apare şi numele primului preot, Vasile, care, după părerea lui R. Creţeanu, ar fi 
tot de origine sârbă, pentru că biserica din Baia a fost închinată de la început unei 
mănăstiri pe nume Hilandar, de la Muntele Athos, mănăstire la care atât sârbii cât 
şi românii şi-au adus contribuţii importante. Numai aşa se poate explica această 
calitate de metoh al Hilandarului pe care biserica l-a deţinut mult timp. De fapt, 
în Baia de Aramă, aşa cum a arătat încă de la început, din fraza sa memorabilă, 
prin care caracterizează locurile şi istoria lor, Nicolae Iorga, veniseră mulţi meşteri 
străini încă de pe timpul lui Mircea cel Bătrân. Nume precum: Milco, Semen, Mara, 
Sârbu, Sârbulescu, Turcin, Iovan şi altele sugerează în mod clar că aici, la Baia 
de Aramă, s-a produs un proces interesant de împământenire a unor oameni din 
diverse părţi veniţi pentru a-şi câştiga existenţa. Încă de pe vremea lui Mircea cel 

Bătrân fusese adus aici un sas pe nume Ciop Hanoş, de la care se trage numele 
unui deal din localitatea vecină, Titerleşti, care aparţine acum de Baia de Aramă: 
Sasu19.

Consultând lista numelor „ciocănaşilor” şi „cărbunarilor” din Conscripţia 
de la 1727 pe care o dă publicităţii, N. Chipurici ajunge la aceeaşi concluzie20. 
Procesul acesta de amestecare a populaţiilor a fost specific şi secolului al XVIII-
lea, după cum subliniază scriitoarea Oana Manolescu în legătură cu strămoşii săi 
direcţi: În jurul anilor 1780 a sosit la Baia de Aramă Dumitru Sârbu, aromân din 
Bitolia Macedoniei, staroste de pietrari împreună cu grupul său de lucrători aro-
mâni. Ei au fugit din Bitolia în urma atentatului asupra valiului turc şi pe capul lor 

19 C.Boteanu, V.Oprenescu, op. cit., p. 17. 
20 Acelaşi lucru îl indică numele: Hârgot, Hoater, Hatman, Şărămăt, Catrina şi altele purtate de mulţi 

ciocănaşi şi cărbunari din această zonă minieră Baia de Aramă, N.Chipurici, Judeţul Mehedinţi 
într-o conscripţie de la începutul secolului al XVII-lea, Drobeta,1978, p. 137.

Fântâna şi zidul împrejmuitor al bisericii
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fusese pus greu aur. Arhimandritul Mihail al Tismanei îi aduce la Baia pentru a 
împrejmui biserica de pe Cornet. Acest zid, această împrejmuire a necesitat 1000 
m3 zidărie din piatră şi, ridicat de aromânii Dumitru Sârbu, Iovan, Stoicea, Stoian, 
Gorovei, rezistă de 217 ani. In timp ce pregăteau piatra necesară pentru împrej-
muire s-a descoperit inscripţia Vicus Calcis (Cătunul Calcis), săpata în piatră şi 
care atestă vechimea de pe timpul dacilor şi romanilor, fără întreruperi a Băii de 
Aramă. Aromânii pietrari au mai construit lângă biserică un pod în boltă de piatră 
şi o fântână, refăcute abia acum câteva decenii.21

Această boltă de piatră care fusese iniţial a podului se mai păstrează şi se 
poate vedea şi acum fiind integrată în zidul de la intrarea în biserică. Zidul de piatră 
este masiv şi înconjoară biserica de jur împrejur până sub Cornet. Aici, sub poalele 
Cornetului, biserica se afla oarecum într-o poziţie privilegiată, puţin mai departe 
de gurile de exploatare, dar şi de locul unde se ardea piatra pentru producerea 
aramei. Asemenea depozite de zgură se mai păstrează şi acum pe Valea Cuzniţei, 
iar câteva fotografii mai vechi arată că ele au existat datorită activităţii intense de 
extracţie şi pe locul unde sunt acum Atelierele şcolare, în preajma Bolborosului. 
Pavel de Alep, care a vizitat ţinutul în timpul domniei lui Matei Basarab împreună 
cu patriarhul Macarie al Antiohiei, a făcut prima descriere amănunţită a acestui 
proces de producere a aramei, subliniind şi procesul de poluare atât a apelor cât 
şi a aerului din zonă: „Râul care curge pe lângă cherhanale şi care le învârteşte 
roţile izvorăşte de la poalele muntelui unde se află mina. Şi din această cauză nu 
trăiesc în el nici peşti, nici broaşte, nici viermi sau alte insecte de nici un fel, deşi 
în vechime mişcau în el vieţuitoarele. Dar îndată ce au început să sape muntele 
şi când s-a deschis mina, apa s-a otrăvit, iar peştii şi celelalte vieţuitoare au fost 
izgonite, căci minereul de cupru este însoţit de pucioasă şi se crede chiar că toată 
temelia muntelui este alcătuită din acest minereu.”22

Principalii duşmani ai bisericii sunt intemperiile, igrasia, fumul care se ridică 
de la lumânări, dar şi lipsa de credinţă a oamenilor. Punctul ei de maximă înflorire 
fusese atins în perioada când devenise mănăstire şi când beneficia de o avere 
destul de substanţială. Încă de la construcţie Milco Băiaşul îi lăsase bisericii veni-
tul de la hanul său, după cum subliniază Oana Manolescu: După sfinţirea bisericii 
Milco Băiaşul a donat acesteia venitul de la hanul său numit deci mai apoi „Hanul 
Bisericii”. Pe lângă ceea ce a primit, biserica mai avea un loc de moară şi o vie la 
Castian, dar venitul principal îl avea de la vama oraşului, 75 de taleri pe an şi de la 
minele de la Bratilov precum şi 60 de bolovani de sare de la Ocnele Mari, despre 
care vorbesc documentele din 1725. La începutul veacului al XlX-lea venitul anual 
era de 7100 lei, o sumă destul de mică pe atunci.23

Într-o hotărnicie stabilită pe 30 mai 1820, de către Tudor Vladimirescu în cali-
tate de vătaf al Plaiului Cloşani, egumenul mănăstirii din Baia revendica şi alte 

21 Oana Manolescu, Veniţi la Baia de Aramă, Ed Sitech, Craiova, p. 8.
22 Călători străini în Ţările române, vol. VI, Bucureşti, 1976, p. 203.
23 Oana Manolescu, op. cit., p. 10.
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bucăţi de pământ, solicitare cu care Tudor nu a fost de acord: fiind de faţă toţi 
moşnenii brebinari şi sgândăreşti şi băiaşi şi Popa Ioan Glogoveanu din Tarniţa tot 
oameni bătrâni şi de ispravă, i-am întrebat de au stăpânit mănăstirea vreodată 
mai mult loc decât în fundătura Cornetului, şi cu toţii arătară cu sufletele lor în frica 
lui Dumnezeu că mai mult loc decât în fundătura pe care se află mănăstirea făcută 
niciodată n-a mai stăpânit.24

Aşadar mănăstirea stăpânea o bună parte a Cornetului, după cum se poate 
observa din aceeaşi hotărnicie: cum şi mănăstirea ce se numeşte Baia de Aramă cu 

înfundătura Cornetului pe aceste semne adică 
din moara nemţească ce au fost lângă cuşniţă 
tot pe eruga morii la deal alături cu Cornetu 
până în gura Vâlcelei Sohodolului şi pe matcă 
vâlcelei în sus până la furcitură în poiană şi de 
acolo drept în vale unde este Bolborosul şi pe 
apa Bolborosului în jos până în apa Burbi şi de 
aici tot la vale până la pod şi de acolo pe drum 
drept în moara numită.25 Acest Cornet este 
dat mănăstirii tot din partea lui Milco, pen-
tru că el aparţinuse Sgândăreştilor. Până la 
secularizare mănăstirea devenise un proprie-
tar de pământ însemnat. În Plaiul Cloşani din 
judeţul Mehedinţi mănăstirea avea următoa-
rele moşii: Apa Neagră, o „sfoară” în Tarniţa, 
cu fundătura ei numită Crivina Mare, un loc 

„înfundat” numit Cornetul de lângă Baia de Aramă, tot aici stăpâneşte încă cinci 
locuri „înfundate”, câte o „sfoară” în satele Şipot, Negoieşti, Văeni, Rudina şi mun-
tele Burzu. În judeţul Gorj mănăstirea avea următoarele posesiuni: cinci pogoane 
în dealul Costenilor şi câte o „sfoară” în satele Sohodolu şi Hăieşti.26

Avea o moară de apă aflată chiar la poarta mănăstirii pe unde trecea apa 
izvorului Bolborosul, altă moară şi o pivă la Apa Neagră, pe râul Motru, o moară 
la Tarniţa, o moară pe Apa Brebinei şi o zalhana din partea fiilor lui Drăghiceanu 
Hergot, participant activ la Revoluţia din 1848. Acesta a fost preot şi arendaşul 
moşiei căminarului Moscu din Baia de Aramă, fiind înmormântat chiar în curtea 
bisericii27. 

Curtea fostei mănăstiri era mai mare şi se întindea până dincoace de Bulba. 
24 Hotărnicia moşiei Baia de Aramă, făcută de Tudor Vladimirescu, 1820, 30 Mai, copie scoasă după 

cea adevărată, 1940 martie 26 (o copie se află la autori).
25 Idem.
26 Idem.
27 1840. Jalbă. Locuitorii satului Mărăşeşti se plâng ocârmuirii judeţului arătând că pentru 

stricăciunea pădurii căminarului Moscu, preotul Drăghicean Hergot,arendaşul moşiei Baia de 
Aramă îi obligă să plătească câte un galben de om, datorii ale proprietăţii, închizându-i pe cei ce 
nu plătesc. Ei arată că nu se recunosc clăcaşi ai arendaşului şi nici ai moşiei Baia de Aramă şi cer 

Crucea lui Drăghiceanu Hergot
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Acolo erau casele egumenilor care aveau şapte camere, o odaie mare pentru 
musafiri şi alte odăi mai mici, odaie pentru slugi, cămară, cuhnie, magazie pentru 
fân şi două căsuţe vechi în care locuiau preotul şi cântăreţii, un grajd, un pătul şi o 
grădină cu două despărţituri: una pentru zarzavaturi şi alta pentru pomi.

În apropierea bisericii, în dreapta, se mai află câteva cruci cu inscripţii vechi 
în chirilică, o placă de piatră cu semnul crucii şi cripta cu mormântul preotului 
Petre Tămâş.

Cercetătorul Mite Măneanu, ocupându-se de rezistenţa moşnenilor din nor-
dul judeţului împotriva cotropitorilor feudali, menţionează că în anul 1759 moş-
nenii Brebenari adeveresc acestei mănăstiri: două mori, un codru de pământ şi o 
vie în hotarul Brebena, foste ale lui Mateiaş Neamţul, de danie de la moşneni şi 
apoi prin vânzări succesive ale paterilor Bradiceni, apoi în posesia altora (Ionaşco 
Sgândăr şi Gh. Turcin) revenind acum mănăstirii pe baza dreptului de protimisis.28

Locul care se mai numeşte şi acum „Via Neamţului” este cunoscut de către 
localnici şi se află chiar la poala pădurii pe partea 
stângă a izvorului care ţâşneşte de lângă localul 
Izvorul Rece din Brebina. Tot Mite Măneanu arată 
că în anul 1779 mănăstirea din Baia întâmpina 
dificultăţi reale în stăpânirea pământurilor pe 
care le deţinea. Ea avea patru părţi de moşie la 
Mărăşeşti, alte patru în hotarul Brebina, la Padeş, 
Izverna, Costeni, Zegujani, Văgiuleşti-Lacu, 
donate de Iovan Băiaşu: Din acest document 
(un document din 1779, n.a.) aflăm că mănăsti-
rea întâmpina dificultăţi în stăpânirea acestor 
pământuri, egumenul Nicolae fiind nevoit să se 
întovărăşească cu Ioniţă Jupceanu, nepotul lui 
Iovan Băiaşu şi consimţind să împartă ceea ce s-ar 
putea recupera din dania respectivă. Interesant 
este şi faptul că mânăstirii în cauză nu i se recu-
noşteau stăpânirile, nu numai asupra părţilor din 
moşia amintită mai sus, ci şi asupra unor livezi 
la Brusturi, cumpărate de la moşnenii Padeşani, precum şi asupra unor părţi de 
moşie în Ponoare şi Proiteşti lăsate mănăstirii de Drăghici Buicanu.29 

Informaţia este importantă pentru că se referă la unul dintre urmaşii lui Milco 
Băiaşu şi la un alt boier pe nume Ioniţă Jupceanu, dintr-o familie renumită pe 

să se dovedească cum nu este aşa. N. Chipurici, Un secol din viaţa satelor mehedinţene, Catalog 
de documente, Bucureşti, 1982, p. 218.

28 M. Măneanu, Aspecte ale luptei moşnenilor…, în Mehedinţi-istorie şi cultură, Drobeta, 1979, 
vol. I, p. 56.

29 Idem, p. 53.

Cruce veche
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care îl menţionează şi Al. Ştefulescu.30 Din neamul lor se trage şi Iorgu Jupceanu, 
care a fost subprefect şi s-a stabilit la Baia de Aramă. Probabil că moşia lor a fost 
destul de întinsă pentru că un grup de case de la intersecţia Câmpu Mare-Bala 
mai poartă şi acum numele de Jupca, iar numele de Jupceanu mai există în zonă. 
Celălalt nume menţionat, Drăghici Buicanu, este legat direct de satul Buicani, 
comuna Ponoarele, sat în care predomină şi acum acest nume.

Tot Mite Măneanu arată că la 1832, într-un act eliberat de Ocârmuirea judeţu-
lui Mehedinţi către Logofeţia Bisericească sunt consemnate următoarele bunuri: 

Schitu Baia de Aramă din sud Mehedinţi,
Metoh al Sfântu Gori însă: 
– moşia Apa Neagră
– o parte din moşia Rudina
– două prăvălii din Târgu Băii
– o moară ipac la Baia
– două mori pă apa Motrului
– o pivă, ipac.
Am încercat să enumerăm numai aceste bunuri aflate în preajma bisericii 

pentru a ne putea face imaginea unei gospodării în toată regula care, cu certi-
tudine, avea nevoie de întreţinere, dar şi de multă muncă. Obiectele de inventar 
sunt grupate pe categorii precise din care enumerăm câteva: 

– odăjdii bisericeşti: 28 de bucăţi,
– ale cămării: 48 de obiecte,
– mobile: 93 de obiecte,
– din beci: 17 obiecte.
Interesant este inventarul cărţilor bisericeşti care cuprinde în total 54 de 

bucăţi, dintre care două evanghelii, una românească 
şi alta grecească, ferecate în argint şi alte cărţi de 
valoare care nu se mai păstrează. Citind această 
catagrafie îţi rămâne în minte imaginea unei gospo-
dării serioase, a cărei zestre s-a diminuat treptat în 
timp. Chiar la începutul secolului al XX-lea şi în mod 
deosebit în perioada interbelică viaţa religioasă a 
continuat să existe şi să cunoască unele realizări, 
aşa cum se poate observa din Anuarul Mitropoliei 
Olteniei din care cităm: „Biblioteca înfiinţată în 1910, 
numără 192 volume, cu 36 de cititori. Căminul cultu-
ral „Constantin Brâncoveanu” este înfiinţat în 1928, 
preotul paroh este directorul căminului. Viaţa spi-
rituală şi morală este bună. Există o singură familie 
de adventişti dinainte de războiu. Intelectuali ridicaţi 
din parohie: 1 preot, 4 învăţători, 3 profesori secundari, 3 doctori, 2 farmacişti, 5 
30 Apud Mite Măneanu, op. cit., p. 168.

 
Preotul Ştefan Ion
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avocaţi, 1 căpitan, 2 artişti: dintre aceştia D-l avocat Iulian Predescu, fost prefect 
şi membru al Adunării Eparhiale e fiu de preot. În ultimii 10 ani s-au colectat pen-
tru reparaţia bisericii parohiale, pentru împrejmuirea cimitirului din filială şi pen-
tru facerea a două fântâni 100 000 lei de la prefectură şi 10 000 lei de la primărie. 
Săracilor pe lângă ajutoare în natură li s-au împărţit şi bani în sumă de 17 000 lei. 
Cantina şcolară funcţionează sub conducerea preotului şi se întreţine din fonduri 
de la căminul cultural şi din ajutoare de la enoriaşi.”31 

Din păcate, din această bibliotecă au rămas doar câteva exemplare fără 
valoare deosebită şi câteva reviste. Radu Creţeanu menţiona în urma vizitei pe 
care o făcuse în acest raion prezenţa unui Triod tipărit la Buda în 1816, Mineie, 
tipărite între anii 1835–1836, un Apostol, un Penticostar şi alte cărţi cu pagina de 
titlu lipsă. Foarte importantă ni se pare însemnarea de pe cartea Împărţirea de 
Grâu a Sf. Ioan Gură de aur, Buzău, 1833 pe care, din păcate, nu am mai găsit-
o la biserică, dar pe care a consemnat-o Radu Creţeanu: După ce am terminat 
cursul seminarului în Râmnicu Vâlcei în anul 1864 tot acel an am venit cântăreţ în 
această biserică Baia şi în 1865, căsătorindu-mă m-am făcut locuitoru de Baia. La 
1866 Preut Damaschin Dumitraşco a demisionat şi m-am făcut preut în locu-i; la 
1867 m-a numit guvernul îngrijitoru şi preut. 1869 Martie32. Din această însemnare 
aflăm de fapt câteva date despre preotul Ion Ştefan, care a fost şi printre primii 
dascăli din Baia de Aramă şi pe care l-am evocat în prima noastră lucrare, Baia 
de Aramă şi împrejurimile ei. Şcoala la care a funcţionat acest dascăl se află chiar 
lângă biserică, pe locul acesteia fiind actuala şcoală care are pe perete o placă de 
marmură. Foştii elevi i-au ridicat un bust din marmură care se afla iniţial în faţa 
Şcolii de băieţi, loc în care se mai află soclul, iar acum este pus prin grija preotului 
Muntean Dumitru în faţa bisericii. 

Istoria acestui bust a fost zbuciumată ca şi vremurile ce le-a traversat. Pr. 
Predescu Haralambie ne-a povestit că la venirea comuniştilor la putere bustul a 
fost aruncat în albia râului Bulba, de unde a fost recuperat şi păstrat aproape o 
jumătate de veac, înfăşurat într-o pânză de sac, în tainiţa din clopotniţa bisericii, 
până a fost pus în poziţia actuală. Pe piciorul soclului este inscripţia: Preotului 
Ştefan Ion din partia elevilor şi a admiratorilor.

Putem observa de aici că preotul reprezenta adevăratul suflet al localită-
ţii, fiind implicat în activitatea culturală şi spirituală, în conducerea cantinei 
şcolare, ori în ajutorarea celor săraci. Interes din partea preoţilor pentru bise-
rici a existat aproape permanent numai că ei nu s-au bucurat întotdeauna 
de sprijinul autorităţilor şi nici al enoriaşilor. Şirul acestor preoţi este greu 
de reconstituit. În catagrafia anului 1845 despre biserică se face următoarea 
menţiune: 

Târgu Baia de Aramă a d Drăghiceanu Hîrgot; 81; de zid; Sf. Voievozi şi 
Intrarea în Biserică; 1 preot: Dumitraşco sin popa Gheorghe; 257; 1818 ghenarie 
31 Vieaţa bisericească din Oltenia, Tipografia Sfintei Mitropolii a Olteniei, Craiova, 1941, p. 439.
32 R.Creţeanu, op. cit., p. 581.
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10; pă această biserică slujitor; 1 cântăreţ; Ghiţă Popescu; 1 paraclisier: Govdalie 
ieromonah.33 

Unul dintre preoţii care a păstorit mai mult timp această biserică a fost 
Petre Tămâş, fiul preotului Emanoil Tămâş şi al Elenei Rovenţa şi strănepot al 

preotului Petre Pădeşanu din 
Padeş, despre care se spune 
că ar fi fost duhovnicul lui 
Tudor Vladimirescu. Părintele 
Tămâş a trăit între anii 1915–
1991, aşa cum reiese şi din 
placa de marmură de pe 
cripta sa, legându-şi o bună 
parte a vieţii de această paro-
hie. Dintr-un registru de pro-
cese-verbale, singurul pe care 
l-am mai descoperit aruncat 
în podul bisericii, am găsit un 

proces-verbal al preotului P. Tămâş care avea la ordinea de zi mai multe puncte 
din care cităm: 

1. Repararea bisericii pe dinafară şi acoperişul
2. Repararea zidurilor din jurul bisericii
3. Construirea unui şopron pentru lemne.
Din păcate toate acestea au rămas tot la stadiul de deziderat, pentru că în 

perioada comunistă enoriaşii s-au îndepărtat şi mai mult de biserică şi de cre-
dinţă. După preotul Tămâş a venit Haralambie Predescu, originar din Drăgheşti, 
actuala comună Izverna, stabilindu-se la Brebina. Pe părintele Predescu am avut 
ocazia să-l cunoaştem. S-a manifestat ca un om blând, cu mult bun simţ, care nu 
i-a deranjat de loc pe enoriaşii care în ziua de duminică merg mai bucuroşi la târg 
sau la vreo cârciumă decât la biserică. Aşa că nici pe timpul păstoririi sfinției sale 
nu s-au putut face lucrări de întreţinere şi de consolidare a bisericii, de care era 
strictă nevoie. Din timpul păstoririi sfinției sale ca preot am avut surpriză să des-
coperim chiar un raport al lui Radu Creţeanu, cel care a realizat cea mai completă 
prezentare a acestei biserici până în momentul de faţă. În raport sunt menţio-
nate lucrările de maximă necesitate: reînvelirea clădirii cu tablă arămită, lucrări 
de îndepărtare a igrasiei şi repararea zidului şi împrejmuirea bisericii. Aceste 
lucrări sunt estimate la suma de 129.500 lei. Raportul este făcut pentru înscrierea 
lucrărilor la capitolul „Intervenţii urgente”, iar finalul raportului subliniază nece-
sitatea unei intervenţii cât mai rapide: „Semnalăm totodată că pictura (pictura 
originală din 1703, de foarte bună calitate şi neatinsă de mâna restauratorilor) 
este acoperită de un strat gros de funingine provenită din lumânările de proastă 
calitate folosite în ultima vreme, încât aceleaşi picturi pe care le-am putut cerceta 
33 Catagrafia Episcopiei Râmnicului de la 1845. jud. Mehedinţi, M.O. Nr. 9–10, 1965, p. 819.

Vedere din clopotniţă
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şi fotografia în urmă cu 25 de ani, azi abia se mai disting. Situaţia este agravată de 
încercările făcute de îngrijitorii bisericii de a îndepărta funinginea cu peria. Deci 
delegatul DMIA va constata şi acest aspect, adoptând măsurile ce se cred de cuvi-
inţă. Bucureşti, 24 octombrie, 1973, R. Creţeanu.”34

Trebuie să precizăm că raportul a avut efect, deoarece în urma acestuia este 
aprobată, aşa cum se vede din adresa cu nr. 10589 din 15 octombrie 1974, repa-
raţia învelitoarei la biserica „Sf. Voievozi” din Baia de Aramă35. Fiind monument 
istoric, în această biserică se pot efectua asemenea lucrări numai cu aprobări 
speciale. La 13 noiembrie 1987 părintele Predescu notează vizita unui grup de 
arhitecţi din Bucureşti, din care au făcut parte Anca Vasiliu, Dan Mohanu, Teodora 
Ianculescu şi Dumitru Ianculescu. Aceştia au fotografiat pictura şi i-au recomandat 
să nu strice fondul pictural original, să nu abuzeze de fum (lumânări şi candele) şi 
dacă face văruirea exterioară să nu acopere emblema cu semnătura zugravului, 
şi nici cea de la altar, care sunt stele iudaice simbolizând unitatea Dumnezeirii 
sau steaua magilor, să nu acopere cu var casetele încastrate în zid, pentru a se 
observa tehnica zidirii şi oxidarea în verde a zgurii, fiind singura biserică cu zgura 
oxidată astfel.36

Nu numai vremea, cele trei veacuri de existenţă pe care le poartă, ci şi oame-
nii cu lipsa lor de credinţă şi lăcomia bolnavă, goana după îmbogăţire prin banul 
nemuncit, accentuată acum în perioada de tranziţie, au devenit duşmanii acestui 
monument istoric. Ei caută comori şi vin cu tot felul de schiţe şi de planuri care 
arată că sub această biserică ar fi ascunsă o parte din visteria domnească din tim-
pul lui Brâncoveanu. 

Părintele Haralambie Predescu face în acest sens, 
imediat după Revoluţie (la începutul anului 1990), o 
cerere către „Frontul Salvării Naţionale” în care arată 
că mai mulţi indivizi dubioşi l-au contactat cerându-
i permisiunea de a-i lăsa să sape în biserică după 
comoară: „Eu le-am răspuns ca nu cumva să se apuce 
de aşa ceva, fiindcă-i păcat să devastăm biserica, şi 
s-ar putea să aibă necazuri. În ultimii zece ani de două 
ori a fost forţată uşa altarului cu ranga. M-am uitat 
îndeaproape şi n-am observat săpături suspecte. Au 
căutat probabil doar în cărţi după bani. În seara zilei 
de 4 ianuarie, orele 21, au venit la mine trei indivizi 
care mi-au spus printre altele că au un plan din care 
ar rezulta că există aur la biserică şi mi-au cerut să le 
permit să intre prin biserică fiindcă pe dinafară au 
studiat şi nu se poate, că vor veni întâi cu un aparat 

34 Adresă păstrată în arhiva bisericii.
35 Idem.
36 Idem.

Cruce Nadolu Teodora
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care verifică existenţa aurului şi că, dacă îl găsesc mie îmi dau 500 000 lei, că acum 
e momentul, datorită vremurilor actuale, că au şi planul de la Cerna-Vârf.”37

După pensionarea părintelui Haralambie Predescu la parohia din Baia a venit 
preotul Blaj Raicu Ionel, care a stat o scurtă perioadă aici (2 ani), dar a reuşit să 
înlocuiască pardoseala bisericii şi să refacă structura acoperişului schimbând 
căpriorii şi tabla de pe acoperiş. Oamenii povestesc că o femeie, trecând după 
surcele, a găsit într-o gaură dată cu sfredelul într-un căprior, câteva monede de 
aur de pe vremea lui Brâncoveanu. Goana după aur a continuat şi după cum ne-a 
povestit domnul Constantin Popescu, într-o vară întregul orăşel s-a umplut de 
rromii care veniseră să asiste la găsirea comorii, însă până la urmă abia au fost 
împrăştiaţi cu ajutorul poliţiei. Atunci, în altarul bisericii, s-a turnat ciment ca să 
nu se mai poată săpa. Cu toate acestea, căutările continuă până în zilele noastre, 
creând o serie de dificultăţi părintelui Muntean Dumitru, care a făcut până acum 
numeroase adrese de sesizare a organelor abilitate.

Acum, la biserica cu hramul „Sfinţii Voievozi”, 
care la 7 mai 2003 a împlinit trei veacuri de exis-
tenţă, părintele Dumitru Muntean, bănăţean la 
origine, care vine tocmai de la Chizătău, comună 
cu o veche tradiţie religioasă, în care a funcţionat 
unul dintre primele noastre coruri săteşti, se zbate 
să schimbe atât interiorul bisericii cât şi mentali-
tatea oamenilor, încercând să-i păstorească spre o 
credinţă adevărată. Preotul paroh, primăria, cetă-
ţenii de onoare din acest orăşel, general (r) Ispas 
Morega şi doamna Oana Manolescu, deputat în 
Parlamentul ţării, au făcut demersuri pentru resta-
urarea acestui monument istoric. Ministrul culturii 
din acea perioadă, Răzvan Theodorescu, a vizitat 
personal biserica şi a promis că va atrage fondurile 
necesare restaurării ei, dar totul a rămas la stadiul 
unei simple promisiuni. Primăria şi Consiliul local 
nu pot asigura nici măcar banii necesari pentru reparaţiile exterioare. Noroc că 
zidul din faţa bisericii a fost reparat prin stăruinţa maistrului Vârzob Nicolae, pri-
mar al comunei Ponoarele la acea vreme. 

Treptat oraşul din vale s-a mutat în deal, unde se află şi cimitirul, în locul care 
poartă chiar o denumire interesantă, „Dealul cu jocul”, ca şi cum morţii s-ar prinde 
într-o veşnică horă, aşa cum subliniam în cartea noastră de legende. Acest cimitir 
a fost iniţial în dealul numit pe vremuri Vişila, unde se află actualmente spitalul, 
dar populaţia orăşelului a sporit, şi cimitirul a devenit neîncăpător, mutându-se 
mai sus, într-un loc unde drumul coteşte spre Dealul Mare, lângă o pădurice de 
pini. Există câteva cruci impunătoare, ridicate pe postamente de marmură, cum 
37 Adresa se păstrează în copie la dosar şi este datată 6 ianuarie 1990.

Crucea pr. Ştefan Ion
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sunt cele ale familiei Nadolu, ori crucea Tărtărenilor veniţi din Ardeal, aşa cum 
remarca Nicolae Iorga: 

„În margenea târgului fără învăţător şi sfătuitor, fără îndemn şi fără carte, 
meşterul Ion Tortoreanu şi-a aşezat atelierul cu imensa roată lucrată de el care-l 
pune în mişcare. E cărătaş, cu tot ce se cere de la breasla lui, e morar, e tot ce vreţi 
şi mai ales tot ce vrea el. Spune cu mândrie că are douăsprezece meserii. Şi bunul 
stat român îl încurajează punându-l la bir pentru fiecare dintre ele”38.

Alături de ele sunt şi cruci micuţe care aproape se pierd prin zăpadă. Una 
dintre aceste cruci este şi cea a primului dascăl oficial din oraş, preotul I. Ştefan, a 
cărui statuie este ridicată în curtea bisericii.

E o cruce din piatră pe care cu 
greu se mai recunosc cuvintele PR. 
ST. ION DECEDAT LA 19 IAN. 1894.

Aşadar cimitirul acesta nu este 
cel mai vechi al oraşului, dar oamenii 
treptat s-au retras aici parcă pregă-
tindu-se să urce cât mai aproape de 
cer. De aici ctitoria lui Milco Băiaşu se 
zăreşte încă impunătoare la poalele 
Cornetului.

Locuitorii orăşelului continuă să 
spere că singurul monument istoric 
din localitate va beneficia de stră-
lucirea pe care ar merita-o. Credem 
că acest moment va veni cât mai 
curând, înainte de a se descoperi 
comoara, căci trebuie să se coboare 
harul dumnezeiesc şi peste urbea 
noastră uitată de lume.

În luna mai la Baia de Aramă şi 
în împrejurimile ei este o adevărată 
sărbătoare a primăverii, deoarece 
atunci înfloresc liliacul şi frăsinica, 
răspândind mireasma dulceag-amă-
ruie de pe Cornet asupra întregului 
orăşel. 

La poala Cornetului, peste apa Bulba, albă şi impunătoare încă după trei vea-
curi de existenţă, biserica domină şi acum asupra locurilor. Orb trebuie să fii ca 
să nu vezi că ea reprezintă adevărata noastră comoară şi nu cele pe care le caută 
vânătorii de îmbogăţiri rapide. Avem obligaţia morală să facem tot ce ne stă în 

38 N. Iorga, op cit. p. 29

Biserica din Baia, în perioada interbelică.
Colecţia foto Emanoil Lega-Arh.St. Mehedinţi
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putinţă ca să-i redăm frumuseţea şi strălucirea de odinioară, pentru că doar ea 
reprezintă expresia adevărată a sufletului şi a credinţei. 
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BISERICA Sf. Ioan Botezătorul 
dE LA CURTIșOARA 

Victor albinel Firescu

Saint John the BaptiSt ChURCh FROM CURTIŞOARA

“Saint John the Baptist” Church from the Folk Architecture Museum, Curtişoara, 
was built by Bălaşa Cornoiu and his son, Ionache, in 1821.
Being a family church, for a little time a community church and being aban-
doned from unknown reasons, it was less researched. 
Its paintings are exceptional, of folk origin, with scenes described in Cyrillic.
Keywords: church, iconography, folk paintings.

Cuvinte cheie: biserică, iconografie, pictură populară.

Între monumentele istorice aflate în incinta Muzeului Arhitecturii Populare de 
la Curtişoara, un loc aparte îl ocupă biserica cu hramul Sfântul Ioan Botezătorul 
(cod: GJ-II-m-A-09256.02). În ciuda faptului că face parte dintr-un muzeu, ceea ce 
ar trebui să implice o bună păstrare a monumentului şi o valorificare culturală pe 
măsură, biserica amintită este puţin cunoscută şi numai parţial conservată. La 
această situaţie a contribuit, exceptând condiţionările de ordin economic, chiar şi 
istoria zbuciumată a lăcaşului de cult. Reconstituirea evoluţiei în timp a bisericii, 
de la ctitorie (1821 şi până în prezent), se poate face doar cu o notă de subiec-
tivism, întrucât multe dintre date sunt lacunare şi chiar contradictorii, având la 
bază oralitatea locului. Istoria sa se împleteşte cu cea a culei de la Curtişoara, 
cunoscută îndeobşte drept cula Cornoiu.

Biserica îi are drept ctitori pe proprietarii culei şi domeniului de la Curtişoara, 
Bălaşa Cornoiu şi fiul său, Ienaiche, după cum atestă scenele picturale din pronaos 
şi este construită în mijlocul cimitirului, probabil pe locul unei foste biserici de 
lemn. Ca dispunere, biserica şi cimitirul respectă tradiţia locală, aşezate fiind pe 
un bot de deal, în fapt – o fostă terasă a Jiului. Nu putem preciza însă, amploarea 
cimitirului sau dacă la biserică au avut loc intervenţii deodată cu renovările succe-
sive ale culei din vecinătatea sa. Cert este că biserica şi cula au fost legate la o reţea 
electrică alimentată posibil cu generator, probabil după intrarea în proprietatea lui 
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Constantin Neamţu în 1927. Ieşirea din curtea bisericii este legată de un eveniment 
tragic, potrivit istoriei orale. În timpul unei furtuni, un localnic ar fi fost trăsnit în 
faţa bisericii. Lăcaşul de cult şi cimitirul au fost abandonate la o dată neclară (vari-
anta începutului secolului al XX-lea nu se află în concordanţă cu lucrările de elec-
trificare), chiar şi o parte dintre morminte fiind strămutate. Este cea mai nocivă 
etapă din istoria bisericii, întrucât până în 1966 când intră în patrimoniul Muzeului 
Judeţean Gorj, o parte însemnată a picturii a fost vandalizată. Este completată ast-
fel, în mod nefericit lista factorilor de degradare a monumentului, alături de dete-
riorarea picturii interioare, din cauza lipsei hidroizolaţiei şi a picturii exterioare în 
urma lucrărilor de electrificare şi a reparaţiilor prin acoperire cu strat de var. 

Din punct de vedere arhitectural avem de-a face cu o biserică mică, de tip 
navă, cu pridvor, pronaos, naos şi altar. Turla bisericii deplasată spre dreapta 
permite o scară de acces în partea stângă. Acoperişul realizat din şindrilă a fost 
reînnoit oportun, în repetate rânduri astfel încât pictura nu a avut de suferit ca 
urmare a ploilor.

Monumentul excelează însă prin pictura murală. Deşi deteriorată pe alocuri, 
pictura lasă să se întrevadă un stil popular, chiar ţărănesc iar culoarea frescelor 
scăpate, prin abandon de teroarea lumânărilor pe bază de plastic, creează tabloul 
complet al unei bijuterii ecleziastice contemporane mişcării revoluţionare con-
duse de Tudor Vladimirescu.

La exterior sunt zugrăviţi proorocii pentru ca, la intrare, sub adăpostul pre-
lungit al acoperişului să fim întâmpinaţi de la stânga la dreapta de Sf. Gheorghe, 
Sf. Ioan Botezătorul şi Sf. Dumitru. Scenele din pridvor (sus) sunt exemplifi-
cate pentru stilul ţărănesc: „când au fost potopul lui Noe”, facerea lui Adam şi 
a Evei, „când au mâncat din măr”, izgonirea din rai (Adam lucrează pământul şi 
Eva toarce; Adam şi Eva se ruşinează şi sunt îmbrăcaţi). Reprezentarea iadului 
cuprinde temele consacrate specifice epocii: „promoisă”, „turcii”, „ovreii”, „boga-
tul nemilostiv”, „cei ce dorm duminică dimineaţa” (o reprezentare cu înfăşurarea 
în velinţă), „curva fermecătoare”, „curvele şi hoţii”…În pronaos sunt reprezentaţi, 
în dreapta „cocoana Bălaşa” cu cele două fiice Catinca şi Polixenia iar în stânga, 
„boierul Ianaiche” cu fiii Ioan şi Grigore, (boierul îmbrăcat cu sarică şi fiii cu 
cojoace ciobăneşti). Tot în pronaos întâlnim o pisanie ce menţionează anul 1859 
şi pe „cocoana Ana”, dar şi scenele cu „Bunavestire”, „cortul mântuirii”, „când au 
fugit Precista cu fiul de Irod”. 

În naos, pe spatele celor doi stâlpi care fac trecerea de la pronaos sunt repre-
zentaţi arhanghelii Mihail şi Gavril; deasupra, „adormirea Precistei”. Alte scene 
sunt: „învierea lui Hristos”, „schimbarea la faţă”, sfinţii militari…Catapeteasma 
este tot din zidărie pictată. În partea stângă a altarului se află menţionat anul 
pomenirii şi ctitorii (scrisul este intact). De-a stânga şi de-a dreapta ferestrei de 
altar sunt aşezaţi Sf. Ioan şi Sf. Vasile.

Poate, pentru că a fost mai mult o biserică de familie decât o biserică a comu-
nităţii, iar etapele de evoluţie istorică nu au surprins-o într-un context general, 
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biserica Sf. Ioan Botezătorul nu a fost în centru atenţiei şi preocupărilor speci-
aliştilor. Dacă din punct de vedere arhitectural, este un aşezământ comun prin 
frecvenţă, din punct de vedere al picturii, biserica Sf. Ioan Botezătorul de la 
Curtişoara este un monument valoros, reprezentativ pentru cultura populară a 
Gorjului secolului al XIX-lea şi care necesită atenţie şi investigaţie ştiinţifică.
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ANEXE
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dIN OBICEIELE jURIdICE ALE 
POPORULUI ROMâN (SATUL)

Ioan toşa

qUELqUEs COUTUMEs jURIDIqUEs DU PEUPLE ROUMAIN. LE VILLAGE

L’auteur présente quelques coutumes (usages) juridiques concernant: 
1. L’établissement des villages comme des communautés sociales et territoria-
les tout à fait indépendantes.
2. Les modalités d’obtenir le droit de propriété sur le terrain.
3. Les parents et la famille – éléments de base des communautés rurales.
4. Les relations de voisinage.
5. Les relations avec les gens d’autres localités.
6. Les relations aves les gens d’autre religion et d’autre nationalité.
7. Modalités d’aide réciproque.
Ce travail est basé sur les informations contenues dans les réponses envoyées aux 
questionnaires: Obiceiele juridice ale poporului român (Les coutumes juridiques 
du peuple roumain) (1877) de B.P. Haşdeu; Cestionariu privind tradiţiunile istorice 
şi anticităţile ţerilor locuite de români I (Le Questionnaire concernant les tradi-
tions historiques et les antiquités des Pays abités par les Roumains) (1893) de 
N. Densuşianu et Casa (La Maison) (1926), rédigé par le Musée de la Langue 
Roumaine de Cluj.
Mots-clés: hameau, village, vieillard, paysan libre autochtone (moşnean, răzeş), 
serf, frontière signes pour la limite de propriété 

Cuvinte cheie: crâng cătun, sat, moş, moşnean, răzeş nemeş, clăcaş, iobagi, 
hotar, semen de hotar.

La 11 august 1877 Ministerul Învăţământului îi propune lui B.P. Haşdeu să 
redacteze un Chestionar juridic şi unul lingvistic mitologic pentru culegerea şi 
descrierea moravurilor, instituţiilor şi datinilor noastre. B.P. Haşdeu a redactat şi 
publicat Chestionarul Obiceiele juridice ale poporului român în Analele Societăţii 
Academice Române şi în broşură separată în anul 1878 a fost distribuit în localităţi 
din România Veche.

Întrebările chestionarului pot fi grupate pe trei teme importante: 
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I. Satul, vizând probleme legate de relaţiile de vecinătate, relaţiile dintre cla-
sele sociale, relaţiile cu oamenii din alte localităţi şi de alte naţionalităţi, şezători, 
clăci, vrăjit, haiducie;

II. Casa, întrebările vizând implicaţiile economice şi sociale în relaţiile fami-
liale la naştere, botez, logodnă şi nuntă şi înmormântare (împărţirea moştenirii, 
testamentul, doliul, situaţia juridică a urmaşilor);

III. Lucrurile, întrebările vizând: relaţiile de proprietate, învoielile agricole, 
hotărnicii, comori. 

La chestionar s-au trimis răspunsuri din 43 de localităţi din19 judeţe ale 
Vechiului Regat: Botoşani (o localitate), Buzău (2 localităţi), Bacău (4 localităţi), 
Dâmboviţa (o localitate), Dolj (11 localităţi), Fălciu (o localitate), Gorj (3 localităţi), 
Mehedinţi (2 localităţi – Cireşul şi Glogova), Muscel (o localitate), Prahova (două 
localităţi), Putna (o localitate), R. Sărat (5 localităţi), Roman (o localitate), Tecuci 
(o localitate), Tutova (o localitate), Ilfov (o localitate), Romanaţi (o localitate), 
Vlaşca (o localitate), dintre care numai răspunsurile trimise din patru localităţi 
din jud. Bacău au fost publicate de B.P Haşdeu în Columna lui Traian în 1882 şi 
republicate de I. Oprişan în anul 2002.

În legătură cu calitatea răspunsurilor, B.P. Haşdeu mărturisea că „unele sunt 
mai nimerite, altele mediocre sau chiar rău înţelese, toate însă până şi cele mai 
slabe oferind ceva interesant”. 

În cele ce urmează vom încerca să prezentăm câteva aspecte privind obiceiu-
rile juridice privitoare la sat de la sfârşitul secolului al XIX-lea, înţelegând prin obi-
cei juridic „o normă generală de conduită, considerată dreaptă, fundamentată pe 
observarea cazurilor petrecute în realitatea socială vreme îndelungată, transmisă 
sub formă orală din generaţie în generaţie. Această normă corespunde nevoilor 
sociale ale membrilor comunităţii, de securitate, de tratament egal şi în ultimă 
instanţă de dreptate”.

Lumea satului a fost guvernată o foarte lungă perioadă de timp de coduri, 
rituri şi obiceiuri care aveau o putere mai mare decât legea oficială. O lege putea 
fi încălcată, deoarece ea viza viaţa individuală a membrilor unei comunităţi, 
pe când obiceiul nu putea fi eludat, deoarece el regla viaţa tuturor membrilor, 
de aceea el trebuia respectat cu stricteţe, a nu respecta un obicei însemna a 
te expune oprobiului comunităţii, a ajunge de ocara lumii şi batjocura satului. 
Obiceiul locului era respectat şi de autorităţi atunci când pentru unele pricini nu 
este lege „trebuie să se păzească obiceiul locului şi ce hotărăşte acel obicei în 
pricini asemănătoare”.

Aspectele pe care dorim să le prezentăm au fost surprinse în răspunsurile 
trimise la chestionarul Obiceiele juridice ale poporului român a lui B.P. Haşdeu şi 
vizează în primul rând satul. În redactarea materialului am utilizat şi informaţii 
privitoare la satul românesc de la sfârşitul secolului al XIX–lea cuprinse în răs-
punsurile trimise la chestionarele: Programa pentru adunarea datelor privitoare 
la limba română (1884), Cestionariu despre tradiţiunile istorice şi anticităţile ţerilor 
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locuite de români (partea I – îi 1893), a lui N. Densuşianu şi Casa (1926) Muzeului 
Limbii Române din Cluj.

Schimbările economico sociale petrecute în a doua jumătate a secolului al 
XIX-lea, ca urmare a desfiinţării iobăgiei şi a împroprietăririi ţăranilor, au dus la 
finalizarea procesului de constituire şi recunoaştere oficială ca aşezări rurale ale 
comunităţilor social teritoriale ce erau formate dintr-un număr variabil de familii 
şi un teritoriu utilizat ca spaţiu ocupaţional de către locuitori, şi care erau desem-
nate printr-un toponim. Prin această recunoaştere s-a finalizat şi procesul de 
separare completă, prin semne de hotar, a teritoriului aparţinător unei comuni-
tăţi de cel aparţinător comunităţilor vecine şi marilor proprietari (boieri, mănăs-
tiri, stat).

La sfârşitul secolului al XIX-lea aşezările (satele) se identificau ca unităţi inde-
pendente prin trei elemente importante strâns legate între ele: familiile compo-
nente, teritoriul aparţinător şi toponimie.

Familiile erau elementele de bază ale comunităţilor săteşti, în funcţie de 
numărul lor fiind stabilit statutul de aşezare, crânguri, cătune şi sate, în timp ce 
starea lor materială şi calităţile morale ale membrilor erau principalele criterii de 
apreciere din partea comunităţilor vecine şi a autorităţilor. 

Crângurile erau cele mai mici şi mai simple aşezări rurale formate dintr-un 
număr mic de familii (2–20 familii) descendente dintr-un strămoş comun care 
s-au mutat din localitatea natală şi şi-au ridicat gospodărie pe o proprietate mai 
mare din hotar pentru a o exploata mai uşor. Prin împărţirea averii între urmaşi, 
alături de gospodăria mamă, au apărut gospodăriile noi ale copiilor dând naştere 
la mici aşezări, ce se identificau printr-un patronim. Relaţiile dintre familiile unui 
crâng erau de rudenie şi de subordonare capului familiei mamă.

Crângurile nu aveau instituţiile social culturale (primărie, şcoala, biserică), 
deoarece ele aparţineau din punct de vedere administrativ şi cultural de locali-
tatea matcă. De fapt chiar locuitorii crângului când erau întrebaţi de unde sunt, 
menţionau întâi numele comunei şi apoi pe cel al crângului (Mărişel Crişeni).

După prima generaţie de locuitori, în crânguri apărea prima instituţie cultu-
rală, cimitirul propriu, care conştientiza legătura dintre locuitori şi spaţiul ocupat, 
„tot un neam o fost aici, o fost mulţi fraţi şi şi-o împărţit averea, aici nu-s străini 
nimeni, numai tăt de-ai noştri”.

Căile de comunicaţie din crânguri erau puţinele drumuri de hotar şi cărări 
care legau gospodăriile cu localitatea matcă sau cu aşezările vecine.

Cătunele erau forme de aşezări compuse dintr-un număr mai mare de familii 
(20–100) decât crângurile, înfiinţate de un strămoş comun „când se înfiinţa un 
cătun de 3–4 case se înfiinţa un neam, pentru că fiecare moşnean făcea case copi-
ilor în jurul casei bătrâne” (Nadisa) şi atunci purtau numele întemeietorului, sau 
de mari proprietari interesaţi de a avea forţă de muncă pe moşiile lor. „Cică fami-
liile din satul acesta, pe vremea când s-o făcut cătunul, o fost puţine, şi le-o zis 
puţintei, de le-o rămas până azi numele de Puţintei” (Puţintei, jud. Teleorman). 
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În situaţia în care cătunele au fost înfiinţate de marii proprietari, familiile pri-
meau loc de casă gratuit, iar „pământul de arătură şi fâneţele se împărţeau în 
fiecare an, fiecare luând cât putea munci şi din toate dădeau dijmă” (Argetoaia, 
Dolj, D). Urmaşii acestor familii primeau loc de casă, când se căsătoreau, tot de 
la marii proprietari. Cătunele astfel înfiinţate purtau numele moşiei sau pe cel al 
proprietarului moşiei.

Acolo unde oamenii au găsit condiţii favorabile desfăşurării ocupaţiilor de 
bază, numărul familiilor din crânguri şi din cătune a crescut, dând naştere unei 
aşezări mai mari, care avea unităţi social culturale (şcoală, biserică, cimitir, uneori 
chiar şi primărie) proprii: „erau numai vreo 50 de case, acum sunt vreo 400, străini 
nu sunt” (Mâneci, Pământeni, jud. Prahova).

Satul era comunitatea rurală formată dintr-un număr mai mare de familii 
care avea şi instituţii social culturale (biserică, scoală, primărie, cimitir) ce asigu-
rau instrucţia şi pentru proprii locuitori şi pentru cei ai crângurilor şi ai cătunelor 
aparţinătoare.

Potrivit răspunsurilor trimise la chestionarul lui N. Densuşianu, satele sunt 
foarte vechi, fără a se şti când au fost întemeiate, „am fost aici dintotdeauna” 
(Novaci, Gorj, D); satele au fost înfiinţate de unele persoane care, din diferite 
motive, s-au aşezat în zone nelocuite sau în păduri; satele au fost înfiinţate de 
moşi; satele au fost înfiinţate de marii proprietari pe moşiile lor sau au fost înfiin-
ţate ori reînfiinţate de autorităţi prin măsuri administrative. 

Credinţa că satele sunt foarte vechi, de pe vremea uriaşilor a fost menţionată 
în răspunsurile trimise de un număr mare de localităţi din toate zonele României. 
Despre Uriaşi se credea că au fost locuitorii de pe acele meleaguri înaintea oame-
nilor. Uriaşii erau fiinţe atât de mari, încât „o copilă de-a lor a găsit pe câmp doi 
oameni care arau cu un plug cu şase boi pe care i-a luat în poala rochiei şi s-a dus 
la mă-sa zicând: uită mamă, am găsit niște gândaci ce scurmau pământul, ce să 
fac cu ei? Du-i mamă unde i-ai găsit că noi o să pierim, ei o să trăiască aici după 
noi” (Braniştea, Covurlui, D).

Într-un număr mare de localităţi se credea că satele au fost înfiinţate de per-
soane care, din diferite motive, s-au aşezat în zone nelocuite sau în păduri, şi, 
potrivit dreptului primului ocupant, au luat în stăpânire „cât teren voia, fiindcă 
nu era stăpânire regulată care să-i oprească” (Slănic, Bacău, D).

În răspunsurile trimise din localităţile din Muntenia, ciobanii sunt persoanele 
cel mai des menţionate că s-au stabilit, întâi cu târlele în anumite locuri, după 
care au venit şi alţii şi aşa s-a întemeiat satul, „un cioban foarte bogat s-a aşezat 
cu târlele de oi aici, apoi şi-a făcut bordeie şi după el au venit şi alţii care au ocu-
pat terenurile cât au vrut ei, formând satul Bârca”, (Bârca, Dolj, D). 

Ca întemeietori de sate au fost menţionate în răspunsurile trimise din loca-
lităţi din toate zonele României unele familii şi grupuri de familii care au plecat 
din satele lor din cauza apariţiei unor molime, „au fugit oamenii din localităţile 
mai apropiate de Brăila, unde era cantonată armata rusă, din cauza ciumei ce 
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a bântuit în anul 1828” (Scorţarul Nou, Brăila, D); din cauza foametei, „satul s-a 
întemeiat de către oamenii din Râpa din Ţara Ungurească în timpul când acolo 
era foamete mare, de se hrăneau oamenii cu scoarţă de copaci. Drumul lor a fost 
de-a dreptul prin munţi, şi s-au aşezat aici, prin păduri, unde au început a lăzui 
pădurea şi a-şi face locuri de arătură” (Dolheştii Mari, Suceava, D.); din cauza asu-
pririlor din vechile aşezări, „satul s-a întemeiat de oamenii alungaţi din satul lor 
de un boier Mamvru, care fără drept le-a răpit moşia, şi oamenii neputând suferi 
asupririle lui s-au retras din acel sat” (Mânjeşti,Vaslui, D).

Primii ocupanţi îşi stabileau proprietatea pe teren în funcţie „de cât putea 
ocoli omul într-o zi cu picioarele” (Floreşti, Dolj), sau cu animalele, „Cândea a 
ocolit locul într-o zi cu măgarul şi a stabilit hotarul cândesc”; cât puteau umbla 
într-o zi la vânătoare, „Unii mergeau la vânat şi cât puteau vâna într-o zi puneau 
semn sau hotar, alţii veneau din altă parte, şi când ajungeau la hotar se întorceau, 
fiindcă nu aveau voie să treacă peste hotar, şi în felul acesta puneau stăpânire 
pe bucăţile de pământ şi le stăpâneau ca proprietatea lor”(Havârna, Dorohoi, D).

Despre unele sate din Ţara Românească şi din Moldova se ştia sigur că au fost 
înfiinţate de moşii, oamenii care, pentru serviciile aduse ţării au primit moşii ca 
danii de la Domn, „un om făcea o vitejie în război şi ca răsplată i se da de la Vodă 
o bucată de pământ cu drept de-a o stăpâni de veci, el şi urmaşii lui, şi-i dădea şi 
hrisov la urmă”(Nadişa, Bacău).

Fiii moşului au devenit bătrânii neamului care au dat naştere satelor de 
moşneni sau răzeşi şi spiţelor de neam, „pe spiţă se vede în ce chip s-a împărţit 
pământul, luând butucul, sau cel întâi bătrân, şi împărţindu-l după cum acel tată 
a avut copii, în spiţă se vede câţi bătrâni erau înainte în sat şi cum s-a împărţit 
pământul între copiii lor”(Nadişa, Bacău).

Cunoaşterea spiţei de neam era foarte importantă în rezolvarea neînţelegeri-
lor care apăreau uneori între urmaşi, „noi suntem răzeşi, tata o avut 24 prăjini de 
pământ şi l-o împărţit la patru feciori, şi acum trebuie să ne judecăm că cela o luat 
mai mult, acela mai puţin” (Cursăşti, Vaslui) şi pentru cunoaşterea statului social 
al ascendenţilor diferitelor familii din cadrul unei comunităţi.

Unele localităţi au fost întemeiate de marii proprietari de pământ care, pen-
tru a avea forţă de muncă pe moşiile lor, au oferit condiţii de viaţă mai bune celor 
ce veneau pe moşiile lor, „boierul moşiei a dat veste în toate părţile că celor care 
vor veni pe moşia sa le va da loc şi lemn trebuitor pentru facerea caselor, iar vitele 
lor vor fi slobode pe imaş pe toată moşia” (Păuşeşti, Iaşi, D). 

Satele astfel întemeiate erau formate din familii venite din toate părţile, care 
primeau „pământ degeaba” (Basarabi, Suceava, D), materiale de construcţie 
(lemn) gratuite, „un boier care era stăpân peste o întindere mare de pământ şi 
având nevoie de oamenii, a zvonit cu făgăduială, că oricine va voi să vină pe acele 
locuri va primi loc de casă şi lemn trebuitor pentru clădiri” (Bosânceni, Botoşani, 
D), păşune pentru animale şi scutiri de dări. De obicei, când se întemeia un sat 
nou locuitorii erau scutiţi de dări (Almaju, Dolj, H).
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În aceste sate familiile venite şi urmaşii lor erau proprietari numai pe tere-
nul pe care erau ridicate gospodării, şi nici pe acesta pentru totdeauna, deoarece 
boierul îl putea schimba, mutând gospodăriile pe altă moşie. Vatra satelor ocupa 
un loc bine delimitat în cadrul moşiei boiereşti, iar în cadrul ei gospodăriile ţără-
neşti erau aşezate într-o anumită ordine, „acolo unde locuitorii au fost clăcaşi, 
casele sunt aşezate unele lângă altele” (Oteştii de Sus, Olt, D). 

Un număr mare de localităţi au fost reînfiinţate de către autorităţi cu ocazia 
sistematizărilor. Primele sistematizări de sate au fost făcute de austrieci în a doua 
jumătate a secolului al XVIII-lea în Transilvania, iar în Ţările Române după 1832, 
cunoscute sub numele de aducere la linie. Cu această ocazie s-au sistematizat 
vetrele de sat şi s-au comasat multe cătune şi sate mai mici pentru a se obţine 
terenuri pentru culturi şi o posibilitate mai uşoară de control a locuitorilor.

Lucrările de comasare a gospodăriilor au fost primite cu ostilitate de către 
locuitori, „stăpânirea fiind nevoită să trimită slujbaşi să fărâme coşurile caselor” 
(Ibăneşti, Olt, D). Locul vetrelor de sat desfiinţate s-au păstrat în toponimia locală 
ca silişti, fiind marcate pe teren prin numeroasele livezi de pomi fructiferi şi prin 
productivitatea mai ridicată a terenurilor.

Întemeierea unei aşezări, atunci când se făcea de un erou eponim, singur 
sau însoţit de alţii, se desfăşura după un ceremonial ritual prin care se stabileau 
limitele moşiei şi alegerea locului unde să se bată parul, centrul aşezării spre 
care convergeau toate drumurile, în jurul căruia să se ridice casele. Alegerea 
locului pentru case era o sarcină grea, deoarece în funcţie de calităţile acestuia 
„urmaşii binecuvântau sau blestemau pe cei care au bătut parul” (Pietroasa, 
Buzău, H). 

Delimitarea moşiei se făcea prin brazda plugului, după care se puneau semne 
de hotar care să marcheze acel teritoriu, „era obiceiul să înconjoare locul ce 
cuprindea moşia prin brazda plugului, după care se puneau pietre la punctele 
însemnate şi aşa se hotăra moşia satului” (Feleşti, Covurlui, D). 

Brazda de plug era trasă de „doi boi gemeni la un plug, menind ca peste 
brazda trasă să nu treacă bolile” (Zăpodeni, Vaslui, D), iar semnele de hotar se 
puneau numai în anumite locuri; „în vechime când se întemeia un sat, unul dintre 
cei mai bătrâni oameni punea o brazdă pe cap şi mergea împreună cu preotul 
îmbrăcat în haine de slujbă până unde cădea singură brazda de pe cap, şi acolo 
punea semnul de hotar” (Obârşia, Bacău, D).

Brazdă de plug se trăgea în jurul satului şi atunci când în localităţile vecine 
apărea vreo boală molipsitoare, „atunci sătenii aveau obiceiul a înconjura satul 
cu o brazdă de plug, iar în urma plugului preotul stropea cu apă sfinţită, ca să nu 
treacă bolile în sat” (Coltămăneşti, Suceava, H). 

Peste brazda de plug trasă nu-i era permis nimănui să treacă, „dacă trecea 
cineva îl omora, zicând că a făcut drum pe unde să intre răutăţile în sat. Intrările 
în sat se aflau numai în anumite locuri care erau binecuvântate de preoţi” (Eliza 
Stoieneşti, Ialomiţa, D).
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De obicei la intrarea în sat se găsea poarta satului, pe care oricine intra sau 
ieşea din sat trebuia s-o închidă, „intrarea în sat avea vraniţă ce se închidea, iar 
când venea groful de la Beclean fugeau toţi copiii din sat să-i deschidă” (Căianul 
Mic).

Semnele de hotar erau „nişte ţarcuri umplute cu pământ şi cu pietroaie mari” 
(Dofteana), „movile de pământ în care se îngropau pietre”, gropi anume făcute 
în care puneau pietre mari sau butuci de lemn. Pentru a putea fi recunoscute în 
timp, sub semnele de hotar se puneau obiecte care rezistă: cărbuni, cenuşă cu 
cărbuni de stejar, în care se amestecau cioburi de sticlă, sticle sau hârburi de oale 
noi, pentru că acestea nu putrezesc.

Obiectele puse în groapă (cărbunii, sticla, cenuşa) erau considerate tot semne 
de hotar, ele fiind proba materială ce dovedea valabilitatea semnului de hotar în 
caz de litigiu, „dar acum stâlpul, fiind stricat şi frânt deasupra, nu se cunoaşte şi 
ne-am apucat de l-am dezgropat să vedem dacă are semn de hotar şi nu s-a aflat 
sub acea piatră, cum iaşte obiceiul, nici cărbuni, nici cenuşă, ci a fost o piatră fără 
ispravă”.

Pentru a se preveni mutarea semnelor de hotar, când se îngropau cărbuni şi 
hârburile se blestema, „ca cel ce va muta pietrele să se facă cărbune şi să nu mai 
putrezească” (Bursucani, Covurlui, D), şi toţi participanţii jurau că le vor respecta; 
„când se punea semnele de hotar oamenii aveau obiceiul să pună pe preot să 
citească molitva de jurământ şi toţi stau cu mâinile pe acele pietre ce au să le 
înfigă, apoi jură ca tot neamul să se stingă aceluia care va schimba semnele, sau 
le va strica, şi înfig pietrele în groapă, şi cu ele pun şi cărbunii, semnul jurământu-
lui” (Pleniţa, Dolj, D).

Când se puneau semnele de hotar, dacă din întâmplare treceau străini pe 
acolo, îi dezbrăcau şi-i băteau, îi luau ca să ţină minte semnul când vor fi chemaţi 
ca martori. „Când se punea un semn de hotar şi din întâmplare trecea pe acolo un 
călător, îl prindeau şi simulau asupra-i un fel de bătaie şi dezbrăcare de haine, ca 
să consfinţească astfel tăria hotarelor şi să se ştie şi să se respecte acestea”.

Semnele de hotar aveau şi rolul spiritual de a apăra teritoriul delimitat de 
ele şi familiile de pe acest teritoriu, de relele provocate de forţele dezlănţuite ale 
naturii, de molime şi boli şi de alte rele. Credinţa în puterea de apărare a semne-
lor de hotar s-a păstrat în unele localităţi până la mijlocul secolului XX, de aceea 
atunci când era transportat prin sate un om care a murit de moarte nenaturală 
(sinucidere, ucidere, înec) la intrarea în hotarul unei localităţi unul din însoţitori 
avea obligaţia de a anunţa clopotarul satului să tragă clopotele bisericii, pentru a 
nu se spurca hotarul.

Hotarul unei localităţi era locul propice desfăşurării unor acte rituale cu sco-
pul apărării membrilor comunităţii de molime şi boli cu ajutorul cămăşii ciumei, 
a solomonarilor, a slujbelor religioase. 

Semnele de hotar aveau rolul de a apăra tot teritoriul aparţinător unei comu-
nităţii săteşti – „hotarul e aşa ca o îngrădire care cuprinde satul întreg, hotarul 
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nost e satul nost” (Poiana Mărului, Braşov), ca pe o proprietate a tuturor sătenilor, 
un loc pe care se simţea fiecare liniştit, pentru că îl cunoştea, şi pe care se simţeau 
acasă, şi n-aveau de ce se teme. Când trecea dincolo de hotar omul trecea pe un 
loc necunoscut, pe care era un intrus, „dincolo e altceva, şi nu ştii, poate e o lume 
bună, poate nu, şi dacă trece, nu se mai simt bine” (Poiana Mărului, Braşov).

În toate localităţile se ştia că în cadrul hotarului se află locuri bune şi locuri 
rele. Locurile bune erau terenurile roditoare, „acesta rodeşte văzând cu ochii” 
(Poiana Mărului, Braşov), terenurile ferite de inundaţii şi băltiri de apă, terenurile 
însorite şi apărate de vânt – „locul bun e sfânt, pe care totul se face frumos şi rodul 
e bogat”, iar locurile rele erau terenurile neproductive, terenurile apătoase, tere-
nurile greu de lucrat, „locul rău e loc slab în care omul cade în păcat” (Tohanul 
Nou, Braşov).

Locurile bune erau şi locuri curate, adică terenuri pe care nu s-a întâmplat 
niciodată nicio nenorocire, terenuri pe care se află minerale cu proprietăţi mira-
culoase, „sâgă, un fel de piatră albă ce se desface mărunt ca sarea, care se folosea 
la durerea de inimă”, sau cresc unele plante ce aveau efecte benefice în trata-
rea celor loviţi de diferite boli – „în plaiul cu vie din apropierea Craiovei, unde 
creşte buruiana numită frăsinet, vin bolnavii loviţi de iele în noaptea de dinaintea 
Înălţării Domnului, şi în locul unde găsesc un fir de frăsinet, întind o masă pe care 
pun azimă şi se culcă” (Scăeşti, Dolj, H).

Locuri curate erau şi cele pe care se găseau fântâni sau izvoare a căror apă 
avea proprietăţi miraculoase în anumite perioade din an, „în hotarul Sâmbetei 
este o fântână din care luau apă oamenii în timpul dintre Paşti şi Rusalii, pe care 
o foloseau contra pociturii şi pentru scoaterea dracului din om” (Lisa, Făgăraş) şi 
locuri pe care nu s-a întâmplat niciun incident. 

Unele locuri curate pot deveni necurate prin intervenţia omului, sau pe cale 
naturală. Prin intervenţia omului devenea necurat: „locul pe care a fost îngro-
pată o comoară blestemată, pe care n-o poate scoate nimeni”; „locurile care au 
fost cumpărate cu bani blestemaţi, sau bani care n-au fost câştigaţi cinstit, pentru 
care în fiecare an moare cineva şi familia se destramă”; „locurile pe care s-au făcut 
vrăji sau pe care babele au îngropat mutătoare”; „locurile pe care s-au petrecut, 
repetat, diferite accidente, umane sau naturale (îmbolnăviri subite, moarte de 
om, trăsnete): locurile pe care a păcătuit cineva „s-a drăgostit fără lege, s-a pus la 
cale o faptă rea, a fost omorât cineva”.

Pe cale naturală puteau deveni necurate: „locurile pe care s-a uscat iarba 
pentru că au stat şi au petrecut ielele, pe care dacă calci ţi se scrânteşte un picior, 
te loveşte aşa o boală de rămâi strâmb toată viaţa, sau îţi pierzi minţile” (Poiana 
Mărului, Braşov); locul unde s-a ridicat volbura, adică un vârtej de vânt care vara 
ridică sus praful şi gunoaiele. 

Despre volbură se credea că este produsă de jocul „fetei lui Irod pe care 
Dumnezeu a blestemat-o să tot joace cât va fi lumea, pentru că a jucat în faţa 
tatălui ei atunci când a cerut capul lui Ioan Botezătorul”, sau de zborul ielelor. 
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Volbura aduce multe rele celui peste care trece: „rămâne sec, te strică, îţi strâmbă 
picioarele, de aceea îi bine, dacă te prinde pe drum să te opreşti şi să zici: Volbură 
frumoasă / Du-te sănătoasă/ Sănătos m-ai găsit/Sănătos să mă laşi, şi să scuipi de 
mai multe ori după ea, altfel te poceşte de poţi trage necazul toată viaţa” (Poiana 
Mărului, Braşov).

Locuri rele erau şi răscrucile drumurilor, „la tot locul unde se întretaie dru-
mul e locul necuratului” (Poiana Mărului, Braşov), pentru că acolo se întâlnesc 
şi se simt tari spiritele, mai ales cele potrivnice omului”. În aceste locuri vrăjitorii 
făceau farmece şi vrăji din care cauză era periculos de a trece noaptea pe acolo. 

Pentru apărare de duhuri rele la răscrucile de drumuri se ridicau troiţe, pen-
tru că „unde-i troiţă, Necuratul nu-şi face de lucru” (Poiana Mărului, Braşov). 
Unele troiţe de la răspântii au proprietăţi miraculoase – „la noi este o cruce veche 
de piatră, îngropată la o răspântie de 50 –60 ani. În seara de Paşti oamenii merg 
acolo cu vitele bolnave şi cu o lumânare, dau roată de trei ori crucii, pârlesc ani-
malul în frunte cu lumânarea şi-l dă cu nasul de cruce pentru a se însănătoşi” 
(Vişani, R. Sărat) .

Teritoriul unei localităţi, la sfârşitul secolului al XIX-lea era format din două 
elemente distincte, vatra satului şi hotarul. 

Vatra satului era „locul unde sunt aşezate casele şi cu grădinile lor aflătoare 
în sat” (Dofteana) şi cuprindea atât proprietatea individuală a locuitorilor, cât şi 
terenuri ale satului asupra căruia avea drept de folosinţă întreaga comunitate, 
adică terenurile pe care se găseau biserica, şcoala, cimitirul, drumurile, maida-
nele, pătulele de rezervă. Prin Legea din 1864 aceste terenuri au fost trecute în 
proprietatea comună fără despăgubiri şi în satele iobăgeşti, dar marii proprietari 
îşi menţineau dreptul asupra unor clădiri din sate, asupra iazurilor, fără a putea 
opri pe săteni de la folosinţa morilor, ori să-şi adape vitele.

În cadrul hotarului se aflau ţarina, „locuri întinse destinate anume pentru 
arături”, fâneţele, „locuri destinate anume pentru iarbă, care nu se ară niciodată” 
(Dofteana), păşunea, „terenurile destinate anume păşunatului animalelor” şi 
pădurea. Din punct de vedere al responsabilităţilor, de întreg hotarul răspundea 
întreaga comunitatea sătească „şi atunci când se găsea un om ucis în hotarul unui 
sat, de moartea lui era făcut răspunzător tot satul şi sătenii pierdeau moşia dacă 
nu se găsea făptaşul”. 

Pentru a fi apărate culturile din ţarină de stricăciunile provocate de animale 
vatra satului era despărţită de ţarină prin gardul ţarinei, un gard făcut din nuiele, 
spini, vrejuri de viţă de vie etc., de către locuitorii care aveau grădinile în apropie-
rea ţarinei, întreţinerea lui în stare bună fiind obligaţia tuturor locuitorilor comu-
nităţii. Primarul localităţii pedepsea pe cei care nu participau la repararea lui pri-
măvara, punând străji puternice la porţile satului ca să-i împiedice să iasă la plug 
pe cei care nu şi-au făcut partea de gard. 

Intrările şi ieşirile din localitate la terenurile din ţarină se făceau prin poarta 
ţarinii pe care toţi oamenii, după ce intrau sau ieşeau în sat, trebuia s-o închidă.
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În satele din Pădurenii Hunedoarei fiecare uliţă avea la ieşirea din sat câte 
o poartă, cele din zonele cultivate erau păzite de sătenii din apropiere şi oricine 
intra sau ieşea prin ea era obligat s-o închidă.

Ţarina era închisă între Sf. Gheorghe şi Vinerea Mare (14 octombrie), păşuna-
tul animalelor fiind permis numai pe terenurile anume destinate, păşune, suhat, 
izlazul, perioada în care ţarina era închisă culturile erau păzite de paznicii de 
ţarină, jitarii, haităii, gornicii, oamenii anume angajaţi primăvara dintre sătenii 
cinstiţi, cu avere.

La angajarea lor se stabileau şi ce despăgubiri trebuie plătite în natură şi care 
în bani. În timpul serviciului paznicii de ţarină aveau obligaţia de a supraveghea 
câmpurile cu culturi pentru evitarea producerii de pagube de către animale şi 
oameni. Dacă găseau garduri de ţarină stricate jitarii erau obligaţi să anunţe pe 
cei în drept să le repare. Pentru a putea păzi terenurile ţarinei îşi făceau puncte de 
observaţie în puncte mai înalte unde îşi amenajau colibe de nuiele acoperite cu 
fân pentru a fi apăraţi de arşiţa soarelui şi de intemperii. 

De la hoţii găsiţi în culturile din ţarină paznicii luau zălog, iar animalele găsite 
în culturi le duceau şi le închideau la ocol. Stricăciunile provocate de animale în 
culturi erau constatate de o comisie formată din unul dintre fruntaşii satului, pro-
prietarul păgubit, paznicul de ţarină şi îngrijitorul de animale. Zăloagele şi anima-
lele închise trebuiau răscumpărate prin recuperarea pagubei în natură sau prin 
taxa de ocol în bani. Taxa de ocol era stabilită primăvara la angajarea paznicilor în 
funcţie de numărul zilelor în care erau animalele închise. 

Paznicii de ţarină erau plătiţi în natură de către săteni în funcţie de mărimea 
suprafeţelor avute, „cu produsele de pe o prăjină de loc la 30 prăjini de semănă-
tură” (Dofteana), „câte un snop de fiecare claie”, sau cu bani, „50 de bani de la 
fiecare sătean pe vară” (Brusturoasa), sau de la Primărie (Berzunt).

Pentru paza animalelor pe timpul verii sătenii angajau ciobani care răspun-
deau de oi la ivirea ierbii până la Ziua Crucii (Dofteana). Plata ciobanilor era mai 
mică dacă aveau şi ei oi pentru că acestea erau păşunate împreună cu cele ale 
proprietarilor, „câte 15–20 parale de oaie şi o oca sau două de făină” (Nadişa), cei 
care nu aveau, primeau o plată mai mare după cum se înţelegeau, haine şi încăl-
ţăminte (Brusturoaia).

Ei sunt răspunzători pentru animalele pierdute, dacă „se întâmplă să moară 
vita sau să o mănânce vreo fiară răpitoare este de trebuinţă ca acel care a primit 
vitele să dea semn pielea sau o parte care să dovedească că într-adevăr s-a pier-
dut, iar de nu, o plăteşte”(Nadişa).

Păzitorii pădurilor erau angajaţi de proprietarii pădurilor (particulari sau statul) 
pe un an, în care trebuiau să răspundă să nu se fure lemne. Pentru serviciul prestat 
primeau „12 galbeni, o jumătate de falce de iarbă şi libertatea de a-şi aduce lemne 
de foc fără plată” (Nadişa) de la particulari şi 200 de la ocârmuire (Brustroaia).

La sfârşitul secolului al XIX-lea familiile unei localităţi aparţineau, din punct 
de vedere al vechimii, unor neamuri pământene ori venetice. Pământene erau 
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neamurile foarte vechi, descendente ale persoanelor care au înfiinţat satul, care 
primeau o dată cu pământul şi un hrisov prin care ei şi urmaşii lor erau împămân-
teniţi, „cam de pe vremea lui Ştefan cel Mare sunt împământeniţi bătrânii noştri” 
(Cursăşti, Vaslui). 

Venetice erau considerate familiile unor neamuri care, din diferite motive, au 
venit din alte părţi şi s-au stabilit alături de familiile de pământeni. Aceste familii, 
fiind venite din alte localităţi, la început erau desconsiderate şi privite ca „oameni 
nedemni de-a vieţui în localitatea natală din cauza vreunor defecte şi întotdeauna 
când se certau, îi numesc străini, venetici” (Brusturoasa). 

Familiile venetice, în multe localităţi, aveau un statut social aparte, fiind 
nevoite să se aşeze într-o anumită parte a localităţii, şi să formeze un grup izolat 
de gospodării, „nouă ne-au zis ungureni pentru că n-avem pământ, lor le-o zis 
mazili şi răzeşi, şi nu dă un răzeş fata după unul din noi, că zic că suntem ungureni, 
şi cum să dau io fata după unul care munceşte şi face boieresc” (Popeşti, Tutova). 

În ce priveşte originea socială, familiile aparţineau unor neamuri de ţărani 
liberi (moşneni, răzeşi, nemeşi), sau de ţărani dependenţi (clăcaşi, şerbi, iobagi). 
Înainte de desființarea iobăgiei ţăranii liberi s-au bucurat de aprecieri deosebite 
în cadrul comunităţilor săteşti, „atât de mare cinste era nemeşia asta, că tatăl 
meu când mergea la curtea grofului din Beclean, nu scotea clopul din cap, că 
zicea groful, tu pune clopul în cap că eşti nemeş, nu iobag”.

Aceste aprecieri i-au făcut să aibă o atitudine de superioritate faţă de ceilalţi, 
atât în relaţiile personale, „dacă se certau o femeie de nemeş cu una de iobag, 
striga femeia nemeşului către cealaltă, taci că io nu sui dealul ca tine, cu meliţa în 
spate şi atunci tăcea femeia iobagului”, cât şi în cele sociale, „în biserică neme-
şilor li se acordau privilegiu de-a sta pe scaun sau înainte, în locuri nemarcate 
vizibil, dar cunoscute ca fiind locul lui X moştenit”, precum şi în portul popular al 
locuitorilor din anumite zone.

În satul vechi răzeşesc „un străin nu putea cumpăra casă şi pământ, pentru 
că acestea îi dădeau dreptul şi asupra proprietăţii obşteşti”. Dacă cineva vindea 
pământul fără ştirea rudelor, acestea timp de un an de zile aveau dreptul să-l 
răscumpere plătind cumpărătorului suma pe care acesta a dat-o precum alte 
cheltuieli făcute cu înscrisuri şi aldămaş” (Brezunt). Pentru a se evita astfel de 
răscumpărări, cel care cumpără sileşte vânzătorul să prevadă în actul de vânzare 
clauza, „dacă rudele mele ar voi să răscumpere pământul, atunci să aibă a răs-
punde cumpărătorului, adică se prevede o sumă exagerat de mare pe care nu i-ar 
da mâna s-o răscumpere” (Nadişa).

Situaţia averii ţăranilor dependenţi, înainte de desfiinţarea iobăgiei, depin-
dea de numărul animalelor de lucru pe care le aveau pentru că în funcţie de ele 
primeau pământ să lucreze, în Vechiul Regat, şi de mărimea sesiilor urbariale pe 
care le aveau în folosinţă în Transilvania. 

În funcţie de numărul animalelor de lucru pe care le aveau, clăcaşii se împăr-
ţeau în clăcaşi fruntaşi, cei cu patru boi de lucru care, „primeau o falce jumătate 
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loc de arătură, o falce jumătate de fâneaţă şi o falce jumătate de imaş, în total 
peste 7 ha”, clăcaşi mijlocaşi cei cu doi boi de lucru care primeau „o falce jumă-
tate loc de arătură, o jumătate de falce de fâneaţă şi o jumătate falce de imaş, în 
total peste 4 ha” şi clăcaşi codaşi, cei fără animale de lucru care „primeau o falce 
jumătate loc de arătură, 40 prăjini de fâneață şi 20 prăjini păşune”, pentru care 
mai trebuiau să facă „zile de lucru la praşilă, la secere şi zile de maramet. Era rău, 
dar aveam vite pe vremea aceea, că nu poprea nimeni de la păşune, şi boierul era 
bucuros să ai vite şi să-i faci folos pe moşie”.

În urma desfiinţării iobăgiei, iobagii au fost împroprietăriţi pe terenurile pe 
care le-au avut în folosinţă înainte, ajungându-se în situaţii în care mulţi iobagi au 
devenit mai bogaţi decât nemeşii, „hei după ştergerea iobăgiei noi eram nemeşi, 
nu ei. Ce, domnule, noi aveam câte 15–20 jugăre de pământ unul, şi ei nimic, 
puteau scuipa peste el.”

Păstrarea mărimii averii unei familii a depins foarte mult de calităţile mem-
brilor acesteia, beţia şi lenea au fost principalele cauze care au dus la sărăcire, 
„s-au pus apoi iobagii pe băute şi pe mâncate de bucurie, că amu ei sunt găzdaci 
şi nemeşii săraci, că numai bine o sărăcit câţiva între ei. Nemeşii au muncit, o 
strâns zloţi buni şi au cumpărat pământ de la iobagi, care nu se mai puteau opri 
din băute, şi aşa o ajuns iar nemeşii gazde mari. Tatăl lui Vidican Petranu le-a 
lăsat o avere frumoasă, şi 12 boi cât coşteiele de mari, şi căruţă cu doi cai. El o fost 
harnic şi tăt o cumpărat, da n-o avut haznă de copii, că şi Ion care o murit amu vo 
12 ani o fost tare băutor, şi tătă ziua numai la făgădău sta, aşa că o ajuns dobaşii 
satului”.

Neamurile erau apreciate după avere şi după calităţile membrilor familiilor 
din care făceau parte, putând fi neamuri bune, o mândrie pentru urmaşi, atunci 
când înaintaşii au avut pământ mult şi s-au bucurat de un bun renume în cadrul 
comunităţii datorită cinstei, hărniciei, bunătăţii şi înţelepciunii lor: 

„Trăiască neamurile mele/ Să trăiască mult şi bine/Că mi-s cinste, nu ruşine/
Tăte îs gazde cu avere/Nici eu nu le fac ruşine” 

sau rele, o povară greu de purtat, atunci când înaintaşii au fost săraci, beţivi, 
leneşi, mincinoşi: 

„Eu iubesc, mama iubeşte/Casa ni se prăpădeşte/De-ar iubi şi tatăl meu/ Ar 
pica casa – n pârâu”.

La sfârşitul secolului al XIX-lea averea proprie începe să întreacă faima nea-
mului în aprecierea unei familii, şi în tot mai multe localităţi „cine are pământ se 
poate ţine cu nasul pe sus, da cine n-are, trebuie să caute şi la picioare. Pământul 
îţi dă posibilitatea să te simţi tare şi să-ţi faci părerile ascultate”.

Familiile „cu avere multă, pline de toate” erau considerate bogate, fruntaşe, 
în timp ce cele fără avere erau considerate „codaşe şi calice” (Nadişa). Bogăţia 
consta în pământ, nu în bani, „cei cu pământ erau mai bine priviţi în sat decât cei 
fără pământ, chiar dacă aceştia aveau bani şi pământ nu aveau” (Nadişa). În loca-
lităţile din zonele montane bogăţia consta în primul rând în numărul de animale 
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deţinute, „familiile cu patru boi erau fruntaşe, cele cu doi boi mijlocaşe, iar cele 
fără boi erau codaşe”(Dofteana).

Familiile bogate îşi permiteau să-şi angajeze slujitori care să efectueze o serie 
de munci pentru ei. Slujitorii erau angajaţi pe un an la Sfântul Gheorghe sau la 
Sfântul Dumitru pe baza unei tocmeli făcute oral. Simbria anuală era „de 5–7 gal-
beni pe an”, îmbrăcăminte, încălţăminte şi mâncare pentru adulţi, iar „băieţii de 
13–15 ani se tocmeau la stăpân fără bani, luând la un an câte doi viţei şi un rând 
de haine” (Brusturoasa).

Relaţiile dintre stăpâni şi slujitori variau în funcţie de calităţile morale ale 
acestora, de la bune în cazul în care stăpânul era bun şi slujitorul credincios, ajun-
gându-se ca în caz de văduvie stăpânul sau stăpâna să se căsătoreasca cu arga-
ţii lor (Brusturoasa). În cazul în care stăpânul era scump şi argatul şiret, apăreau 
neînţelegeri între ei, care de multe ori se terminau cu bătaia sau cu globirea arga-
tului (Dofteana). 

Familiile erau apreciate şi după calităţile morale ale membrilor lor. Familiile 
care şi-au câştigat cinstit averea, care nu sunt datoare nimănui cu nimic, care nu au 
făcut rău săracilor şi au ajutat pe cei în nevoi, erau respectate de către toţi consătenii 
(Nadişa). Ele erau consultate în toate problemele, de sfaturile lor ascultau toţi, la acţi-
unile organizate de ele (clăci, nunţi şi înmormântări) participau toţi (Brusturoasa).

În cadrul comunităţilor săteşti oamenii cunoscându-se din copilărie până la 
bătrâneţe, între ei se stabileau nişte relaţii comunitare îndreptate în primul rând 
„spre a se ajuta unii pe alţii” (Dofteana). Toate familiile din sat se uneau ca un 
neam, atunci erau interesaţi să-şi apere proprietăţile de tendinţele de acaparare 
ale unor boieri, sau ale unor sate învecinate. Dacă înainte de desfiinţarea iobă-
giei neînţelegerile dintre satele învecinate erau rezolvate de către proprietarii de 
moşii şi vătafii lor, la sfârşitul secolului al XIX-lea acestea erau rezolvate de sfatul 
bătrânilor şi de primarii satelor.

În situaţia în care aceste neînţelegeri nu puteau fi rezolvate pe plan local¸ 
„primarul face lucrări şi le înaintează autorităţilor în drept” (Dofteana). Pentru 
reprezentarea comunităţii în judecată, sătenii „aleg unul sau doi dintre dânşii, 
mai cu ştiinţă de împrejurări, dându-le dreptul de a se împrumuta în numele lor şi 
a sprijini judecata, luând ei drept plată pentru aceasta bani sau muncă” (Berzunt).

În cazuri mai deosebite sătenii se informează care dintre vechilii mai vechi 
este mai bun, şi-l alege „obligându-se a-i plăti lui în bani stăruinţele sale, sau se 
obligă a-i da pământ după câştigarea procesului, însă se leagă şi vechilul a le spri-
jini cauza cu tărie, obligându-se a rămâne păgubaş la pierderea judecăţii, când 
cauza e mare” (Nadisa).

În cadrul satelor relaţiile dintre familii erau de vecinătate bună, conside-
rându-se că vecinul e mai bun de multe ori decât neamul de departe, pentru că 
el îţi sare mai repede în ajutor atunci când ai un necaz. Între vecini se stabileau 
relaţii de întrajutorare la diferite munci agricole cu animalele – „şi îşi ară pe rând 
pământul” (Brusturoasa), sau cu braţele la prăşit şi secerat.
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Pentru efectuarea unor lucrări mai mari şi mai grele se făceau clăci la care 
participa un număr mai mare de săteni. Aceste întrajutorări se făceau benevol, 
fără a fi recompensate altfel decât prin reciprocitate. În cazul familiilor sărace şi 
a văduvelor, clăcile se făceau pentru ajutorarea acestora, „pentru că aşa cum ei 
ajută, aşa vor fi şi ei ajutaţi de Dumnezeu” (Căianu Mic).

Existau şi întrajutorări care aveau drept scop avantaje materiale pentru care 
„sătenii se întovărăşeau cu tocmeală să împartă câştigul la trier între ei după 
numărul animalelor avute” (Brusturoasa).

Relaţiile dintre săteni şi străini erau diferite în funcţie de calitatea acestora. 
Străinii de acelaşi neam şi credinţă din alte localităţi care erau în trecere prin sat 
„erau bine priviţi de săteni, ospătaţi şi îngrijiţi”, dar dacă se aşezau în sat erau con-
sideraţi venetici (Nadişa). Despre ei se credea că au anumite defecte „din cauza 
cărora n-au fost demni a trăi în satul lor” (Brusturoasa).

Persoanele din alte localităţi care se stabileau în sat prin căsătorie erau con-
siderate străini în primii ani, deoarece tinerii se înstrăinau de părinţi şi de consă-
tenii lor, intrând într-o familie şi un neam străin, în care nu mai sunt fiu sau fiică, 
ci ginere sau noră, iar pentru ceilalţi consăteni erau vinituri o lungă perioadă de 
timp. 

Relaţiile dintre soacră şi noră sunt la început tensionate, greşelile fiind făcute 
întotdeauna de către noră, soacra neputând accepta şubrezirea situaţiei ei prin 
apariţia unei noi persoane în cinstea casei. Abia după ce nora a dat naştere la 
copii, relaţiile cu soacra se îmbunătăţeau şi ea era acceptată de neamurile soţu-
lui. În cazul ginerilor, în general, atâta timp cât trăia socrul, el era stăpânul fami-
liei, ginerele fiind acceptat ca un intrus în cadrul familiei şi al neamului, neavând 
dreptul să-şi pună clopul pe masă, numai în cui, pentru că nimic nu-i al lui. După 
moartea socrului ginerele devine stăpânul familiei, şi familia lui era primită cu 
drepturi egale cu celelalte familii din cadrul neamului, chiar dacă purta alt nume.

Relaţiile dintre săteni şi persoanele străine care treceau sau se stabileau în 
satul lor depindeau în primul rând de religia acestora şi apoi de anumite calităţi 
ale naţiei. Străinii care erau pravoslavnici erau foarte rău priviţi, pentru că nu erau 
consideraţi creştini. Potrivit unei Legi din 1765 creştini pravoslavnici erau cei care 
credeau într-o singură divinitate, Tatăl, Fiul şi Sfântul Duh, la care Sfânta Liturghie 
se face cu pâine dospită şi cu vin cu apă caldă, care sunt prefăcute în cinstitul trup 
şi sânge al Domnului Nostru Iisus Hristos prin epicleza preotului, nu cu cuvintele 
Domnului şi cu azimă, cum socotesc latinii, care nu primesc predestinaţia calvini-
lor la mântuire şi la chin, şi care cred că rugăciunile Sfinţilor la Dumnezeu pentru 
noi au putere.

Dintre străinii de altă religie evreii erau cel mai rău priviţi, foarte rău atât din 
cauza religiei lor, cât şi a lăcomiei şi a meşteşugului de amăgit, „evreii sunt cei mai 
rău priviţi de săteni, atribuindu-le cuvântul de liftă spurcată, şi zicând că dânşii nu 
pot trăi până ce n-or spurca pe creştini” (Nadişa).
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Ţiganii erau priviţi diferit, în funcţie de comportamentul lor, unii fiind consi-
deraţi „oamenii mişei, leneşi şi vicleni, şi-i urăsc sătenii, şi din aceia se fac dintre 
dânşii bande de hoţi” (Nadişa). În localităţile în care ţiganii şi-au construit locu-
inţe stabile, de obicei la marginea satelor, „este un cătun de o parte numită ursă-
rime, unde nu sunt moldoveni de loc, numai ursari care au meşteşugul fierăritului 
şi a scripcăritului. Au case şi bordeie în pământ, muncesc, adună bani şi cumpără. 
Îs oameni buni, nu să acaţă de furtişaguri” (Scărişoara, Tecuci). În multe localităţi 
ţiganii erau consideraţi membrii ai comunităţii şi „la ei mulţi apelau fiind conside-
raţi pricepuţi în făcutul văioagelor şi lipitul caselor”.

Armenii erau priviţi de unii săteni la fel ca evreii, atribuindu-li-se cuvântul de 
spurcaţi, mai ales când se certau, zicându-le Arie spurcatul (Nadişa).

O situaţie specială o aveau ungurii, „sătenii veniţi din Transilvania sau din 
munţi, din cauza accentelor vorbirii şi a portului sunt priviţi ca unguri până se 
aclimatizează şi se obişnuieşte cu datinile locale” (Nadişa). „În localităţile din 
Moldova în care sunt cătune locuite numai de unguri, stabiliţi aici mai de mult 
şi îndeletnicindu-se cu meserii, şi ţinând obiceiurile românilor sunt consideraţi 
pământeni, nu străini” (Brusturoasa).

Orăşenii nu prea erau văzuţi cu ochi buni de către săteni, deoarece muncesc 
mai puţin şi trebuie să fie asiguraţi cu bunuri de către săteni „dacă n-am fi noi să 
vă tot aducem, voi n-aţi putea trăi” (Nadişa), iar unii orăşeni sunt „lepădaţi de 
lege, de port şi de obiceiurile strămoşeşti” (Nadişa).

Sătenii care doreau să se mute la oraş, dacă erau cu dare de mână, erau pri-
viţi bine, ca nişte oameni care vor să facă un pas înainte (Dofteana), în timp ce 
ceilalţi erau consideraţi de consăteni ca oameni leneşi care „fug din sat ca să nu 
mai muncească din greu, şi se duc la oraş ca să trăiască mai uşor” (Brusturoasa).
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RESTAURARE şI REAşEzARE ÎN COMUNITATE, 
SEPTEMBRIE 2014. BISERICA Buna VeStIre 

șI arhanghelul MIhaIl, SATUL URșI, 
COMUNA POPEșTI, jUdEțUL VâLCEA

Mihaela arsene

REsTORATION AND RELOCATION IN COMMUNITy. sEPTEMbER 
2014. annunciation and archangel Michael ChURCh 

URŞI VILLAGE, POPEŞTI COMMUNE, VâLCEA COUNTy

The church of Urşi Village from Valcea County is one of the churches rediscovered in 
the campaign of the foundation DALA between 2007 and 2009 in Northern Oltenia 
and Southern Transylvania. Wooden churches (of cemetery) were classified as 
historical monuments of A and B categories, dated 17th–19th centuries, partly or 
totally abandoned and most of them having remarkable architectural details and 
large painted areas found in an advanced state of repair or even in collapse.
Restoration of the church of Urşi Village was included in the project “60 wooden 
churches” which besides cultural values takes aim at the community that gave 
its consent for the intervention.
This is an ongoing project and the session of August – September 2013 aims to: 
– Execute the infrastructural works: foundations and plinth (preceded by sus-
pending the construction)
– Settle the church (restored to vertical position), after replacing the compo-
nents that pose a threat to the stability of the construction and to the state of 
health of the structure
– Urgently insure the interior and exterior painting
The secondary objective was to achieve a small museum in the village as a 
materialization of the idea of reinsertion in the community perception of the 
historical and cultural values of this church as a living part of the community life.
Keywords: church, historical monument, Urşi Village, Vâlcea County

Cuvinte cheie: biserică, monument istoric, satul Urşi, judeţul Vâlcea.

În perioada 2007–2009 au fost depistate în Sudul Transilvaniei si Nordul 
Olteniei (judeţele Hunedoara, Alba şi Vâlcea) 60 de biserici de lemn (de cimitir), 
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toate clasate monument istoric de categoriile A si B, datate sec. XVII–XIX, parţial 
sau total abandonate, majoritatea având pe lângă detalii de arhitectură remarca-
bile şi mari suprafeţe de pictură, care se aflau într-o stare de degradare avansată, 
chiar în stare de colaps.

Conferinţa de la Veneţia stabilea prin Carta de la Veneţia emisă acum 50 de 
ani: Conceptul de monument istoric acoperă nu numai opera arhitecturală majoră 
în care se găseşte mărturia unei civilizaţii particulare, a unei dezvoltări semnifica-
tive, dar şi lucrărilor mai modeste ale trecutului ce au acumulat semnificaţie cultu-
rală odată cu trecerea timpului”. 

În consens cu această recomandare a fost iniţiat în 2009 proiectul 60 de bise-
rici de lemn de către arhitetul Şerban Sturza, care afirmă că 60 de biserici de lemn 
nu este un program de cult, ci este un program cultural. Nu este un program care 
vizează însă numai partea culturală, pictură şi arhitectură în biserică sau peisaj, 
vizează şi comunităţile, pentru că degeaba – s-a observat asta – restaurezi sau 
conservi o clădire, indiferent că eşti în sat sau în oraş, dacă comunitatea nu este 
interesată completând cu precizări în legătura cu titulatura proiectului: Este un 
nume generic. În fiecare dintre aceste regiuni sunt între 50 şi 80 de biserici de lemn 
şi noi am ales cifra de 60 ca să dăm o imagine asupra importanţei lor ca grup, 
nu ca obiect individual şi ca elemente care fac parte dintr-un peisaj cultural foarte 
important.

În acest proiect se înscrie intervenţia de restaurare la biserica Buna Vestire 
si Arhanghelul Mihail din satul Urşi, comuna Popeşti, judeţul Vâlcea, desfaşurată, 
conform solicitărilor preotului în consens cu dorinţa comunităţii.

Istoric. Ridicată la hotarul satului Urşi cu cel al Cuceştilor, pe malul stâng al 
râului Luncavăţ, pe moşia celor doi ctitori: Ion Danciu şi Popa Constandin, bise-
rica nu are o dată certă a edificării.

În grinda de deasupra uşii bisericii este săpată data 7303 de la facerea lumii, 
corespunzătoare anilor 1794–1795 d.Chr., însemnarea fiind, însă considerată ulteri-
oară construirii bisericii, iar în conformitate cu literatura de specialitate se propun 
două variante: 1757/358 şi 1784/359.

În 1843 datorită d(umnealui) d(omnul) praporgic Nicolae Milcoveanu – care 
s-au sculat întru ajutor, de-au pus-o pe temelie, au coperit-o si au reînnoit-o cu 
zugrăveală.

Supravieţuieşte unui cutremur în 1850, dar odată cu construcţia bisericii de 
zidărie cu hramul Sf. Ioan Botezătorul, pe locul donat de familia Stamate Bengeanu 
în 1913, ramâne capelă funerară, ultima liturghie oficiindu-se aici în 1965. 

Lipsa de interes a comunităţii şi nefolosirea sa accentuează degradarea, asa 
cum o arată fotografiile martor, existând doar o intervenţie personală şi singulară a 
preotului Valentin Şerban în 1988, care încearcă să protejeze interiorul bisericii prin 
aşezarea unui strat de carton asfaltat (aşezat peste învelitoarea de şiţa degradată).

În 2004 este înscrisă în Lista Monumentelor Istorice cu indicativul 
VL-II-m-B–09954.
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Biserica este o construcţie cu dimensiuni modeste (8,50 × 4,63) aparţine unui 
tip străvechi de edificare, înscriindu-se în categoria plan dreptunghiular simplu 
cu absidă nedecroşată. Sistemul constructiv este din bârnă de stejar încheiată în 
coadă de rândunică, având pe pronaos şi naos boltă semicilindrică susţinută pe 
arce intermediare (naos); aceasta se descarcă pe o cosoroabă interioară, la fel ca 
şi semicupola din segmente care acoperă absida altarului.

Şarpanta se descarcă pe cosoroaba exterioară susţinută de console izolate 
sau de prelungirea pereţilor, formând o streaşină generoasă. 

Pictura interioară şi exterioară este realizată în tehnica al fresco pe un suport 
de mortar de var cu nisip, în proporţie de 1: 7 şi adaos de câlti, aşezat direct pe 
bârnele de lemn crestate pentru a înlesni priza.

Istoric intervenţie. Biserica se degrada treptat, tălpile de pe latura nordică 
au colapsat şi biserica s-a înclinat către Nord, fiindu-i pusă în pericol stabilitatea.

Evenimentele dramatice accelerează intervenţia asupra bisericii: în 2009 
cade bolta altarului ceea ce declanşează acţiunea cumulată a OAR, Fundaţia Pro 
Patrimoniu şi colaborarea cu instituţiile locale.

– 2009 se întocmeşte în regim de voluntariat releveul bisericii cu studenţi de 
UAIM sub îndrumarea arh. Gabriel Panasiu.

– 2010, iulie – se realizează cu sprijin material şi financiar al Fundaţiei Pro 
Patrimoniu (arh. Şerban Sturza), O.A.R. şi Firma Cosimex (ing. Viorel Iordan), 
structura de protecţie provizorie şi protejarea perimetrală cu plasă a bisericii;

– Se desface învelitoarea din şiţă şi şarpanta. 
– 2010–2013. Proiectul de restaurare – în regim de voluntariat în faza DTAC 

(inclusiv studiul istoric) de către arh. Virgil Apostol şi arh. Ştefan Bălici,.
– Expertiza biologică aparţine biologului Ioana Gomoiu. 
– Proiectul cultural Drumul lemnului (în care este inclusă biserica din Urşi) 

uneşte puncte de interes din judeţele Vâlcea şi Gorj. Acesta dezvoltă conceptul 
de turism cultural care, prin redescoperirea siturilor şi monumentelor concură la 
menţinerea lor viabilă, aducând şi beneficii culturale şi economice populaţiei.

– Se fac intervenţiile de urgenţă de protecţie şi conservare a picturii in situ.
– Se desface bolta, elemente din aceasta se depozitează în adăpostul tempo-

rar construit la intrarea în cimitir, iar o parte sunt transferate la UNARTE, unde se 
restaurează la fel ca şi icoanele de iconostas. 

– Se conservă pictura interioară şi exterioară prin protejarea cu foiţă japo-
neză, de către studenţii UNARTE sub conducerea prof. Dan Mohanu.

Sesiunea de intervenţie 2013 a avut ca obiective: 
I. Lucrări de restaurare – conservare biserică
a. executarea lucrărilor de infrastructură
b. lucrări de conservare şi restaurare a structurii de lemn, aşezarea bisericii 

pe fundaţie
asigurarea şi protecţia în regim de urgenţă a picturii 
II. Realizarea proiectului de muzeu
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Lucrările s-au desfăşurat condiţionat de cerinţele tehnologice în doua etape: 

Etapa I – 12/17 august 
Echipa pluridisciplinară: arhitecţi – 4 tinere arhitecte voluntare – Fundaţia 

Pro Patrimoniu, restauratori pictură – studenţi UNARTE, 3 voluntari – Fundaţia 
Pro Patrimoniu, restauratori lemn şi lucrări infrastructură – echipa Gavrilă 
Cocean, Maramureş, muncitori necalificaţi – voluntari săteni; cercetare arheolo-
gică – 2 arheologi – Muzeul Judeţean Vâlcea Aurelian Sacerdoţeanu, coordonator 
– arh. Mihaela Arsene, diriginte de şantier – ing. Victor Lăcătuş; voluntar principal 
– preotul Valentin Şerban, Primăria comunei Popeşti – primar Şerban Constatin, 
viceprimar.

Organizare de şantier: în regie proprie, ceea ce a însemnat apelul la bunăvo-
inţa vecinilor, a autorităţilor şi autodotare.

Aprovizionare cu materiale de construcţie: Fundaţia Pro Patrimoniu (lemn şi 
pasta de var) şi local (piatră, nisip).

Obiective 
1. Lucrări preliminare: 
– asigurarea provizorie a stratului pictural şi a fragmentelor desprinse – pre-

lucrarea iniţială a lemnului: decojire, debitare, prelucrare brută
– tratarea cu Biocid a elementelor nou confecţionate
– asigurarea stabilităţii construcţiei în vederea suspendării 
– degajarea tălpilor în vederea extragerii lor şi evacuarea pământului de 

umplutură
– desfacerea cosoroabelor, a structurii pridvorului şi a tălpilor
– suspendarea şi ridicarea bisericii pentru a permite executarea lucrărilor de 

infrastructură;
2. Lucrări de executat: 
– infrastructura (practic lucrări de subfundare, având în vedere că nu dispu-

neam de un teren complet liber)
– săpătură fundaţii la 1,0 m adâncime, 
– executare fundaţii
– executare soclu;
3. Lucrări suplimentare
– documentarea lucrărilor: foto ale releveului pieselor înlocuite, desene si 

foto ale sistemului de suspendare.
Un punct special a fost pregătirea spectacolului ALEXANDRU TOMESCU, vio-

lonistul care cântă cu vioara STRADIVARIUS, de data aceasta cu vioara personală, 
nu mai puţin impresionant.

Desfăşurarea lucrărilor
Concomitent cu lucrările de îndepărtarea pamântului de umplutură din inte-

riorul bisericii s-au efectuat lucrările specifice cercetării arheologice. În afara unor 
fragmente ceramice, fragmente de sticlă şi a unor piese metalice s-a descoperit în 
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proscomidie ceea ce s-a numit tezurul monetar, adică un ulcior cu creiţari (kreu-
zer). Acesta conţine 99 de piese, 26 din cupru – datate 1816 şi 63 din argint emise 
între 1755 şi 1848 la Viena, Kremnitz, Praga sau Alba Iulia. Tezaurul a fost depus în 
custodie la Muzeul Judeţean Vâlcea, urmând a se reîntoarce în Urşi după definiti-
varea muzeului din comună şi asigurarea condiţiilor de securitate.

După executarea lucrărilor de degajare a pământului în zona adiacentă tălpi-
lor de Sud si Sud-Est s-au descoperit fundaţiile vechi (din bolovani de râu aşezaţi 
într-un strat la aproximativ 20 cm faţă de cota terenului actual) aferente pereţi-
lor exteriori şi pridvorului, dar nu şi pereţilor interiori, cu menţiunea că, aferent 
laturii de Sud şi altarului pe latura Sud – Vest, acestea se aflau în afara peretelui. 
Una dintre ipotezele raportului cercetării arheologice, referitor la aceasta, este că 
biserica a fost refacută în faza a doua fără a se ţine cont de fundaţia iniţială.

Fundaţia a fost cartată, de către arheologi în colaborare cu arhitectele volun-
tare, iar bolovanii au fost înglobaţi în noua fundaţie.

Momentul cel mai important şi spectaculos al lucrarilor preliminare a fost 
pregatirea şi executarea suspendării construcţiei şi ridicarea ei. Anterior acesteia 
s-au demontat cosoroabele interioare şi exterioare, care, din cauza degradărilor 
majore urmau a fi înlocuite, ca şi structura pridvorului, pentru a da libertate de 
mişcare întregii structuri.

Pentru pregătirea suspendării au fost luate în considerare două aspecte: 
– asigurarea protecţiei picturii cu hârtie japoneză (sau hârtie velur) lipită cu 

adeziv reversibil pe bază de celuloză 
– asigurarea stabilităţii construcţiei prin consolidarea colţurilor şi a margini-

lor de goluri cu scândură, a elementelor nelegate de structură (timpane) cu scân-
duri de legătură în planul lor şi între elemente), rigidizarea pereţilor prin tensio-
nare cu chingă atât la interior cât şi la exterior.

Cu ajutorul cricurilor (vinciuri) fixate prin decuparea provizorie a peretelui şi 
tălpii, s-a desprins peretele de talpă, în aşa fel încât să se poată introduce primele 
blane, care au fost aşezate pe buşteni, atât la interiorul cât şi la exteriorul pereţi-
lor, ulterior fiind extrase tălpile.

Procedura de ridicare a structurii constă în ridicarea succesivă cu 5–10 cm a 
peretelui, într-o mişcare circulară pe traseul punctelor de sprijin (fixate pe fiecare 
latură în centrul de greutate), urmată de introducerea unui element de susţinere 
(blană, lăturoaie). Finalizarea acestei operaţii s-a făcut prin repetarea acestei pro-
ceduri până când s-a ajuns la o înălţime de 80–90 cm faţă de cota terenului, cotă 
care a permis începerea lucrărilor de subfundare.

Este de menţionat faptul că aceste lucrări preliminare s-au desfăşurat de cele 
mai multe ori (exceptând prelucrarea lemnului), concomitent si suprapunând 
oameni şi proceduri, ceea ce arată disponibilitatea de adaptare şi profesionalis-
mul participanţilor la operaţiuni.

Suspendarea, ridicarea pereţilor şi degajarea terenului au permis începerea 
lucrărilor de săpătura pentru fundaţii.
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Lucrările la fundaţii au fost marcate de slujba ţinută de preotul paroh şi aşe-
zarea în fundaţii a unei pietre care are scrijelită pe ea o cruce, iar sub aceasta anul 
2013, anul unui alt început. Fundaţiile s-au executat din piatră de râu cu mortar 
de var cu adaos praf de cărămidă, iar soclul s-a executat din piatră de carieră cu 
acelaşi tip de mortar, având o înălţime variabilă de 20–40 cm.

La dimensionarea soclului s-a avut în vedere ca imaginea finală să fie în con-
cordanţă cu imaginea menţionată de istoricul Radu Creţeanu referitor la acest 
tip de biserică: (fundaţiile) nu sunt vizibile la suprafaţa terenului, dând impresia 
aşezării bisericii direct pe sol, cum se întâmplă la multe biserici din judeţul Vâlcea.

Etapa a II a – 27 august/13 septembrie 2013
Obiective: 
a. Lucrări aferente restaurării bisericii
– restaurararea sau înlocuirea elementelor constructive, în funcţie de gradul 

de degradare mecanică sau în urma unui atac biologic
– aşezarea pe soclu a structurii bisericii
– închiderea şantierului şi protejarea lucrărilor şi a materialelor de construc-

ţii rămase.
Desfăşurarea lucrărilor etapei a II-a
1. Au fost confecţionate şi aşezate pe poziţie tălpile principale – tălpile lungi, 

latura Nord/Sud si cele aferente altarului după deplasarea succesivă a punctelor 
de sprijin, ulterior au fost decupate în vederea chertării (îmbinării) cu tălpile inter-
mediare ale pereţilor interiori (nou făcute) sau ale altarului.

2. Pentru primele bârne de peste talpă am optat pentru păstrare, în măsura 
în care o permite siguranţa structurală a materialului original, aşa încât am recurs 
la placări sau înlocuiri parţiale solidarizate cu cuie de lemn, confecţionate pe 
şantier.

3. Având piesele componente pentru refacere a pereţilor s-a început proce-
dura de coborâre concomitent cu cea de montare şi ajustare a îmbinărilor, des-
faşurată în sens invers celei de ridicare, ca atare prin extragerea blanelor (distan-
ţieri) şi coborârea lentă a structurii; această procedură este extrem de delicată şi 
necesită un meştesug pentru a adapta noua structură celei vechi, aşadar se face 
lent, necesită timp şi migală.

4. S-au aşezat consolele, cosoroabele exterioare şi cele interioare, parţial pla-
cate cu lemn nou, în aşa fel încât să păstrăm cât mai mult din pictura existentă 
pe intrados.

Lucrările la structura de lemn au fost completate cu lucrări de sistematizare 
a terenului adiacent bisericii pentru a drena apele pluviale, lucrări de refacere şi 
reparaţii ale structurii de închidere şi protecţie a monumentului, depozitarea pro-
tejată a materialelor (lemn stejar) rămase, sortarea, etichetarea în vederea identi-
ficării şi transportul componentelor de lemn dezafectate din structura clădirii, care 
vor deveni parte componentă a muzeului proiectat şi mărturie a ceea ce a fost.
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Proiectul muzeului din localitate
Proiectul muzeului a fost în primul rând materializarea ideii de reinserare în 

conştiinţa comunităţii a valorii istorice şi culturale, a acestei biserici ca parte vie a 
vieţii acesteia. Acesta este motivul pentru care oferta pimăriei comunei, o sală din 
grădiniţa devenită prea neîncăpătoare pentu copiii satului a fost salutară. A fost 
definitivat şi inaugurat cu ocazia Watch Day în septembrie 2014.

Principiile care au stat la baza intervenţiei de restaurare în acord cu prin-
cipiile Cartei de la Veneţia au fost minima intervenţie, compatibilitatea şi 
reversibilitatea, respectarea substanţei vechi, purtătoare de mesaj istoric a 
monumentului.

Aceasta înseamnă că au fost înlocuite numai componentele structurale sau 
părţi din ele, iremediabil distruse sau care pun în pericol starea de sănătate a 
întregii structuri, lemnul folosit la înlocuiri parţiale sau totale a fost de aceeaşi 
esenţa cu originalul şi a fost prelucrat în tehnica specifică, respectând întru totul 
geometria originală.

Piesele înlocuite au fost marcate pe releveul original. 

Concluzii
În conformitate cu articolul 4 din Carta de la Venetia conservarea monumen-

telor impune, mai întâi de toate, permanenţa întreţinerii lor şi condiţionându-l 
dar şi derivând din el, articolul 5 conservarea este favorizată de faptul că acestea 
(monumentele) sunt destinate pentru o funcţie utilă în societate. Acesta este dezi-
deratul către a cărui rezolvare au fost făcute demersurile noastre: pe de o parte 
asigurarea că în biserică se va sluji după restaurare şi mai ales conştientizarea 
populaţiei satului referitor la valoarea acesteia.

Implicarea sătenilor a fost determinată de imboldurile date de factorii locali, 
preoţii şi primarul, dar şi de exemplul dat de voluntari, studenţi veniţi să refacă 
o construcţie dată uitării. Aceasta a fost directă, ca voluntari pentru lucrările de 
conservare/restaurare cât şi indirectă, asigurarea transportului de materiale, 
accesul la utilităţi – apă şi curent electric, unelte, ajutor punctual chiar dacă de 
scurtă durată, atât de necesar, asigurarea cazării, pregătirea şi asigurarea meselor 
de către gospodinele din sat cu produse din gospodăriile lor.

Nu mai puţin important în acest sens este realizarea micului muzeu amena-
jat în clădirea grădiniţei din Popeşti, reşedinţa de comună, lucru favorabil pentru 
integrarea sa în comunitate şi în conştiinţa oamenilor, dar mai ales a copiilor.

Muzeul este de fapt parte din grădiniţă, o sală de clasă dezafectată (în care 
piesa centrală este macheta scheletului bisericii) şi holul; sunt spaţii în care sunt 
aşezate fragmentele structurii de lemn înlocuite, pe pereţi sunt imagini care ilus-
trează restaurarea, dar şi elemente de port popular donate de săteni, aşa încât 
spaţiile acestea modeste devin o lecţie continuă de istorie locală. Se preconizează 
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ca după asigurarea condiţiilor de securitate şi de punere în valoare să revină aici 
tezaurul descoperit în altar în timpul săpăturilor.

Bisericile de lemn din sudul Transilvaniei şi din nordul Olteniei au fost incluse 
pe lista celor mai ameninţate situri culturale din Europa în timpul Congresului 
moştenirii culturale de la Viena, informează AFP, citat de Mediafax. 

Nu este o mândrie să fii nominalizat printre siturile cele mai periclitate, ar fi fost 
mai bine să nu existe situri periclitate, pe de-o parte. Pe de altă parte, trebuie să ştiţi 
că vizibilitatea pe care o dă acest titlu, să fii nominalizat în cele 7 situri periclitate 
din Europa (...) înseamnă să fii vizibil. Să fii vizibil înseamnă la un moment dat să 
poţi să ai conexiuni şi conexiunile acestea să te ajute să procuri fonduri, specialişti, 
să fii introdus la un moment dat într-un program naţional sau internaţional. Deci 
este un lucru foarte important, a declarat arhitectul Şerban Sturza, preşedinte 
OAR Bucureşti.

10 octombrie 2014 – Experți în patrimoniu și domeniul financiar de la 
principala organizație europeană de patrimoniu Europa Nostra și Institul Băncii 
Europene de Investiții au vizitat în perioada 6–9 octombrie 2014 biserici de lemn 
reprezentative din sudul Transilvaniei și nordul Olteniei, incluse în lista Celor mai 
periclitate 7 situri din Europa în 2014.... 

Experții vor ajuta la formularea unui plan de acțiune care să includă aspecte 
tehnice și financiare pentru conservarea acestor biserici până la sfârșitul acestui 
an. 
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dESPRE NEAMUL BOIERILOR MEHEdINţENI 
PăIANU (dE LA ţăRANI LIBERI LA BOIERI 

dREGăTORI SAU dEMNITARI)

Nicolae chipurici

AbOUT bOyARs MEhEDINTI NATION PăIANU (FROM ThE FREE 
PEAsANTs TO NObLEMEN OFFICERs OR OFFICIALs)

The author of the research resumes the theme of the Romanian nobility and its 
decisive part accomplished since the establishment of the Romanian medieval 
state until the abolition of the nobility as a political, economical and cultural insti-
tution. This theme, although disputed by the politicized history, was and contin-
ues to be actual and evident. From this perspective are presented the evolution 
and genealogy of the nation of boyars named PĂIANU. The information found in 
documents from 16th–19th centuries certifies that Păianu boyars were related to 
Craioveşti, Obedeni, Brădeşti, Portăreşti, Filişani, Bibeşti, Vlădăieni boyars and 
had an important role in the administration and political life of the country.
Keywords: genealogical sketch, Păianu boyars, ot Paia from Paia village, 
Mehedinţi, administration of county, political role

Cuvinte cheie: schiţa genealogică, boierii Păianu, ot Paia – din satul Paia, 
Mehedinţi, administrarea ţării, rol politic.

Noţiunea de neam defineşte înrudirile prin sânge şi/sau alianţe ale unei per-
soane, personalităţi, boier, nobil, moşnean sau ceată de moşneni, ţăran liber sau 
aservit (român, clăcaş, iobag), conducător de stat ori ale familiilor acestora cu 
toţi ascendenţii lor până la primul autor (strămoş, moş), în ordine cronologică, 
continuând cu descendenţii până la ultimul în viaţă, în aceeaşi ordine cronolo-
gică crescândă. Noţiunea de neam a avut şi are şi alte înţelesuri: origine, obârşie, 
apartenenţă, popor, naţionalitate, cetăţenie, etnie, nobleţe, boierie.

În Ţara Românească, în cursul secolelor XVII–XIX (până la 1858), boieria nu a 
fost ereditară, ci de demnităţi (dregătorii şi funcţii)1, deci nu echivala cu nobleţea 
occidentală.
1 Nicolae Stoicescu, Sfatul Domnesc şi marii dregători din Ţara Românească şi Moldova (sec.XIV–

XVII), Editura Academiei R.S.R., Bucureşti, 1968, p. 37–38
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În Ţara Românească în rândul boierimii de moşii şi de dregătorii (ranguri) au 
accedat şi ţărani liberi sau moşneni, drumul parcurs fiind: slujitor sau curtean 
domnesc, jupan, boier (adică proprietar de moşii, sate etc), boier şi în acelaşi timp 
şi dregător (boier cu rang).

Cu studierea neamurilor se ocupă genealogia. 
Etnografia interferează cu alte ştiinţe, între care şi cu genealogia din faza 

ei tradiţională sau profană, cum au numit-o specialiştii2, precum şi cu istoria şi 
onomastica.

În cursul evului mediu al istoriei noastre numărul celor ce ştiau să scrie şi să 
citească era foarte mic. Se scria şi se citea la curtea domnească, în sfatul ţării, în 
logofeţii. De asemenea știutori de carte erau diecii de la moşii, diecii şi copiştii de 
la mânăstiri, precum și funcționarii din cancelariile instituţiilor centrale şi locale. 
Erau foarte mulţi boieri dregători şi nedregători (fără demnităţi) care nu ştiau 
carte, alţii puteau numai să semneze cu greutate. Într-o astfel de situaţie se aflau 
şi pârcălabii satelor şi preoţii, iar socotelile (adunările aritmetice) şi evidenţa lor 
erau făcute de către răbojari cu ajutorul răbojului3.

Premiza judecăţii despre interferenţa etnografiei cu genealogia tradiţională 
sau profană, ne-a motivat să abordăm în acest articol istoricul neamului boierilor 
PĂIANU şi genealogia lor. Numărul boierilor mehedinţeni dregători (cu demnităţi) 
şi fără demnităţi a fost mare. Numele lor, dregătoriile deţinute, date şi informa-
ţii biografice despre ei aflăm din poruncile domneşti, din ediţiile, cataloagele şi 
inventarele de documente şi manuscrise medievale, precum şi din lucrări, studii, 
articole şi comunicări despre boieri mehedinţeni publicate4.
2 Romulus Vulcănescu, Dicţionar de etnografie, Editura Albatros, Bucureşti, 1979, p. 147, unde se 

precizează că gradul de rudenie al descendenţilor dintr-un autor comun (ţăran liber, moşnean, 
boier, clăcaş etc.) nu se făcea în scris, ci oral (prin viu grai), de la tată la fiu şi de la o generaţie la 
alta, adică cu ajutorul tradiţiei. Este ceea ce, mai târziu, specialiştii au numit genealogie profană. 
În unele documente privitoare la cetele de moşneni există menţiunea că responsabilitatea ținerii 
genealogiei tradiţionale (profane) era încredinţată celui mai în vârstă moşnean al cetei, cu ţinerea 
de minte cea mai bună.

3 Nicolae Chipurici, Instituţii medievale în vestul şi sudul Olteniei. Dicţionar, Editura Damira, 
Drobeta Turnu Severin, 2014, p. 293–294. Vezi şi ‘’crescătorii ‘’, p. 164–165 

4 Dintre ediţiile de documente notăm: Documente privind istoria României – Ţara Românească, 
secolele XIV–XV, XVI şi XVII, volume publicate sub girul Academiei Republicii Populare Române, 
Bucureşti, 1951–1960; Documenta Romaniae Historica – B. Ţara Românească, vol.  I, II, III, 
IV/1966, 1972, 1975 şi 1981, vol. XI/1975, vol. XXI/1965 şi vol. XXIII/1969. Pentru anii 1369–1639 
ne-au fost surse de documentare cataloagele: Ion Radu Mircea, Catalogul documentelor Ţării 
Româneşti, 1369–1600, Bucureşti, 1947; Maria Soveja şi colaboratorii, Catalogul Ţării Româneşti 
din Arhivele Statului, vol. II, 1600–1620, Bucureşti, 1974; Doina Duca şi colaboratorii, Catalogul 
documentelor Ţării Româneşti din Arhivele Statului, vol.  III, 1621–1632, Bucureşti, 1978; Doina 
Duca şi colaboratorii, Catalogul documentelor Ţării Româneşti din Arhivele Statului, vol.  IV, 
1633–1639, Bucureşti, 1982. De real folos ne-au fost colecţiile, inventarelor şi manuscrisele de la 
Arhivele Naţionale din Drobeta Turnu Severin, Craiova şi Direcţia Arhivelor Istorice Centrale din 
Bucureşti (manuscrisul 330 ş.a.), precum şi condicile documentelor mănăstirilor Gura Motrului, 
Strehaia şi Tismana. Date şi menţiuni despre boierii mehedinţeni Păianu, precum şi alţi mulţi 
boieri dregători mehedinţeni am găsit în lucrări şi perodice. Dintre aceste surse de informare 
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De ce am ales să prezentăm tocmai pe boierii Păieni şi neamul lor? De ce nu 
am urmat criteriul alfabetic sau cronologic – alfabetic al acestor boieri mehe-
dinţeni şi al neamurilor lor? Pentru simplul motiv că, în anul 2013, în anuarul 
Muzeului Regiunii Porţilor de Fier Drobeta XXIII – Seria Etnografie, am prezentat 
studiul Neamuri de moşneni din hotarele Balta, Cireşu şi vecinătăţi atestaţi de tra-
diţie şi documente (p.  5–31). Şi cum din neamurile lor s-a remarcat moşneanul 
Lupu Buliga ot Ciovârnăşani, care în timpul domniei lui Matei Basarab a ajuns 
mare boier dregător (mare agă în sfatul Domnesc) şi s-a înrudit cu marii boieri 
Păianu, căsătorind pe fiul său Curuia cu Armanca Păianu, am considerat ca, în 
anul 2013, să prezentăm neamul Lupu Buliga şi tabla sa genealogică, iar acum să 
continuăm cu tabla genealogică a lui ION ot PAIA şi neamul său, în limita datelor 
de identificare a acestor boieri mehedinţeni.

Pe mai puţin de o pagină, Octav George Lecca, în lucrarea sa Familii boiereşti 
române, istorie şi genealogie, în anul 19005, a menţionat pe câţiva boieri Păianu: 
Ion, slugerul ot Paia, ca martor într-un act de vânzare a moşiei Găojani a lui Lupu 
paharnicul Mehedinţeanul6; Vasile, căpitan Păianu, cu fiii săi Ion şi Pârvu, atestaţi 
de un înscris în 16997; Ion Păianu, fiul căpitanului Vasile Păianu, menţionat în anii 
1700 şi 1719 ca boier filoaustriac8; fiii acestui Ion Păianu: Barbu, Tudor (Tudorache) 
şi Pârvu9; acest Pârvu avea, în 1724, două fete căsătorite: Ilinca măritată cu pita-
rul Barbu Portărescu; cealaltă, cu Drăghici Bujoreanu, boier originar din Vâlcea10.
Tudor (Tudorache), fiul lui Ion, a avut un fecior: pe Costandin (Costake) care în 
1777 era în viaţă, iar tatăl său călugărit 11. Despre Barbu, fiul cel mare al lui Ion 
Păianu, preciza că a avut doi copii, nominalizând numai pe Aniţa12.

menţionăm: Familii boiereşti române. Istorie şi genealogie (după izvoare autentice) de Octav 
George Lecca, Ediţie de Alex. Condeescu, Libra, Bucureşti, 1900; Nicolae Stoicescu, Dicţionar 
al marilor dregători din Ţara Românească şi Moldova. Sec.XIV–XVII. Edit. Enciclopedică Română, 
Bucureşti, 1971, Nicolae Chipurici, Un secol din viaţa satelor mehedinţene, 1800–1907. Catalog de 
documente, vol I, Bucureşti, 1982, precum şi revistele Arhivele Olteniei, Revista Istorică Română, 
Mitropolia Olteniei, DROBETA şi volumele Mehedinţi – istorie şi cultură. În lucrarea lui Octav George 
Lecca sunt cuprinse date şi informaţii biografice numai despre boierii Vasile, căpitan Păianu, Ion 
Păianu şi fiii lui, Barbu, Tudor şi cele două fete, prezentarea încheindu-se cu Iordache Păianu 
(p. 456). Un număr însemnat de boieri mehedinţeni dregători mari au fost cuprinşi de Nicolae 
Stoicescu în dicţionarul său pentru secolele XIV–XVII. Deşi acest dicţionar cuprinde mai mulţi 
boieri mehedinţeni dregători (un număr de 20 pentru secolele XV–XVII), sunt mari dregători 
care lipsesc, spre exemplu boierii de Severin din anii 1391–1419: Drăgan, Stănilă, Drăgoi, Radu, 
Calotă şi Aga. N. Stoicescu prezintă pe primul boier Păianu mare dregător (paharnic, ION OT 
PAIA şi pe tatăl său jupan BODIN şi la anul 1700 se opreşte.

5 Octav George Lecca, Familii boiereşti române, istorie şi genealogie, 1900. Cu adnotări, completări 
şi desene de Mateiu Caragiale. Ediţie de Alexandru Condeescu, Libra, Bucureşti, 1999, p. 456

6 Ibidem
7 Ibidem
8 Ibidem 
9 Ibidem
10 Ibidem
11 Ibidem
12 Ibidem, în realitate, potrivit documentelor, a avut pe Aniţa, Barbu şi Iordache (Iordake)
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Cu clucerul Iordache Păianu, atestast de un document din 1777 şi de un altul 
din 1782/83, se încheie lista boierilor mehedinţeni Păianu, întocmită de Octav 
George Lecca la 1900, listă având numeroase omisiuni.

Pentru începuturile Păienilor ca boieri ( jupani), apoi ca boieri – dregători 
(demnitari) la finele secolului al XVI-lea, un plus de informaţii a adus Nicolae 
Stoicescu în dicţionarul său privitor la marii dregători din Ţara Românească şi 
Moldova în secolele XIV–XVII13. Este sursa din care aflăm că ION ot Paia a fost fiul 
jupanului Bodin, de la 15 decembrie 1599 la 6 aprilie 1613 a fost comis; sluger, de 
la 6 iulie 1615 la 22 mai 1620; fost mare sluger în iunie 1620 şi mare paharnic de la 
17 septembrie 1620 la 6 septembrie 1622; a fost căsătorit cu Marina şi au avut un 
fiu, pe Laţco. Înainte de anul 1623 a decedat14.

Marina (Maria) era fiica lui Neagoe şi a Ancăi din Coieni, iar Anca era fiica 
marelui ban Şerban din Izvorani şi a Mariei, fiica lui Radu Craiovescu15.

Marina (Maria din Coiani) a fost căsătorită cu Radu Postelnicul şi împreună au 
avut pe Şerban, ajuns mare dregător şi domn sub numele de Radu Şerban16. Apoi 
s-a recăsătorit cu Nica, mare armaş (1586–1588), fost mare armaş (13–26 iunie 
1588), şi postelnic II (17 mai 1589). Marina şi Nica nu au avut copii.

La 17 mai 1589, lui Nica al doilea postelnic, şi soţiei sale Maria, fiica jupâniţei 
Anca din Coiani, strănepoată a răposatului Radu postelnicul Craiovescu, Mihnea 
Turcitul voievod le-a întărit stăpânirea peste toate satele Craiovescu, între care şi 
Paia, ’’după împărţirea făcută tuturor satelor Craioveştilor’’17. Documentele con-
temporane cuplului Nica, al doilea postelnic şi Maria din Coiani nu atestă că aceş-
tia au avut urmaşi. Este posibil ca această Marie să fi fost una şi aceeaşi persoană 
cu Marina, soţia lui Ion ot Paia, după despărţirea de Nica, urmând modelul mamei 
sale Anca, şi ea de două ori căsătorită. Existau şi circumstanţe şi interese imobi-
liare comune, ca urmare a faptului că Ion ot Paia şi Maria (Marina) stăpâneau, în 
hotarul Paia, fiecare partea sa de moşie. 

Nu este lipsit de importanţă faptul că Ion comisul, slugerul, marele sluger şi 
paharnicul este înscris în documente, cu apelativul ot paia (din sau de la Paia) iar 
Nica, nu.

13 Nicolae Stoicescu, Dicţionarul ..,op. cit.
14 Ibidem, p. 200
15 Ibidem, p. 73
16 Ibidem, p. 76 şi Documente privind istoria României. B. Ţara Românească în continuare (D.I.R), 

sec. XVI, vol 4, p.  462. Şerban din Coiani era desemnat din boierii Craioveşti după mama sa 
Maria şi bunica Anca din Coiani. Şerban Radu a fost căsătorit cu Elina, fiica banului Udrişte din 
Mărgineni, paharnic II la 17 mai1589 şi mare paharnic de la 13 dec. 1594 la 5 iulie1600. Fiica sa 
Ancuţa a fost căsătorită cu Nicolae Pătraşcu, fiul lui Mihai Viteazul, iar fiul său Constantin Şerban 
a ajuns mare dregător şi domn al Ţării (cf. N.Stoicescu, op. cit., p. 94)

17 D.I.R., sec. XVI, vol. 5, p. 402–407. Nu era toată moşia Paia a Craiovescului, ci o parte din această 
moşie. Erau şi alţi boieri care stăpâneau în moşia Paia, între aceştia fiind ION ot Paia comis, ajuns 
mare paharnic. Nica, al doilea postelnic, este atestat stăpânind la Paia, cu acte de la 17mai 1589 
(vezi şi D.I.R., sec XVI, vol 5, p. 402–407 şi Nicolae Stoicescu, op. cit., p. 76, prezentat fără urmaşi 
până la 17 mai 1589).
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Ascendentul lui Nica (mare armaş între 9 iulie 1586 şi iunie 1588) nu a putut fi 
stabilit, iar cel al lui ION OT PAIA a fost jupanul (stăpânul, boierul) Bodin. şi într-un 
caz şi în altul, antecesorii lor au fost ţărani liberi sau moşneni care au promovat 
în funcţii de curteni şi slujbaşi18ai marilor boieri dregători în Sfatul Domnesc, ai 
banilor de la Craiova, sau în steagurile de luptă ale marilor boieri din Oltenia tim-
pului19. Pe această filieră, treptat, ascendenții lui Nica și Ion ot Paia au accedat în 
rândul jupanilor (titlu dat boierilor nedregători până în 1858).

În cazul prezentei comunicări, Nica şi Ion ot Paia au marcat trecerea de la des-
cendenţii lor moşneni, slujbaşi şi jupani la boieri dregători, la boieri de neam boieresc.

Boierii Păianu şi neamul lor au purtat acest nume de la Moşia şi satul Paia, 
situate în estul judeţului Mehedinţi, pe o vale frumoasă, înconjurată, din toate 
părţile de câmpii întinse, acoperite de semănături, cu păduri şi dumbrăvi. Se 
învecinau cu Gogoşu, şi Gogoşiţa, Dolj – la est, la apus cu Bâcleşu, Petra, Corzu şi 
Bălăciţa, la nord cu Greceştii şi Busu, iar la sud cu Cleanovul de Mehedinţi şi Secu 
(Saca) de Dolj.20

Moşia şi satul medieval Paia sunt atestate de documente scrise la 16 martie 
1580, apoi la 17 mai 1589 şi la 15 decembrie 1599.21 Ele însă existau din vremea 
boierilor Craioveşti din a doua jumătate a secolului al XVI-lea, de la care au trecut 
la Anca din Coiani, la fiica sa Maria, la Nica şi apoi la Ion ot Paia.

La 1892–1894 existau două cătune Paia: „din Faţă” şi „din Dos”, care aparţi-
neau de comuna rurală Botoşeşti22, iar în anul 1793, octombrie 29, Luxandra, fiica 
lui Iordache Păianu şi soţia lui Constantin Haralamb a lăsat jumătate din moşia 
Paia a Păienilor cămăraşului GHORGACHE Iordache Păianu23.

La 1832, aprilie 19, era atestat ca stăpân peste satul Paia serdarul Tudorache 
Păianu24. De la mijlocul secolului al XIX-lea, documentele nu mai atestă neamul Păienilor 
în Mehedinţi, ci la Craiova (unde aveau case de la Iordache Păianu) şi la Bucureşti.

Studiind modalităţile de formare a numelor de locuri, Al. Graur, stabileşte 
locuri care au nume după plante25. În această categorie intră  şi numele satelor 

18 Vezi la Nicolae Chipurici, Instituţii medievale.., op. cit., p. 170, 319. Slujitorii proveneau de regulă 
din rândul moşnenilor şi pentru serviciile prestate primeau pământ domnesc în folosinţă. De la 
finele secolului termenul de slujitor a avut o sferă mult mai mare.

19 Ibidem, p. 326
20 După raionarea teritorial – administrativă (1950), Botoşeşti – Paia au fost arondate raioanelor 

Brabova, Vânju Mare (1952–1968) şi, din 16/17 februarie 1968, au fost arondate judeţului Dolj.
21 Nicolae Stoicescu, op.  cit., p.  73–74, 76, 94, 200. La 29 august 1594, a patra parte din PAIA şi 

din alte 20 de moşii şi sate ale jupânesei Marga, fiica banului Matei, au fost date în stăpânire 
mănăstirii Glavacioc de către Mihai Viteazul (D.I.R., sec. XVI, vol. 6, p. 148–150).

22 N.D.Spineanu, Dicţionarul geografic al judeţului Mehedinţi, Bucureşti, 1894, p. 38–39
23 Arh. Naţ. Craiova, Colecţia de documente, pachet LXV, doc. 2. Această jumătate de moşie fusese 

vândută paharnicesei Bibescu şi răscumpărată de Iordache Păianu, Luxandrei revenindu-i să 
stăpânească jumătate din această jumătate de moşie. (Ibidem, doc. . LXV/1din 14 sept 1793)

24 Nicolae Chipurici, Un secol din viaţa satelor mehedinţene, 1800–1907, vol.  I, Bucureşti, 1982, 
p. 78.

25 Al. Graur, Nume de locuri, Editura Ştiinţifică, Bucureşti, 1972, p. 57, art. 123
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Carpen, Ulm, Vânju, Teiu, Orzeşti, Nuci, Nucuşoara, Cireşu, Peri, Prunişor, Alunul, 
Anini, Bradu, Brânduşa, Plopi, Pluta etc. Este categoria de toponime în care s-ar 
înscrie şi moşia şi satul Paia, în sensul de tulpini de cereale şi grămezi de astfel de 
tulpini sau graminee spontane rămase după secerat sau cosit, ori adunate sub 
formă de şire şi clăi de paie ca nutreţ pentru vite.

Acelaşi remarcabil lingvist, Al. Graur, menţionează locuri cărora li s-a dat 
nume în derâdere (batjocură, de ridicularizare) şi exemplifică cu Afumaţi, Atârnaţi, 
Beteji, Broscari, Pribegi, Urlaţi, Vaideei ş.a. 26

Informaţiile edite şi inedite deja prezentate ne-au permis o relativă idenjti-
ficare a neamului Păianu, adică a celor ce l-au precedat pe ION OT PAIA (de la 
Paia sau Păianu). Ascendenţii lui Ion Păianu au fost: moşneanul ţăran liber, care 
a ajuns slujitor, fiul său slujitor, ajuns jupan şi Bodin jupan (boier şi stăpân de 
moşii), tatăl lui Ion ot Paia (Păianu).

Ascendenţii soţiei sale Marina au fost Anca, fiica marelui ban Şerban din 
Izvorani şi a soţiei Maria, care era fiica lui Radu Craiovescu. Anca (zisă şi din 
Coiani), căsătorită cu Neagoe (posibil cel din Budeşti, mare vistier în 1553) a avut 
o fiică, pe Maria. Această Marie urmaşă a Craioveştilor după mamă, a fost căsăto-
rită cu Radu postelnicul şi împreună au avut pe Radu Şerban din Coiani, viitorul 
domn Radu Şerban27.

După Radu postelnicul, Maria din Coiani s-a căsătorit cu Nica, pe care docu-
mentele îl menţionează ca dregător, pentru ultima dată, la 17 mai 1589 şi fără 
urmaşi28. Această căsătorie, probabil scurtă şi sigur fără urmaşi, a fost urmată de 
căsătoria, sub prenumele Marina, cu Ion ot Paia, fiu de boier (jupan) şi dregător în 
rang de comis la comis la 15 decembrie 159929.

Din acest moment (decembrie 1599) şi până la mijlocul sec. al XIX-lea (1840–
1860), folosind şi valorificând informaţiile din sursele edite şi inedite existente, pot 
să fie identificaţi descendenţii boierilor ION şi MARINA (MARIA) PĂIANU ot PAIA de 
Mehedinţi, iar apoi, în final, întocmită schiţa genealogică a neamului boierilor Păianu.

Potrivit documentelor care s-au păstrat, Ion din Paia, sluger, mare sluger şi 
paharnic, cu intermitenţe între 15 decembrie 1599 şi 6 septembrie 1622 (dece-
dat înainte de 27 mai 1623), împreună cu soţia sa jupâneasa Marina, au avut un 
fiu, LAŢCO comisul ot Paia, atestat de documente la 27 mai 1623, 5 iulie 1626, 28 
august 1626, 15 aprilie1629 şi 20 iulie165530.

26 Ibidem, p. 87–89, „Paie”, cu înţelesul de ceva făcut netemeinic, şubred, prost făcut, sau om de paie, 
fără personalitate, servil. Noţiunea de pai (paie) este din punct de vedere etimologic, de provenienţă 
latină: palea, ae. Vezi şi la Cristian Ionescu, Mică enciclopedie onomastică, Bucureşti, 1975, p. 11.

27 Radu Şerban din Coiani era descendent al Craioveştilor şi cu Elina, fiica banului Udrişte din 
Mărgineni, a avut trei copii: Ancuţa=cu Nicolae Pătraşcu, fiul lui Mihai Viteazul; Constantin 
Şerban, ajuns şi el domn al Ţării Româneşti şi pe Elina=Constantin Cantacuzino (vezi pe larg la 
Nicolae Stoicescu, op.. cit., p. 94)

28 Nicolae Stoicescu, op. cit., p. 76
29 Ibidem, p. 200
30 Ibidem şi Arh. Naţ. Centrale Istorice (A.N.C.I.) Bucureşti, ms. 330, p. 263–264
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Comisul LAŢCO PĂIANU a fost căsătorit cu Stanca din Brădeşti, soră a lui Barbu 
Brădescu mare paharnic. Împreună au avut doi băieţi şi o fată: PREDA PĂIANU 
postelnicul, VASILE PĂIANU paharnicul şi pe ARMEANCA31.

PREDA PĂIANU a fost postelnic şi frate cu Vasile şi Armeanca. Nu a ajuns dre-
gător. A fost căsătorit şi a avut o fiică: Vilaia, care a fost căsătorită cu Gheorghe 
logofătul din Obedin (Dolj). Împreună au avut au avut pe Pătru Obedeanu. Vilaia 
era nepoata lui Barbu Brădescu, mare stolnic şi paharnic 32.

ARMEANCA PĂIANU a fost căsătorită cu fiul lui Lupu Buliga, CURUIA, care a fost 
mare dregător, între ianuarie1656 şi iunie 1682, cu intermitenţe până la rangul de 
mare medelnicer, mare clucer, mare pitar şi mare paharnic. A terminat biserica 
mănăstirii Topolniţa, începută de tatăl său, a avut un fiu care a ajuns mare dregă-
tor (Preda) şi o fiică Hârşova, care s-a călugărit sub numele de Hristina monahia. 
Marele boier dregător Curuia a decedat înainte de 27 iulie 168233.

VASILE ot PAIA, fiul lui Laţco Păianu comisul şi frate cu Preda pitar Păianu şi cu 
Armeanca, în timpul domniei lui Antonie (1669–1672), căpitan în cartea de jude-
cată a marelui ban al Craiovei (Ghica) privitoare la satul Corzu – Mehedinţi, a fost 
menţionat astfel: paharnicul Vasile ot Paia34.Acest paharnic a fost menţionat, sub 
numele de Vasile ot Paia, fratele lui Preda pitar Păianu şi la 22 septembrie 1656 şi 
în anul 168735. El a avut doi fii: Ion şi Pârvu 36. 

ION PĂIANU, boier de Mehedinţi, secundae class în timpul ocupaţiei austriece 
în Oltenia, a fost implicat în instalarea şi activitatea administraţiei austriece în 
provincia Oltenia a Imperiului Habsburgic alături de fiii săi, mai ales a celui mare, 
Barbu37. 

Despre Pârvu, fratele lui Ion şi fiul paharnicului Vasile ot Paia (Păianu) nu 
avem informaţii edite sau inedite.

ION VASILE PĂIANU a avut trei fii: Barbu, Tudor (Tudorache) şi Pârvu38.
BARBU I. PĂIANU a avut un rol important între boierii mehedinţeni şi olteni care, 

ca filoimperiali, au servit Curtea imperială de la Viena în administrarea Olteniei 
ocupate între 1716–1739. Judeţul Mehedinţi a fost împărţit în patru plase admi-
nistrative. Directorul superior al administraţiei austriece a Olteniei, cu aprobarea 
Curţii de la Viena, l-a numit ca ispravnic la conducerea uneia din cale patru plăţi 
pe boierul Barbu Păianu39. În anul 1735 au fost schimbaţi vornicii care conduceau 
31 Nicolae Stoicescu, op.. cit., p. 200; (A.N.C.I.) Bucureşti, ms. 330, p. 263–268 şi Octav George Lecca, 

op. cit., p. 456
32 Nicolae Stoicescu, op. cit., p. 76
33 Ibidem, p. 163–164, pe larg.
34 A.N.C.I.Bucureşti, ms. 330, p.  266–266v şi D.Bălaşa, Documente inedite cu privire la doi mari 

dregători mehedinţeni din sec. XVIII, în Mehedinţi – Istorie şi Cultură, vol. 2, Drobeta Tr Severin, 
1980, p. 269

35 A.N.C.I.Bucureşti, loc cit. p. 266v, 268v

36 Octav George Lecca, op. cit., p. 456
37 Ibidem
38 Ibidem
39 Nicolae Chipurici, op. cit., p. 222. Numirea a fost făcută în 15 0ctombrie 1719 şi ocupa funcţia de 
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fiecarte din cele cinci judeţe oltene, numindu-se câte un austriac şi un român. La 
Mehedinţi, ca vornic român, a fost avansat Barbu Păianu. În această demnitate este 
atestat de documente şi la 24 martie 173840. Ocupaţia militară austriacă în Oltenia 
s-a sfârşit în anul 1739 şi s-a revenit la rânduielile şi instituţiile Ţării Româneşti, la 
dregătoriile ei dinainte de 1718. Barbu Păianu şi-a menţinut rangul de vornic, apoi 
de biv (fost) vornic (1742), după care i s-a acordat dregătoria de medelnicer şi de 
mare şi fost mare medelnicer în Marele Divan al ţării (atestare din 29 aprilie 1755)41.

TUDOR (TUDORACHE) PĂIANU, fratele lui Barbu, a avut un singur fiu: pe 
Constantin. Acestui CONSTANTIN i-a urmat fiul său Tudorache serdar Păianu.

PÂRVU PĂIANU, fratele mai mic al lui Barbu şi Tudor, a avut două fiice urmaşe: 
pe ILINCA şi o altă fată.

ILINCA PĂIANU a fost căsătorită cu pitarul Barbu Portărescu, unchiul lui Matei 
Bujoreanu (1763, Biblioteca Academiei, doc. 1068/83): Ilinca şi Barbu Portărescu 
au avut un copil: pe TOMIŢĂ, care, împreună cu părinţii au vândut moşia Paia 
nepotului lor ŞTEFAN BIBESCU, pe jumătate42.

BARBU, cel mai mare dintre fiii lui Ion Păianu, a avut doi băieţi şi o fată: pe 
IORDAKE (IORDACHE), pe BARBU şi ANIŢA.

IORDACHE PĂIANU nu a ajuns mare dregător. A fost, conform atestărilor docu-
mentare din anii 1776, 1779, 1780, 1781, 1782–1784, clucer za arie, mare clucer za 
arie, fost mare clucer za arie, vătaf za copii (1782) şi a avut rang de serdar, ispra-
vnic al judeţului Gorj43. Iordache Păianu a fost căsătorit cu Ruxandra (Rusanda), 
posibil din familia Vlădoienilor, cu care s-au înrudit. Împreună au avut doi băieţi 
(pe Barbu şi Ghergache) şi o fată (pe Luxandra)44.

Iordache (Iordake) a fost alături de boierii Vlădăieni şi Brăiloiu, ctitorii Bisericii 
Sf. Spiridon din Valea Vlăicii – Craiova. La decesul său din 5 septembrie 1783, în 
această biserică a fost înmormântat. La 12 martie 1789, soţia sa Ruxandra a dece-
dat la Bucureşti. A fost înmormântată de marele serdar Matei Filişanul, fiul Aniţei, 
sora soţului său45. Ulterior, de la Biserica Iancului din Bucureşti a fost adusă la 
Craiova şi reînhumată alături de soţ. 

ispravnic de plasă şi în 1727, deşi durata funcţiei era de patru ani. D. Bălaşa, în lucrarea citată, 
preluând informaţia de la Al. Bălintescu, dintr-un catalog al arhivei generalului Magheru, îl 
menţionează greşit ca ispravnic de judeţ în ian. 1733, în perioada 1719–1739, judeţele oltene 
fiind conduse de vornici (Ibidem, p. 347–248, respectiv D.Bălaşa, op. cit., p. 269)

40 D. Bălaşa, op.  cit., p.  269. La 18 febr. 1735 era atestat şi hotarnic (A.N.C.I. Bucureşti, ms.446, 
p. 17–17v).

41 D. Bălaşa, op. cit., p. 270
42 Biblioteca Academiei Române, doc. 1068/60; 1068/ 57; 1068/60; 1068/81–84. La 22 noiembrie 

1763 jumătate din jumătatea de moşie Paia a Ilincăi şi Barbului Portărescu a fost vândută de 
Mihai Bujoreanu lui Hagi Ivan Pop (Biblioteca Academiei, doc. 1068/82 şi 83) pe furiş (Ibidem, 
1068/84). Ulterior a fost răscumpărată de Iordache Păianu şi la 29 oct 1793, dată cămăraşului 
Gheogache . 

43 D. Bălaşa, op. cit., p. 270–271
44 Ibidem, p. 273
45 Ibidem.
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BARBU, fiul lui Iordache Păianu, în anii 1788–1789, s-a remarcat în luptele 
cu turcii, iar în decembrie 1802 era menţionat cu rang boieresc de medelnicer şi 
membru în Divanul Craiovei.46 

GHEORGACHE, fiul lui Iordache Păianu serdar şi al Ruxandrei, este menţionat 
de un document din 14 septembrie 1793. Era cămăraş şi alături de părinţii săi, 
revendica stăpânirea peste jumătate din moşia Paia, moştenire de la Pârvu şi Ion 
Păianu, dar vândută păhărnicesei Bibescu şi răscumpărată de Iordache Păianu, 
tatăl său47.

LUXANDRA, fiica lui Iordache Păianu şi a Ruxandrei Păianu, la 29 octom-
brie 1793 este căsătorită cu Constantin Haralamb şi lasă fratelui ei cămăraşul 
Gheorgache, jumătate din moşia Paia, contra cost48.

În prima jumătate a secolului al XIX-lea documentele menţionează pe 
Costache (Fotache) Păianu, medelnicer, stăpân de moşii şi ginerele boierului 
Dincă Izvoranu. Dincă (Constantin) Izvoranu a fost căsătorit cu Smaranda, care 
apoi se va căsători cu boierul Sandu Depărtăţeanu. De asemenea, tot în docu-
mente datând din 1834, plus o evidenţă din 1840, îl atestă pe NICOLAE PĂIANU, 
parucic şi comandant al Roţii 6, iar în 1850 procuror la Curtea Apelativă Craiova, 
secţia a II-a . Nu ştim dacă era fiul lui Barbu sau Gheorgache Păianu. 

Aşadar, conform Almanahului Statului din Principatul Ţara Românească pe 
anul 1850 (pp.60–64 şi 92–93), ultimul urmaş al boierilor Păianu şi al neamului lor 
atestat sub acest nume, a fost procurorul Nicolae de la Curtea de Apel Craiova-
secţia a II – a. Sub numele boierilor cu care boierii Păianu s-au înrudit, acest neam 
a continuat şi după desfiinţarea rangurilor boiereşti în Principatele Române, ca 
urmare a Convenţiei celor şapte mari puteri la Paris (7/19 august 1858). Evident 
că fără ranguri boierii şi neamurile lor au continuat să existe şi să participe la viaţa 
politică, economică socială şi culturală a ţării. 

Informaţiile aflate în documentele secolelor XVI–XIX atestă că boierii 
Păianu au fost înrudiţi cu boierii Craiovescu, Lupu Buliga, Pătru Obedeanu, Barbu 
Brădescu, Barbu Portărescu, Drăghici Bujoreanu, Matei Filişanu, Ştefan Bibescu, 
Dincă Izvoranu, Constantin Haralamb, Vlădăianu ş.a.49.

Rolul determinant îndeplinit de boierimea română timp de aproape şapte 
secole (de la constituirea statului medieval Ţara Românească şi până la desfiin-
ţarea boierimii ca instituţie) în plan politic, economic şi cultural, deşi controver-
sat de istoria politizată, a fost şi a rămas de ordinul evidenţei. Pentru restabilirea 
acestui adevăr, aprofundarea şi răspândirea lui, după o perioadă de interdicţie 
politică (1945–1989), continuată de un sfert de veac de iresponsabilă tăcere din 

46 Ibidem
47 Ibidem.
48 Arhivele Naţionale Craiova, doc. LXV/2. La 12 aprilie1839, moşia Paia se afla în stăpânirea 

serdarului Teodorache Pârâianu (Nicolae Chipurici, Un secol din viaţa satelor mehedinţene, 
1800–1907., Bucureşti, 1982, p. 77–78)

49 Schiţa genealogică anexată marchează când şi prin cine au început aceste înrudiri prin căsătorie.
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partea istoriografiei româneşti, a sosit timpul ca boierii, ţăranii liberi, moşnenii 
şi clăcaşii precum şi neamurile lor să constituie teme de cercetare şi prezentare 
ştiinţifică pentru o istorie etnografică, genealogică şi onomastică a ţării noastre. 
La împlinirea acestui deziderat, lucrările de licenţă, lucrările de grad şi tezele de 
doctorat, precum şi studiile şi articolele cercetătorilor din centre universitare şi 
judeţene ar constitui o reală, necesară şi fericită contribuţie. 
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DROBETA, Etnografie, XXIV/2014, p. 127–130

OLTENII dIN BANAT

Marius Matei

OLTENIANs FROM bANAT

Until 1918 in Banat region were found several cultural currents defined as a well 
structured zone of historical, social, cultural, artistic, linguistic and demograph-
ical identity.
At the end of the 17th century and the beginning of 18th century there were 
recorded several outpouring of immigrants from Oltenia – called bufeni (from 
German – buch – paşaport – bufean – passport owner – free pass card).
First were settled scattered families, the second outpouring of immigrants 
settled especially in mountain area where the Austrians began ferrous mining 
exploitation (Cărbunari, Straja, Satu Nou s.a), in newer mines (Oravita, Anina, 
Moldova Nouă etc). Other mass of immigrants settled in Banat Plain (Bucovăt, 
Comloşul Mare Boldur etc). The last mass of immigrants settled between 1810–
1812 in Vârciorova, Iloviţa, Baia etc). People such as: Mihai Gropşianu, Paul 
Iorgovici, Corneliu Diaconovici, Damian Izverceanu etc. became personalities 
among the Oltenian immigrants (bufeni). The area of Banat is characterized by 
unity in diversity. 
Keywords: Banat, Oltenians, bufeni, Cărbunari, Straja, Satu Nou, Oravita Sasca, 
Anina, Varciorova, Ilovita, Ciresu, man of note, Michael Gropşianu, Paul Iorgovici, 
Cornelius Diaconovici, Damian Izverceanu

Cuvinte cheie: Banat, olteni, bufeni, Cărbunari, Straja, Satu Nou, Oraviţa, 
Sasca, Anina, Vărciorova, Iloviţa, Cireşu, oameni de seama, Mihai Gropşianu, 
Paul Iorgovici, Corneliu Diaconovici, Damian Izverceanu.

Banatul a fost întotdeauna o regiune aflată la întretăierea imperiilor, drumu-
rilor de la nord la sud, de la est la vestul Europei, unde numeroase curente cultu-
rale s-au întâlnit. 

Este firesc să apară influenţe în evoluţia regiunii de-a lungul veacurilor. De 
aceea, toată dezvoltarea economică, socială, culturală, trebuie studiată alături şi 
în comparaţie cu cea a vecinilor regiunii. Deşi luată ca sumă totală, ea reprezintă 
la noi o înflorire şi este de o bogăţie – varietate fără analogie cu cele mai multe 
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din neamurile care ne înconjoară, nu va putea fi percepută dacă o considerăm în 
chip izolat. 

În acest context, Banatul se defineşte ca o zonă de identitate istorică, socială, 
culturală, artistică, lingvistică şi demografică confirmată prin cunoaşterea con-
cretă şi conceptualizarea alterităţii etnice a zonelor limitrofe de altă naţionalitate 
şi aici ne referim la Serbia şi Ungaria dar şi a enclavelor etnice din Banat1.

Unitatea etnologică se identifică cu specificul etnic, echivalent oarecum cu 
configurația culturală sau cumulul de sensuri: reţea – model – ansamblu – coerent, 
din etnologia franceză apropiate formal de pattern – ul antropologiei culturale 
nord – americane2.

Specificul etnic implică şi noţiunea de stil, rezultantă a unui proces îndelun-
gat de cristalizări şi distilări ale comunităţii umane.

În grupuri mai mici sau mai mari, oamenii se deplasează dintr-un loc în altul, 
atraşi de condiţii mai bune de trai. În trecut lucrul acesta însemna pământ. Spre 
sfârşitul stăpânirii turceşti în Banat, pământul se distribuia tuturor celor ce voiau 
să-l lucreze (cu drept de proprietate), ceea ce era în măsură să-i atragă pe ţărani 
în satele de câmpie.

Valurile de colonizări care s-au abătut peste Banatul răscolit de războaie, 
organizează şi grupează locuitorii în paradigmă administrativă impusă din exte-
rior. Administraţia a hotărât şi a ordonat teritoriul şi nu invers. Topica răsturnată 
se datorează contextului în care Banatul, prin cele trei valuri de colonişti central 
– europeni, prin migrările sârbilor şi prin mişcările de români din Ardeal către 
Banat, s-au ordonat organizat şi grupat din exterior. Banatul este un teritoriu 
„construit” de administraţia austriacă, sensibilă la ideile enciclopediştilor fran-
cezi şi Iluminismului german nuanţat ecomomic3.

Putem considera că migrarea unor grupuri de populaţie a fost determinată 
de mai mulţi factori: politici – prin dezafectarea satelor la colonizare; naţionali – 
prin gruparea din considerente etnice şi confesionale; sociali – emigranţi plecaţi 
din cauza calamităţilor naturale: inundaţii, boli, incendii; emigranţi economici.

Emigranţii din alte ţinuturi româneşti sunt fie economici, fie sezonieri (la 
strânsul recoltei, exploatări forestiere), care prin căsătorie s-au stabilit în Banat. 
Emigranţii economici veniţi şi stabiliţi aici prin transhumanţă din Mărginimea 
Sibiului şi Haţeg, economici şi sociali din Moldova şi Crişana; emigranţi econo-
mici, politici şi sociali din Oltenia; emigranţi economici şi administrativi împro-
prietăriţi la sud de Mureş pentru servicii grănicereşti pe frontiera Tisa – Mureş; 
emigranţi politici după Răscoala lui Horea din Ardeal4.

1 Lidia Gaga, Norme sociale şi atitudini individuale în obiceiurile de familie din Banat, Editura 
Mirton, Timişoara, 2003, p. 15

2 Tancred Bănăţeanu, Prolegomene la o teorie a esteticii artei populare, Editura Minerva, Bucureşti, 
1985, p. 157

3 Ibidem
4 Ibidem
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Mişcările de mare amplitudine, imigrările în Banat din Oltenia şi Transilvania, 
au dat naştere, în istoriografia maghiară, acelei teorii care trebuia să justifice 
superioritatea numerică a românilor din Banat prin acest fenomen. Punctul de 
vedere critic, obiectiv faţă de această teorie a fost formulat de istoricul D. Prodan 
în următorii termeni: „N-avem de gând să negăm o imigraţie românească în 
Banat. După alungarea turcilor, Banatul, cu pământul său fertil, cu şesurile sale 
întinse, pustii în bună parte, constituia desigur o atracţie şi pentru români, şi-apoi 
aici ispita cea mare pentru ei trebuia să fie regimul deosebit al pământului, lipsa 
proprietăţilor feudale şi deci sarcinile incomparabil mai reduse decât în iobăgia 
din ţinuturile învecinate. O cercetare sistematică nu s-a făcut încă, date ce pot 
cita multe şi o asemenea imigraţie n-ar fi decât un proces uşor de înţeles. Această 
imigraţie însă: 

– N-a fost de proporţii să producă vreo schimbare mai adâncă în compunerea 
populaţiei româneşti băştinaşe, care a impus noilor veniţi particularităţile sale 
etnice.

– Nu vine numai dinspre Principate, ci cel puţin în aceiaşi măsură dinspre 
Transilvania de unde ţăranii fugeau de iobăgie”5.

La sfârşitul secolului al XVII-lea şi începutul secolului al XVIII-lea vor fi mai 
multe valuri de imigranţi veniţi din Oltenia. Primele aşezate au fost familii răzleţe 
venite prin anii 1641–1646. 

Bufean, denumire data oltenilor care s-au aşezat în sudul Banatului, provine 
de la termenul germanic buch – carte, paşaport, necesar pentru trecerea graniţei, 
iar de la buch, prin pronunţare, se ajunge la bufean – posesorul unei cărţi de liberă 
trecere. 

Cel de-al doilea val, cel al bufenilor reprezintă un grup de emigranţi econo-
mici şi sociali, veniţi în Banat să scape de sărăcie. S-au stabilit în zona direcţiei 
montanistice bănăţene unde administraţia austriacă a început exploatarea mini-
eră şi prelucrarea minereurilor feroase. Noile exploatări necesitau un număr mare 
de oameni, aceştia fiind aşezaţi într-o zonă înaltă, neprielnică şi săracă: Ştinăpari 
(1755) şi Cărbunari; 1785 – Straja, Satu Nou şi Sânmihai. La început, aceştia făceau 
mangal pe care îl vindeau, apoi au fost angajaţi la minele şi topitoriile din zonă. 
Alţii, veniţi din judeţele Gorj şi Mehedinţi, s-au aşezat lângă noile centre miniere: 
Oraviţa, Dognecea, Moldova, Sasca şi Anina şi au format noi localităţi: Moldova 
Veche – Moldova Nouă; Sasca Română – Sasca Montană, Bocşa Română – Bocşa 
Montană etc. 

În decursul secolului al XVIII-lea şi în Banatul de Câmpie au loc mai multe 
valuri de colonizări. La Bucovăţ în 1723 se stabilesc mai multe familii din Oltenia, 
iar în anul 1734 este întemeiată localitatea Comloşul Mare cu familii venite din 
zona Craiovei, Slatinei şi Polovracilor. O parte din ei se reîntorc în Oltenia din 
cauza opresiunii habsburgice. La Boldur în anul 1739 existau două grupuri de 
români neaoşi de munteni şi bufeni veniţi din Oltenia. Următorul val vine între anii 
5 Simion Dănilă, Mişcări de populaţie în Banat, în „Analele Banatului”, Timişoara, 1984, p. 74
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1810–1812 în localităţile: Vârciorova, Iloviţa, Baia, Mănăstirea, Şcheiul Cladovei, 
Izvor, Cireşu, Vladimireşti etc.

Numele de familie al bufenilor aminteşte de satele lor de baştină: Băieş – 
Baia de Aramă; Băleanu – Băleni; Bobaşcu – Bobeşti; Gropşineanu – Gropşeni; 
Tismănaru – Tismana; Stroia – Stroieşti; Izvericeanu – Izverna etc. 

Dacă la început scopul bufenilor, dezrădăcinaţi din pământul strămoşesc, 
răspândiţi prin Banat în diferite localităţi, într-un mediu social, istoric, geografic 
nou, era de a se constitui în enclave separate, în timp, se vor integra vieţii autoh-
tone şi îşi vor aduce o contribuţie însemnată la exploatarea zăcămintelor miniere.

În vecinătatea nemţilor, bufenii vor prinde prin avantajele progresului şi gus-
tul traiului bun, trimiţându – şi copiii la şcoală şi meserii pentru ca aceştia să îşi 
poată asigura cu mai multă uşurinţă o calitate a vieţii la un standard mai ridicat. 
Astfel, nu este deloc întâmplător faptul că din rândul lor se vor ridica oameni de 
seamă: Mihai Gropşianu, Paul Iorgovici, Corneliu Diacovici, Gheorghe Crăiniceanu, 
Damian Izverniceanu etc. 

Treptat, valenţele sociale, etice şi estetice vor determina o convergenţă spre 
unitatea bănăţeană într-un sens univoc. Lanţul muntos al Carpaţilor nu a fost nici-
odată un zid impenetrabil pentru influenţe. Schimburile de populaţie, comerţul, 
meşteşugurile au permis întotdeauna o dinamică a interferenţelor. Banatul este o 
regiune care mereu a fost exploatată de către migratori din diferite părţi, atât ale 
României cât şi ale Europei, reuşind, în concluzie, să aibă o cultură populară neal-
terată, bine definită, şi tocmai prin această bogăţie a fenomenelor etnografice, 
a devenit o regiune a cărei caracteristică definitorie este unitatea în diversitate. 
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POMENIREA dE 40 dE zILE dIN SATUL 
GAMzIGRAd (SERBIA ORIENTALă)

suzana antić

FORTy-DAy MEMORIAL IN ThE VILLAGE GAMZIGRAD (EAsTERN sERbIA)

Cult of the afterlife is largely developed in the Vlach population in eastern 
Serbia. Particularly reflected in the preparation of the post-mortal gathering so-
called “Pomana”, a ritual that has its origins in the distant past. Mindful to give 
the date of death, the first Saturday after death, of the forty days, six months 
and one year – the Vlachs are provide a full seven years. The paper describes the 
ritual as a forty day memorial.
Keywords: afterlife, pomana, tujag, laturgija, social significance

Cuvinte cheie: viaţa de apoi, pomana, tuiag, laturgie, însemnătatea socială.

Teama naturală de moarte, ca şi reprezentările despre viaţa de apoi, au 
fost punctul de plecare al unui complex întreg de obiceiuri şi credinţe mortuare. 
Moartea era concepută ca o mutare a locaţiei şi ca o strămutare de pe lumea 
aceasta pe lumea cealaltă, unde sufletul se sălăşluieşte pentru vecie. Lumea 
aceasta era considerată trecătoare, pe când lumea cealaltă era concepută ca fiind 
veşnică.

Cultul vieţii de apoi este dezvoltat în mare măsură la grupa etnică valahă 
în Serbia orientală. Este reflectat în mod deosebit în aranjarea pomenilor pen-
tru morţi, ritual care îşi trage originea din trecutul îndepărtat. Etimologic privit, 
pomana este una din formele cuvântului slav „pomen“, cunoscut în România, 
Bulgaria, Galiţia şi Ucraina. Pomenile pentru cei morţi se ţin după reguli strict sta-
bilite. Ele se dau în ziua morţii, când sufletul părăseşte trupul, mai exact când 
trupul se predă pământului, apoi în prima sâmbătă, care se consideră a fi ziua 
morţilor; tot atât de importantă este şi pomana de patruzeci de zile, din cauza 
credinţei că în acea zi sufletul trece de pe lumea aceasta pe lumea cealaltă, după 
ce timp de patruzeci de zile de la moarte a trecut deja pe la toate acele locuri în 
care a petrecut pe timpul vieţii. Pomana se dă şi după jumătate de an şi la un an 
din momentul morţii. La valahi pomana se dă timp de şapte ani.
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Odată cu plecarea răposatului de pe lumea aceasta, comunitatea – şi în pri-
mul rând familia lui – nu a întrerupt legătura cu el; relaţia cultică se menţine prin 
diferite moduri rituale. Aceste procedee sunt îndeplinite nu numai din pietate faţă 
de cel răposat, ci şi de frica răzbunării lui, în caz că relaţiile menţionate nu s-ar 
întreţine.1 Poporul a crezut că pe lumea cealaltă domneşte foamea, setea, negura 
şi lipsa întru toate, aşa că a căutat ca prin intermediul pomenilor toate acestea să 
fie uşurate şi morţilor să li se trimită daruri.2 

Am fost prezenţi la pomana de patruzeci de zile în Gamzigrad, un sat dispus 
pe malul drept al Timocului Krivovir sau Crna Reka.

Populaţia este o comunitate etnică valahă (de la mijlocul veacului al XV-lea, 
Zaječar şi satele în imediata lui apropiere, cât se poate urmări în surse turceşti, au 
aparţinut ţinutului Crna Reka; denumirea de Zaječar este pomenită pentru prima 
dată în conscripţia generală a sangeacului de Vidin din anul 1466. În trecutul său 
istoric sunt prezente şi toate direcţiile migratoare mai importante care s-au for-
mat pe cuprinsul actualei Serbii).3

În zi de pomană, la orele dimineţii, un anumit număr de femei boceşte pe trep-
tele dinaintea intrării în casa răposatei căreia îi este închinată pomana. Alte femei, 
mai în vârstă, fac din flori proaspete buchete mici destinate împodobirii mesei şi 
a pâinilor rituale. Aici detaliul cel mai important al ritualului este următorul: în 
ajunul pomenii de patruzeci de zile îmbrăcămintea răposatei se depune pe pat şi 
se păzeşte precum trupul răposatului (foto 1). Pe locul capului se pune o năframă 
legată în jurul unui fir de busuioc, iar în traistă se pune răposatei puţină mâncare 
„pentru suflet şi să vadă“. După terminarea pomenii, una din gospodine care a 
ajutat la pregătiri ia îmbrăcămintea şi o poartă „pentru sănătate şi noroc la soare“.

Înaintea amiezii patru femei pleacă la mormânt, îl cădelniţează, lasă pe el 
flori, colaci şi două pâini cu lumânări în ele, care se aprind înaintea cădelniţării. 
1 Slobodan Zečević, Samrtni običaji u okolini Zaječara [Obiceiurile mortuare în preajma 

Zaječarului], GEM 42, Beograd 1978, p 389.
2 Idem, p. 340.
3 Direcţia migratoare Kosovo-Resava se deplasa de la sud-vest spre nord-est. S-a format la 

Kosovo sub presiunea imigrării albanezilor, care fiind avantajaţi sub turci coborau (din secolul 
al XVII-lea) în mase mari din Albania de nord în câmpia de pe Metohia-Kosovo. Direcţia aceasta 
migratoare se deplasa în direcţia Serbiei propriu zise până la limita nord-estului acesteia (Petar 
Vlahović, Srbija – zemlja narod život običaji [Serbia – ţara, poporul, viaţa şi obiceiurile], Beograd 
1999, p. 80). Direcţia dinarică o formau imigranţii din Muntenegru şi din munţii Muntenegrului 
(Petrovo Selo de pe Miroč), Herţegovina, Bosnia, ţinuturi locuite de albanezi, din Stari Vlah şi 
Šumadija. (Marinko Stanojević, Zbornik radova za poznavanje Timočke krajine [Culegere de 
lucrări pentru cunoaşterea ţinutului Timoc], knj. IV, Zaječar 1937, p. 47). Direcţia Morava – Vardar 
a adus imigranţi din Valea Moravei, a Vardarului şi din Grecia... Apartenenţii direcţiei şopice, la 
care au participat locuitorii de la Teteven, Lom Palanka, Belogradčik, ţinutul Pirot şi Zagorje, în 
general nu au mers spre nord mai departe de împrejurimea Zaječarului… Locuitorii de grai valah 
(Ţăranii şi Ungurenii veneau din ţinuturile de la nord de Dunăre, din Almaj şi Ardeal) reprezintă 
un specific etnic şi formează un amestec de mai multe componente genetice, printre care cele 
mai importante sunt cea slavă şi cea romană (Gordana Živković, Zaječar i okolina [Zaječar şi 
împrejurimea], Zaječar 1974, p. 37).
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Se aduce vin, rachiu şi apă într-o sticlă cu gât înfăşurat cu lână împletită. Sticla 
cu apă se pune pe cruce şi se sparge cu lovituri de cărămidă. După terminarea 
servirii, femeile, aşezate lângă mormânt, cântă un bocet prin care o cheamă pe 
răposata: 

Scoală-te, uină, scoală-te,
scoală-te, nene, scoală-te,
aveţi treabă multă,
trebuie să veniţi şi să vedeţi
ce se întâmplă în casa voastră, 
unde aţi îmbătrânit,
unde v-aţi iubit.

Scoală-te, uină, scoală-te,
Ljubiša ţi-a venit
şi uina cu tractorul, 
să vă ducă acasă, 
unde v-aşteaptă
vecinii şi toţi...

După întoarcerea de la cimitir familia celui răposat invită pe oaspeţi, în primul 
rând pe rude şi pe vecini. Între timp în curte se aranjează mesele („într-o direcţie“) 
pe care în orele după-amiezii se serveşte o masă copioasă. În acest timp în casă se 
pregătesc mâncărurile şi pâinile cultice. Numărul stabilit şi felurile pâinilor cultice 
dau acestui ritual un caracter de jertfă. Se frământă şapte „laturgii“ şi patruzeci 
şi patru de pâini mici, precum şi pogace din făină de mălai, lipii mai subţiri din 
făină de grâu şi colaci mai mici: „soarele“, „crucea“, „luna“, precum şi colacul de 
patruzeci de zile: „patruzinic“. Înainte de a pune pâinişoarele pe masă, femeile 
vor rade puţin cu cuţitul din fiecare cu mişcări scurte şi rapide, dând următoarea 
explicaţie: „să nu radă răposata, mai bine să radem noi!“

Se prepară şi câteva feluri de mâncare: ciorbă, varză, maţe prăjite, papricaş, 
precum şi friptura, care se depune pe o crăcană în fruntea mesei, pe lângă „tuiag“, 
unde rămâne până se cădelniţează întreaga pomană (despre cădelniţare se crede 
că împiedică pe diavol să participe la ospăţ), apoi se duce în casă şi se taie.

Înainte de scoatere pe masa aranjată în curte, şapte colaci pregătiţi pentru 
pomană se cădelniţează în casă, tot aşa şi pâinea rituală „tuiagul“. „Tuiagul“ (de 
la cuvântul „toiag“ sau „băţ“) se pune atunci de partea dreaptă a mesei. Rolul 
acestei pâini în obiceiurile mortuare ale ţinutului este important. „Băţul are anu-
mite funcţii şi la pomană. Purtarea băţului în jurul mesei are ca scop să se apere de 
acele suflete care nu au pomeni şi cărora pomana aceasta nu le este destinată“.4

4 Slobodan Zečević, Samrtni ritual i neki oblici kulta mrtvih [Ritualul mortuar şi anumite forme ale 
cultului morţilor], GEM 30, Beograd 1976, p. 61.
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„Tuiagul“ care se împodobeşte cu lumânare, năframă şi flori este un factor 
important în cultul morţilor (foto 2); prezenţa florilor este obligatorie în toate 
acele ocazii pentru care s-a crezut că cei vii vin în contact cu cei morţi.5

Femeile aranjează masa numai cu o mână, cealaltă mână fiind liberă (căci 
„nu este bine“ să se lucreze cu două mâini). Pe masă pun pânza albă, nouă, peste 
aceasta, pe la mijloc, se aranjează şapte „laturgii“ şi patruzeci şi patru pâinişoare. 
Pe fiecare pâine „laturgie“ se pun lumânare, dulciuri şi flori, iar pe pâinişoare se 
pune un cub de zahăr şi o lumânare. Pe masă întind farfurii cu dulciuri, apoi aduc 
mâncărurile. Alături de masa principală se află o masă mai mică şi scaun, cumpă-
rate pentru această ocazie. Pe această masă se pune mâncare, băutură şi patru 
pâinişoare cu cub de zahăr şi lumânare la mijloc. Masa este destinată altor mem-
bri din aceeaşi familie, răposaţi mai dinainte.

Musafirii când vin, nu spun „Bună seara!“, ci „Bogdaproste“ [Dumnezeu 
să ierte], apoi se aşează la masă. Gospodina care meneşte [închină] pomana o 
cheamă pe răposata, menţionând că toate acestea sunt pregătite pentru ea. Ia 
„laturgia“, o sărută, şi o predă altei femei. Tot ea va da „tuiagul“ de pomană acelei 
femei care prima a frământat pâinea, şi aceasta îl va duce acasă, împodobit cum 
este. Atunci doi bărbaţi din casă taie colacul, din care fiecare capătă la pomană 
câte o bucată, apoi capătă şi turtoi. După cădelniţare se aprind lumânările şi din 
fiecare pahar se varsă puţin vin şi rachiu, apoi se bea. Stăpânul casei cu această 
ocazie spune: „Să fie aceasta mamei noastre“, iar ceilalţi răspund: „Bogdaproste!“ 
Aşa începe cina. Toţi cei prezenţi mănâncă din strachină, căci farfurii şi furculiţe 
nu se pun, decât pentru cea răposată. Mâncărurile trebuie mâncate complet, 
căci dacă ar rămâne ceva, se crede că răposata ar fi flămândă „pe lumea cea-
laltă“. Acesta este şi motivul pentru care străchinile nu se completează. Plecând 
la casele lor, musafirii prezenţi iau şi duc cu ei tot ce a mai rămas înaintea lor, dar 
mai ales pâinile cultice.

În asemenea ocazii nu se fac economii, deoarece se crede că în timpul pome-
nilor cei vii stabilesc contact cu cel răposat. Tot ce au mâncat şi au băut în ziua 
aceea, ajungea, după credinţă, pe o cale mistică, şi până la cel răposat, respectiv 
până la sufletul lui.6

La valahi pomenile sunt de o mare importanţă, dat fiind că obiceiul pomeni-
lor, la populaţia acestor ţinuturi, este parte componentă nu doar a vieţii familiale, 
ci şi a celei sociale. Însemnătatea socială a pomenilor se reflectă, pe lângă altele, 
şi în faptul că la pomeni trebuie să participe un număr mai mare de oameni, deci 
nu doar membrii familiei care dă pomana, ci şi cei din vecini. Toţi cei prezenţi 
se consideră un fel de martori oculari, care au văzut că pomenile sunt date. În 
afară de aceasta se pare că toţi cei prezenţi intră într-un fel de relaţie mistică cu 
cei răposaţi, în sensul că pe lângă ofertele de mâncare, băutură şi alte daruri, 

5 Idem 3, p. 62.
6 Dušan Bandić, Narodna religija u Srba u 100 pojmova [Religia populară la sârbi în 100 de noţiuni], 

Beograd 1989, p. 261.
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înaintea răposaţilor apar şi musafirii care au venit la pomană.7 Dându-se pomeni 
celor răposaţi, se obţine pacea sufletească, prin care se asigură condiţiile şi moti-
vaţiile pentru supravieţuire, precum şi alte valori de viaţă.8

7 Milorad Dragić, Sistem pomana i kult zagrobnog života kod stanovništva vlaškog govora istočne 
Srbije [Sistemul pomenilor şi cultul vieţii de apoi la populaţia de limbă valahă din Serbia 
orientală], „Razvitak“ nr. 2, Zaječar 1975, p. 77.

8 traducere din sârbeşte în romaneste: Predrag Ostoin
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Foto 1 – Haine pentru pomana de 40 de zile Foto 2 – „Tuiag”



DROBETA, Etnografie, XXIV/2014, p. 137–144

CARAşOVENII

carmen Neumann

LEs CROATEs DE CARAŞOVA

Caraşova est situé à environ 15 km de la ville de Reşiţa, près de la réserve natu-
relle des Gorges du Caraş, qui sont d’une beauté unique. Attesté depuis 1200, le 
village présente des artefacts du Paléolithique (Grotte Popovăţ) et de l’époque 
dacique (Grotte des Lilieci/ Chauves souris). 
Entre les XIVième–XVIIIième siècles trouvèrent un logis dans ces terres des groupes 
de Slaves sud danubiens, installés dans sept villages croates, selon certains 
auteurs. Les Croates de Caraşova y ont trouvé une culture accueillate, favo-
rable à la conservation de leurs caractères ethno linguistiques. Sont présen-
tés leur occupations, vie confessionnelle, échanges culturels, coutumes et 
vestimentation. 
Mots-clés: Banat, Caraşova, Croates

Cuvinte cheie: Banat, Caraşova, croaţi 

Caraşul este situat la graniţa de vest a ţării, aşa cum spune geografia. Dar 
cine a cutreierat Caraşul ca mine, stând de vorbă cu oameni şi flori, cu cântece 
şi locuri, acela va găsi situat Caraşul în inima sa pentru totdeauna. Localitatea 
Caraşova este situată la circa 15 km de municipiul Reşiţa şi în apropierea rezer-
vaţiei naturale Cheile Caraşului, care sunt de o frumuseţe unică. Atestată încă 
din anul 1200, comuna prezintă vestigii din paleolitic (Peştera Popovăţ) şi dacice 
(Peştera Liliecilor). 

Cetatea regală castrum de Carassou a fost cucerită de turci în 1552, când 
decade. S-au mai păstrat din acest monument medieval doar fragmente din 
latura nordică a zidului, aici s-au găsit monede poloneze şi maghiare din secolul 
al XV-lea. Merită a fi reţinut că în anul 1765 comuna Reşita făcea parte din plasa 
Caraşova, districtul Caransebeş. Între secolele XIV–XVIII, pe aceste meleaguri s-au 
aşezat grupuri de slavi sud-dunăreni, în şapte sate de origine croată, dupa unii 
cercetători. Păstrând portul şi obiceiurile, populaţia numită caraşovenească, se 
considera localnică, rezultând din convieţuiri cu alte neamuri de aici. Închegarea 
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grupurilor minoritare, etnic sau religios, temeiul conştiintei de apartenenţă, s-au 
produs în condiţii etnologice favorabile, găsite în locurile unde s-au aşezat. 

Sub acest aspect valea superioară a Caraşului a prezentat pentru caraşoveni 
şi o compatibilitate etnoculturală. Existau aici ocupaţii rurale similare cu ale noi-
lor veniţi sau altele, pe care aceştia le-au deprins repede, nivelul asemănator al 
culturii populare, obiceiuri, ocupaţii şi mentalităţi favorizau păstrarea specificului 
etno lingvistic al caraşovenilor. Nu au găsit aici mediul etnocultural superior a 
cărui adaptare să ducă la pierderea specificului. Convieţuirea s-a produs pe dea-
supra etniei care nu s-a simţit ameninţată.

Drumul spre Caraşova şerpuieşte printre dealuri împădurite, văi şi livezi cu 
pomi fructiferi. La intrarea în comună ne întâmpină indicatoarele bilingve ca şi 
în alte zone unde trăiesc minoritari, aceste indicatoare au un efect pozitiv asupra 
localnicilor care vor simţi odată în plus că pot să îşi păstreze tradiţia şi denumirea 
de baştină.

Datorită poziţiei sale strategice, a fost în trecut un important centru adminis-
trativ, politic şi religios. Caraşovenii au ca simbol drapelul ţării mamă, roşu, alb şi 
albastru. Emblema specifică este turnul redutei pe vârf de pisc (simbol al ruinelor 
cetăţii Caraşovei).

Primele şcoli din Caraşova au fost infiinţate în secolul al XVIII-lea prin grija 
călugărilor iezuiţi care au pus bazele şcolilor confesionale în limba maternă şi au 
funcţionat aşa până în anul 1960. După acest an a fost o perioadă de întrerupere 
totală. În anul 1990 se înfiinţează în Caraşova secţii în limba maternă, iar la ora 
actuală funcţioneaza Liceul bilingv, patru grădiniţe şi patru şcoli cu clasele I–VIII.

Populaţia din Caraşova era denumită de românii bănăţeni coţcăreţi sau 
cocoşi şi, în bătaie de joc, li se cânta cucurigu. Cântatul cucurigului sau porecla 
de „cocoşi” ar fi în legătură cu obiceiul lor de pe vremuri de a se scula odată cu 
cântatul cocoşului ca să ajungă la timp în duminici şi sărbători la biserică, fiindcă 
pe vremuri erau împrăştiaţi şi aveau o singură biserică.

Casele caraşovenilor sunt asemănătoare cu cele ale românilor din Banatul de 
munte. Sunt aşezate la stradă, iar restul gospodăriei într-o curte destul de spaţi-
oasă, în spatele casei. Pe vremuri, casele săracilor erau construite din bârne. S-au 
mai păstrat câteva, majoritatea lor, acum, fiind construite din carămidă, având 
faţada cu mai multe ferestre de unde zâmbesc muşcatele multicolore, imitând 
casele de la oraş. Curţile destul de spaţioase, grajdul şi cu şura fac despărţirea de 
grădină. Caraşovenii obişnuiesc să-şi construiască şi câte un sălaş. Sălaşul este o 
clădire din lemn, sau mai nou din cărămidă, cu una sau mai multe încăperi, după 
posibililităţi. Aici au grajdurile, unde cresc vitele mari, sau oile dacă sunt multe la 
număr.

Variaţiunea reliefului i-a determinat pe caraşoveni la o viaţă agricolă şi păs-
torească. Pe văile fertile sunt semănate cereale. Pe coastele şi terasele dealuri-
lor alături de fâneţe pentru vite se întind livezile cu pomi fructiferi, caraşovenii 
fiind vestiţi pentru cireşele, merele şi prunele lor. O mare însemnătate o are viaţa 
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pastorală. Oieritul trebuie să fi fost în trecut o îndeletnicire principală, căci numai 
astfel se explica dragostea lor mare pentru păstorit. Turmele variază ca număr de 
capete şi se formează din gruparea mai multor proprietari. 

Viaţa de la stână, cu tot aranjamentul ei, este asemănătoare cu cea a români-
lor. Iarna, proprietarii îşi duc oile la sălaşul cu fân iar cei care au mai puţine le duc 
în sat ţinându-le prin grădini. Brânza este însemnată pentru consumul în familie 
şi ca sursă de câştig, carnea consumându-se mai ales duminica şi la sărbători. 
Este preferată carnea de oaie şi porc. Nu am găsit o mâncare specifică caraşove-
nilor. Dintre băuturi este preferată ţuica de prune, atât de bărbaţi cât ş i de femei, 
îndeosebi dacă este îndulcită cu zahăr sau miere.

Integraţi în mediul cultural rural din Banat, caraşovenii nu s-au putut sustrage 
tradiţiei corale şi teatrale a provinciei. Datorită structurii monoetnice a populaţiei 
din satele caraşoveneşti, piesele de teatru şi cântecele corale s-au prezentat mai 
ales în limba localnicilor. Faţă de trecut, în ultimii ani nivelul cultural al caraşo-
venilor s-a ridicat mult. Formaţii artistice de cor, de dansuri “Karaseveska Zora”, 
solişti instrumentişti şi solişti vocali, s-au făcut cunoscuţi în multe locuri. Reviste 
culturale din Reşiţa de la sfârşitul anilor ’60 menţionează ansamblul instrumen-
tal coregrafic de la Caraşova şi înregistrările acestui ansamblu făcute la studioul 
Radio Timişoara.

Până în anul 1989 schimburile culturale între Croaţia şi satele caraşovene 
erau singura modalitate de păstrare a legăturii lingvistice şi culturale cu ţara de 
la care se revendică. Schimburile culturale au fost iniţiate şi finanţate de Croaţia. 
După 1990 aceste schimburi s-au rărit, efectul lor fiind suplinit prin cursuri de 
limbă şi de cultură croată pentru cadre didactice, elevi, preoţi invitaţi periodic în 
Croaţia, pe cheltuiala statului croat. Din anul 1994 apare la Caraşova “Hrvatska 
grancica”, publicaţie bilingvă a Uniunii Croaţilor din Romania. Croaţii vorbesc trei 
tipuri de graiuri, iar cei din grupul croaţilor caraşoveni păstrează cele mai arhaice 
forme ale limbii croate vorbite.

Portul este diferit de cel al oricărei alte etnii din Banat. Ca şi locuitorii altor 
zone, caraşovenii au ţinut şi ţin încă la portul lor tradiţional, tradiţia fiind păs-
trată, în special, de elementul feminin. Costumul femeiesc este compus din 
camaşă cu lucrări de cusături simbolizînd flora şi fauna locală numite “brazi şi 
şluche”. Poalele sunt albe, lungi şi plisate, apretate de parcă ar fi de hîrtie. Fetele 
cînd sunt îmbrăcate în costum nu se aşează niciodată, ca să nu strice cutele. 
Deasupra poalelor se poartă o catrinţă neagră şi foarte scurtă pusă de jur împre-
jurul corpului. Costumul bărbătesc este compus din cămaşa albă având cusă-
tură neagră la guler şi manşetă. Izmenele sunt albe, cu broderie, la brâu poartă 
cingătoare multicoloră, deasupra poartă laibăr şi pe cap pălărie. Bătrânele se 
mai îmbracă şi azi ca mamele lor, cu batic sub care îşi ascund “coarnele”. Ele 
sunt făcute din cozi împletite, ridicate apoi în vîrful capului, respectînd cu mîn-
drie tradiţia. Pentru a se face distincţie, fetele poartă două coarne, iar femeile 
poartă trei coarne.
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Caraşovenii nu au o muzică proprie, cântă atât cântări sârbeşti, foarte cunos-
cute în Banat, cât şi cântările populare româneşti bănăţene. Aproape că nu există 
melodii populare caracteristice lor. Un fenomen foarte curios se observă şi la dan-
sul lor, danseză numai româneşte şi se animă la ritmul jocului ca nişte români 
adevăraţi. Au un singur joc cu nume sîrbesc „Kolo” dar şi pe acesta îl dansează ca 
şi doiul bănăţean. Horele se fac în aşa fel încît ierarhia pe vârsta şi poziţia domi-
nantă în comunitate să se regăsească şi în ordinea aşezării la horă. 

Biserica din Caraşova este construită în stil baroc vienez şi a fost sfinţită în 
anul 1726. În anul 1875 a fost adusă icoana Maicii Domnului (patroana bisericii) 
din Viena, cu vaporul pînă la Baziaş, iar de acolo cu mare alai cu o căruţă; icoana 
o găsim şi astăzi în biserică, Dankal Anton este cel care s-a ocupat în mod special. 
Hramul bisericii este Sărbătoarea Înălţării la cer a Maicii Domnului la 15 August. 
De cîteva decenii slujba se ţine în limba maternă, precum în majoritatea biserici-
lor catolice. Deşi sunt romano-catolici, cinstesc toate sărbătorile ritului ortodox.

Dintre sfinţii bisericii ortodoxe se preţuieşte în special Sf. Gheorghe. În legă-
tură cu viaţa pastorală, ziua de Sf. Gheorghe are o însemnătate deosebită, fiindcă 
acest sfînt este socotit patronul oierilor şi al turmelor. La sfinţii Constantin, Mihai 
şi Nicolae obişnuiesc să ţină praznice ca românii bănăţeni. Cînd sunt luaţi prin 
surprindere se manifestă superstiţios, făcîndu-şi cruce româneşte, după forma 
utilizată în credinţa ortodoxă. Caraşovenii sunt foarte superstiţioşi, şi în privinţa 
aceasta nu este popor din Europa care să-i întreacă. Aproape despre fiecare lucru 
şi-au format diferite credinţe, iar în descîntece, farmece şi doctorii băbeşti au 
devenit faimoşi. De exemplu: cînd vîjie focul, cineva vorbeşte familia de rău, dacă 
copilului sugar îi cresc primii dinţi pe maxilarul inferior, e semn că va trăi mulţi 
ani. La căscat, omul să-şi facă cruce înaintea gurii, căci altfel îi poate intra duhul 
rău pe gură. Dacă la Sf. Dumitru este lună plină, atunci iarna va fi zăpadă multă şi 
va fi un an mănos.

Caraşovenii cred că vinerea nu e bine să se toarcă, să se spele rufe, să se 
scoată gunoiul din casă, să se facă logodne şi cununii. Dintre plantele de leac 
amintim busuiocul, folosit la vrăji. Cu descântecul şi vrăjitul se ocupă în principal 
babele. Decântecele se fac mai mult pentru sănătate, pentru viitor sau o soartă şi 
un trai mai bune. Vrăjitul se face de multe ori prin invocarea şi cererea intervenţiei 
(pentru a face rău) a duhurilor rele, necurate.

Referitor la naşteri, botezuri, cununii şi obiceiuri de la morţi, constatăm că şi 
aici ceremoniile, cu puţine modificări, au caracter românesc. Interesante sunt şi 
obiceiurile de logodnă şi de cununie. Tinerii obişnuiesc să se cunoască de multă 
vreme, iar asupra logodnei aceştia hotărăsc fără ca părinţii să aibă vreun ames-
tec. După ce feciorul a prezentat părinţilor pe aleasă inimii sale, un membru din 
familie se duce la familia fetei şi îi anunţă în mod discret de o eventuală încuscrire. 
Dacă cei din casa fetei sunt de acord, urmeaza să se facă logodna. Cel puţin trei 
membri pornesc cu viitorul mire la păriţii fetei, având fiecare la dânsul sticla cu 
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ţuică, cu excepţia mirelui. În casa fetei aceştia sunt aşteptaţi de persone în număr 
fără soţ. 

Când intră peţitorii fata părăseşte camera şi stă de vorbă cu viitorul mire 
în tindă. Cei sosiţi, glumind, încep cu alte vorbe şi după o astfel de introducere 
peţitorii îşi anunţă scopul venirii. Căzând de acord cu toţii, tinerii sunt invitaţi în 
cameră să se declare şi dânşii. Atunci se aşează pe jos o catrinţă iar pe aceasta 
părinţii feciorului pun bani; fata calcă banii şi se întoarce jur-împrejur îi ridică cu 
o maramă predându-i apoi părinţilor ei. Cu aceasta s-a făcut logodna. Cununia 
se face de obicei la trei săptămâni de la logodnă. “Deverii” (chemătorii) merg joi, 
înainte de cununie, la locuinţele respective şi invită nuntaşii având în mână o 
ploscă cu ţuică. 

Cei invitaţi, în semn de primire, gustă din plosca chemătorilor. În ziua cunu-
niei, dis-de-dimineaţă, vine soacra la viitoare noră ca să gătească mireasa de 
nuntă, dar mai ales cu scopul de a o împiedeca să-şi ascundă sub hainele de 
mireasă diferite obiecte vrăjite sau talismane. După cununie pleacă toţi la casa 
fetei: în curtea casei intră mai întâi mirii, mireasa stă în uşă şi la intrare, în glumă, 
le cere bani. Scopul este să adune cât mai mulţi bani. Pe urmă se urcă pe o măsuţă 
şi aruncă dintr-o sită grăunţe peste oaspeţi. Sita, la urmă va fi aruncată de mireasă, 
iar nuntaşii o rup în bucăţi, iar a doua zi nunta se ţine în casa mirelui.

În casa mirelui, când intră mirii, sunt legaţi peste mijloc unul de altul cu bră-
cire şi aşa sunt traşi înăuntru, ca demonstrare a legământului lor pe veci. În ziua a 
treia se merge la râu unde se umple o găleată cu apă şi i se pune mirelui pe vârful 
piciorului drept, iar dânsul în două rânduri aruncă găleata în pârâu. Umplută a 
treia oară, mirii se spală în acelaşi timp pe mâini şi se şterg după isteţime, mirele 
de hainele miresei, iar aceasta de hainele mirelui. Găleata va fi umplută din nou 
cu apă pe care o preia tânăra nevastă şi o dă soacrei, arătând prin acest gest că 
va fi harnică. La opt zile după nuntă rudele apropiate se adună la casa miresei şi 
acolo fac “ospăţul căţeilor orbi”, pentru a fi bărbatul orb la faptele nevestei şi se 
petrece iarăşi până dimineaţă.

Şi obiceiurile legate de naştere şi botez prezintă anumite particularităţi. 
Copilul se botează în trei-opt zile de la naştere. Naşii sunt anunţaţi din vreme şi se 
vor întâlni cu părinţii pentru a hotărî asupra numelui. Dacă în preajma naşterii sau 
a botezului se sărbătoreşte vreun sfânt, noul-născut, de obicei, va primi numele 
sfântului respectiv. Caraşovenii obişnuiesc, deşi sunt catolici, să-i boteze pe cei 
născuţi cu nume care sunt obişnuite la noi. Foarte rar întâlnim vreun Francisc sau 
Leopold. Numele biblice sunt rare, ca de exemplu cel de Luca sau Iacob. Fetele 
primesc rar numele de Rozalia, Tereza sau Elisabeta. De obicei celor născuţi li se 
dau nume după cele ale sfinţilor în funcţie şi de cele patru anotimpuri. Primăvara 
au prioritate Gheorghe şi Tudor, vara Petru şi Ilie, toamna Mihai, iarna Nicolae, 
Martin şi Ioan, iar pentru fete Ana, Marta, Stana, Ecaterina şi Magdalena. 

Actul botezului se face în biserică, unde naşa are rolul principal. Întorşi acasă 
urmează un ospăţ unde sunt invitaţi naşii, moaşa oficială şi cea de buric şi rudele. 
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Pe masă se află o farfurie cu sare în care oaspeţii pun bani. Naşii aduc cadouri 
finului, dar mai târziu şi părinţii răsplătesc naşii cu cadouri. Rudele invitate nu 
vin la botez cu mâna goală, ci aduc de ale gurii şi ţuică din care închină cu toţii în 
sănătatea copilului.

După cum putem observa, la caraşoveni există asemănări în privinţa obice-
iurilor de nuntă şi botez cu ale noastre, cele de la înmormântare sunt cu mult mai 
pronunţate. Fenomen tainic şi ireversibil, moartea a inspirat deopotrivă teamă şi 
respect. Dacă cineva se îmbolnăvea, pentru însănătoşire se căuta intervenţia vră-
jitoarelor. Constatându-se că vrăjile şi leacurile băbeşti nu ajută, se obişnuia să se 
facă un mic ospăţ. Era chemat şi un lăutar, care cânta melodii vesele iar invitaţii 
dansau fiind convinşi că muzica şi dansul îl vor ajuta pe bolnav să se însănăto-
şească. Rareori era chemat şi medicul, dar atunci cel bolnav era cu sufletul pe buze. 

Muribundul este împărtăşit, la ieşirea sufletului ce trece în viaţa de veci i se 
pune în mână o lumânare aprinsă, iar femeile se tânguiesc. Cadavrul este spălat 
şi îmbrăcat în haine curate şi este pus pe o masă până la aducerea coşciugului. 
După ce este aşezat în coşciug i se pun în sân mere şi covrigi pentru a le duce 
morţilor din familie, iar în mână i se pun bani pentru a plăti vămile. O bătrână 
din familie descântă şi unge coşciugul cu diferite unsori de ea preparate pentru 
ca mortul să nu devină strigoi. Noaptea mortul este păzit în linişte de cei ai casei 
şi de vecini. Spre ziuă vin bocitoarele doar la cei tineri, la cei bătrâni nu vin. După 
ce mortul este pus în groapă se aruncă cu bulgări peste coşciug, iar femeile se 
tânguiesc. Se ridică crucea, se tămâiază, şi în jurul mormântului se trage o linie ca 
mortul să nu mai poată părăsi groapa. Urmează pomana la care participă toate 
neamurile şi vecinii.

La trei zile se face altă pomană la care participă numai rudele apropiate. La 
nouă zile se face pomană şi din nou la şase săptămâni, când se slobozeşte izvorul 
mortului; slobozirea izvorului se face în modul următor: lângă râu se scobeşte 
puţin malul şi de acolo se dă drumul pe apă unei bucăţi de şindrilă pe care sunt 
puse lumânari aprinse şi câţiva bani. Femeia care trage izvorul primeşte de la 
familia mortului un dar de bani sau alimente. În timpul doliului femeile poartă 
haine negre şi bărbaţii o săptămână umblă cu capul descoperit. 
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POdOABE CEREMONIALE BULGăREșTI 
dIN PATRIMONIUL MUzEULUI jUdEțEAN 
dE ISTORIE șI ARHEOLOGIE – PRAHOVA

Ioana Ruxandra constantin

CEREMONIAL ORNAMENTs bULGARIAN hERITAGE COUNTy 
MUsEUM OF hIsTORy AND ARChAEOLOGy PRAhOVA

This paper presents the folk costume adornments belonging to the ethnic com-
munity of Orthodox Bulgarians, settled in the High Plains of Targoviste, two cen-
turies ago.
The presentation shows adornments classified according to the place they have 
on the human body. Each category is sub-classified according to age, social sta-
tus, or the event they were worn at. A special attention was given to the adorn-
ments used for the wedding ceremonies.
The head dresses, bracelets, the intricate necklaces, the belts and girdles, of 
different lengths and patterns, all form an essential part of the Bulgarian folk 
costume.
Keywords: bulgarians, ceremonial ornaments, coins, functionality, social position.

Cuvinte cheie: bulgari, podoabe ceremoniale, monede, funcționalitate, poziție 
socială. 

Muzeul Judeţean de Istorie şi Arheologie Prahova deţine o frumoasă colecţie 
de obiecte etnografice aparţinând bulgarilor ortodocşi stabiliţi acum două secole 
în Câmpia Română, piese obţinute pe baza proceselor verbale de achiziţii, înce-
pând cu anul 1958, îmbogăţind patrimoniul Muzeului şi constituind un adevărat 
tezaur etnografic ce urmează să fie valorificat pe deplin.

Mai precis, este vorba despre piese aparţinând bulgarilor din satul Băleni-
Sârbi, situat pe malul drept al râului Ialomiţa, la 40 de kilometri de municipiul 
Ploieşti. La jumătatea secolului al XX-lea acest sat făcea parte din fosta regiune 
Ploieşti, conform împărţirii administrativ-teritoriale din acea perioadă.

Potrivit izvoarelor istorice, emigraţia bulgară la nordul Dunării a început încă 
de la sfârşitul secolului al XVII-lea datorită exploatării turceşti şi s-a intensificat 
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din a doua jumătate a secolului al XVIII-lea în timpul războaielor ruso-turce şi mai 
ales după Pacea de la Adrianopol (1829)1. 

Autorităţile române au avut o atitudine binevoitoare faţă de emigranţii slavi, 
stabilind puncte de trecere cu carantină la Dunăre şi au hotărât ca emigranţii să 
se strângă la Brăila2. Începând cu anul 1830, în urma unei circulare a Divanului 
Ţării Româneşti, au început tratativele cu proprietarii de moşii în vederea aşezării 
bulgarilor şi a folosirii lor ca forţă de lucru. Pentru a evita neplăcerile cu autorită-
ţile şi pentru a nu fi expulzaţi peste Dunăre, unii au dobândit cetăţenia română, 
iar alţii s-au declarat sârbi.

Convieţuirea, de-a lungul veacurilor dintre români şi bulgari a dus, în mod 
firesc, la influențe reciproce, iar fosta regiune Ploieşti a fost cu precădere locul de 
contact şi de interferenţe.

În procesul verbal nr. 8/15.02.1962, marele profesor Nicolae Simache sub-
linia următoarele: „...Cercetând centrele etnografice şi de artă populară din 
Regiunea Ploieşti am constatat că unul din cele mai pronunţate îl formează 
Comuna Băleni – Sârbi din Regiunea noastră, raionul Târgovişte. Prigonite de 
turci, o serie de sate bulgăreşti s-au strămutat în decursul secolelor XVII–XIX pe 
teritoriul patriei noastre unde au găsit condiţii omeneşti de trai. Mulţi dintre ei 
şi-au păstrat portul, la care au adăugat o serie de influenţe ale populaţiei româ-
neşti, astfel încât portul acestei populaţii, păstrat cu multă stăruinţă cu influ-
enţele artei populare româneşti reprezintă un puternic exemplu de interferenţe 
şi influenţe reciproce. Fiind piese de valoare artistică, obiectele de etnografie şi 
mai ales cele de artă populară bulgăreşti, ele constituie în acelaşi timp, pe pla-
nul respectiv un document viu al relaţiilor de convieţuire paşnică şi de influenţă 
reciprocă româno-bulgară.”3 

Piesele etnografice sunt datate în perioada cuprinsă între jumătatea secolu-
lui al XIX-lea şi prima parte a secolului al XX-lea.

Colecţia Muzeului ne oferă o idee asupra funcţionalităţii hainelor tradiţionale 
bulgăreşti şi a mesajului transmis, acestea fiind purtate în anotimpuri diferite, în 
anumite condiţii de muncă, în timpul sărbătorilor sau în timpul executării anumi-
tor ritualuri magico-religioase. Funcţionalitatea reprezintă trasătura dominantă 
ce caracterizează tipologia hainelor bulgăreşti în ceea ce priveşte componenţa şi 
compoziţia. Un semn care diferenţiază costumul femeilor este croiala, dar şi felul 
în care aceste veşminte îmbracă trupul. Costumele bărbăteşti se diferenţiază prin 
formă şi prin culoare.

În ceea ce priveşte tipul şi terminologia, costumele populare femeieşti sunt 
mai bogate decât cele ale bărbaţilor, iar motivul se regăseşte în tradiţiile populare 
şi culturale. 

1 Roșu Georgeta, Magiru Maria, Costumul tradiţional în România, Editura Alcor, 2010, pag. 55.
2 Trifonescu Gheorghe, Băleni, din seria „Monografii Dâmboviţene”, Muzeul Judeţean Dâmboviţa, 

Târgovişte, 1973, pag. 26.
3 Arhiva Muzeului de Istorie şi Arheologie Prahova, Procesul Verbal de achiziţii, nr. 8/15.02.1962.
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Denumirea pieselor de vestimentaţie şi a obiectelor de podoabă diferă de la 
o zonă la alta, chiar în cadrul aceleiaşi etnii ortodoxe bulgăreşti. În acest sens, am 
preferat utilizarea denumirilor locale ale hainelor cu o anumită croială şi a podoa-
belor de un anumit tip, în locul termenilor generici. Nu numai satul, ci şi vârsta, 
poziţia socială în cadrul comunităţii, starea civilă, anotimpul şi ocazia folosirii lor 
sunt reflectate în tot ansamblul costumului popular, astfel încât privitorul nein-
format poate să determine dacă o anumită tânără din sat este liberă, logodită sau 
proaspăt căsătorită. În acelaşi fel, el poate să determine dacă ceilalţi admiratori 
sunt localnici sau provin din alt sat, dacă sunt agricultori, păstori sau meşteşu-
gari, dacă sunt îmbrăcaţi în costumul de lucru sau sunt în drum spre o anumită 
festivitate, purtând hainele de sărbătoare.

Podoabele şi bijuteriile – ca parte componentă a costumului popular 
sunt o expresie strălucită de îmbinare armonioasă între material, tehnică şi 
funcţionalitate4.

Găteala capului, brăţările, salbele, curelele, brâurile de diferite lungimi şi 
modele sunt o parte esenţială a costumului popular, atât pentru femei cât şi pen-
tru bărbaţi. 

În secolul al XIX-lea, o marcă identitară a comunităţii bulgăreşti o constituia 
pieptănătura, cu întregul complex de găteală a capului care indică nivelul de vâr-
stă şi starea civilă, de la tânăra fată „mladă” la cea logodită „bulcă”, apoi de la 
mireasă la tânăra nevastă „jena”, până la femeia matură. 

Fetele nemăritate purtau de obicei capul descoperit, cu excepţia unei cunune 
de flori purtată în zilele de sărbătoare, şi prin urmare atenţia era concentrată 
asupra părului care se poartă lung (cu cât mai lung şi mai des, cu atât mai fru-
mos), deseori împletit în numeroase codiţe care treptat se adunau într-o singură 
coadă care atârna până mai jos de mijlocul spatelui5. Pentru ca părul să pară 
mai bogat, această coadă era înfrumuseţată cu o panglică decorată cu monede, 
mărgele şi flori. 

La fetele de măritat se adăuga „cosa”,6 un fel de împletitură cu fire negre cu 
ban de aur sau de argint, aşezată în împletitura părului de pe cap şi o împletitură 
de mărgele mici, colorate, ce este trecută pe sub bărbie, realizată dintr-o panglică 
pe care sunt cusute mărgele şi plăcuţe mici de formă rotundă, din aliaj de cupru 
sau din bronz, prinse între ele cu mici anouri de care atârnă „paiente” sub formă 
de potcoavă.

În perioada cuprinsă între logodnă şi nuntă fetele purtau unele însemne ves-
timentare şi podoabe, anunţând astfel comunitatea sătească de evenimentul 
4 Stoica Georgeta, Podoabe populare româneşti, Editura Meridiane, Bucureşti, 1976, pag. 18.
5 Kovacheva-Kostadinova and others, Traditional Bulgarian Costumes and Folk Arts, National 

Museum of Ethnography, Sofia 1994, pag. 18.
6 Informator Maria Toma, n. 1933, Băleni Sârbi, „...după ce se logodea o fată nu-şi mai făcea părul 

coade, coade. Se făcea o cărare pe mijloc şi porneau nişte codiţe mici care se împreunau la 
spate. Şi la spate se punea coada aia făcută din fire de lână. Cosă îi zice.”, înregistrare audio 
realizată pe 23.04.2010, la Băleni Sârbi.
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important ce se pregăteşte, şi anume căsătoria. Astfel fetele logodite şi miresele 
purtau bijuterii de mari dimensiuni, din metal, marcând trecerea fetei în categoria 
femeilor căsătorite: mărgele de diferite culori („mănistă”), cercei („obeţi”), inele 
(„prâsten”), brăţări („colceag”, „grivnă”7)8. 

Cerceii („obeţi”) erau o podoabă obişnuită, unele femei având, în funcţie de 
posibilităţi, cercei de aur, de argint sau de aramă cu unul, două sau trei rânduri 
de pandantivi. 

Chiar şi înainte de verigheta de la nuntă, fetele purtau inele în deget uneori 
simple vergi, alteori lucrate mai complicat cu montura în formă de disc, sudată pe 
o verigă cu secţiune plată. În general, ele erau realizate din aliaj de cupru, partea 
superioară a ramei prezentând o rozetă cu decor în filigran aplicat iar în mijloc, 
motive intercalate. Asemena inele, răspândite în toată ţara provin din diferite ate-
liere ale Bulgariei, similitudinea lor datorându-se formei, materialului, tehnicii şi 
ornamentaţiei.

Brăţările completau frumoasele podoabe ale portului popular bulgăresc. 
Cunoscut sub numele de „colceag”, acest tip de podoabă a fost identificat ca 
făcând parte din tradiţia feudală a brăţărilor realizate din sârmă torsionată, ele 
devenind populare mai ales în timpul perioadei de ocupaţie otomană. Erau tur-
nate din aliaj de cupru, cu două elemente laterale în formă de potcoavă, cu pro-
iectarea semisferică a părţii centrale, imitând firele răsucite. Ornamentele erau 
realizate din email colorat. Zonele goale din interiorul brăţării conţineau adesea 
mărgele zuruind la mişcările purtătoarei, având un rol apotropaic, de îndepărtare 
a spiritelor rele.

Din categoria podoabelor purtate la gât fac parte gherdanele, salbele, mărge-
lele. Cea mai răspândită podoabă ce împodobea gâtul fetelor şi al femeilor tinere 
era „gherdan”-ul, alcătuit din mărgele de sticlă ori de piatră, şiruri de mărgele 
mari mozaicate predominând culoarea azurie. 

Monedele erau folosite pentru salbe de galbeni („jáltiţe”), purtate numai la 
ocazii festive şi moştenite din generaţie în generaţie, făcând parte din zestrea 
fetei. Întâlnim şi monede din argint montate pe o panglică sau pe o bentiţă de 
catifea în rânduri rare („ogoriţă cu monezi”), purtate la gâtul femeilor. Prin numă-
rul monedelor şi metalul nobil din care erau făcute salbele aveau rostul să subli-
nieze statutul social-economic deţinut de purtătoare, de înfrumuseţare, dar şi de 
tezaurizare. 

O astfel de piesă pentru podoabă datând din anul 1900, fiind în sine o 
monedă pentru tezaurizare, este deţinută de Muzeul Judeţean de Istorie şi 
Arheologie Prahova. Este vorba despre o piesă numismatică foarte rară, din aur 
de 22 K, perforată, cu un emitent neprecizat, imitând 4 ducaţi austrieci. Pe avers 

7 Informator Maria Toma, n. 1933, Băleni Sârbi, „...brăţările astea le aduceau bulgarii şi lipovenii. 
Lipovenii vorbeau limba lor lipoveană, dar ai noştri înţelegeau”, înregistrare audio realizată pe 
23.04.2010, la Băleni Sârbi.

8 Mac Dermott Mercia, Bulgarian Folk Customs, Jessica Kingsley Publishers, 1998, pag. 15.
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este reprezentat bustul Ţarului Alexandru II, laureat, spre dreapta, iar pe revers 
o acvilă bicefală încoronată după model rusesc, ţinând în gheare sceptru şi glob 
crucifer în stil austriac. Lângă valoare contramarcă are însemnele Bulgariei, ceea 
ce dovedeşte faptul că această monedă de tezaurizare a fost bătută de monetăria 
statului bulgar pentru a fi o piesă de podoabă9. 

Colierele şi bijuteriile lucrate din monede au avut o largă răspândire în 
Bulgaria, fiind utilizate şi pentru podoabă de cap, îndeplinind în ceremonialul 
nunţilor bogate rolul năframei folosită pentru acoperit ochii miresei. Monedele şi 
mărgelele de diferite culori erau fixate pe un fond de catifea sau mătase roşie ce 
se aşeza pe frunte ca o cununiţă. Mănunchiuri de flori artificiale albe şi roşii şi un 
rând de bijuterii de sticlă strălucitoare erau aşezate peste vălul cu care era îmbro-
bodită mireasa, toată această asociere de tesături şi podoabe specifice marcând 
trecerea tinerei fete în categoria femeilor măritate.

O podoabă de excepţie în costumul popular bulgăresc o costituie „prochelnik”-
ul. La fel ca multe bijuterii tradiţionale bulgăreşti, acesta era purtat pentru prima 
data la nuntă, fiind aşezat pe frunte, peste vălul cu care tinerele mirese îşi îmbro-
bodeau capul. Realizat dintr-un aliaj de cupru turnat şi placat, această piesă de 
podoabă imita cele mai scumpe bijuterii din argint filigranat. Plăcuţele de formă 
rotundă imitau monedele, substituind o podoabă scumpă cu una decorativă mai 
ieftină, marcând tot o situaţie economică. În secolul al XIX-lea, populaţia rurală 
din Balcani era destul de săracă şi multe femei nu-şi puteau permite bijuterii din 
metale preţioase10. 

Muzeul de Istorie din Ploieşti deţine un „prochelnik” cu un simbolism aparte. 
Marginea de sus formează patru păsări stilizate ce reprezintă cocoşi, un simbol 
antic al fertilităţii, iar rândurile de pandante mici, ataşate de lănţişoare foşneau şi 
străluceau la fiecare mişcare a purtătoarei pentru a alunga spiritele rele.

După nuntă, timp de trei luni, tinerele femei purtau pe frunte o bentiţă frumos 
lucrată cu mărgele şi „băncete”11 (bănuţi mici din aur, argint sau metal comun) 
numită „galon”. Capul era acoperit cu „caşmir”, un batic de mătase de diferite 
culori având formă triunghiulară. Peste toate acestea, femeia se îmbrobodea cu 
„zăbratca” pentru a arăta întregului sat noul său statut marital.

În orice caz, femeile măritate din această comunitate bulgărească îşi acoperă 
întotdeauna capul cu un batic mare pătrat, îndoit pe diagonală („zăbratca”12), 
sau cu o eşarfă, uneori de 2–3 metri lungime şi de o jumătate de metru lăţime, 
decorată cu broderie şi franjuri la ambele capete. Părul este împletit în coadă şi 

9 Monede de aur din colecţii româneşti, Colecţii din Muntenia, vol. I, CIMEC – Institutul de Memorie 
Culturală, 2001.

10 The British Museum, Collection online, Catalogues: Bulgaria Forehead – ornament / coin.
11 Informator Zorilă Mirela, n.1978, Băleni Sărbi, „...bulgarii din Târgovişte le spun băncuţe. Noi le 

zicem băncete”.Înregistrare octombrie 2010, Băleni Sârbi.
12 Informator, Dima Elena, n. 1954, „...la cap se împodobeau cu o pânză albă, zăbratca. Cu zăbratca 

umblau femeile şi la mort; toate femeile erau îmbrobobite în alb”.
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ordonat, pentru că o veche superstiţie bulgărească spune că demonul este ascuns 
în părul femeii şi, prin urmare, părul trebuie împletit şi acoperit.

Un caracter particular al costumului popular bulgăresc îl reprezintă podoa-
bele şi piesele purtate la brâu. Cingătorile femeieşti erau înguste, având o lăţime 
de 1,5–2  cm. Lungimea lor era de 2,60  m, spre a înfăşura de trei ori mijlocul. 
Efectul estetic se obţinea prin alternarea în urzeală a dungilor cromatice (roşu, 
galben, verde, negru, roz aprins, alb, albastru). Toate betele sunt prevăzute cu 
ciucuri la ambele capete şi sunt folosite drept cingători pentru costumul popular 
cu vâlnik şi boscé. De asemenea, deosebirea dintre femeia nemăritată și cea mări-
tată este dată de culoarea brâului care se leagă peste șorț în jurul taliei și, în mod 
particular, de nodul de legătură, pe partea stângă de către femeile nemăritate şi 
pe dreapta de către femeile măritate13. 

Centurile purtate la costumul popular cu soukman erau de obicei mai scurte, 
fiind trecute doar o singură dată în jurul taliei şi se închideau în faţă cu o „pafta” 
(cataramă ornamentală). Paftaua era alcătuită din două bucăţi de argint sau din 
alte aliaje metalice, unite între ele printr-un cui cu un cârlig. Aceste paftale erau 
realizate de meşteri în ateliere urbane şi aveau forme diferite; puteau fi ovale, 
rotunde, în formă de scoică, decorate cu email, perle, pietre semipreţioase sau 
fragmente de sticlă colorată14. Cele mai mari şi mai ornate paftale erau purtate la 
nuntă ca semn de recunoaştere al unei anumite poziţii sociale câştigate.

În portul bărbătesc, cel mai frecvent este brâul lat de 25–30  cm, „poes”15 
ţesut în război din lână de culoare vişinie decorat cu motive redate în stil geome-
tric prin tehnicile de alesături în dungi sau în spetează. La capete, acest poes este 
prevăzut cu ciucuri16. 

Cureaua purtată de bulgarii din Băleni – Sârbi se numeşte „rimincică”. Ea era 
confecţionată din piele, pe care sunt aplicaţi bumbi din metal prezentând motive 
solare. 

„Chimirele” din portul bătrânilor aveau o lăţime de 20–25 cm şi erau prevă-
zute cu trei-patru catarămi. Chimirul este împodobit cu broderii realizate din fâşii 
de piele şi se încinge peste riza purtată deasupra gaştilor.

Dincolo de valoarea de patrimoniu a documentelor orale şi a obiectelor-măr-
turie pe care Muzeul Judeţean de Istorie şi Arheologie le deţine, o astfel de analiză 
pune în discuţie mecanismul complex al structurii sociale rurale bulgăreşti.

13 Bulgarian Folk Costumes – Symbols and Tradition, Bulgarian Diplomatic Review, ediție a 
Bulgarian Bestseller Company – National Museum of the Bulgarian Book and Poligraphy, 
nr. 3/2003, pag. 11.

14 Typical characteristics of antique bulgarian jewellery, Leonardo-Project – „Development of int. 
Training contents for gold forging”, pag. 3, 4.

15 Informator, Dan Vasile, n. 1938,dascăl la Biserica cu hramul Sf. Nicolae din Băleni Sârbi, „...
înainte vreme era un brâu făcut tot din lână cu roşu, alb, mai multe culori şi avea nişte ciucuri la 
capăt. Se numea poes”.Înregistrare aprilie 2010, Băleni Sârbi.

16 Mellish Liz, Bulgarian Ethnic Dress, Berg Encyclopedia of Fashion (Forthcoming), Oxford, 2007, 
pag. 415.
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RâNdUIALA SăSEASCă 
(EXPOzIţIE TEMPORARă)

simona Maria Malearov

ThE sAxON ORDER OF ThINGs

In some parts of Transylvania, when a thing is well done, it is tidy or has a nice 
appearance, the Romanian people often use the expression: Rânduială ca la 
saşi/ Saxon like Order of Things. These words say a lot about the way Saxons 
knew to naturally arrange their community and private life.
This work presents an image of the oldtime Saxon community build up follow-
ing the rules that arranged the private and also the religious life, daring to recon-
stitute using the patrimony, like in a puzzle, the Saxon Order of Things, consid-
ered to be specific to the Saxon communities from Southern Transylvania.
Keywords: saxon, order, community, tidiness, neighborhood

Cuvinte cheie: saşi, rânduială, comunitate, ordine, vecinătate

În „Catastifele bisericeşti vorbesc” Dr. Daniel Zikeli menţionează „Se ştie că, 
la saşii transilvăneni, totul se desfăşoară după o anumită rânduială. Viaţa de toate 
zilele decurge de la leagăn până la catafalc, după norme precise, totul, până la 
cele mai mici amănunte fiind gândite şi organizate. Fiecare manifestare şi fiecare 
instituţie are o rânduială bine elaborată, pe care o respectă. Numeroasele rânduieli 
pentru viaţa comunităţilor, a şcolilor, a breslelor, precum şi statutele vecinătăţilor şi 
ale asociaţiilor sunt o dovadă vie a acestui accentuat simţ al ordinii. Viaţa în cadrul 
bine organizat era cea care conferea identitate şi întreţinea spiritul comunitar.” 

Rânduială ca la saşi este o imagine ce a marcat peste veacuri memoria vizu-
ală şi afectivă a celorlalţi, transformându-se astăzi într-un clişeu imagologic. 
Acesta este unul dintre motivele pentru care Muzeul de Etnografie Săsească 
„Emil Sigerus”  a ales organizarea unei expoziţii pe această temă în anul 2012. 
Bucurându-se de un succes remarcabil expoziţia Rânduiala săsească a fost iti-
nerată doi ani la rând, fiind găzduită în anul 2013 de către Muzeul Judeţean de 
Istorie şi Artă Zalău, iar în anul 2014 de către Muzeul Regiunii Porţilor de Fier din 
Drobeta Turnu Severin.
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Organizată pe segmente, expoziţia îndrăzneşte să recompună, prin interme-
diul patrimoniului, ca într-un puzzle, spiritul de ordine şi rânduială, considerate 
specifice comunităţilor săseşti din sudul Transilvaniei. Prin această expoziţie se 
reflectă imaginea comunităţii săseşti de odinioară creată prin regulile ce îi ordo-
nau atât viaţa privată cât şi pe cea ecleziastică. Spiritul de ordine al comunităţilor 
săseşti din sudul Transilvaniei devine vizibil pentru ceilalţi prin ansamblul arhi-
tecturii tipice satului săsesc, prin rânduiala mersului la biserică, purtatul straielor 
de sărbătoare, ordinea ocupării locurilor în biserică, prin rânduiala butoaielor din 
pivniţă, prin rânduiala bucăţilor de slănină din Turnul Slăninilor, prin rânduiala 
broderiilor şi a mobilierului pictat din camera cea bună dar şi prin rânduiala din 
interiorul comunităţilor reglementată prin Vecinătăţi. 

Lucrarea de faţă prezintă aspectele esenţiale ale rânduielii săseşti păstrate, 
mai mult sau mai puţin, până astăzi în satele transilvănene.

Afişul expoziţiei temporare „Rânduiala săsească”, Muzeul 
de Etnografie Săsească Emil Sigerus, Sibiu 2012



Rânduiala săsească (expoziţie temporară)  |  159 

Structura satului – formă de organizare arhitecturală 
Spiritul de ordine al comunităţilor săseşti se remarcă şi astăzi prin ansamblul 

adunat al arhitecturii caracteristice satelor săseşti. 
Satele săseşti se compun de obicei dintr -o stradă principală lungă şi lată, cu 

străzi laterale mici. Punctul central îl formează şcoala şi biserica, plasate de cele 
mai multe ori pe un loc mai ridicat. Satele cu biserici săseşti fortificate oferă o 
imagine plină de viaţă a peisajului cultural din sudul Transilvaniei, fiind caracte-
rizate de un sistem specific de cultivare al terenului, un model de aşezare şi orga-
nizare a gospodăriilor ţărăneşti, păstrate încă din Evul Mediu. Central se remarcă 
biserica – un nucleu ce veghează asupra comunităţii şi menţine rânduiala, atât la 
nivel ecleziastic, cât şi comunitar. Conform lui Martin Luther, Eine Feste Burg ist 
unser Gott, (O cetate puternică este Dumnezeul nostru). 

Denumirile străzilor săseşti erau date în funcţie de poziţia gospodăriei: auf 
dem Markt – „În piaţă”, vor der Kirche – „În faţa bisericii”, hinter der Kirche – „În 
spatele bisericii”, im Winkel – „În colţ”, beim Pfarhoff – „La casa parohială”, hinter 
dem Garten – „În spatele grădinilor”, in der Obergasse – „Uliţa din deal”, in der 
Untergasse – „Uliţa din vale”, bei den Rumänen – „În români”.

Imagine aeriană, Chirpăr, judeţul Sibiu. Reproducere din Siebenburgen 
im Flug, Munchen, 1997. Foto: Gerhard Gerstner/Martin Rill

Gospodăria săsească 
Gospodăria este grupată în cadrul vetrei satului adunat, strâns legată una 

de alta, cu scopul de a nu ocupa terenul necesar culturilor de plante agricole. 
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Modul de aşezare şi construire a gospodăriilor după cel francon, a impus parcela-
rea simetrică a terenurilor creînd un aspect de cetate. 

Casele cele mai aspectuoase sunt dispuse întotdeauna pe strada principală 
a satului, în piaţă sau în jurul bisericii, fiind construite din piatră şi cărămidă, aco-
perite cu ţiglă. Majoritatea mai păstrează forma medievală (stilul francon), având 
pe faţadă ornamente compuse din ghirlande, coroane, frunze, flori, inscripţii cu 
anul construcţiei şi iniţialele proprietarului sau cu câte o maximă. Acestea sunt 
compuse de obicei din două încăperi: casa de locuit, cuptorul de cahle, tinda cu 
rol de bucătărie, şi pivniţă. Gospodăria este întregită de existenţa anexelor (şura 
cu grajd, coteţ, bucătărie de vară, cuptor, ateliere, fântână etc.) care nu se află sub 
acelaşi acoperiş cu casa de locuit. Şura este aşezată de-a curmezişul curţii înspre 
grădina din spatele casei. 

Curtea nu este foarte largă, dar partea dinspre stradă lasă destul loc unui 
fronton cu două ferestre, unei porţi mari şi unei portiţe, ba chiar rămân câţiva 
metri înspre vecin. Adesea, pe acest locşor se ridică o a doua locuinţă „pentru 
bătrâni” sau se depozitează lemnele, se construieşte un şopron, o pivniţă, un cup-
tor, alteori locul se foloseşte drept grădinuţă unde femeia prefera să planteze nar-
cise, zambile, lalele, lăcrimioare, panseluţe, bujori, trandafiri, crini.

Ansamblu de case săseşti, Saschiz, judeţul Mureş 
(Foto: Laszlo Dudas, 2012)

Interiorul caselor săseşti se caracteriza prin prezenţa celor patru puncte de 
greutate: colţul cu patul – colţul cu soba de încălzit, colţul cu laviţele aşezate în 
unghi şi masa în faţă, colţul cu dulapul de vase. Specificul etnic s-a evidenţiat de la 
o zonă la alta prin cromatica şi ornamentica ţesăturilor, a ceramicii decorative şi 
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bineînţeles a mobilierului pictat.Prin ambianţa pe care o creează mobila pictată, 
soba de cahle şi păretarele frumos brodate interiorul casei realizează o posibili-
tate de cunoaştere a concepţiei despre viaţă a populaţiei săseşti din Transilvania. 
Cu toată modernizarea care a pătruns de la oraş în organizarea locuinţei şi a inte-
riorului textilele de interior mai sunt încă păstrate chiar dacă nu mai corespund 
gustului şi modei. Majoritatea păretarelor erau brodate cu maxime ce aveau un 
caracter moral sau biblic, fapt pentru care acestea erau păstrate cu sfinţenie şi 
transmise de la o generaţie la alta. 

Rânduiala vieţii bisericeşti 
Rânduiala slujbei religioase reflectă dinamica serviciilor divine şi demon-

strează diversitatea şi complexitatea slujbelor religioase în timp ce, reglementă-
rile pentru slujitorii bisericii dezvăluie structura comunităţii şi viaţa în sânul ei. 
Slujba religioasă nu reprezenta doar o ceremonie festivă legată de un loc precis ci 
o manifestare de viaţă deoarece ceea ce se începe în biserică se continuă în viaţa 
de toate zilele.

Momentul cel mai important din viaţa spirituală a comunităţii săseşti, îl con-
stituia mersul la biserică duminica şi în zilele de sărbătoare, prilej de bucurie şi 
mândrie, saşii îmbrăcând cu această ocazie cele mai frumoase haine de sărbă-
toare, alese în funcţie de vârstă şi categorie socială.

Mersul la biserică, Cisnădie, judeţul Sibiu, începutul secolului 
al XX-lea (Arhiva de imagine a Muzeului ASTRA)
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Ordinea de intrare în biserică era bine stabilită, în funcţie de vârstă şi de sta-
tutul social. Primul era preotul urmat de slujbaşii bisericii şi de enoriaşi.

Şi aşezarea oamenilor din biserică în timpul slujbei era rânduită: pe băncuţe, 
cu faţa către altar, stăteau femeile şi copiii, în ordinea vârstei, iar sus stăteau flă-
căii şi bărbaţii.

Rânduiala în îmbrăcămintea de sărbătoare 
Esenţa portului săsesc constă în faptul că reprezintă îmbrăcămintea unei 

comunităţi, ce poate apărea doar în cadrul unei comunităţi unite prin aceeaşi 
limbă şi datini de-a lungul generaţiilor. La şaşii transilvăneni, conştiinţa deosebit 
de pregnantă a tradiţiei şi comunităţii este exprimată prin portul viu colorat. 

În vremurile trecute, po doabele portului nu erau folosite la întâmplare, ci 
chibzuit, după rânduială. Astfel fetele confirmate purtau pe cap în fiecare dumi-
nică la biserică un cilindru din catifea neagră (ger. Borten) cu panglici colorate ce 
atârnau pe spate. 

Femeile căsătorite îşi împodobeau capul cu o vălitură alba iar femeile mai în 
vârstă purtau o căiţă neagră de catifea brodată cu motive florale.

Vecinătatea (ger. Nachbarschaft) – instituţie de 
ajutorare reciprocă în toate momentele vieţii

Vecinătăţile au apărut la începutul secolului al XVI-lea, după răspândirea pro-
testantismului, organizate iniţial în mediu urban, preluate mai târziu şi în mediul 
sătesc. 

Stephan Ludwig Roth (1796–1849; istoric, profesor şi pastor luteran sas din 
Transilvania)   defineşte venitătatea ca fiind „o comunitate frăţească, teritorială, 
ai cărei membri beau din aceeaşi fântână, stau de gardă în timpul nopţii pentru 
securitatea tuturora, îşi construiesc împreună casele, se comportă ca şi rudele în 
cazul ivirii unei boli sau catastrofe, se odihnesc pe acelaşi catafalc, îşi sapă mormin-
tele, îşi conduc morţii pe ultimul lor drum, iar la sfârşitul înmormântării îşi cinstesc 
împreună pe cei care i-au părăsit, apoi din devotament au grijă de văduv(ă) şi de 
copiii rămaşi orfani.”  

Toţi membrii vecinătăţii aveau aceleaşi drepturi, iar conducerea acesteia era 
asigurată pe rând de fiecare cap de familie din sat. Conducătorii organizaţiilor, 
respectaţi ca oameni de încredere, erau aleşi de către toţi membrii comunităţii. Ei 
considerau funcţia onorantă şi îşi îndeplineau atribuţiile fără remuneraţie, pentru 
binele concetăţenilor.

În sistemul de valori ale saşilor, în regulamentul scris sau nescris al vecinătă-
ţilor, un loc important a fost ocupat de onestitate, credibilitate, onoare şi cinste.

Fiecare Vecinătate deţinea o ladă de Vecinătate, în care erau păstrate sta-
tutele şi registrele cu toţi membrii respectivei Vecinătăţi, butoaie de vin, căni 
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de Vecinătate, obiecte nece-
sare pentru organizarea nun-
ţilor, botezului, majoritatea 
având inscripţionate anul, ini-
ţialele sau numele tatălui de 
Vecinătate, alături de texte cu 
conţinut de morală.

Viaţa comunităţilor săseşti 
se desfăşura după anumite 
reguli impuse prin Statute. 
Vecinătatea, Organizaţia de 
feciori şi Organizaţia de fete 
supravegheau respectarea 
acestora, iar în cazul în care 
erau semnalate nereguli, se 
aplicau amenzi. 

Menţionăm câteva 
reguli extrase din Cartea de 
Vecinătate a Districtului Cincu 
din prima jumătate a secolului 
al XIX-lea: 

Statutul IV, articolul nr. 17: 
Cine vorbeşte în timpul slujbei, 
după ce îi salută în şoaptă pe 
vecini, plăteşte o amendă de 6 
Coroane care intră în caseria 
vecinătăţii.

Statutul IV, articolul nr. 19: 
Bărbaţii şi femeile, argaţii, slujnicele şi copiii trebuie să meargă direct la biserică şi 
de aici acasă, fără a se opri pe drum pentru a sta la poveşti câte doi sau în grupuri 
mai numeroase, amenda fiind de 6 Coroane.

Statutul IV, articolul nr. 36: În lunile de vară fiecare gospodărie trebuie să aibă 
o rezervă de apă de cel puţin cinci găleţi; un felinar şi o scară trebuiesc de asemenea 
să fie pregătite în caz de incendiu.

Statutul IV, articolul nr. 42: Fiecare gospodar este capul familiei sale şi veghează 
ca între ai săi – femeie, copii şi slujitori – să domnească armonie şi pace şi nimeni să 
nu se certe şi să nu rostească, nici în casă sau curte şi nici pe uliţă sau pe câmp, vreo 
injurie sau vreun blestem, fapt pentru care capul familiei este direct răspunzător. 

Statutul IV, articolul nr. 50: Semnele de incendii şi semnele de vecinătate nu au 
voie să rămână peste noapte la nimeni, decât la Tatăl de vecinătate.

Fetele încercau să îşi individualizeze costumul 
de sărbătoare prin motivele diferite cu care erau 
brodate panglicile aplicate la borten. Reproducere 
din RoseSchnidt, Werner Forderreuther, Kirchen- 
und Festtagkleidung der Siebenburgen Sachsen, 
Munchen, 2011
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Organizaţie de fete, Tălmaciu, judeţul 
Sibiu, începutul secolului al XX-lea (Arhiva 
de imagine a Muzeului ASTRA).

Precedată de asociaţiile de tineret, organizaţia feciorilor (ger. Bruderschaft) 
şi cea a fetelor (ger. Schwesterschaft) Vecinătatea reunea în mod obligatoriu, pe 
toţi tinerii din momentul căsătoriei lor sau al împlinirii vârstei de 24 de ani, viaţa 
în afara Vecinătăţii fiind de neconceput pentru săteni. 

Aspecte din expoziţia Rânduiala săsească, Sibiu 2012, 
Zalău 2013, Drobeta Turnu Severin 2014

Organizaţiile feciorilor şi a fetelor aflate sub tutela bisericii şi a comunităţii, 
respectă ideile religioase şi morale. Tinerii erau îndrumaţi de la vârsta de 14 ani, 
după confirmare, până în momentul căsătoriei în spiritul organizaţional, religios 
şi comunitar. Aceste organizaţii aveau ca scop integrarea tinerilor în grupuri, păs-
trarea obiceiurilor tradiţionale precum şi participarea la evenimentele sociale 
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organizate în perioada cuprinsă între confirmare şi nuntă. În cea de-a doua zi 
de Paşti, după confirmare, băieţii şi fetele erau introduşi în organizaţia feciorilor 
şi cea a fetelor. Până la cel de-al doilea Război Mondial, în nicio localitate nu se 
accepta ca tinerii să nu facă parte din aceste organizaţii. 

   

Aspecte din expoziţia Rânduiala săsească,  Sibiu 2012, 
Zalău 2013, Drobeta Turnu Severin 2014

După cel de-al doilea Război Mondial şi după plecarea masivă a saşilor în anii 
80–90, vecinătatea şi-a pierdut treptat din caracter, apărând modelele de convie-
ţuire. Cele mai multe vecinătăţi ale românilor s-au înfiinţat după 1990 în satele 
unde au trăit şi mai trăiesc saşii. 

În prezent, cei rămaşi în sat se regrupează, de regulă, într-o singură Vecinătate, 
indiferent de distribuţia lor spaţială în localitate, criteriul devenind astfel etnic, ca 
şi în cazul puţinelor Vecinătăţi rrome existente.
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Deşi românii nu ştiau a vorbi limba saşilor au reuşit să copieze un mod de viaţă 
sănătos, să îşi creeze o organizare socială bazată pe întrajutorare. Rigurozitatea şi 
sobrietatea saşilor şi-a pus amprenta în satele care acum sunt locuite de români 
şi rromi. Ca o concluzie putem afirma că s-a perpetuat şi transmis modelul săsesc, 
dar amprenta fiecărei culturi poate fi observată.

Pentru elaborarea acestei expoziţii s-a colaborat la nivel ştiinţific cu Centrul 
de Cultură şi Dialog „Friedrich Teutsch” prin Biblioteca şi Arhiva Documentară care 
au pus la dispoziţie materiale inedite prezentate în expoziţie (statute de veci-
nătate – manuscris şi reguli de vecinătate). De asemenea Muzeul Centrului de 
Cultură şi Dialog „Friedrich Teutsch” ne-a pus la dispoziţie piese valoroase pre-
cum semne şi lăzi de vecinătate. 
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POdOABă VERSUS BIjUTERIE?!

Ioana Gabriela Duicu*

AdOrnmEnt – jEwELry

In the present paper we have proposed to approach a very small treated subject 
in specialty literature: accessory wearer’s physiology: adornment-jewelry. Thus, 
a triple perspective of any object was touched, starting from basic elements 
which define the two categories and relying on a logical chart: the wearer’s, his 
community’s and the members’ who belong to other communities, which have 
contact with him. In this paper we also analyzed the way accessories are and 
were treated inside communities.
Keywords: clothing accessory, adornment, jewelry, Romanians, Balkans.

Cuvinte cheie: accesorii de îmbrăcăminte, podoabă, bijuterie, români, Balcani.

Aşa cum menţiona, încă din 1918, George van Ness Dearborn… la baza purtării 
podoabelor stau vechi idei strâns legate de fiziologia şi psihologia îmbrăcămintei…1

Plecând de la acest principiu putem percepe accesoriile veşmintelor ca pe 
nişte componente care vin să rezolve în acelaşi timp atât unele probleme de ordin 
medical, cu referire directă la rolul funcţional al accesoriilor (precum centurile), 
cât şi probleme de natură psihologică, legate de satisfacerea eului.

Când facem referire la satisfacţia de natură psihologică trebuie să avem în 
vedere mai multe elemente de interes ale individului, şi anume pe acelea care pot 
conduce cel mai firesc către un nivel spiritual mulţumitor, prin accesorizarea şi 
colorarea trupului cu ajutorul veşmântului sau al podoabelor/bijuteriilor. Se face 
astfel referire directă la modul tacit de comunicare nonverbală, prin stabilirea unei 
identităţi culturale ce permite definirea ei prin folosirea de simboluri exacte care 
sunt permise şi aprobate de o anume cultură. Necesitatea accesorizării hainelor 

* Doctorand bursier în cadrul proiectului „Cultura română şi modele culturale europene: 
cercetare, sincronizare, durabilitate”, cofinanţat din Fondul Social European prin Programul 
Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007–2013, Contractul de finanţare nr: 
POSDRU/159/1.5/S/136077 (Muzeul Naţional al Satului „Dimitrie Gusti”)

1 George van Ness Dearborn, The Psichology of Clothing, Psychological Monographs, edited by 
James Rowland Angell et al., Vol. 26, No. 1, Princeton, Lancaster 1918, (Whole No. 112), VI + 72 
Seiten, p. 1.



168   |  ioaNa GabRiela Duicu

care acoperă corpul vine din nevoia de a se apăra împotriva diferitelor riscuri (de 
natură materială sau mistico-religioasă), dar şi pentru a sublinia un anume motiv, 
acela de a transmite un atare mesaj către privitor. Aşa cum mulţi cercetători, prin-
tre care amintim pe Roland Barthles, Maurice Godelier, Mary Douglas, au arătat 
deja că, vestimentaţia cu accesoriile ei reprezintă un ambalaj, un set de coduri 
sociale, morale şi politice ce prezintă societatea pe epoci, probleme şi în contexte 
culturale2, ce semnifică rangul, statutul social, sexualitatea, puterea, idealurile 
care individualizează persoana3.

Identitatea culturală reprezintă una din multiplele forme de identitate pe care 
o persoană le poate exprima prin accesoriile pe care le poartă, chiar dacă oamenii 
de ştiinţă au observat multe schimbări în identităţile culturale ca urmare a moder-
nizării şi globalizării4.

1. Cercei, 1/4 sec. XX, argint; 
Muzeul Naţional al Satului 

„Dimitrie Gusti”, Nr. inv. 19708

2. Cercei cu smaralde şi diamante, 
apud Gemmes & Pierres Précieuses texte 

Ema Foa, Hachette Livre, 1997, p. 65

Vorbind despre cromatică şi referindu-ne strict la podoabele din metal, întâl-
nim 3 culori de bază: auriu, argintiu şi arămiu – galben, alb şi roşu. Chiar dacă 
materialele, din punct de vedere cromatic, au un spectru relativ restrâns, diver-
sitatea cromatică a putut fi rezolvată prin adăugarea de caboşoane policrome 
(pietre sau sticle) sau chiar perle, sidef ori baga, sau folosind tehnici de prelucrare 
2 Iulia Haşdeu, Bori r(R)omni et Faraoance. Genre et ethnicité chez les Roms dans trois village de 

Roumanie, Thèse présentée à la Faculté des lettres et sciences humaines, Institut d’ethnologie, 
Université de Neuchâtel, 2007, p. 199.

3 Jane Schneider, Annette B. Wiener, Cloth and The Organisation of Human Experience, în Current 
Anthropology, vol. 27 /2, 1986, p. 178.

4 Irum Sheikh, Arab Naz, Hazirullah, Waseem Khan and Nasim Khan, An Anthropological Study of 
Dress and Adornment Pattern Among Females of Kalash, District Chitral, în Middle-East J. Sci. Res., 
21 (2), 2014, p. 385.
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care să permită adăugarea unei anumite cromatici pe suprafaţa metalului – emai-
larea şi nichelarea. Astfel putem afirma, încă de la început, că din punct de vedere 
cromatic, absolut orice nevoie a putut fi satisfăcută; fiecare grup etnic sau enti-
tate a grupului s-a putut individualiza şi personaliza numai prin atribuirea unei 
anumite cromatici. 

3. Pafta, 2/4 sec. XIX; argint aurit; Muzeul Judeţean Slatina, Inv. 430.

4. Pafta, 2/4 sec. XIX; argint, baga; Muzeul 
Regiunii Porţilor de Fier, Drobeta Turnu 

Severin, Inv. „III 3266” şi „III 3267”. 

5. Pafta, 2/4 sec. XIX; argint, sidef; Muzeul 
Regiunii Porţilor de Fier, Drobeta Turnu 

Severin, Inv. „III 3256” şi „III 3257” 
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Culorile joacă un rol important în psihologia individului, în timp ce selectarea 
unei anumite culori, de exemplu, pentru purtarea inelelor sau altor ornamente, 
produce o identitate culturală distinctă şi o astfel de identitate este relevantă 
pentru structura culturală5. De asemenea, majoritatea grupurilor etnice impun 
o anumită abordare mistică a cromaticii6 ceea ce permite şi o diferenţiere cro-
matică a sexelor (la aromâni, femeile purtau numai argint, în contrast cu bărbaţii 
care purtau numai aur – în comparaţie cu tătarii, la care Galbenul auriu semnifică 
feminitatea, pe când albul, argintiul, simbolizează bărbăţia, virilitatea. Acest lucru 
este remarcabil, în special, în zona bijuteriilor. Femeile poartă aur, dar bărbaţii, prin 
tradiţie, poartă argint la inele, paftale, agrafe, broşe. Este un metal mai rece, dar 
semnifică forţa.7. Permisivitatea unei astfel de abordări are rădăcini certe în sta-
tutul socio-economic al unui grup în comparaţie cu celelalte grupuri prezente în 
acelaşi areal sau în areale apropiate.

Gradul de satisfacere al unui individ strâns legat de comunitatea din care face 
parte este unul satisfăcător odată cu evidenţierea elementelor definitorii ale gru-
pului din care face parte. O astfel de abordare impune o atare apartenenţă la un 
grup etnic sau religios, dar în acelaşi timp, dorinţa şi nevoia de individualizare 
impune o restrângere către un sub-grup care să-l evidenţieze pe el ca celulă dis-
tinctă ce formează mulţimea, impunând astfel restrângerea elementelor definito-
rii ale grupului şi adăugarea de elemente noi, marcante, ale sub-grupului. Există 
totuşi situaţii în care individul nu renunţă la nici unul din elemente, ajungând ast-
fel să-şi augmenteze numărul de elemente definitorii, pentru satisfacerea cerinţe-
lor ambelor entităţi de care aparţine8. Mai mult, această creştere a numărului de 
accesorii folosite, de multe ori, mai ales în ţările balcanice, nu a avut ca argument 
prezentarea de mai sus, ci pur si simplu, dorinţa de a arăta puterea financiară 
de care dispune sau pe cea a neamului care îl adoptă (cazul concret este cel al 
mireselor, care în cele mai multe zone din Albania9, Grecia, Bulgaria, Macedonia, 

5 Idem, p. 388.
6 Marina Marinescu, Circulaţie de structuri decorative, motive şi culori, în Drumuri şi călători în 

Balcani, Bucureşti, 2000, p. 133–168.
7 Interviu cu prof. Gafar Ekrem, regizorul Festivalul International al Portului, Dansului şi 

Cântecului Turco-Tătar de la Constanţa, ediţia a XVI-a, în http: //www.alar.ro/n50/cultura-c341/
despre_portul_ dansul_si_cantecul_turco_tatarilor_din_romania-s602.html

8 Delivorrias, Angelos, Greek traditional jewelry, Melissa Publishing House, 1999, passim; 
Andromaqi Gjergji, Albanian costumes through the centuries. Origin, types, evolution, Tirana, 
2004, passim.

9 Andromaqi Gjergji, Albanian costumes through the centuries. Origin, types, evolution, Tirana, 
2004, p. 95: The bride loaded with all these garments and many ornaments was turned into a rigid 
doll, because any movement of her limbs was made difficult by the numerous garments she wore 
... It seems that the wearing of so many clothes on the wedding day had to do with the agreement 
reached between the parties contracting the marriage, on the basis of which the bridegroom’s 
family had to bring the bride her wedding clothes (or to pay for their preparation) and she had to 
wear them, so that those present could see that the clothes brought were of the proper quality, 
according to the agreement.
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purtau în ziua nunţii podoabe care să exprime ori zestrea cu care se prezentau la 
noua familie, ori statutul social al familiei în care urma să intre). În această situa-
ţie rolul accesoriilor îşi modifică tema, trecând de la un simbolism magico – reli-
gios, apotropaic sau de propieţie la unul material-economic, dar păstrează totuşi 
conotaţiile etnice. 

6. Pafta, 3/4 sec. XIX; argint aurit; Muzeul Municipiului Bucureşti, inv. 32251

7. Pafta, 3/4 sec. XIX; argint; Colecţie personală

8. Pafta, 3/4 sec. XIX; alamă; Muzeul Municipiului Bucureşti, inv. 91660
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Nici o comunitate, şi cu atât mai mult cele balcanice, nu vor trata şi privi acce-
soriul (podoabă/bijuterie) ca pe un element de valoare omniprezent şi ambi – sex. 
Aici podoaba capătă conotaţii cu totul aparte: ea este cea care prezintă etatea 
persoanei, starea civilă şi statutul ei social10. De asemenea, ea este cea care defi-
neşte ziua sau perioada în care se află purtătoarea, îndeplinindu-şi astfel rolul de 
amuletă cu imperativ mesaj psihologic.

9. Nuntă, Arhiva Muzeului Naţional al Satului “Dimitrie Gusti”, Inv. 87710/27

Convieţuirea multietnică şi multiconfesională în zona balcanică a permis o 
remodelare continuă a podoabelor/bijuteriilor zonei prin puternice asimilări cre-
ative ale elementelor din estul islamic, ce s-au suprapus sau au interferat cu cele 
ale civilizaţiei bizantine. Acest curs al istoriei a permis obţinerea unor accesorii 
atât de asemănătoare ca material, formă şi dimensiuni, în cele două mari culturi 
care se întâlnesc aici, fiecare cu credinţa lor, ortodoxă şi musulmană, dar care-şi 
manifestă diferit influenţele psihologice asupra individului prin modul de ataşare 
de corp (în relaţie directă sau cu elemente de interpunere) şi prin decorul pe care-
l poartă (simbolistică musulmană sau ortodoxă).

10 Întreaga literatură de specialitate abordează descrierile costumelor populare sau ale 
podoabelor având ca principal criteriu vârsta persoanei: a se vedea: Tache Papahagi, Images 
d’ethnographie Roumaine (Daco-Romaine et Aroumaine), Bucureşti, 1929, 175–191; Georgeta 
Stoica, Podoabe populare româneşti, Bucureşti, 1976; Andromaqi Gjergji, Albanian costumes 
through the centuries. Origin, types, evolution, Tirana, 2004.
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10. Tânără, Arhiva Muzeului Naţional al Satului “Dimitrie Gusti”, Inv. 87704/5. 

În cazul uniunilor mixte din punct de vedere etnic, accesoriile sunt transmise 
respectând, la fiecare dintre membri, atributele ce definesc propria etnie, astfel 
că celălalt individ percepe prin intermediul propriului câmp mesajul purtat de 
accesoriul respectiv, transformând pentru adaptarea la propriile nevoi simbo-
listica purtată. Apar astfel situaţii în care ansamblul obiect-simbol se transmite 
aproape integral, ori parţial, cu mai mari sau mai mici deformări sau este accep-
tat pur şi simplu ca un element cu valoare doar financiară. 

Impunerea unei anumite ţinute sau a prezenţei unui anumit simbol gene-
rat de o realitate socio-istorică dată căpăta valenţe diferite. Poate cele mai bune 
exemple în prezentarea situaţiei astfel create este prezenţa vulturului bicefal în 
conştiinţa etnică a grecilor începând cu sec. al XVIII-lea11, în comparaţie cu pre-
zenţa componentelor de influenţă otomană în veşmântul de curte, boieresc şi 
orăşenesc al românilor, începând cu perioada fanariotă şi continuând până în 
perioada dintre anii 1821–1848.

Şi aici, chiar dacă impunerea a reprezentat motivul principal de apariţie 
a unei podoabe, ea s-a dovedit a fi uşor de adaptat de o importantă masă de 

11 Marina Marinescu, De la simbol la motivul decorativ: vulturul bicefal în arta decorativă balcanică, 
în Drumuri şi călători în Balcani, Bucureşti, 2000, p. 169–175.
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indivizi care, chiar dacă nu au avut o impunere strictă, dintr-un instinct de imitare 
a „puterii” au considerat benefic, util, esenţial chiar, adaptarea ei. Astfel, regă-
sim, până târziu, sau chiar până în prezent, accesorii specifice lumii balcanice în 
portul popular românesc, în special cel de sărbătoare. Transmiterea şi, în ace-
eaşi măsură, acceptarea accesoriilor precum paftaua (unele zone din Muntenia 
şi Oltenia) sau coiful de bani (conciul, ceapsa sau cealma de bani – prezent în 
Vlaşca12 sau în Banatul de Câmpie13) permit formularea ideii că au rămas în con-
ştiinţa grupului nu datorită impunerii, ci datorită acceptării ei, adaptării la cerin-
ţele grupului şi atribuirii de semnificaţii care să completeze elementele cu rol 
apotropaic şi de propieţie impuse.

Identificarea şi asimilarea unui element de podoabă poate fi realizată şi 
printr-o interacţiune la nivel de socializare, cu o implicare emoţională restrânsă, 
între două grupuri etnice diferite care se întâlnesc într-un anumit spaţiu tem-
poral-geografic. Aceasta permite, în unele cazuri, un schimb material strict sau, 
în altele, poate genera un transfer de informaţie cu privire la înţelesul mesaju-
lui mistico-religios care va induce în conştiinţa subiectului un impuls de transfer 
către grupul etnic care l-a creat, ori de implementare a mesajului în grupul etnic 
din care face parte sau, uneori, de neacceptare şi respingere totală, cu ignorarea 
chiar a valorii materiale.

Concluzionând, putem simplifica şi sistematiza, formulând ideea că de-a 
lungul timpului podoaba a fost supusă unui proces de divizare, diferenţiindu-se 
astfel bijuteriile de podoabele populare. 

Bijuteriile deţin, din punct de vedere economic, un rol de mijloc de economi-
sire pe termen lung, de investiţie stabilă, devin criterii de evaluare a valorii eco-
nomice datorită, în special, materialelor din care erau realizate14; din punct de 
vedere artistic, reprezintă unul din cele mai importante domenii de manifestare a 
tuturor curentelor artistice15. Dacă la podoabe meşterii sunt, în majoritatea cazu-
rilor‚ anonimi, forma, rolul şi decorul-simbol atribuindu-le foarte uşor unei anu-
mite etnii, la bijuteri valoarea este augumentată prin prezenţa semnăturii „casei” 
care l-a produs, este uşor databilă prin atribuirea la curentul artistic căruia îi este 
tributară.

De fapt, caracteristicile care sunt acum indisolubil legate de conceptul de 
bijuterie, putem spune fără îndoială că se rotesc, cu mici variaţii, între două pola-
rităţi: valoarea intrinsecă a materialelor componente, pe de o parte, şi valoarea 
estetică, pe de altă parte. 

12 Ioana Gabriela Duicu, Podoabe din metal: istorie şi tradiţie în Ţara Românească, Craiova, 2014, 
fişa Chemeleţ, nenumerotată.

13 Maria Vasinca Hadiji, Cătălin Balaci, Semn şi simbol. Podoabe Bănăţene, Timişoara, 2010, p. 15, 
40, fişa 21.

14 Romulus Vulcănescu, Podoabe şi bijuterii populare, în Arta Populară Românească, Bucureşti, 
1969, p. 466.

15 Anderson J. Black, Storia dei Gioielli, Prima edizioni italiana 1973, p. 7.
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Astfel, bijuteriile aproape că se limitează la preţiozitatea materialelor – 
metale preţioase, pietre preţioase şi semipreţioase –, la tehnicile de elaborare 
speciale care sunt asociate cu ele: tehnici de bijuterii, tehnici de prelucrare ale 
pietrelor şi la rafinamentul ansamblului.

În ceea ce priveşte podoaba populară ea asigură, în principal, alte două roluri 
cu totul diferite de cele ale bijuteriilor, şi anume: încadrarea purtătorului într-un 
anumit grup etnic şi de satisfacerea rigorilor eticii grupului („ceea ce trebuie să faci 
şi să porţi în anumite împrejurări”).

Aici valoarea economică a materialului capătă un rol mai puţin important, 
totuşi, dacă privim comparativ grupurile etnice sau etnografice pot apărea deo-
sebiri esenţiale atât la nivelul valorii materialelor din care au fost realizate (lemn, 
os, sticlă, metal, pene etc.), cât şi la nivelul numărului sau cantităţii de podoabă 
ce completează vestimentaţia, ambele raportându-se la activităţile de bază ale 
grupului, la credinţele şi superstiţiile etnice, precum şi la satisfacerea vanităţii fie-
cărui membru al grupului.

Aceste deosebiri, aparent, creează o diferenţă clară între cele două tipuri 
de obiecte, însă o abordare mai atentă arată o interacţiune bidirecţională, care 
a permis dezvoltarea continuă, fiecare dintre ele împrumutând de la cealaltă, 
în ritmuri şi perioade diferite, elemente, fără însă a conduce la o interferenţă a 
obiectelor.

În concluzie, consider că se impune sublinierea triplei valenţe pe care o poate 
lua aproape orice accesoriu. Astfel, un ornament de vestimentaţie poate repre-
zenta pentru posesor un obiect cu o puternică semnificaţie religioasă sau senti-
mentală; comunitatea din care provine posesorul poate considera acel obiect ca 
pe o bijuterie, deoarece rigorile mistico-religioase nu permit încadrarea, din varii 
motive, sistemului de valori, iar un membru din afara comunităţii identifică pe 
purtător ca aparţinând comunităţii respective, în primul rând datorită posesiunii 
acestui accesoriu. 

 
11. Cordon – detaliu, 3/4 sec. XIX, Muzeul Municipiului Bucureşti, inv. 42494.
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Un exemplul ar putea avea următoarea situaţie: un accesoriu-pandantiv 
cu reprezentarea chipului unui sfânt. Pentru persoana care-l poartă acesta este 
foarte important, căci reprezintă chipul protectorului său. Pentru comunitatea 
din care face parte nu are nici o însemnătate, pentru că el nu a parcurs ritualul 
impus de credinţă pentru a primi încărcătura magico-religioasă, nu a fost sfinţit, 
dar un străin, din altă cultură religioasă, îl identifică pe purtător ca aparţinând 
credinţei care se apleacă spre ajutorul spiritual al sfântului.
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şTERGARE SăSEşTI dIN COLECţIA 
MUzEULUI ASTRA

camelia ştefan

säChsIsChE ZIERTüChER AUs DER sAMMLUNG DEs AsTRA MUsEUMs

Die Textiliensammlung des Emil Sigerus Museums aus Sibiu/Hermannstadt 
umfasst über 1000 Stücke die über unsere Landesgrenzen hinaus als eine der 
wertvollsten Sammlungen anerkannt sind. Aus diesen reichen Bestand haben 
wir 10 veschiedene Tücher (Stangentuch, Paradehandtuch und Ofentuch – eines 
der ältesten Ziertücher des Wohnraums) ausgewählt die als Zierde an Sonn- und 
Feiertagen oder bei Familienfesten in der guten Stube gehängt wurden. 
Wir haben versucht einen Einblick in dieser vertwollen Kategorie der säch-
sischen Textilien unseres Museums zu zeigen. Wenn sie auch heute nicht mehr zu 
unserem Alltag gehören, so können wir uns an ihrer Vielfalt und Formenpracht 
immer wieder erfreuen. Jeder, der sich mit den Textilien beschäftigt, wird immer 
wieder Neues entdecken.
schlüsselwörter: Ziertücher, Haustextilien, Ornamentik, Siebenbürgen 
Sachsen.
Cuvinte cheie: Ştergare decorative, textile de interior, ornamentică, saşi 
transilvăneni. 

Complexul Naţional Muzeal ASTRA din Sibiu deţine din anul 1997 o colec-
ţie de peste 8.300 de obiecte păstrate în Muzeul de Etnografie Săsească „Emil 
Sigerus” conservate în trei colecţii: port popular – textile, ceramică şi lemn-os-fier 
care cuprinde piesele de mobilier pictat şi obiecte de uz gospodăresc. 

Colecţia de textile săseşti cuprinde peste 1.000 de piese, constituită din şter-
gare, feţe şi căpătâie de pernă, feţe de masă, cuverturi de pat, broderii pentru 
decorarea căpătâiului de saltea, ştergare decorative, ştergare de sobă, ştergare 
de culme şi diverse fragmente de broderii destinate împodobirii camerei bune de 
odinioară. O mare parte au fost colecţionate de renumitul Emil Sigerus, majori-
tatea achiziţionate din sudul Transilvaniei (Sibiu, Cisnădie, Cisnădioara, Slimnic, 
Noul, Hamba, Şura Mică, Gârbova, Blăjeni etc.) şi nordul Transilvaniei (Năsăud, 
Budacul de Sus, Sângeorz Băi, Ticuşul Vechi).
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Lucrarea de faţă urmăreşte să analizeze reprezentarea ştergarelor decorative 
săseşti din colecţia Muzeul „Emil Sigerus”. Această categorie deţine în prezent un 
număr de peste 150 de obiecte din sudul Transilvaniei încadrată în perioada seco-
lelor XVII–XX.

Motivele ornamentale săseşti, care au circulat de-a lungul timpului, preluate 
din caietele de modele, nu au fost acceptate mecanic, talentul şi inventivitatea 
creatoarelor manifestând interpretări originale, forme de expresie artistică pri-
vind structura suprafeţelor brodate. Textilele tradiţionale săseşti dau încăperii 
luminozitate, fast şi strălucire prin contrastul dintre fondul alb al ţesăturii şi roşul 
motivelor ornamentale. În arta brodatului, femeile săsoaice folosesc motive deco-
rative migălos cusute, de inspiraţie renascentistă, dar şi cu influenţe orientale şi 
occidentale. Există un repertoriu bine definit de imagini florale, astrale, avimorfe 
şi zoomorfe. Cusăturile complicate sunt dispuse simetric, în fâşii strict delimitate 
şi înconjurate de o abundenţă florală.  

În prefaţa mapei Broderii transilvănene săseşti pe pânză de in Emil Sigerus 
scria: (…) broderia a devenit o tradiţie şi un obicei. Scopul ei era de a prelua vechile 
modele şi ornamente, păstrându-le pentru generaţiile viitoare. Aşa cum obiceiurile 
şi tradiţiile exprimă conţinutul spiritual al unei comunităţi săseşti, ce are caracter 
de permanenţă şi este preluat ca model de la o generaţie la alta, tot astfel şi moti-
vele pe pânză cu elementele lor sărbătoreşti de simetrie şi şiruri, cu semnificaţiile 
lor, fie plante, animale sau lucruri – trebuie să fie ordonate, să fie scoase din ano-
nimat şi din uitare(...). În broderiile pe pânză se oglindeşte comportamentul ţăra-
nului, portul său de sărbătoare, gesturile, mersul, felul de a vorbi, demnitatea sa şi 
multe altele”.

Conform cercetătoarei Roswith Capesius, scrierea a pătruns în broderie încă 
din secolele XVIII–XIX, când gândurile şi sentimentele, grijile şi speranţele erau 
exprimate în cuvinte, în proverbe şi zicători, numite în limba germană Sprüche. 
Omul îşi gândeşte existenţa după învăţăturile Bibliei, îşi ordonează cu responsa-
bilitate viaţa de familie şi cea comunitară, cele două repere fundamentale fiind 
strădania şi mulţumirea pentru lucrul bine făcut.

Ştergarele aduse în atenţia noastră, sunt piese cu o valoare artistică, docu-
mentară şi decorativă deosebită constituind o categorie aparte de ţesături de 
interior care prin poziţia lor în încăpere oferă acesteia un fast cu totul deosebit. 
Din punct de vedere tipologic, distingem mai multe tipuri, pe care le vom analiza 
în cele ce urmează. 

Primul tip, ştergarul de culme (germ. Stangentuch, dialect săsesc 
Stängerdächer) este alcătuit din pânză de cânepă, ţesut în două iţe, brodat în 
maro, negru, roşu sau albastru pe toată suprafaţa cu motive florale şi geometrice 
sau cu decor dispus central redând motive zoomorfe sau avimorfe. Aşezate de la 
unul până la trei ştergare pe orizontală, acestea erau prinse pe un laţ de unde pro-
vine denumirea de culme, atârnându-se fie deasupra geamurilor dinspre stradă 
din camera cea bună, fie deasupra patului înalt. 
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Nr. inv. 1894T/4684 B
Denumire: Ştergar de culme 
Datare, provenienţă: 1634, Ungurei, judeţul Alba 
Material/Tehnică: pânză de cânepă, lână; ţesut în două iţe, brodat pe fire numă-
rate în cruce, în pleată, în urma acului, tivit la capete; firele de lână folosite la bro-
dat sunt vopsite în culori naturale (cărămiziu şi roşu).
Dimensiuni: L: 45 cm; l: 52 cm
Descriere: ştergar de formă dreptunghiulară, decor geometric (zig-zag, linie 
dreaptă), dispus la capăt; datarea 1634 intercalată de motive geometrice sub 
formă de rozetă; motivul cocoşului orientat spre dreapta este redat într-o mani-
eră simplificată.
Observaţii: piesa cea mai veche din colecţia muzeului, atestă tehnica de broderie 
în urma acului introdusă în Transilvania la începutul secolului al XVII-lea. 
Publicat: Camelia Ştefan, Elemente decorative în broderia săsească. Textile de 
interior din colecţia Muzeului „Emil Sigerus”, Sibiu, 2010, p. 51

Nr. inv. 1884 T/14584 B
Denumire: Ştergar de culme 
Datare, provenienţă: 1836, Sebeş, judeţul Alba
Material/Tehnică: pânză de cânepă, lână; ţesut în două iţe, brodat pe fire numă-
rate în cruce, în pleată şi în urma acului, tivit la capete; ciucuri din urzeală răsuciţi 
şi înnodaţi la un capăt, dantelă croşetată aplicată pe laterale, firele de lână folo-
site la brodat sunt vopsite în culori naturale (maro).
Dimensiuni: L: 54 cm; l: 36 cm
Descriere: ştergar de formă dreptunghiulară, decor geometrizant dispus pe toată 
suprafaţa, compus din motive geometrice (rombul), astrale (steaua cu opt col-
ţuri), fitomorfe (frunză); pe marginile laterale aplicată o fâşie de dantelă croşe-
tată; numele autoarei Catharina Zeck şi anul confecţionării 1836 sunt brodate în 
partea de jos a ştergarului.
Publicat: Camelia Ştefan, Elemente decorative în broderia săsească. Textile de 
interior din colecţia Muzeului „Emil Sigerus”, Sibiu, 2010, p. 51

Nr. inv. 1925T/15402 B
Denumire: Ştergar de culme 
Datare, provenienţă: 1866, Brateiu, judeţul Sibiu
Material/Tehnică: pânză de cânepă, arnici; ţesut în două iţe, brodat pe fire 
numărate în cruce şi în pleată, tivit la capete; firele folosite la brodat sunt vopsite 
în culori naturale (roşu).
Dimensiuni: L: 70 cm; l: 50 cm
Descriere: ştergar de formă dreptunghiulară, decor dispus în registru orizontal 
reprezentat prin motivul calului şi călăreţului în armură cu lulea în gură şi un şoim 
în mâna dreaptă, flancat de pomul vieţii stilizat în două variante sub formă de 
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garofiţă; pe de o parte şi de alta sunt dispuse motive florale; în partea dreaptă 
sunt brodate iniţialele autoarei MS şi anul confecţionării 1866 
Publicat: Camelia Ştefan, Elemente decorative în broderia săsească. Textile de 
interior din colecţia Muzeului „Emil Sigerus”, Sibiu, 2010, p. 52

Nr. inv. 4298T
Denumire: Ştergar de culme 
Datare, provenienţă: începutul secolului al XIX-lea, Gârbova, judeţul Alba
Material/Tehnică: pânză de in, lână, ţesut în două iţe, brodat pe fire numărate în 
cruce şi în pleată, tivit la cele două capete; firele folosite la brodat sunt vopsite în 
culori naturale (maro).
Dimensiuni: L: 107 cm; l: 52 cm
Descriere: ştergar de formă dreptunghiulară, decor dispus central, compus dintr-
un şir de cerbi cu coarne rămuroase, încadraţi de motive florale.
Publicat: Camelia Ştefan, Elemente decorative în broderia săsească. Textile de 
interior din colecţia Muzeului „Emil Sigerus”, Sibiu, 2010, p. 51

Cel de-al doilea tip de ştergar, ştergarul decorativ de paradă (germ. 
Paradehandtuch dialectul săsesc Dredich), este alcătuit din pânză de cânepă 
sau in, ţesut în două iţe de lungime şi formă diferită, brodat la ambele capete 
cu motive geometrice sau florale, redă un aspect estetic interiorului. În biserică 
ştergarul era folosit in scop decorativ pentru acoperirea amvonului în zilele de 
sărbătoare, iar în camera cea buna era folosit până în a doua jumătate a secolului 
al XX–lea la împodobirea oglinzilor, a pereţilor şi a cuierelor.

Nr. inv. 3415 T/ 8794B
Denumire: Ştergar decorativ de biserică
Datare, provenienţă: 1738,Transilvania
Material/Tehnică: pânză de in, bumbac; mătase ţesut în 2 iţe; brodat în lanţ, bro-
derie spartă, dantelă realizată în tehnica ciocănelelor; aplicat, tivit manual
Dimensiuni: L: 184; LA: 51
Utilizare: împodobirea bisericii
Descriere: ştergar de formă dreptunghiulară; decor naturalist dispus la un capăt; 
pe cele trei laturi aplicată dantelă cu colţişori, realizată în tehnica ciocănelelor; 
motive fitomorfe: pomul vieţii stilizat şi interpretat diferit. firele folosite la brodat 
sunt vopsite în culori naturale (maro).
Inscripţie în limba germană: Gabe zu Ehre – Gottes in diese Kirchen CHRISTINA 
PHILLIPPIN gebohrne Weinholdin ANNO 1738 DIE 25 XBR: altz 
Traducere: Dar adus acestei biserici pentru preamărirea lui Dumnezeu. Christina 
Philippin născută Weinholdin în anul 1738 la 25 decembrie: altz
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Nr. inv. 3406 T/ 9429B
Denumire: Ştergar decorativ de biserică
Datare, provenienţă: 1783,Transilvania
Material/Tehnică pânză de in, bumbac; mătase ţesut în 2 iţe; brodat în lanţ, bro-
derie spartă; 
ciucuri din urzeală răsuciţi şi înnodaţi; firele folosite la brodat sunt vopsite în 
culori naturale (maro).
Dimensiuni: L: 184; LA: 51
Utilizare: împodobirea bisericii
Descriere: ştergar de formă dreptunghiulară; decor amplasat la ambele capete; 
ciucuri din urzeală răsucită; la fiecare capăt introdusă o fâşie lată cu broderie 
spartă; motive avimorfe (păunul) brodate în galben şi bleu.
Inscripţie în limba germană: Herr ich habe lieb den Ort deines Hauses Anno 
1783 Catharina Binderin 
Traducere: Doamne eu iubesc locul casei tale, Anno 1783, Catharina Binderin
Observaţie: Din traducerea inscripţiei putem presupune că este vorba de locali-
tatea Alţâna de pe Valea Hârtibaciului, (Alzen sau Olchina fiind forma veche folo-
sită în secolul XVIII de unde derivă denumirea în limba germană de Alzen). Numele 
Weinhold este întâlnit cu precădere în zona Sibiului.

Nr. inv. 2513 T/8727 B
Denumire: Ştergar decorativ
Datare, provenienţă: 1693, zona Sibiului
Material/Tehnică: in, arnici; ţesut în două iţe, brodat pe fire numărate în cruce 
şi în pleată,în lanţ tivit la capete; firele folosite la brodat sunt vopsite în culori 
naturale (roşu).
Dimensiuni: L: 178 cm; l: 48 cm
Descriere: ştergar de formă dreptunghiulară; decor amplasat la capete, compus 
din şapte reprezentări feminine; datarea 1693 brodată cu fir de culoare albastră 
Observaţii: Reprezentările antropomorfe feminine, se regăsesc şi pe lăzile de 
cereale săseşti din secolele XVI–XVII.
Publicat: Camelia Ştefan, Elemente decorative în broderia săsească. Textile de 
interior din colecţia Muzeului „Emil Sigerus”, Sibiu, 2010, p. 47

Nr. inv. 1976T/ 8703 B
Denumire: Ştergar decorativ
Datare, provenienţă: 1764, zona Sibiului
Material/Tehnică: cânepă, arnici; ţesut în două iţe, brodat pe fire numărate în 
cruce; ciucuri din urzeală răsuciţi şi înnodaţi; firele folosite la brodat sunt vopsite 
în culori naturale (maro).
Dimensiuni: L: 220 cm; l: 49 cm
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Descriere: ştergar de formă dreptunghiulară; decor amplasat simetric la capete, 
perechi de porumbei încoronaţi dispuşi afrontat, pomul vieţii puternic stilizat, 
încadrat la bază de motive geometrice în zig-zag şi motive fitomorfe sub formă 
de rodie.
Inscripţie: I.R.A. 1764
Publicat: Camelia Ştefan, Elemente decorative în broderia săsească. Textile de 
interior din colecţia Muzeului „Emil Sigerus”, Sibiu, 2010, p. 47
O categorie aparte o constituie ştergarul de sobă (germană Ofentuch, dialect 
săsesc Katzenhalldredich) confecţionat din pânză de cânepă sau in, ţesut în două 
iţe, lucrate în tehnica broderiei pe fire numărate în cruce, în pleată şi după desen. 
Ştergarul de sobă prezintă un repertoriu variat de motive decorative, cu aspect 
geometrizant dispuse pe toată suprafaţa în opt până la zece registre orizontale. 
Compoziţia motivelor variază de la cele foarte vechi – geometrice şi stilizate -, la 
cele figurative şi realiste – florale, zoomorfe sau antropomorfe. 
Istoricul Franz Friedrich Fronius descria camera cea bună în lucrarea Imagini din 
viaţa de la sat a saşilor din Transilvania din anul 1879 (…) deasupra patului sunt 
atârnate ştergarele de culme (…).Lângă fereastra din stânga stă masa masivă din 
stejar… De jur împrejurul casei, de-a lungul pereţilor, se găsesc ştergare şi cuiere 
lungi pictate, de care atârnă urcioare mai mari şi mai mici, ce nu se folosesc decât 
la nuntă. (…) Lângă uşă se ridică impunător o sobă din cahle. Între soba de cahle şi 
perete se află un colţ pentru lemne (Haell), iar mai sus, în unghi drept o deschidere 
mai mică (Katzenhaell), adăpost confortabil pentru motanul casei. Din această 
descriere rezultă faptul că între soba de cahle şi perete era etalat un ştergar con-
fecţionat după dimensiunile spaţiului, unde gospodina îşi dosea lemnele de foc şi 
ustensilele necesare pentru aprinderea focului. 
Această tipologie de ştergare, rar întâlnită în colecţiile muzeale, specifice zonei 
Sibiului merită să fie prezentate nu numai pentru utilitatea lor în camera cea 
bună ci şi pentru încărcătura de simboluri şi ornamente şi pentru priceperea şi 
rafinamentul cu care au fost realizate, fiind moştenit din generaţie în generaţie, în 
cadrul aceleiaşi familii.

Doresc să prezint doar câteva exemple cu astfel de inscripţii: 

Nr. inv. 2514 T/ 8725 B
Denumire: Ştergar de sobă
Datare, provenienţă: 1800, zona Sibiului
Material/Tehnică: pânză de in, arnici; ţesut în două iţe, ciucuri din urzeală; brode-
rie liberă, după desen; ciucuri din urzeală răsuciţi şi înnodaţi la capăt, tivit; firele 
folosite la brodat sunt vopsite în culori naturale (roşu). Dimensiuni: L: 115; LA: 55
Descriere: ştergar cu decor complex, motive decorative distribuite simetric, pe 
toată suprafaţa: antropomorfe (cal şi călăreţ, inima), avimorfe (vulturul bice-
fal încoronat, păunul, pasărea sufletului, porumbelul), motive zoomorfe (cerb, 
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câine), fitomorfe (pomul vieţii, viţa de vie); numele autoarei Ana Schmidin este 
intercalat într-un medalion compus din diverse rozete. 
Inscripţie în limba germană: Frischer Muth und fleisig Händ Nähen ein solches 
Thug behend. Anna Schmidin 1800
Traducere: Voia bună şi mâinile harnice cos asemenea ştergar repede. Anna 
Schmidin 1800

Nr. inv. 1917 T/15043 B
denumire: Ştergar de sobă
Datare, provenienţă: 1782, zona Sibiului
Material/Tehnică: pânză de in, arnici; ţesut în două iţe, brodat pe fire numărate şi 
liber după desen, în cruce, în pleată şi în lanţ; resturi de ciucuri din urzeală răsuciţi 
şi înnodaţi la capăt, firele folosite la brodat sunt vopsite în culori naturale (roşu 
şi albastru).

Dimensiuni: L: 114; LA: 54
Descriere: ştergar cu decor complex, motive decorative distribuite simetric, pe 
toată suprafaţa: antropomorfe (cal şi călăreţ), avimorfe (vulturul bicefal încoronat, 
păunul), motive zoomorfe (leul, cerbul, câinele), fitomorfe (pomul vieţii, rodis); 
motivul antropomorf şi cel zoomorf (leul încoronat) încadrează pomul vieţii.
Inscripţie în limba germană: Schoffia Binderin ANO 1782 Lust und Lieb zu einem 
Ding machet Müh und Arbeit
Traducere: Schoffia Binderin anul 1782 
Plăcerea şi dragostea pentru un lucru micşorează efortul muncii 
Publicat: Camelia Ştefan, Elemente decorative în broderia săsească. Textile de 
interior din colecţia Muzeului „Emil Sigerus”, Sibiu, 2010, p. 40

Nr. inv. 1936 T/2534 b
Denumire: Ştergar de sobă
Datare, provenienţă: 1832, Cisnădie, judeţul Sibiu
Material/Tehnică: pânză de in, lână; ţesut în două iţe,broderie liberă după desen, 
punct de umplere în urma acului, în lanţ, ciucuri din urzeală răsuciţi şi înnodaţi la 
capete, firele folosite la brodat sunt vopsite în culori naturale (roşu închis, roz, 
albastru, galben, verde).
Dimensiuni: L: 134; LA: 50
Descriere: ştergar cu decor complex pe toată suprafaţa, cu motive florale, fito-
morfe (pomul vieţii,ghirlandă, lujeri), avimorfe (porumbel cu ramură de măslin), 
zoomorfe (cerb), arhitecturale (coloane), heraldice (vulturul bicefal cu însemnele 
imperiale). 
Inscripţie în limba germană: Herr des Lebens, Gott der Tage segnet meine Müh 
un Plage,du alleine Blühst in Segen die da gehn auf Gottes Segen. Ist genrht wor-
den von Ana Bonfert Anno 1832
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Traducere: Stăpân al vieţii, Tu Doamne, ce îmi binecuvântezi zilele de trudă şi 
necaz,Tu singur îi binecuvântezi pe ai Tăi. Cusută de Ana Bonfert în anul 1832
Publicat: Camelia Ştefan, Elemente decorative în broderia săsească. Textile de 
interior din colecţia Muzeului „Emil Sigerus”, Sibiu, 2010, p. 45

În urma analizării acestor ştergare, am constatat că majoritatea prezintă 
texte brodate cu caractere gotice ce conţin de cele mai multe ori anul confecţi-
onării, numele sau iniţialele autoarei, localitatea şi unele mesaje cu caracter 
religios. Ne-a atras atenţia discrepanţa dintre perfecţiunea broderiei şi scrierea 
incompletă a textelor cu greşeli de ortografie, de unde reiese faptul că femeia sau 
fata care a brodat textul nu se ghida după o scriere corectă. 

Interesante sunt terminaţiile în sufixul in la numele de familie femeieşti, de 
exemplu Binderin, Schellin, Schmidin, Weinholdin, Philippin etc, ceea ce demon-
strează că în secolele XVII–XIX numele de familie erau feminizate, însemnând soţia 
lui Binder, Schell, Schmid, Weinhold, Philippi. Anul confecţionării este brodat cu 
caractere latine, ANNO sau ANO şi nu în scrierea gotică IM JAHRE, care va apărea 
abia la sfârşitul secolului XIX.

Din cele prezentate rezultă că textilele decorative săseşti sunt adevărate 
documente etnografice care atestă o cultură înfloritoare pe aceste meleaguri, 
dovezi ale unor forme de trai şi de cultură materială dispărute, realităţi care cu 
greu mai pot fi găsite în teren în urma emigrării saşilor în Germania după anul 
1990, ci doar în colecţii muzeale sau particulare. 
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DROBETA, Etnografie, XXIV/2014, p. 187–210

COLECțIA dE CăMășI FEMEIEșTI FăRă 
POALE dE LA MUzEUL REGIUNII PORțILOR 

dE FIER, dROBETA TURNU SEVERIN

Varvara Magdalena Măneanu

LA COLLECTION DE ChEMIsEs FéMININEs COURTEs DU MUséE DE 
LA RéGION DEs PORTEs DE FER, DRObETA TURNU sEVERIN 

Suite des quatre catalogues antérieurement parus, concernant la collection des 
chemises féminines courtes du Musée de la Région des Portes de Fer, l’étude 
se propose une présentation générale, où, à travers le critère quantitatif, sont 
mises en évidence les sous zones de provenance des pièces (Plaiul Cloşani, 
Clisura Dunării, Centrale, Sud), tandis qu’en appliquant le critère descriptif, 
apparaissent des aspects concernant l’évolution de la chemise courte durant le 
XXième siècle, la coupe, les ornements brodés et la chromatique.
Mots clé: chemise féminine courte (ciupag/ie); chemise froncée à l’encolure; 
décor triparti; zone ethnographique Mehedini; sous-zone ethnographique Plaiul 
Cloşani, Clisura Dunării, Centrale, Sud; Musée de la Région des Portes de Fer

Cuvinte cheie: camaşă femeiască fără poale, ciupag, ie, cămaşă încreţită în jurul 
gâtului, decor tripartit, Zona Etnografică Mehedinţi, subzonele Plaiul Cloşani, 
Clisura Dunării, Zona Centrală, Zona de Sud, Muzeul Regiunii Porţilor de Fier.

Colecţia de cămăşi femeieşti fără poale1 este un segment din Colecţia de 
Textile – Port Popular a Muzeului Regiunii Porţilor de Fier, care numără în jur de 
2786 de piese2.

1 Cca 300 de piese, numite ciupage în unele zone ale Mehedinţiului
2 În vederea realizării acestei lucrări cămăşile femeieşti fără poale au fost studiate şi publicate pe 

subzone şi microzone etnografice după cum urmează: Varvara Magdalena Măneanu, Colecţia 
de textile – Port popular a Muzeului Regiunii Porţilor de Fier, 1. Plaiul Cloşani, Drobeta, seria 
etnografie, XXI, EUC, DrobetaTr. Severin, 2011, p. 64–86; idem, Colecţia de textile – Port popular 
a Muzeului Regiunii Porţilor de Fier, II.Ciupage din Clisura Dunării, Drobeta, seria etnografie, XXII, 
EUC, DrobetaTr Severin, 2012, p. 165–181; idem, Colecţia de textile – Port popular a Muzeului 
Regiunii Porţilor de Fier, III.Ciupage din Zona centrală a Mehedinţiului, p. 116–151; idem, Ciupagul 
de Balta în colecţiile Muzeului Regiunii Porţilor de Fie, Catalog, Subzona Satul de sub munte, Litua, 



188   |  VaRVaRa MaGDaleNa MăNeaNu

Din punct de vedere al istoricului colecţiei, constatăm că doar un număr mic 
de piese provin din colecţiile Muzeului Porţilor de Fier, fondat de Al. Bărcăcilă 
în 1912, şi care avea secţiune de Artă Populară 2. O altă parte, destul de redusă 
ca număr, provine din Muzeul Dr. C. I. Istrati, fondat la Tr. Severin în 1925, care a 
avut secţiune de Etnografie3, muzeu desfiinţat în 1948 şi înglobat în patrimoniul 
Muzeului Regiunii Porţilor de Fier. 

studii şi cercetări, XV, Tg Jiu, 2012, p. 459–468; Idem, Elemente de port popular din zona centrală 
a Mehedinţiului în colecţia de textile a Muzeului Regiunii Porţilor de Fier în vol. Istorie cultură în 
Piemontul Bălăciţei, Editura Siteh, Craiova, 2013, p. 731–744; idem, Repere ale artei populare 
româneşti: cămăşi femeieşti fără poale din nordul şi centrul Mehedinţiului în colecţiile Muzeului 
Regiunii Porţilor de Fier, Contribuţii istorice şi culturale privind Oltenia modernă. Editura 
Damira, Drobeta Tr Severin, 2014, p. 73–102, idem, Ciupagul din zona de sud a Mehedinţiului, 
în Porţile de Fier, Revistă de istorie şi cultură, an XIV, nr. 20, 2014, p. 21–37; idem, Fitotemul de 
origine fantastică arum alpinum – Rodul Pământului – element decorativ pe un ciupag de la 
Podeni – Mehedinţi, în Ibidem, p. 37–40; Idem, Ciupagul de la Broşteni (Mehedinţi) un artefact 
reprezentativ pentru ilustrarea valorii artistice a costumului popular românesc, în Mehedinţi, 
Istorie şi Spiritualitate. Identitate, culturală şi tradiţii comune în spaţiul transfrontalier România 
– Serbia, Editura ASA, Bucureşti, 2012, p. 385–390.

3 Un număr redus de piese, care provin din patrimoniul Muzeului Dr.C.I. Istrati din Severinul 
interbelic sunt din diferite zone ale ţării, fiind expuse la Expoziţia Generală Română, Bucureşti, 
1906 (vezi mai pe larg despre istoricul muzeului Varvara Magdalena Măneanu, Vestigiile 
arheologice şi tradiţii culturale, Editura Autograf, MJM, Craiova, 2009, p. 33–47) . Importanţa 
costumului popular a fost luată în seamă mai ales în a doua jumătate a sec. al XIX-lea, fiind 
intuită de învăţatul Alexandru Odobescu care, în 1875, a sprijinit decizia ministerială luată 
de Titu Maiorescu de a realiza o secţie specială – a porturilor naţionale, în cadrul Muzeului de 
Antichităţi. Ca urmare, costumului popular tradiţional i-a fost confirmată valoarea şi printr-un 
act juridic. Decretul domnesc nr. 2036, din decembrie 1875, care a confirmat atenţia sensibilă 
a celor mai înalte autorităţi române, a prefigurat şi încurajat creearea unui muzeu naţional de 
profil, hotărât abia în 1906. (Ioan Opriş, Cuvânt înainte la vol. Costumul Tradiţional în România, 
Alcor Edimpex, Bucureşti, 2011, p. 8). Totodată, el a primit susţinerea unei elite care era la curent 
cu tendinţa europeană de conservare şi expunere a mărturiilor culturii şi civilizaţiei ţărăneşti. 
După numeroase participări cu piese etnografice şi de artă la expoziţiile regionale şi la cele 
europene, România a fost reprezentată la Expoziţia costumelor de la Bruxelles 1897, exclusiv prin 
costume tradiţionale. Cu această ocazie patrimoniul etnografic reprezentând costumul popular 
a devenit o categorie de specializare deosebit de importantă. Arheologia costumară, prefigurată 
odată cu acestă expoziţie, a provocat mediile colecţionarilor şi ale muzeografilor din epocă. 
Expoziţia din 1906 a reprezentat punctul culminant, a stimulat în mod radical prezervarea 
costumului autentic, comisarul general Dr. C.I.Istrati publicând după închiderea ei un Memoriu 
pentru muzee (1907), cu sugestii şi propuneri pentru valorificarea tezaurului popular. O parte 
din cămăşile (ciupagele) intrate în colecţiile MRPF în intervalul 1960–1965 (la unele dintre ele 
făcându-se menţiunea că provin din Bucovina, precum: P. 1148, P. 1158, P. 1195, P. 1237, P. 1306, 
P. 1313, (P. 1318, P. 1319, P. 1320, P. 1321, Bucovina) P. 1323, P. 1333, P. 1388. ş. a.) au făcut parte, 
cel mai probabil, din patrimoniul Muzeului Dr.C.I.Istrati, despre care ştim din Catalogul sumar 
al Muzeului Dr.C.I.Istrati, publicat la Tr Severin în 1932, p. 22–24, că la secţiunea intitulată Grupa 
IV Etnografie, vitrina 5, conţinea veşminte brodate, cusături şi alesături din judeţul Roman 
(Moldova), vitrina 6, cuprindea diferite modele de costume naţionale pentru femei, ţesături 
şi cusături, vitrina 9, conţinea exemplare de îmbrăcăminte din judeţul Ialomiţa şi Ilfov, vitrina 
13, îmbrăcăminte din Bucovina, o cămaşă de mireasă şi una de ginere din Istria, vitrina 14, 
oprege, fote, fuste, bete din diferite localităţi vitrina 15, cuprinde îmbrăcăminte bărbătească din 
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Cel mai mare număr de piese provine din achiziţiile realizate în deceniile 6 
şi 7 ale secolului XX, care s-au efectuat pe de o parte din aşezările care urmau 
să fie afectate de construirea barajului Hidrocentralei Porţile de Fier I. Acestea 
s-au făcut în baza cercetărilor întreprinse, sub egida Academiei Române, de un 
colectiv condus de C. Nicolăescu Plopşor, respectiv 41 cămăşi – ciupage4 şi dintr-o 
altă etapă de achiziţii din anii 70–80, când un larg colectiv (format din muzeografi 
– etnografi din peste 30 de muzee din ţară, care în 1979 şi-au susţinut atestatul 
profesional la Drobeta Tr. Severin cu lucrări de cercetare etnografică în sate ale 
judeţului Mehedinţi, cercetări finalizate cu propuneri de achiziţii de obiecte de 
artă populară), propus de directorul Muzeului Regiunii Porţilor de Fier din acea 
vreme, susţinut de Consiliul Popular al judeţului Mehedinţi, Consiliul Culturii de 
la Bucureşti, a început documentările în judeţul Mehedinţi şi strângerea de piese 
în vederea realizării expoziţiei permanente de Artă Populară, în cadrul Secţiei de 
Etnografie a Muzeului Regiunii Porţilor de Fier5, (204 cămăşi – ciupage). 

Expoziţia de bază a Secţiei de Artă Populară, care a fost inaugurată în mai 
19826 şi păstrată în cadrul Muzeului Regiunii Porţilor de Fier (MRPF), (până în 
anul 2010, când a fost demontată, întreaga clădire a muzeului intrând într-un 
amplu proces de reabilitare7) a valorificat în jur de 400 de textile şi obiecte 
de port popular, dintre care şi un număr de 13 ciupage8 din zona etnografică 
Mehedinţi

De asemenea, un număr important de piese au intrat în colecţiile muzeului 
sub formă de donaţii, mai ales după anul 1989.9 

diferite localităţi), care au fost expuse şi la expoziţia din 1906. (Pe larg despre istoricul Colecţiei 
Maria Istrati Capşa, Muzeul Dr. C.I. Istrati; Varvara M.Măneanu, Muzeul Naţional Dr.C.Istrati din 
Tr Severin, (1924–1949), în vol. Vestigiile arheologice şi tradiţii culturale, Editura MJM, Craiova, 
2009, p. 33–47; şi piese, mai ales donaţii, care provin din alte zone etnografice precum, Dolj, 
Vâlcea, Banatul Montan, Timiş. Acestea vor face obiectul unei prezentări aparte.

4 Din registul inventar al Secţiei Etnografie a MRPF rezultă că au fost înregistrate 13 piese în 
perioada 1968–1970 şi un număr de 73 piese în perioada 1970–1982. Acestea sunt cămăşi 
femeieşti fără poale, ciupage, cămăşi sau ii, dar în fapt s-au achiziţionat în acea vreme şi alte 
tipuri de piese de port popular, de care ne vom ocupa în altă etapă.

5 La campaniile de cercetare şi achiziţii de piese au participat muzeografi din toată ţara printre 
care Răzvan Ciucă, Ioan Godea, Amelia Pavel, Monica Budiş, Ecaterina Sidoriuc, Steluţa Pârâu, 
Gioconda Molinaro etc. Şi cei de la MRPF: Gherban Elisabeta, Ecaterina Bosoancă, Vasile Şişu, 
Rodica Popovici şi mulţi alţii de la muzeele din întreaga ţară.

6 Bordei Grigore, Bosoancă Ecaterina, Gherban Elisabeta, Constantin Juan, Elena Mohora, Vasile 
Şişu, Muzeul Regiunii Porţilor de Fier – expoziţia de Artă populară, Revista Muzeelor, nr. 8, 1982, p. 
19–31.

7 În prezent nefinalizat.
8 Acestea au provenit din Zona Centrală (P217) – Malovăţ, (P222) – Bârda, (P1576) – Lazu, Clisura 

(P.  263) Ogradena, (P1308) – Ogradena, Zona de Sud (P1582) Bâcleş, Plaiul Cloşani (P1138) – 
Ilovăţ, (P1204) – Crainici, (P1349) – Titerleşti, (P1792) – Runcşor, (P1614) – Izverna, (P1821) 
– Bâlvăneşti.

9 De a lungul timpului am mai evidenţiat numele donatorilor şi importanţa donaţiilor în articole şi 
expoziţii. (Varvara M. Măneanu, Vestigiile arheologice şi tradiţii culturale, p. 103; Idem, Donatori de 
ieri şi de azi. Succinte consideraţii, în Porţile de Fier, Revistă de istorie şi cultură, an IV, nr. 1, 2000, 
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Despre costumul tradiţional românesc, în general, s-a scris mult, potrivit 
importanţei acestui subiect de civilizaţie românească. Cel din zona etnografică 
Mehedinţi face obiectul studiilor publicate în urma cercetărilor prilejuite de reali-
zarea secţiei de Artă Populară din cadrul Muzeului Regiunii Porţilor de Fier, inau-
gurată în 198210. Pornind de la aceste surse bibliografice şi de la necesitatea de a 
aprofunda studiul portului tradiţional din Mehedinţi, în vederea prezentării cos-
tumului din această zonă etnografică într-o nouă variantă expoziţională, care se 
prefigurează la terminarea reabilitării clădirii muzeului, având în vedere comple-
xitatea problematicii şi necesitatea detalierii cercetării, pe baza colecţiei muzeale, 
ne-am oprit în acest studiu al nostru la prezentarea colecţiei de cămăşi femeieşti 
fără poale – ciupagul, existente în fondul Secţiei de Etnografie al MRPF.

Pentru ca studiul să-şi găsească o cât mai largă utilitate practică, să conducă 
la găsirea de particularităţi, diferenţe şi interferenţe, este necesar să stabilim 
subzonele etnografice ale zonei Mehedinţi, pe care noi le vom lua în considerare 
când vom cerceta structura colecţiei de textile, secţiunea Port Popular a MRPF. 

Problema delimitării subzonelor etnografice, în decursul timpului a fost abor-
dată diferit, neunitar. Spre exemplu, Marcela Popilian Bratiloveanu, în Monografia 

p. 20; Expoziţii: Obiecte provenite din donaţii. Artă populară, meşteşuguri, tradiţii – patrimoniu 
european, 1999. (Sediul Muzeului), Ciupagul din Plaiul Cloşani, 2011(Punctul muzeistic Porţile 
de Fier I), Cămaşa femeiească fără poasle din Clisura Dunării, 2014 (Punctul muzeistic Porţile 
de Fier I). Vom arăta numele donatorilor care au contribuit la îmbogăţirea colecţiei de cămăşi, 
fără poale – ciupage, a MRPF şi pe această cale le vom aduce din nou mulţumirile noastre: Stela 
Basarab, Janeta Brânzan, Marina Golea, Sorina Ştefania Matacă, Aurelia Gâdea, Ruicănescu Ion, 
Draga Constantina, Măneanu Mite, Elena Vlad, Traian Popescu, Ilie Grigorescu, Maria Miroaica, 
Aneta Câmpeanu, Victoria Ghigeanu, Crişan Marius, Ecaterina Iorga, Angela Cameniţă, Ion 
Cameniţă, Maria Moraru, Constantin Olaru, Lăzăroniu M.Luţă, Elena Iacob, Elisabeta Grecu, Ilie 
Ştefan, Cnstantin Bivolaru, Nella Brezniceanu, Alexandrina Iriza, Veronica Varjan, Elena Bumbea, 
Floarea Biban, Gomoiu, Vasilica Florina Raicu, Elena Cerbu, Natalia Grecu, Gh. Florescu, Magdalena 
Trăistaru, Florin Bărlan, M. Cojman, Maria Ispăşoiu, Viorica Sporea, Izefina Ungureanu, Ilie Pătran, 
Janeta Şerban, Roxana Vasilian (Diaconu). 

10 Bibliografie: Arta Populară în Mehedinţi, Drobeta Tr Severin, 1982; Ecaterina Bosoancă, Câteva 
observaţii privind altiţa cămăşilor româneşti din Mehedinţi, în Drobeta, Drobeta Tr . Severin, 
1982, p. 314; Emilia Pavel, Portul popular din Izverna – Mehedinţi, în Mehedinţi Istorie şi cultură, 
vol.  I, Drobeta Tr. Severin, 1978, p. 361–390; Idem, Costumul femeiesc tradiţional, Atlasul 
complex Porţile de Fier, Editura Academiei, Bucureşti, 1972, p. 238–240; Idem, Portul popular 
din Clisura Dunării, în Studii de etnologie românească, Editura Junimea, Iaşi, 1990, p. 176–196; 
Monica Budiş, Aspecte etnografice din satul Cireşu, Mehedinţi, în Mehedinţi Istorie şi Cultură, 
vol.  II, Drobeta Tr Sevein, 1980, p.  461–473; Marcela Bratiloveanu Popilian, Plaiul Cloşani, 
Editura Sport Turism, Bucureşti, 1989; Maria Cioară, Contribuţii la cunoaşterea portului popular 
femeisc din zona Mehedinţi, în Revista Muzeelor, nr. 6, 1969; Costumul Tradiţional în România, 
Alcor Edimpex, Bucureşti, 2011, p. 8; Elena Secoşan, Paul Petrescu, Portul popular de sărbătoare 
din România, Editura Meridiane, Bucureşti, 1984. Aurelia Doagă, II şi cămăşi româneşti, Editura 
Tehnică, Bucureşti, 1981; Georgeta Stoica, Paul Petrescu, Dicţionar de Artă populară, Editura 
Enciclopedică, Bucureşti, 1997, p. 327; Livia Ţichindelean, Mirela Gorea Chelaru, Îndemânare 
şi tradiţie, Editura Dacia, Cluj-Napoca, 1983; Nicolae Dunăre, Meşteşugul şi Arta Acului, Editura 
Tehnică, Bucureşti, 1986. O bibliografie mai amănunţită vezi la Ion Vlăduţiu, Etnografia 
Românească, Editura Ştiinţifică, Bucureşti, 1973, p. 355–359.



Colecția de cămăși femeiești fără poale de la Muzeul Regiunii Porților de Fier  |  191 

Plaiul Cloşani, detaşează subzona Podişul sau Platforma înaltă a Mehedinţiului 
de la poalele munţilor Mehedinţi, respectiv – Plaiul Cloşani, tratând-o separat11 
(zonare la care am aderat şi noi) de restul Zonei Mehedinţi,12 considerând subzona 
Dealurile Motrului, ca făcând parte din nord – estul unităţii etnografice Mehedinţi. 

În volumul Arta Populară din Mehedinţi, Drobeta Turnu Severin, 1982, descri-
ind costumul popular din această zonă etnografică, la rândul său Elena Secoşan 
distinge două mari zone etnografice, cea de nord, începând cu Câmpia Înaltă 
(Piemontul) Bălăciţei, până la Obârşia de Munte, şi zona de sud care cuprinde 
Câmpia Dunării. În tipologia portului popular se mai desprind încă alte două zone, 
mai restrânse: zona centrală (Ilovăţ, Şişeşti, Malovăţ, Prunişor), care reprezintă 
prin elementele sale esenţiale cel mai valabil tip de costum mehedinţean, şi zona 
din colţul de est al judeţului (Brezniţa-Motru, Stângăceaua, Grozeşti, Butoieşti) al 
cărei costum cu „zăvelca cu beteală” prezintă o formă unică în tipologia costumu-
lui oltenesc cu vâlnic12.

Nu demult însă, reluând tema delimitării zonelor etnografice din ţara noas-
tră, Paul Petrescu, reconsideră Zona Mehedinţi, în articolul său cu acelaşi nume 
din Dicţionarul de Artă Populară, arătând că aceasta cuprinde 6 subzone13, şi o 
descrie ca fiind diferită nu numai ca alcătuire geografică, ci înfăţişând şi carac-
tere distincte în ceea ce priveşte cultura populară. După aproximativ 17 ani de 
la primele cercetări efectuate în Mehedinţi şi apariţia volumului Arta Populară în 
Mehedinţi în 1982, cercetătorul amintit subliniază în articolul său din Dicţionarul 
de Artă Populară, Editura Enciclopedică, Bucureşti, 1997, faptul că, din cauza cer-
cetării insuficient adâncite până acum, nu toate zonele se pot prezenta la acelaşi 
nivel de cunoaştere etnografică.

Această situaţie, după cum arăta şi Paul Petrescu în lucrarea domniei sale, şi 
pe de altă parte evitarea cercetării etnografice din a doua parte a secolului XX în 
aşezările din preajma şoselelor judeţene dar mai ales naţionale, cercetări care nu 
aduceau rezultate spectaculoase rapide, a dus la instalarea unor goluri, pete gri 
în ceea ce priveşte cercetarea etnografică, socioumană, şi mai ales în efectuarea 
achiziţiilor din aceste localităţi în vederea constituirii colecţiilor muzeale, singu-
rele menite să ilustreze civilizaţia românească în timp. Păgubite au fost aşezările 
din zonele de interferenţă administrativă14, şi din cele de câmpie, în care fenome-
11 Marcela Bratiloveanu, op.cit.p.102 ; 
12 Elena Secoşan, cap. cit. în, Arta populară din Mehedinţi, Drobeta Tr Severin, 1982, p. 90
13 După Paul Petrescu, subzonele Mehedinţiului sunt: 1. Podişul sau Platforma înaltă a Mehedinţiului 

de la poalele munţilor Mehedinţi, numit şi Plaiul Cloşani, 2. Dealurile Motrului, 3. Câmpia Înaltă 
sau Piemontul Bălăciţei, 4. Câmpia Joasă a Blahniţei, 5. Partea din Clisura Dunării, 6. Lunca 
Joasă a Dunării. (Paul Petrescu, Dicţionar de Artă Populară, Editura Enciclopedică, Bucureşti, 
1997, p. 327–328.) 

14 Este şi cazul unor aşezări din Valea Motrului şi Văile Jilţurilor care au făcut parte din Mehedinţiul 
istoric şi se află acum în judeţul Gorj, căci în anul 1966, mai 24, făcându-se începutul exploatării 
miniere în această zonă, satele Horăşti, Leurda, Lupoiţa, Merişu, Ploştina şi Roşiuţa au format 
o unitate administrativă urbană. Astfel, printr-un decret prezidenţial a luat fiinţă pe harta ţării 
un oraş nou, actualul oraş Motru, intrat după împărţirea administrativă din 1968 în judeţul Gorj. 
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nul globalizării a început în ritm destul de alert încă din a doua jumătate a secolu-
lui XX, sau din apropierea şoselelor naţionale şi a căii ferate Timişoara-Bucureşti 
ori din vecinătatea Dunării, unde interferenţele şi fenomenul de aculturaţie s-au 
manifestat mai timpuriu şi mai pregnant încă de la jumătatea sec. XX. 

Mai nou, grupul de cercetători de la Universitatea Craiova consideră că Zona 
Centrală a Mehedinţiului se suprapune cu Podişul Getic (Piemontul Coşuştei, 
Piemontul Bălăciţei, Dealurile Jilţului), incluzând aici o parte din aşezările pe care 
noi le-am tratat, la subzona de sud a Mehedinţiului (Rogova, Vânju Mare, Pădina, 
Bălăciţa).15 

În perioada 1975–1982, când colectivul de cercetători de la Bucureşti, din 
unele muzee din ţară, precum şi cel din Mehedinţi desemnat să lucreze la docu-
mentarea şi achiziţionarea de artefacte în vederea organizării Secţiei de Artă 
Populară a Muzeului Regiunii Porţilor de Fier şi editării volumului Arta Populară 
din Mehedinţi,16 deşi a depus o imensă şi binefăcătoare muncă de pionierat pri-
vind întemeierea de colecţii muzeale prin achiziţie, această acţiune a înregis-
trat şi lacune, în sensul că, spre exemplu, subzona Dealurile Motrului, este doar 
amintită17, din multe aşezări sau enclave s-au achiziţionat foarte puţine obiecte 
sau deloc, uneori nerelevante în sensul că nu s-au achiziţionat costume întregi, 
ansambluri, ci piese disparate, din anumite aşezări multe piese de un fel, din 
altele deloc sau puţine, aspect ce se reflectă azi şi în Colecţia de cămăşi – ciupage 
a Muzeului Regiunii Porţilor de Fier.18 

Pe parcurs s-au ridicat aici blocuri pentru muncitori minieri şi pentru personalul administrativ, 
şcoli, unităţi comerciale etc. (Varvara M.Măneanu, Coordonate istorico etnografice şi spirituale 
ale aşezărilor din arealul văii şi dealurilor Motrului, în Porţile de Fier, an XII, nr. 18, 2010, p. 8). 
De asemenea, au făcut parte din Mehedinţiul istoric aşezările Cloşani, Motru Sec, Orzeşti, 
Călugăreni, Vaieni, Padeş, care în prezent fac parte din judeţul Gorj, cercetările din zonă n-au 
fost făcute cunoscute, iar in colecţiile MRPF nu se află artefacte reprezentând civilizaţia din 
acest areal. La acestea se adaugă satele de pe văile Jilţurilor dintre Motru şi Jiu de la Cloşani 
până la Filiaşi – Gura Motrului.

15 Vol. Istorie şi Cultură în Piemontul Bălăciţei, Editura Siteh, Craiova, 2013; vezi şi Răsvan 
Stroe, Daniel Peptenatu, Dicţionar geografic al Judeţului Merhedinţi, Editura Fundaţiei Scrisul 
Românesc, Craiova, 2011, p. 387, anexa VIII)

16 Arta Populară din Mehedinţi, p. 87–181
17 Ibidem, p. 12
18 Reprezentarea aşezărilor din Mehedinţi în colecţiile Muzeului Regiunii Porţilor de Fier. Oglinda 

reprezentării în colecţiile muzeului a satelor din Mehedinţi (pe subzone, comune şi număr de 
piese): 
Plaiul Cloşani: OBÂRŞIA CLOŞANI: Obârşia Cloşani (2), Godeanu (0); BALTA: Balta (25), Sfodea 
(1), Gornoviţa (0), Coada-Cornet(0), Prejna (1), Costeşti (1); ISVERNA: Isverna (4), Buseşti (0), 
Cerna-Vârf (0), Drăgheşti (0), Giurgiani (0), Nadanova (1), Seliştea (0),Turtaba (0); BAIA DE ARAMĂ: 
Baia de Aramă: 7.coop.meşt. (7) + Baia de Aramă (1), Brebina (0), 1.Tarniţa (1), 3.Titerleşti (3), 
1.Bratilov (1), Mărăşeşti (1), Stăneşti (0), Negoieşti (1), Pistriţa (0), Dealu Mare (0); PONOARELE: 
Ponoarele (2), Băluţa (0), Delureni (0), Brânzeni (0), Gărdăneasa(0), Răiculeşti(0), Ludu (0), 
Ceptureni (0), Bârâic (0), Cracu Muntelui (0), Gheogheşti (0), Proiteşti (0), Şipotu (0), Buicani (0), 
Valea Ursului (0); GODEANU: Godeanu (0), Păuneşti (0), Şiroca (0), Marga (0); ILOVĂŢ: Ilovăţ (6), 
Racova (1), Dâlbociţa (2), Firizu (0), Budăneşti (0), Cracu Lung (0); ILOVIŢA: I loviţa (0),Moiseşti (0), 
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Prezentul studiu doreşte să aibă ca finalitate şi posibilitatea corectării unor 

Bahna (0); CIREŞU: 2.Cireşu (2), Bunoaica, Jupâneşti, Negruşa (0); PODENI: Podeni (6), Gornenţi 
(0), Malarişca (0); GODEANU: Godeanu (0), Marga (0), Păuneşti (0), Şiroca (0); BÂLVĂNEŞTI: 
Bâlvăneşti(13), Bâlvăneştii de Jos[Băseşti](1), 3.Călineştii de Jos(3), Călineştii de Sus(0), 
Pârlagele (0); BALA: Bala – fostă Bala de Jos (0), Bala de Sus (1), Brateşul (0), Brativoieşti (0), 
Câmpu Mare (0), Cârşu (0), Comăneşti (0), Crainici 1), Dâlma (0), Iupca (0), Molani (0), Rudina (0), 
Runcşor (2), Sărdăneşti (0), Vidimireşti (0); ŞOVARNA: Şovarna de Sus (Runcu) (4), Şovarna de 
Jos (0), Studina (0), Ohaba (0), Păpeşti (0).
Clisura Dunării: DUBOVA: Dubova (3), Baia Nouă (0), Eibental (0), EŞELNIŢA (5), OGRADENA (azi 
dispărut) – 14; ORŞOVA (2), SVINIŢA (0).
Zona Centrală: Valea Coşuştei: ŞIŞEŞTI: Şişeşti (2), Cocorova (3), Ciovârnăşani (3), Crăguieşti (8), 
Cărămidaru (0), Noapteşa (0), CORCOVA: Corcova (4), Cernaia (1), Breţa (0), Cordun (0), Croica 
(0), Gârbovăţul de Jos (0), Imoasa (0), Jirov (0), Mărul Roşu (0), Pârvuleşti (0), Puşcaşu (0), Stejaru 
(0), Vlădeşti (0), CĂZĂNEŞTI: Căzăneşti (2), Ercea (0), Gârbovăţul de Sus (0), Govodarva (0), Ilovu 
(0), Jigniţa (0), Păltinişu (0), Poiana (0), Roşia (0), Severineşti (0), Suharu (0), Valea Coşuştei (0), 
Valea Motrului: FLOREŞTI: Floreşti(0), Copăcioasa (0), Gârdoaia (0), Livezi (0), Moşneni (0), 
Peşteana 0), Peştenuţa (0), Stroeşti (0), Zegujani (0), BROŞTENI: Broşteni (1), Lupşa de Jos (3), 
Meriş (3), Căpăţâneşti (0), Luncşoara (0), Lupşa de Sus (0). 
Valea Huşniţei: PRUNIŞOR: Prunişor (0), Arvăteşti (1), Balota (0), Bâltanele (0), Cerveniţa(2), 
Dragoteşti (0), Fântâna Domnească (0), TÂMNA: Bârzuica (2), Tâmna (0), Cremenea (1), Adunaţii 
Teiului (0), Boceni (0), Colăreţ (0), Faţa Cremenii (0), Izvorălu (0), Manu (0), Pavăţ (0), Plopi (0), 
Valea Ursului (0). VOLOIAC: Voloiac (0), Cotoroaia (0), Lac (0), Ruptura (0), Sperleşti (0), Ţiţirigi (0), 
Valea Bună (0), Voloicel (0), HUSNICIOARA: Husnicioara (0), Alunişul (0), Bădiţeşti (0), Borogea 
(0), Celnata (0), Dumbrăviţa (0), Marmanu (0), Oprăneşti (0), Peri (0), Priboieşti (0), Selişteni (0).
Zona de Est: GRECI: Greci (10), Bâltanele (0), Blidaru (0), Sălătruc (0),Valea Petrii (0), Vişina (0), 
GROZEŞTI (0), Stângăceaua (0), BUTOIEŞTI: Butoieşti (2), Gura Motrului (0), Argineşti (0), Buiceşti 
(0), Jugastru (0), Pluta (0), Răduţeşti (0), Ţânţaru (0), BREZNIŢA: Brezniţa Motru (0), Cosovăţ (0), 
Deleni (0), Făuroaia (0), Plai (0), Tălăpanu (0), Valea Teiului (0), STREHAIA: Strehaia (0), Ciochiuţa 
(0), Comanda (0), Hurduceşti (0), Lunca Banului (0), Slătinicu Mare (0), Slătinicu Mic (0), Menţi 
(0), Motruleni (0), Stănceşti (0). GROZEŞTI: Grozeşti (0), Cârceni (0), Păsărani (0), Şuşiţa (0), 
STÂNGĂCEAUA: Stângăceaua (0), Bârlogeni (0), Bresnicioara (0), Cerânganul (0), Faţa Motrului 
(0), Poşta Veche (0), Satu Mare (0), Târsa (0), DUMBRAVA: Dumbrava de Sus (0), Dumbrava de 
Mijloc (0), Dumbrava de Jos (0), Albuleşti (0), Brâgleasa (0), Golineasa (0), Higiu (0), Rocşoreni 
(0), Valea Marcului (0), Varodia (0), Vlădica(0).
Colţul de Vest: BREZNIŢA OCOL: Brezniţa Ocol (2), Jidoştiţa (2), Magheru (2), Şuşiţa (0), MALOVĂŢ: 
Malovăţ (6), Lazu (4), Bârda (1), 23 August, Valea Boierească (0), Bobaiţa (0),Colibaşi (0), Negreşti 
(0), IZVORUL BÂRZII: Izvorul Bârzii (3), Baloteşti (0), Halânga (0), Puţinei (0), Răscoleşti (0), 
Schinteeşti (0), Schitul Topolniţei (0). 
Zona de Sud: ROGOVA: Rogova (1), Poroiniţa (0); VÂNJU MARE: Vânju Mare (0), Bucura (0), 
Nicolae Bălcescu (0), Oreviţa Mare (0), Traian (0); PĂDINA: Pădina Mare (0), Biban (0), Iablaniţa 
(0), Olteanca (0), Pădina Mică (0), Slaşoma (0); BĂLĂCI ŢA: Bălăciţa (0), Dobra (5), Gvardeniţa (0); 
BÂCLEŞ: Bâcleş (2), Corzu (0), Giura (0), Petra (2), Podu Grosu (0), Seliştiuţa (0), Smadoviţa (1); 
DEVEL: Devesel – Chilia (1), Batoţi (0), Bistreţu (0), Dunărea Mică (0), Scăpău (3), Tismana (0); 
VÂNJULEŢ: Vânjuleţ 1), Hotărani (0); CORLĂŢEL: Corlăţel (1), Valea Anilor (0); VLĂDAIA: Vlădaia 
(0), Almăjel (0), Scorila (0), Ştircoviţa (0); OPRIŞOR: Oprişor 0), Prisăceaua (0); BURILA: Burila 
Mare (0), Crivina (0), Izvorul Frumos (0), Ţigănaş (0), Vrancea (0); GOGOŞU: Gogoşu (0), Balta 
Verde (0), Burila Mică (0), Ostrovul Mare (0); JIANA: Jiana (1), Cioroboreni (0), Dănceu (0), Jiana 
Mare (1), Jiana Veche (0); PĂTULE: Pătule (0), Viaşu (0); GRUIA: Gruia (0), Izvoarele (0), Poiana 
Gruii (0); PRISTOL: Pristol (0), Cozia (0), Gârla Mare (9); PUNGHINA: Punghina (1), Cearângu (0), 
Drincea (0), Măgurele (0), Recea (0); VÂNĂTORI: Vânători (0), Roşiori (0); VRATA: Vrata (0); CUJMIR: 
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neajunsuri inerente în procesul de constituire a colecţiei, dacă aceasta mai este 
posibil, prin stabilirea unor proiecte de achiziţii de piese, care să aibă ca priori-
tate, completarea cu serii de piese mai ales acele subzone ale Mehedinţiului, azi 
mai slab sau deloc reperezentate în colecţiile muzeului. 

Delimitarea subzonelor 
etnografice ale Mehedinţiului 
(după harta Răsvan Stroe, 
Dicţionar Geografic al Jud. 
Mehedinţi, Ed. Scrisul Românesc, 
Craiova, 2011, p. 389, anexa X.)

În acest sens propunem o amănunţire a subzonelor etnografice şi enclavelor 
din Judeţul Mehedinţi după cum urmează: Plaiul Cloşani pentru Zona de Nord a 
judeţului aşa cum o delimitează doamna Marcela Bratiloveanu Popilian în mono-
grafia etnografică cu acelaşi nume19, apoi Clisura Dunării20; Subzona Centrală, 

Cujmir (0), Aurora (0), Cujmiru Mic (0); BRANIŞTEA: Branişnea (0), Goanţa (0); Dârvari: Dârvari (0), 
Gemeni (0); SALCIA: Salcia (1); OBÂRŞIA DE CÂMP: Obârşia de Câmp (2), Izimşa (0).
Din localităţi neidentificate – 54 exemplare, iar 11 din alte zone etnografice – Moldova, Banat, 
Dolj ş.a.

19 Marcela Bratiloveanu Popilian, op. cit., vezi harta care marchează subzona Plaiul Cloşani
20 Clisura Dunării este o subzonă care nu a făcut parte din Mehedinţiul istoric. 

Autorii studiului Zonei etnografice Mehedinţi din 1982, Paul Petrescu, Pavel Ciobanu, Introducere 
în vol. Arta populară din Mehedinţi, p. 17. referindu-se la valea Dunării din amonte de Drobeta 
Tr Severin, aratau că aceasta diferă de descrierea lui Al. Vlahuţă din 1900, deoarece aici totul 
poartă amprenta noului, apărut în urma refacerii asezărilor care au fost afectate de apele 
lacului de acumulare de la Hidrocentrala Porţile de Fier I. „O asemenea impresie lasă peisajul 
din jurul Orşovei şi în special cel din Cazanele Dunării, unde şi-au stabilit vetrele locuitorii din 
Jupalnic, Tufări, Coramnic, Eşelniţa, Dubova şi Ogradena şi pe care le numim datorită unităţii 
lor etnografice Microzona Orşova.” Vom vedea că accesul oamenilor acestor aşezări la căile 
de comunicaţie fluviale, pe traseul Defileului Dunării, precum şi procesul de strămutare al 
localităţilor ce a dus la modificarea peisajului, a determinat şi influenţe, particularităţi de croi la 
unele piese de port popular, diverse elemente şi modalitaţi decorative ş.a.
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de-o parte şi de alta a axei trasate de calea ferată Vârciorova – Drobeta Tr. Severin 
– Strehaia – Gura Motrului cuprinzând aşezările din Valea Coşuştei, de la Ilovăţ în 
jos; Valea Huşniţei, Valea Motrului de la Broşteni în jos, dar şi o parte din Câmpia 
înaltă a Bălăciţei de la Vânju Mare până la hotarul dinspre Dolj; Subzona Sud21, 
cuprinzând aşezările de pe valea Dunării şi arealul apropiat.

Din cele 31322 piese (reprezentând cămaşa femeiască fără poale, scurtă 
– numită în Mehedinţi ciupag, ciupag românesc, cămaşă femeiască, cămaşă 
românească23, dar şi ie înspre sud24) aflate în colecţiile Muzeului Regiunii Porţilor, 
ponderea o ocupă cămaşa încreţită la gât, aspect surprins şi de Elena Secoşan în 
studiul privind descrierea costumului din Mehedinţi: constatăm o frecvenţă mai 
mare a cămăşii încreţite, faţă de cea dreaptă, în costumaţia judeţului Mehedinţi 
(...) cămaşa încreţită şi-a menţinut o mare frecvenţă peste întreg teritoriul 
Mehedinţiului, purtată de toate vârstele în funcţie de ţinuta costumului (de săr-
bătoare sau purtare) şi de vârsta femeii, cămaşa încreţită variază în sistemul de 
ornamentare, păstrându-şi neschimbată numai structura. Diferenţierile ce apar 
în ornamentarea cămăşii sunt determinate de tipologia zonelor mai restrânse, 
impuse de condiţiile locale, care au generat particularităţi, ce se referă la materia 
primă, tehnică şi ornamentică, privite şi prin prisma evoluţiei istorice.25 Aceeaşi 
concluzie se desprinde şi din lucrarea Portul Popular din România de Hedvig Maria 
Formagiu, care dă ca cel mai răspândit tip de cămaşă în Mehedinţi tipul I, carpa-
tic.26 (vezi Pl. 1/a,b,c)

O parte din cămăşile din colecţie sunt din prima parte a secolului XX, cele mai 
multe de la mijlocul secolului XX, repectiv aproximativ perioada 1940–1960, iar 
altă parte sunt mai recente, dacă luăm în considerare textura pânzei din care s-au 

La stabilirea Microzonei Orşova s-a avut în vedere delimitarea administrativă din perioada 
interbelică când exista Judeţul Severin, care în partea Dunăreană avea Plasa Orşova ale cărei 
aşezări îşi aveau sedimentate la acea vreme, un model de viaţă specific al civilizaţiei acestui 
areal. (Plasa Orşova cuprindea aşezările Băile Herculane, Bârza, Coramnic, Dubova, Eibenthal, 
Globul – Craiovei, Globurău, Iablaniţa, Eşelniţa, Jupalnic, Lăpuşnicel, Mehadia, Ogradena Nouă, 
Ogradena Veche, Pârvova, Pecenişca, Petnic, Plavişeviţa, P lugova, Sumiţa, Sviniţa, Tisoviţa, 
Topleţ, Tufări, Valea Bolvaşniţa, (Enciclopedia României, vol II, Imprimeria Naţională, Bucureşti, 
1938, p. 401)

21 Am avut în vedere aceeaşi distribuire ca la nota 17.
22 Analizând colecţia din punct de vedere al provenienţei pieselor din zona Mehedinţi situaţia se 

prezintă astfel: din Plaiul Cloşani sunt 92. Alte subzone etnografice ale judeţului Mehedinţi: 
Clisura Dunării 32 piese, Zona Centrală, 91 (Valea Coşuştei 29 piese, Valea Huşniţei 10 piese, 
Valea Motrului 9 piese, Zona de Est 20 piese, Zona de Vest (23 piese), Zona de Sud de pe valea 
Dunării 32 piese. Pentru detalii asupra descrierii şi aspectului pieselor vezi mai pe larg lucrările 
citate la nota 2

23 Amelia Pavel, Studii de Etnologie românească, Editura Junimea, Iaşi, 1990, p. 145–147.
24 Denumirea de ie, iie forma mai arhaică, s-ar putea să vină de la o prescurtare a sintagmei vestis 

lineea din latină – veşminte din in. 
25 E. Secoşan., cap. în Arta Populară din Mehedinţi, op. cit. p. 99
26 Tipul I carpatic cu cele două variante A şi C; (Hedvig Maria Formagiu, Portul Popular din România, 

Bucureşti, 1974, p. 34–35).
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lucrat cămăşile, cromatica şi compoziţia decorului de pe mânecă, de asemenea în 
funcţie de perioada când piesele au fost colectate din teren sau primite ca donaţii 
şi în funcţie de data înregistrării în colecţiile Muzeului Regiunii Porţilor de Fier. O 
caracteristică generală a colecţiei este că din punct de vedere al destinaţiei aces-
tora cea mai mare parte a cămăşilor (ciupagelor) au servit ca piese de îmbrăcă-
minte de ceremonial de nuntă, horă, mers la biserică, nedeie, hram, adică aceste 
piese vestimentare fac parte din costumul de sus27. Ele prezintă în mod evident un 
decor amplu, realizat în special pe mânecă, care reprezintă centrul de greutatate 
în decorarea cămăşilor femeieşti, realizat prin broderii şi cusături cu arnici colorat 
sau monocrom, subliniat de mărgeluţe colorate sau fir metalic28. (vezi Pl. 1/a,b,c 
şi art. cit. la nota 2)

Constatăm însă că există în colecţie şi puţine piese foarte simplu decorate, 
(unele cu decorul ales în război, în cocleţi, altele cu rânduri sumare brodate) care 
pot fi considerate a fi fost confecţionate pentru a fi îmbrăcate în timpul activităţi-
lor casnice gospodăreşti. (vezi Pl. 2a şi Pl. 3/a,b)

Colecţia de cămaşi – ciupage din colecţia MRPF, având astfel o valoare este-
tică deosebită, ne prilejuieşte ocazia să ne oprim atenţia asupra descrierii unor 
aspecte desprise din modul şi structura compoziţiilor decorative, în special de pe 
mânecă, care a fost destinată ca deţinătoare a celui mai bogat decor, şi constituie 
totodată elementul de bază în criteriul de clasificare al cămăşilor şi de orientare 
în tipologia acestora.29 

Terminologia utilizată în descrierea şi clasificarea ciupagelor, în funcţie de 
compoziţia de pe mânecă, este asemănătoare, prezentând variaţiuni în funcţie 
de zonele etnografice de unde provin piesele. Referindu-se la modul de ornamen-
tare al mânecii cercetătoarea Varvara Buzilă denumeşte compoziţia mânecii ciu-
pagului clasic – cu altiţă, încreţ şi râuri – tripartită,30 tocmai de la cele trei registre 
decorative care se succed . 

La cămăşile vechi, altiţa, croită separat „başca”, este unită de mânecă şi stani 
printr-o cusătură de cheiţă, care îngrădeşte cele trei laturi ale altiţei. La cămăşile 
recente, cu altiţă încorporată în croiala mânecii (făcând corp comun cu mâneca) 
numită şi „altiţă cu totul”, se păstrează această încadrare, marcată printr-o cusă-
tură numită „îngrăditura”, sau „îmbrăcătura altiţei”31, altiţa îmbrăcată 32. 
27 In unele zone din Mehedinţi se foloseau la costumul „de sus” (ţinută de sărbătoare) 
28 Varvara Buzilă, Costumul Popular din Republica Moldova, Chişinău, 2011, p. 19 şi Marcela 

Bratiloveanu Popilian, op. cit. p. 102; În 1982 am primit informaţia de la Plăveţ Domnica, 56 ani, 
Şovarna Mehedinţi, cu ocazia vizionării unor piese de costum, că ciupagul pe care îl deţinea, 
lucrat cu mărgele şi paiete a fost purtat de deţinătoare cu ocazia ceremonialului de nuntă, 
afirmând că: „aşa se făcea la noi mumă atunci....”. (având în vedere ţinuta femeii la ceremonialul 
nupţial, cu rochia albă după modelul orăşenesc care în anii 80 se încetăţenise şi în mediul rural). 

29 E. Secoşan, op. cit. p. 95.; Varvara Buzilă, op.cit. p. 73
30 V. Buzilă, op. cit. p. 19
31 E. Secoşan, op. cit. p. 95
32 Ecaterina Bosoancă, Câteva observaţii privind altiţa cămăşilor femeieşti din Mehedinţi, în 

Drobeta, 1982, p. 314
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Mâneca, obţinută de obicei dintr-un lat de pânză, este largă, fără manşetă, 
cu trei registre ornamentate, fiecare având un loc fix, arată Marcela Bratiloveanu 
Popilian, dar în afara acestei modalităţi clasice de ornamentare a mânecii cerce-
tătoarea constată că o mare răspândire o are şi registrul unic numit tablă, consti-
tuit din şiruri verticale ori oblice dispuse pe întreaga suprafaţă a mânecii şi că, de 
asemenea, se întâlnesc şi cămăşi cu mâneca strânsă în volan, dar într-o poporţie 
mai redusă.33 În ceea ce priveşte această modalitate de ornamentare a mânecii, 
Elena Secoşan nuanţează astfel problema: Ca o excepţie de la formula clasică a 
cămăşii cu altiţă, apar în Mehedinţi – mai ales în zona subcarpatică, unele cămăşi 
cu un sistem de ornamentare mai simplificat. Renunţându – se la decorul cu altiţă 
şi încreţ, „râurile pe mânecă”, ca şi „blana de-a-ntregul” pornesc de la umăr şi 
brăzdează mâneca, fără întrerupere, până jos. La tivul mânecii găsim „rândul de la 
pumn”, ce se înşiră în sens orizontal. 34 

Dar cel mai răspândit sistem de ornamentare al cămăşii de Mehedinţi este 
„blana pe mânecă” un ornament compact, dispus omogen peste întreaga suprafaţă 
a mânecii35. Îngrădită într-un dreptunghi „blana” se întinde de la încreţ (sau altiţă) 
până la tivul mânecii, formată din motive mărunte ce se succed ritmic şi alternat, 
fie în sens vertical, fie în sens oblic. Denumirile sugestive ne arată varietatea acestui 
decor: „blană năsipită” compusă din motive mărunte, „blană săbiată” motive dis-
puse în sens oblic, „blană cu boboci” cu motive izolate etc., care se desfăşoară într-o 
mare bogăţie şi opulenţă.36 

Întrucât din punct de vedere cantitativ, al pieselor de acest tip, aşezările, nu 
sunt reprezentate uniform în colecţia muzeului, din unele localităţi provenind mai 
multe piese, din altele puţine sau deloc, nu vom trage concluzii definitive în sensul 
stabilirii unor caracteristici locale, şi chiar zonale, acestea urmând a fi formulate 
după cercercetarea şi altor categorii de piese de costum femeiesc din zonă, pre-
cum cămaşa întreagă sau cu poale, iile existente în colecţiile MRPF, sau chiar a 
unor piese care se mai păstrează în teren, dar vom îmbogăţi imaginea evoluţiei 
cămăşii femeieşti scurte din această zonă pe aproape toată durata sec. XX. 

Spre exemplu, aserţiunea că mehedinţenii au avut predilecţia pentru 
albastru deschis şi liliachiu, culori care domină la cămăşile şi iile vechi, în mare 
majoritate a modelelor vechi,37 nu pare să reflecte decât realitatea de la un 
moment dat, o linie de modă, căci din cele 312 de cămăşi – ciupage aflate în 
colecţia muzeului nostru doar 3 exemplare au motivul decorativ realizat în 
nuanţe de albastru (P. 1573 reconstituire, COOP Baia de Aramă, P. 1579, 1573 
33 Marcela Bratiloveanu Popilian, op. cit. p. 102, 103
34 E. Secoşan, op. cit., p. 96
35 Braţul mânecii, denumit şi simplu mânecă, ca dovadă că mâneca pornea abia de la încreţ 

deasupra fiind umărul, altiţa, oferă prin suprafaţa sa largă un bun prilej de ornamentare (E. 
Secoşan, op. cit. p. 96)

36 Ibidem, p. 98
37 Gh. T. Dumitrescu, Arta populară olteană, în Oltenia, Fundaţia Culturală Regele Mihai I, Editura 

Scrisul Românesc, Craiova, 1943, p. 409
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reconstituire, COOP, Baia de Aramă, P. 1175 Obârşia Cloşani şi un ansamblu de 
costum realizat mai recent (P. 2768 Ilovăţ). De asemenea şi constatarea doam-
nei Elena Secoşan că În zona de nord, cămaşa femeiască reflectă o sobrietate 
prin ornamentul tratat robust în linii largi şi preferinţa pentru soluţii simple, 
altiţa fiind adeseori eliminată, „blana” întinzându-se de la umăr până jos, nu se 
confirmă în structura decorativă de pe mâneca ciupagelor din Plaiul Cloşani, 
aflate în Colecţia MRPF. Din totalul pieselor (92) 68, adică mai mult de jumă-
tate, fiind cu altiţă (doar 24 având soluţii simplificate, fără altiţă, vezi mai pe 
larg art. cit la nota 2). 

Cele mai multe ciupage (28) provin din arealul comunei Balta, dintre care 21 
sunt cu altiţă, 18 cu altiţă, încreţ şi râuri sau tablă pe mânecă, 4 cu altiţă separată 
(P.  1169, P. 1154, P.  1248, P. 1134), 3 cu altiţă fără încreţ, 5 cu mâneca în tablă 
(cu râuri lungi, P. 1139, sabiate, P. 1276, năsipită, P. 1194, P. 226 cu rânduri sărite, 
P. 230). Toate piesele au mâneca largă în partea de jos, terminată cu rânduleţ de 
jur împrejur la 17 dintre piese. 15 dintre acestea prezintă rânduleţ pe lângă altiţă, 
uneori mai lat, alteori mai îngust. Din punct de vedere cromatic cele mai multe 
sunt monocrome negru, maro, grena. Faţă de modelul clasic în care altiţa este 
separată de încreţ, se observă o inovaţie strict tehnică unde altiţa are lucrată în 
partea ei de jos şi fâşia ce reprezintă porţiunea încreţului, aceasta la rândul ei fiind 
prinsă de bucata mânecii cu râuri (P. 1169).

O altă observaţie pe care o putem face la unele ciupage cu încreţ din această 
zonă, ca şi la unele din alte zone, este că acesta a devenit dintr-o cusătură utilitară 
una cu un caracter strict estetic, reprezentată de o fâşie transversală pe mânecă, 
lucrată într-un punct special numit pe dos, preponderent cu motive geometrice 
romboidale, unele piese se abat de la această regulă adaptând încreţului alte 
motive vegetale, (P. 1259 Prejna) florale uneori punctate cu mărgeluţe şi fluturi. 
În afară de acest aspect, încreţul, care de obicei este de culoare deschisă (de la 
alb, nuanţe de galben, la cânepiu), în unele cazuri, ca o inovaţie strict estetică 
este realizat în altă nuanţă, mov, roz, albastru. În cazul nostru un roz pal (P. 1788 
Bâlvăneşti), muştar (P1249 Izverna).

Tehnica alesului în război, practicată şi în trecut, se valorifică şi astăzi (1970–
1980, n.a.) în frumoase cămăşi alese în cocleţi, specifice zonei de munte 38, după 
cum arăta şi E Secoşan. Astfel şi în arealul aşezărilor comunei Balta găsim 5 exem-
plare de acest tip, care coboară până la Orşova (vezi Pl. 3/a,b,c) 

Din împrejurimile oraşului Baia de Aramă există în colecţia MRPF 14 piese, 
dintre care trebuie să separăm un număr de 7 ciupage care au fost realizate la 
cooperativa meşteşugărească Arta Casnică, Baia de Aramă, reprezentând replici 
după modele mai vechi: P. 1573, cu altiţă separată, cromatică albastră, P. 2411, 
P. 2410 cu mâneca strânsă pe şnur, P. 1569, P. 1579 cu râuri lungi pe mânecă de 
culoare albastră, cu mâneca largă în partea de jos. Restul pieselor provin de la 
persoane particulare, fiind lucrate în gospodărie. Din Baia de Aramă propriu zis 
38 E. Secoşan, op. cit.p.100
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provine o singură piesă (P. 1225), cu motiv decorativ de culoare grena, ales în răz-
boi, în cocleţi, cu decorul mânecii tripartit, cu rânduleţ pe lângă altiţă, încreţ de 
culoare galbenă, mâneca largă în partea de jos şi cu rând de jur împrejur. Celelalte 
piese provin de la Tarniţa (P. 1140), Bratilov (P. 1264), Negoieşti (P. 1130), Titerleşti 
(P. 1336, P. 1296), toate au decorul mânecii în blană, în rânduri sabiate (P. 1140, 
P. 1264, P. 1130, P. 1296.) sau în râuri lungi pe mânecă (P. 1336), iar mâneca are 
bentiţă şi se termină în pâlnie, cu motive geometrice cusute de jur împrejur ilus-
trând preluarea unor influenţe de la cămăşa ungurenească, prezentă în comuni-
tăţile de ciobani ungureni din zonă (Titerleşti).

În concluzie, ciupagele din zona de Nord a Mehedinţiului – Plaiul Cloşani, 
aflate în colecţia MRPF, ilustrează realitatea artei populare reflectată în portul 
popular femeiesc din prima jumătate a secolului XX. Observăm că se perpetuează 
elemente de croi şi sisteme de ornamentare din secolul anterior. Se pare că deco-
rul tripartit a avut întâietate, dar apar şi inovaţii, probabil la începutul secolului 
XX, precum compoziţia mânecii în blană. Materia primă folosită este pânza de 
casă, de in, bumbac, iar mai târziu din fire cumpărate din comerţ, iar în prezent se 
utilizează diferite tipuri de pânză topită. Din punct de vedere al croiului cămaşa 
femeiască fără poale din Plaiul Cloşani se încadrează în tipul carpatic, majorita-
tea păstrând decorul tripartit al mânecii care este predominant largă în partea de 
jos, mai rar cu încreţul de altă culoare decât cel iniţial de culoare galben deschis. 
Cu mici excepţii ciupagul este monocrom, predominând negrul, apoi culoarea 
grena, vişiniul, roşul, albastrul, maro, verde. Din punct de vedere al decorului, 
cele mai reuşite piese sunt cele care au ornamentele brodate cu acul. În această 
modalitate tehnică femeile din satele noastre şi-au arătat marea măiestrie, ates-
tată deplin de piesele cercetate de noi. 

Deosebit de valoroase din punct de vedere al decorului sunt cele la care 
acesta este subliniat cu mărgeluţe policrome, fluturi, fir metalic sau este în între-
gime realizat din mărgele, piese care de altfel au făcut parte din costume de 
mare ceremonial (costum de mireasă). Unele piese au combinaţia cromatică atît 
de ingenios realizată încît suplineşte lipsa mărgeluţelor policrome sau a firului 
metalic. Şi la cămăşile care au decorul ales în război, deşi această tehnică nu îţi 
oferă libertatea de a inova, se vede dorinţa fiecărei creatoare de a realiza un decor 
original (variază dimensiunile altiţei, culoarea încreţului, numărul de rânduri pe 
mânecă sau piept). (vezi Pl. 1/a,b,c)

Colecţia de cămăşi femeieşti fără poale, din Clisura Dunării are un număr de 
31 de piese, intrate în colecţiile muzeului în perioada 1965–1978.

După cum arăta Paul Petrescu „în special costumul de sărbătoare a suferit 
numeroase modificări39 caracteristici pe care le găsim şi la piesele din colecţi-
ile muzeului: gulerul încreţit, ornamentat cu o dantelă croşetată40, cămaşa cu 

39 Arta Populară din Mehedinţi, p. 18 
40 „Ciupagul are gulerul încreţit, ornamentat cu o dantelă croşetată, iar mânecile sunt largi şi 

pornesc direct de la guler, având întreaga suprafaţă acoperită cu modele realizate în punctele 
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platcă,41 cămaşa cu umeraş,42 la cele mai multe exemplare mânecile se termină în 
volan fodor43, sub guler este brăţara – cusătură peste creţuri44.

Între cămăşile provenite din Clisura Dunării, aflate în colecţiile muzeului, se 
observă unele influenţe din zone mai îndepărtate precum Oraviţa: cămăşi mono-
crome de culoare albă cu ornamentaţia cu ciurătură.45 (vezi mai pe larg art. cit., 
nota 2)

Şi în grupa celor 73 cămăşi – ciupage din Zona Centrală unele exemplare 
au fost destinate pentru o ţinută de zile de mari şi sărbători, cu broderie amplă, 
subliniată cu mărgele policrome, paiete şi fir metalic (P1150-Corcova, P1361 – 
Corcova, P1842 – Corcova, 228 – Broşteni, P2544 – Lupşa de Jos, P–1129 Meriş, 
P1149 – Meriş, P2594 – Cremenea, P1126 – Bărzuica, P1151 – Cerveniţa, P1298 – 
Butoieşti, P1132 – Greci, P1231 – Greci, P1242 -Greci, P1157 – Brezniţa Ocol, P234 
Brezniţa Ocol, P1228 – Malovăţ, P1234 -Malovăţ, P1790 – Malovăţ, P1155 – Izv.
Bârzii, P1255 – Lazu Malovăţ, P2610 – Şimian). Pentru ceremonialul nupţial avem 
cămăşi cu broderie simplă, monocromă, cu fir metalic sau sârmă (P2472 – Meriş, 

de broderie: toegiu, cruciu, nisipit, ş.a. Paleta cromatică este cât se poate de sobră, predominând 
negru, roşu, albastru, brun”. (Ibidem). 

41 ’’Deşi nu se încadrează în tipologia cămăşilor originare ale costumului popular românesc 
cămaşa cu platcă, pătrunsă în îmbrăcămintea ţărăncii încă de la începutul secolului al XX-lea, 
şi purtată până astăzi (a doua jumătate a sec XX, n.a.) se impune a fi prezentată ca un produs al 
industriei casnice ţărăneşti.’’ (Elena Secoşan, Portul popular, în vol. Arta populară din Mehedinţi, 
p. 97)

42 „Cămaşa cu platcă se compune din platcă – un dreptunghi aşezat pe umeri răscroit rotund la 
gât; de acesta se prind foile din piept şi din spate încreţite. Mâneca se prinde tot de platcă, la 
umăr, fie încreţită, fie dreaptă, jos avînd o bantă, manşetă. Din cămaşa cu platcă s-a dezvoltat 
cămaşa cu umeraş, simplificată, având două dreptunghiuri – umeraşii – aşezate pe umeri, de 
care se prind feţele, spatele încreţite şi mîneca, la gât este decoltată în pătrat, ceea ce rezultă din 
structura cămăşii cu umeraş.’’(Ibidem) 

43 Elena Secoşan, Paul Petrescu, Portul popular de sărbătoare din România, Editura Meridiane, 
Bucureşti, 1984, p.  158;’’Cămaşa, (din Câmpia Banatului) care este adeseori confecţionată din 
pânză învărgată cu cinari sau din sadă, pânză creaţă, este încreţită în jurul gâtului. Mânecile se 
termină în volan fodor. Ornamentaţia, cusută în alb, negru şi fir auriu este plasată pe guler, cusut 
aţiu (pe dos) totdeauna cu negru; sub guler este brăţara, cusătură peste creţuri, de asemenea în 
negru. Pe piept sunt două rânduri înguste de urzărele, iar pe mânecă, unde se desfăşoară decorul 
principal, găsim sistemul de tablă urzariu (un dreptunghi compact) sau de pene, cu motive izolate 
înşirate pe lungime, sau grupate într-o compoziţie. Volanul mânecii este susţinut cu brăţară, 
aceeaşi cusătură ca cea de peste creţurile de la gât. Motivele geometrice, specifice Banatului, sunt 
cusute în multiplele sisteme, între care amintim punctele de aţiu, nemţoane, tăietură şi bombiu. 
Când se lucrează cu fir auriu, se coase în punctul specific broderiei turceşti’’. (Ibidem).

44 Ibidem
45 “Cămaşa (din zona Oraviţa) încreţită la gât, are mânecile terminate în volan fodor. Ornamentaţia 

cămăşii este realizată în alb, sub formă de cheie pe mânecă lucrată cu acul în sens vertical de 
la guler până jos, unind foile de pânză din care se compune mâneca. Pe lângă cheie se întinde 
ciurătura, o cusătură pe fire trase în genul şabacului, de asemenea cu alb. Volanul este încreţit 
printr-o tehnică de încreţire, numită creţ de trei ace, în formă de spic. Pe pieptul cămăşii sunt 
cusute de asemenea două rânduri de chei paralele. Decorul de chei şi ciurătură, alb, perforat dă 
o deosebită preţiozitate cămăşii.” (Ibidem, p. 162)
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Broşteni, P2114 -Cerveniţa, P1243 – Malovăţ46). Există şi exemplare care nu sunt 
destinate neapărat unor situaţii de ceremonial deosebit, dar care vădesc pre-
ocuparea pentru aspectul exterior al portului prin bogăţia decorului, cum este 
cazul unor cămăşi-ciupage cu decorul monocrom, ales în război. (P223 – Şişeşti, 
P224 – Şişeşti, P2721 – Căzăneşti, P2722 – Căzăneşti, P1174 – Crăguieşti, P1209 
– Crăguieşti). 

În afară de o singură piesă (P2472), care se încadrează la tipul poncho, toate 
cămăşile se încadrează la tipul carpatic încreţit în jurul gâtului, iar din punct de 
vedere al compoziţiei decorative predomină mâneca tripartită.47 Câteva ciupage 
păstrează elemente de veche tradiţie a croiului-altiţa separată (P1150 Corcova, 
P1397 Crăguieşti, P2547 Lupşa de Jos, P1790 Malovăţ); la altele se observă inova-
ţii recente remarcate şi în alte subzone ale Mehedinţiului ca încreţul colorat: mov 
(P2721 Căzăneşti), cu flori geometrizate, (P2722 Căzăneşti), roz (P1268 Cernaia, 
P2544 Lupşa de Jos), albastru combinat cu grena, (P228 Broşteni) ş.a, dar şi influ-
enţe târzii din Câmpia Dunăreană, remarcate de cunoscuta cercetătoare Elena 
Secoşan: “altiţa amplasată sus pe umăr, încreţul fiind eliminat ca reminiscenţă 
inutilă a vechiului tip de croi, (având doar rol decorativ), iar mâneca rămâne albă 
fără râuri”.48 (P1311 Greci, P232 Greci), vezi mai pe larg art. cit. nota 2)

Pentru Subzona de Sud a Mehedinţiului, în pofida numărului redus de arte-
facte deţinute de MRPF se poate observa multitudinea variantelor în modul de 
tratare şi alegere a decorului. Astfel întâlnim câteva cămăşi cu mâneca tripartită 
similară tipului arhaic (vezi planşa 1) întâlnit şi în Plaiul Cloşani sau Zona Centrală, 
cu altiţă separată-îngrădită (P1400 Jiana), cu umeraş (P216 Gârla Mare, P2516, 
P220 Gârla Mare, P1137 Gârla Mare, P1227), cu umeraş  şi râuri pe braţ (P1567 
Gârla Mare, P221 Gârla Mare), cu râuri pe mânecă (P1567 Gârla Mare, P221 Gârla 
Mare), sau cămăşi cu mâneca în tablă (P239 Petra, P2558 Rogova). (vezi mai pe 
larg art. cit. nota 2)

Cămăşile sunt lucrate din pânză de casă, (cu margine sau vărguţe P1127 
Gârla Mare, P220 Gârla Mare, P216 Gârla Mare, P2585 Obârşia de Câmp, P2633 
Bălăciţa, P2728 Bâcleş), industrială, marchizet, nansuc (P2635 Bălăciţa, P1299 
Vânjuleţ, P2582 Corlăţel, P1258 Chilia), care urmează modelul arhaic de compo-
ziţie tripartită a mânecii, dar care aplică o serie de inovaţii în ceea ce priveşte 
cromatica sau elementele decorative. Spre exemplu, în multe cazuri se renunţă la 
broderia specifică încreţului (punctul pe dos), la culoare (culoarea cânepie, gal-
ben pal, crem) şi dimensiune (5–8cm): P1153 Bâcleş – brodat peste fire, foarte 
îngust; P2633 Bălăciţa – îngust, bicolor ; P2635 Bălăciţa – verde; P1127 Gârla Mare 
– îngust policrom; P2516 Jiana Mare – îngust, albastru; P2585 Obârşia de Câmp – 
foarte lat, rânduri sabiate de romburi de culoare mov, brodate peste fire; P2765 
Smadoviţa – grena, brodat cu mărgeluţe – (P1157 Brezniţa). 

46 Similare cu piese din colecţiile Muzeului Ţăranului Român din Bucureşti
47 Varvara Buzilă, op. cit., p. 19
48 Elena Secoşan, op. cit., p. 100
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Gura cămăşilor se închide într-o parte sau pe mijloc, cu nasture, în proporţie 
destul de mare: 10 cămăşi (faţă de cămăşile din Plaiul Cloşani, Zona Centrală) care 
se închid cu şnuruleţe sau unele, mai recente, au gura largă de se îmbracă  „pe 
cap“  (P220 Gârla Mare, P1567 Gârla Mare, P236 Gârla Mare, P1133 Gârla Mare, 
P2765 Smadoviţa). La cele mai multe gura cămăşii se termină cu bentiţă, brodată 
(ca majoritatea acestui tip de piese din Mehedinţi), dar există şi cămăşi la care 
încreţitura de la gât este susţinută de un fir mai gros de aţă – berezău49 (P2585 
Obârşia de Câmp), peste care se aplică prin coasere un şnur colorat sau o panglică 
(P2728 Bâcleş).

Există mai multe cămăşi unicat, am putea spune, din punct de vedere al 
realizării decorului, printr-o combinaţie personală de elemente decorative, rea-
lizată de fiecăre dintre femeile care au confecţionat aceste piese de port, (P2765 
Smadoviţa) cu elemente geometrice asociate cu elemente florale geometrizate; 
P2601 Scăpău, P2634 Bălăciţa – elemente geometrice, combinate cu motive vege-
tale şi florale liber desenate ; elemente geometrice combinate cu motive florale 
involte (P2582 Corlăţel). O cămaşă de la Dobra (P2632) se detaşează ca originali-
tate prin combinaţia de motive geometrice (cercuri care se intersectează), florale 
şi zoomorfe -fluturele50, ce formează un decor în tablă pe altiţă şi braţul mânecii, 
iar o altă cămaşă prin decorul în tablă, format de elemente decorative mărunte 
– motiv zoomorf – melcul51 (este un simbol lunar universal, indicand renasterea 
periodica), pe mânecă şi piept. (P239 Petra). 

Materialul avut la dispoziţie ne permite să conchidem că în Subzona de Sud 
a Mehedinţiului ciupagul, chiar dacă şi-a pierdut spre a doua parte a sec XX din 
amploarea croiului iniţial, a păstrat tradiţia decorului tripartit pe mânecă, cu 
altiţă separată sau nu, mâneca cu umeraş, cu râuri, cu rânduri sabiate, termina-
rea gurii cămăşii cu bentiţă sau cu berezău. 

Există trei exemplare care au mâneca strânsă pe şnur la capăt (P1153 Bâcleş, 
P236 Gârla Mare, P 2585 Obârşia de Câmp, P2586 Obârşia de Câmp), o cămasă se 
termină cu manşetă (P2511 Salcia), variantă apărută sub influenţa bluzei orăşe-
neşti, iar o cămaşă are mâneca uşor strânsă de feston (o soluţie găsită de cea care 
a confecţionat această piesă de port). 

Trecând în revistă cămăşile femeieşti fără poale din subzonele: Plaiul Cloşani, 
Clisura Dunării, Subzonele Centrală şi de Sud remarcăm că această piesă de port 
femeiesc, cămaşa încreţită în jurul gâtului (tipul carpatic), în variata cu mâneca 
tripartită (tipul iniţial, cel arhaic apărut ca urmare a unor necesităţi impuse de 
croi, când încreţul avea rol funcţional în primul rând) este prezentă în toate aceste 
49 Elena Secoşan semnalează acest mod arhaic de terminare a gurii cămăşii: „Creţurile susţinute 

de o simplă aţă (berezău, n.a.), cum se mai păstrează încă la cămăşile din Moldova, au fost fixate 
pe parcursul timpului într-un guleraş îngust, denumit bentiţă”, (op. cit p. 143)

50 Fluturele-insectă cu valori mitice, reprezentând reîncarnarea strămoşilor, între altele prevestitor 
după caz de bunăstare, sănătate sau dimpotrivă de nenorocire sau boală, (Ivan Evseev, Magie, 
Demonologie, Mitologie Românească, Editura Amarcord, Timişoara, 1998, p. 143)

51 Melcul-simbol al regenerării, reîncarnarea strămoşilor, cu funcţie apotropaică (Ibidem, p. 271) 
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subzone etnografie, (avem în vedere artefactele din colecţia Muzeului Regiunii 
Porţilor de Fier), însă ca pondere în mod diferit, de la o subzonă la alta. În Plaiul 
Cloşani şi Subzona Centrală cămaşa încreţită în jurul gâtului, cu mâneca de tip 
tradiţional, largă la capăt, tripartită, cu încreţ brodat în punctul pe dos este pre-
zentă mai mult şi coexistă cu cămaşa cu mâneca dintr-una, în tablă, cu râuri, nisi-
pită sau rânduri sabiate. În Clisura Dunării, cămăşile în general sunt strânse la 
mânecă, terminate cu pumnaşi, fodori, mâneca tripartită dacă există se abate de 
la modelul tradiţional în sensul că încreţul este realizat într-un alt fel de brode-
rie (decât cea în punctul pe dos, şi de culoare albă, crem sau cânepie). Întâlnim 
şi mâneca dintr-una, în tablă, cu râuri, rânduri sabiate, ciurată sau cu umeraş. 
Pentru numărul redus de piese se observă o diversitate semnificativă a modu-
lui cum este tratat decorul pe cămăşile din Clisura Dunării, cele mai numeroase 
exemplare fiind cele monocrome – albe cu decor ciurat (broderie de culoare albă 
pe fire trase), dar găsim şi cămaşa tip poncio, cămaşa cu decor ales în război cu 
mâneca în tablă, sau cu umeraş, largă la capăt, cu mîneca tripartită, cu rânduleţ 
pe lângă altiţă.

Dacă în Clisura Dunării, în general mâneca se termină cu cipcă, exemplarele 
asemănătoare provenite din Zona de Sud (aflate în colecţiile muzeului) sunt doar 
două, în timp ce nouă se termină cu feston, iar cele mai multe sunt cu tiv simplu.

Din punct de vedere cromatic cele mai multe cămăşi sunt policrome, (P2601 
Scăpău, P221 Gârla Mare, P2600 Scăpău, P2634 Bălăciţa, P2635 Bălăciţa), une-
ori predominând o anumită nuanţă (P1127 Gârla Mare, P2586 Obârşia de Câmp) 
roşu, P216 Gârla Mare – negru, P2582 – negru, galben, P1258 Chilia – grena, P2516 
Jiana Mare – crem, P2632 Dobra – maro). Altele sunt monocrome: grena (P220 
Gârla Mare, P1272 Petra, P2633 Bălăciţa), maro (P2566 Punghina, P239 Petra), 
mov (P2585), roşu (P2511 Salcia), negru (la cămăşile cu mâneca cu încreţ, doar 
acesta este colorat, P225 Gârla Mare, P2599 Scăpău, P1137 Gârla Mare, P1277 
Bâcleş, P1567 Gârla Mare, P236 Gârla Mare, P1133 Gârla Mare), albastru (P1299 
Vânjuleţ, P1400 Jiana, P1153 Bâcleş, P2765 Smadoviţa). În ceea ce priveşte culoa-
rea albastră a decorului revenim asupra precizării făcute la începutul cercetării 
noastre52 asupra ciupagului din Mehedinţi. Rămânem la părea că albastrul utilizat 
la piesele de port popular nu este caracteristică generală a costumului femeiesc 
mehedinţean, dar credem că a fost o culoare la modă la un moment dat (probabil 
la începutul secolului XX, până către jumătatea secolului), iar cele mai multe ast-
fel de exemplare, aflate în colecţiile muzeului, s-au păstrat din Zona de Sud, de 
câmpie a Mehedinţiului.53

52 În acest studiu, pentru Subzona Plaiul Cloşani (vezi nota2) avansăm părerea că albastru nu este 
cromatica specifică portului femeiesc Mehedinţean (contrazicând astfel aprecierea forţată a lui 
Gh. T. Dumitrescu, Arta populară olteană, Oltenia, 1943, p. 409. 

53 Din Zona de Sud a Mehedinţiului în colecţiile Muzeului Regiunii Porţilor de Fier, există 
următoarele ciupage cu cromatică albastră: P1153 (Bâcleş), P1299 (Vânjuleţ), P1400 (Jiana), 
P2765 (Smadoviţa). Din alte subzone mai există P2688 (provenienţă neidentificată), P1227 
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Între piesele din Zona de Sud nu găsim ciupagul cu mâneca ciurată -tip răs-
pândit în Clisura Dunării, sau cu broderie de culoare albă peste fire. Găsim însă 
două piese (donaţie P2729 Scăpău, P2730 Scăpău), ca aspect aducând cu ciu-
pagul din Banatul de munte (aşa cum era el confecţionat din anii 1970–1980, din 
pânză de nailon, alb) cu broderie cu fir metalic, compoziţie decorativă în tablă de 
motive vegetale-florale, liber desenate, mâneca cu pumnaş, influenţe primite pe 
calea traficului fluvial, sau ca efect al circulaţiei populaţiei cu ocazia şantierului 
de la Hidrocentralele Porţile de Fier I şi II, sau în alte centre industriale din Banat, 
Călan, Reşiţa, Hunedoara etc. 

Amploarea şi complexitatea decorului la altiţă, pe braţul mânecii, realizarea 
decorului cu mărgeluţe policrome, paiete, reprezentând elemente geometrice, 
vegetale, florale, zoomorfe ingenios şi novator combinate între ele conferă fiecă-
rei piese statutul de unicat iar majoritatea artefactelor păstrate în colecţia muze-
ului au făcut parte din ansambluri vestimentare de sărbătoare. De altfel aşa se 
explică că aceste piese de port femeiesc s-au păstrat în stare bună şi au putut fi 
identificate în teren şi achiziţionate în campaniile din a doua jumătate a sec. XX, 
sau primite ca donaţii la începutul mileniului trei. 

(provenienţă neidentificată), P1214 (Butoieşti, Zona Centrală), P238 (Bâlvăneşti, Plaiul Cloşani), 
P1249 (Izverna, Plaiul Cloşani), P1579 (replică confecţionată de coop. Baia de Aramă).
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DROBETA, Etnografie, XXIV/2014, p. 211–240

CONSIdERAţII PRIVINd 
FUNCţIONALITATEA, TEHNICA dE 

EXECUţIE şI dECORUL ÎNCREţULUI 

Ecaterina bosoancă

CONsIDéRATIONs CONCERNANT LA FUNCTION, LA TEChNIqUE 
ET LE DéCOR DE LA bRODERIE sUR FRONCEs 

A partir des sources bibliographiques, iconographiques et visites virtuelles des 
collections textiles muséales, l`auteur propose des considérations concer-
nant un segment décoratif particulierement persistant dans la composition 
ornamentale de la manche des chemises feminines traditionnelles roumaines. 
Suivant la fonction, la technique et le décor géometrique des fronces brodées, 
sont faites des analogies avec des pièces de costume appartennant à des zones 
différentes européennes. 
Mots clé: fronces, broderie sur fronces, broderie à l’envers, techniques déco-
ratives géometrisantes, histoire du costume au XVI e siècle, art aulique, art 
populaire 

Cuvinte cheie: încreţ, broderie pe creţuri, broderie pe dos, tehnici decorative 
geometrizante, istoria costumului de sec. XVI, artă aulică, artă populară

Aflat de obicei în centrul compoziţiei tripartite de pe mânecile cămăşilor 
femeieşti din Oltenia, Muntenia, sudul Transilvaniei şi Moldova1, acest segment 
ornamental de mici dimensiuni, remarcabil prin aspect şi persistenţă în timp, sus-
cită interes sub aspectul evoluţiei istorico artistice şi tehnice, integratoare într-o 
dinamică a vestimentaţiei europene, a celei mai importante piese de costum tra-
diţional românesc.

În 1862 Alexandru Odobescu, descriind portul domniţelor (fig. 5) din veacul 
al XVI-lea, păstrat în fresca bisericii episcopale de la Curtea de Argeş, remarca, 
în puţine cuvinte încreţul: „La femeile din această din urmă epocă, o iie sau o 
cămeaşă de pînză subţire, cusută în lungul mînecilor cu vărgi de fir şi de culori vii, 
dar bine potrivite, învăleşte braţul subt largile-i cute şi se încheie la mînicuţe cu 
1 H.M. Formagiu, Portul popular din România, Catalog tipologic, Bucureşti, 1974, p. 38.
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o betelie decorată; altiţa de pe umăr e bogat cusută cu fluturi de aur, şi încreţul 
e compus din largi găitane, ca nişte brăţări de fir”.2 Moda feminină a începutului 
de secol XVI se regăseşte şi în portretul (fig. 6) cneaghinei Iuliana, soţia hatma-
nului Arbore, din fresca mănăstirii cu acelaşi nume; haina ei lungă lasă la vedere 
mâneca bogat decorată, a cărei lărgime porneşte dintr-un fel de brăţară manşon 
din blană, amintind un model la care ornamente din acest material acopereau 
umerii în locul unde se cosea mâneca de haină3, ţinută devenită aproape oficială 
la curţile Europei occidentale şi supravieţuind până în secolul al XVII-lea prin cos-
tumul purtat de suverane la încoronare. În istoria costumului mâneca oferă un 
exemplu interesant pentru a urmări evoluţia modei, care va epuiza toate posibi-
lităţile într-un domeniu relativ restrâns4. Costumul medieval, se spune, a căpătat 
mânecile de la Bizanţ. În secolul al XII-lea, mai ales la sfârşitul Evului Mediu, când 
un mare număr de modele au fost create, au apărut mânecile cusute pe costum. 
Erau diverse: căzătoare, precum aripile, în formă de pâlnie ori de sac, bufante, în 
formă de pungă sau matlasate la umăr5. În Renaştere au devenit enorme, şi repre-
zentau ornamentul cel mai important. Lesne de schimbat, erau cusute foarte slab 
sau prinse cu şireturi sau ace. Erau împodobite cu perle, formând compoziţii în 
reţea de romburi intersectate6. Opulenţa se manifesta prin amploarea veşmin-
telor7. Moda cămăşii care dădea siluetei volum, prin acumularea cutelor sau cre-
ţurilor, înregistrată de la sfârşitul secolului al XV-lea până la mijlocul secolului al 
XVI-lea, cerea ca trupul să fie voluminos; de la mijlocul secolului XVI o schimbare 
rapidă în modă avea să determine revenirea la silueta suplă, ca urmare jiletca 
ajustată avea să ia locul cămăşii înfoiate. Fenomen propriu civilizaţiei occiden-
tale, moda solicita eforturi costisitoare de reprezentare, stipulată în epocă prin 
legi somptuare, a statutului social ori civil. În oraşul Nürnberg, în anul1493 şi din 
nou în 1583, portul cămăşii împodobite cu perle ori broderii încreţite cu aur şi 
argint, era permis doar patricienilor8. Este amintit obiceiul mireselor9 germane 
de a dărui viitorului soţ o cămaşă lucrată cu fir de aur, cu menţiunea că existau 
tinere dispuse să plătească de bună voie în jur de 20 guldeni10amenda la legea 

2 Al. Odobescu, Câteva ore la Snagov, „Note de călătorie”. Ediţie, cuvînt înainte, tabel 
biobibliografic de Corneliu Popescu, Bucureşti, 1981, p. 103

3 C.Caragea, Istoria vestimentaţiei europene, Bucureşti, 1999, p. 75
4 L. Kibalova, O. Herbenova, M. Samarova, Encyclopédie Illustrée de la Mode, Paris, 1970, p. 425
5 Ibidem
6 Ibidem, p. 139–140
7 Lee Ann Posavad, Cut and construction of a man’s Pleatwork Embroidered Shirt c. 1500–1600, p. 

2–17 pdf la http: //medievalhandwork.com/category/pleatwork
8 Ibidem
9 În acest context se confirmă importanţa specială acordată de-a lungul timpului în arealul 

european tradiţiei confecţionării trusoului textil, ocupaţie în care adesea erau antrenate femei 
specializate (vezi izvoadele de lucru în documente româneşti). Vezi şi L. Welters, Embroidery on 
Greek women’s chemises in the Metropolitan Museum of Art, p 5, pdf/ https: //wwwcs.arizona.edu

10 J. Zandel – Seidel, Textiler-Hausrat; Kleidung und Textilen aus Nürnberg 1500–1650, München, 
1990apud L.A. Posavad, op. cit.
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somptuară. Exista o relaţie între prezenţa broderiei preţioase şi statutul social al 
purtătoarelor11. Secolele XV–XVII au văzut epoca mânecilor ataşate cu ace sau şire-
turi (fig. 19). Erau costisitoare şi bogat decorate. Astfel fixate mânecile erau mai 
uşor de purtat şi permiteau mişcările umărului şi cotului. Extravagant, unele erau 
crestate, pentru a lăsa la vedere mâneca de dedesupt12; în secolul XVII mâneca va 
căpăta forma naturală a braţului13.

Prefigurat sau nu de decorul veşmintelor (fig.  1) din Antichitate -cunoscu-
tele paragaudion14 şi clavus15 (benzi decorative ţesute ori brodate, păstrate în 
secolele V–VI de dalmatica feminină şi de tunica talaris, veşmânt lung cu mâneci 
largi devenit după secolul VI exclusiv liturgic (stihar), şi adaptate ulterior în vesti-
mentaţiile (fig. 2–4) tradiţionale bizantină16 şi musulmană17, cu ecouri europene 
medievale18 şi renascentiste încreţul (fig. 13–17) cămăşilor româneşti din secolele 
XIX–XX are amprenta rafinamentului şi splendorii din alte vremuri a costumului 
cu două veşminte suprapuse, în care diferenţa (fig.8,11) de lungime a mânecilor 
punea în valoare fragmentele decorate ale cămăşii de dedesupt.

Alexandru Dima, analizând relaţiile artei populare, cu referire la obiectele 
circulaţiei populare şi originea lor, cita din autorii19 occidentali ai începutului de 
11 Jana Negoiţă descoperea semnificaţii de ordin social şi istoric ale cusăturii decorative pe creţuri 

atunci când considera ansamblul portului cu cosiţe, pleteri, cămaşă cu ciupag şi zadie cu trup 
vânăt drept marcă distinctivă a foştilor obşti de români liberi, ulterior iobagi regali în perimetrul 
cetăţilor transilvane regale. Cf. J. Negoiţă, Broderia pe creţuri. Geneză şi semnificaţie, „Acta 
Musei Porolisensis”, Zalău, 1977, p373–383 p.  380. De menţionat în context faptul că iobagii 
cetăţii (iobagiones castri) constituiau o structură socială intermediară între mica nobilime şi 
ţărănime, menţionată în documente. Nobili, chiar cnezi sărăciţi, sau proveniţi din prizonierii de 
război, erau dependenţi de cetate din punct de vedere social şi militar. Cf. N. Chipurici, Instituţii 
medievale în vestul şi sudul Olteniei. Dicţionar, Drobeta Turnu Severin, 2014, p. 216

12 Varietatea decorului, râuri drepte, oblice etc, în porţiunea de sub încreţ a mânecilor, nu e străină 
de acest episod al modei de demult.

13 Kibalova et.al, op. cit., p. 425
14 decorul de excepţie al altiţei cămăşilor ţărăneşti perpetuează probabil valoarea simbolică a 

vechilor ornamente paragaudion, ţesute sau brodate pe umeri la veşmintele din Antichitate
15 E.Saglio, Dictionnaire des antiquités grecques et romaines, tome I, Paris, p. 1242–1244 
16 Marie Grau, Istoria costumului, Bucureşti, 2002, p. 22–23
17 Tiraz, benzi decorative deosebit de preţioase, veritabilă instituţie cu originea în formule votive 

şi în anticele clavus, transmise în lumea islamică prin intermediul copţilor şi al Bizanţului, 
valorificând calitatea materială şi simbolică a ţesăturii. Tiraz nu era o marfă comercială, era 
destinată doar pentru darurile de preţ. Cf. Sourdel, Janine Sourdel-Thomine, Civilizaţia Islamului 
clasic, vol. 2, Bucureşti, 1975, p. 4–48.

18 În secolul al XIV-lea femeile din Toscana poartă acasă gonella, o tunică de lână foarte simplă, 
prevăzută cu mâneci, detaşabile după1450, care se îmbrăca peste camicea, cămaşa lungă de in 
sau bumbac, Ch. de la Roncière, Viaţa privată a nobililor toscani în ajunul Renaşterii, în vol. Istoria 
vieţii private, coordonatori Philippe Ariès şi Georges Duby, vol. 3, Bucureşti, 1995, p. 234

19 Hans Naumann, Grundzüge der deutschen Volkskunde, 1922, p. 7 (Portul popular i-a apărut ca 
fiind o simplă reluare şi un ecou de mai târziu al modei precedente a nobililor şi burghezilor 
din secolul al XVI-lea până la al XIX-lea, ceeace au reconfirmat şi alte studii);. Charles Lalo, L’ 
art et la vie sociale, p. 143 (Ca şi moda, arta populară purcede de sus în jos, nu de jos în sus. E 
o artă aristocratică devenită populară prin anume caractere de simplicitate şi facilitate care au 



214   |  ecateRiNa bosoaNcă

secol XX, afirmând la rândul său că „Se verifică.. sensul destructiv şi constructiv 
al procesului circulaţiei care duce la asimilarea operei individuale, cu o factură 
impersonală, atemporală, abstractă, dar inteligibilă, spre a putea fi primită de 
comunitate. Cu cât creaţia circulă mai îndelung şi pe o întindere spaţială mai 
mare, cu atât aceste caractere devin mai accentuate. Lucrurile se întâmplă la 
fel cu portul, de pildă, care, pe măsură ce se răspândeşte în mai multe regiuni, 
pierde specificul fiecăreia şi devine tot mai general”20. Distinşi cercetători români 
ai relaţiilor dintre arta mediilor instruite şi arta populară românească „perma-
nente şi reciproce, ale căror rezultate interesează pe oricine se preocupă de isto-
ria acestei civilizaţii21”, i-am numit pe Răzvan Theodorescu şi Corina Nicolescu, 
s-au exprimat asupra acestei chestiuni în secolul trecut. „După părerea noastră 
cusăturile bogate ale portului ţărănesc au apărut mult mai târziu, în epoca feu-
dală, în contact cu broderia costumului de curte, de tradiţie bizantină şi orientală 
[...]. Dar moştenirea cea mai bogată, transmisă costumului ţărănesc este brode-
ria. Procesul de pătrundere a unor elemente proprii costumului de curte în portul 
popular s-a petrecut într-un timp îndelungat, cel puţin 5 veacuri, ducând la îmbo-
găţirea şi originalitatea portului românesc. Sub acest aspect socotim că cerceta-
rea costumului de curte nu poate fi desprinsă de cea a îmbrăcămintei ţărăneşti, 
folosind în mare măsură pentru înţelegerea procesului istoric.”22

George Oprescu23, în pagini dedicate în anul 1929 broderiei româneşti, 
remarca valoarea artistică a punctului de broderie în relief utilizat la realizarea 
încreţului. ElenaSecoşan24 şi Hedvig Maria Formagiu25 definesc acelaşi segment 

făcut să fie adoptată de un public întins) apud Al. Dima, Arta populară şi relaţiile ei, Minerva, 
Bucureşti, 1971, p. 136

20 Ibidem, p 147
21 R.Theodorescu,Sur les débuts de l’art populaire médieval roumain, în vol.  Roumains et 

balkaniques dans la civilisation sud-est européenne, Bucureşti, 1999, p. 162;. R. Theodorescu, 
Bizanţ, Balcani, Occident la începuturile culturii medievale româneşti (secolele X–XIV), Bucureşti, 
1974, p. 10, 13, 40, 267, 339; R.Theodorescu, Civilizaţia românilor între medieval şi modern. 
Orizontul imaginii (1550–1800) vol 2, Bucureşti, 1987, p.  99; Paul Simionescu, Pitoresc rural şi 
extravaganţă orientală în vestimentaţia din târgurile şi oraşele Ţării Româneşti şi Moldovei, REF, 
TOM 28, NR2, 1983, Bucureşti, p. 132–148,

22 C. Nicolescu, Istoria Costumului de curte în Ţările române. Secolele XIV–XVIII, Bucureşti, 1970, p. 
79–83

23 G. Oprescu, Embroidery,” Peasant art in Roumania”, Special autumn number of the „STUDIO”, 
London, 1929, p. 66. Materialul ilustrativ include fotografii ale pieselor din colecţia sa de artă 
populară, printre care cămăşi mehedinţene, amintind şi de faptul că în anii premergători 
primului război mondial George Oprescu a fost profesor şi director al Liceului Traian din Turnu 
Severin şi contemporan iniţiativei muzeale de atunci a lui Alexandru Bărcăcilă.

24 „Cusut pe dos, încreţul păstrează o tehnică de veche tradiţie, cu un aspect de reliefuri 
consistente. Încă din secolul trecut încreţul şi-a pierdut rostul utilitar, prin creşterea altiţei la 
dimensiuni potrivite la dimensiunea mânecii ce se prindea, de acum întinsă, de altiţă. A rămas 
totuşi în compoziţia decorativă a mânecii ca un simplu chenar decorativ”, E. Secoşan, Portul 
popular din Mehedinţi, în vol. Arta populară din Mehedinţi, Drobeta Turnu Severin, 1983, p. 96

25 „Încreţul.[...] ţine cumpăna între celelalte două componente [...] este elementul care se 
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ornamental. Alţi autori26 români din secolul XX, stăruind în analiza costumului 
popular românesc, descriuîncrețul cu referiri la caracterul funcţional, broderia 
monocromă, preponderent geometrică, materiale şi tehnici de execuţie şi denu-
miri populare. Termenul apare de asemenea în lucrări cu conţinut lexicografic27.

Concomitent cu considerarea atentă a bibliografiei clasice româneşti, ne-a 
fost utilă vizitarea virtuală a colecţiilor textile ale muzeelor europene şi extrae-
uropene, alternând cu informaţia accesibilă în format electronic şi care tratează 
subiecte aparent exterioare temei propuse, respectiv costumul printre globali-
tăţile esenţiale, fluiditatea modelelor şi modelor, istoricul industriei luxului ves-
timentar, prestigiul cultural al femeii în cultura broderiei şi în civilizaţia textilă, 
importanţa oraşelor creative, izvor de inovaţii estetice, arheologia experimen-
tală, presupunând redescoperirea gesturilor şi tehnicilor dispărute. Observaţiile 
noastre vizează câteva aspecte funcţionale, tehnice şi ornamentale, evidente în 
interiorul arealului european al vestimentaţiei feminine şi, sperăm, utile în mai 
buna cunoaştere a costumului popular românesc.

Funcţionalitate. În calitate de segment funcţional-decorativ încreţul se 
asociază raportului existent între tipurile morfologice şi decorative, chestiune în 
legătură cu care H.M. Formagiu28 afirma, pe bună dreptate: „Determinarea tipuri-
lor de formă dă posibilitatea determinării tipurilor şi variantelor ornamentale şi 
totodată posibilitatea argumentării că, oricât de variate ar apărea formele piese-
lor de port, ele sunt fondate pe o constantă şi unitară concepţie de croi, şi numai 
dinamica decorului este aceea care generează impresia inepuizabilei varietăţi”. 
Referindu-se la evoluţia independentă a tipurilor de croi şi decorative, observa-
ţia este general valabilă, „tipurile decorative sunt distincte29, nu interferează tot-
deauna cu cele de croi”. Calitatea de relict este determinată de vechimea modului 
în care încreţul intervenea în racordarea mânecii la stanul cămăşii. Acesta este 
altminteri criteriul30 folosit de H.M. Formagiu pentru determinarea tipurilor de 

evidenţiază în compoziţia de ansamblu prin puterea contrastului motivistic şi cromatic”.H. M. 
Formagiu, op. cit., p. 39 

26 G.T. Niculescu Varone, Costumele naţionale din România întregită, Bucureşti,1939, p. 127, 133, 
134, 141, 156, 169; C. Catrina, Ornamentica iilor din subzona Tîrnava Mare (Rupea), Revista 
Muzeelor, 3/1970, p. 266 –271; G. Stoica, V. Vasilescu, Portul popular din Gorj, Tg. Jiu, 1971, p. 
47, 48, 66, 69; E. Secoșan, Portul popular din Vâlcea, în vol. Arta populară din Vâlcea, Rm. Vâlcea, 
1972, p. 119; E. Pavel, Portul popular moldovenesc, Iaşi, 1976, p. 34–40; N. Dunăre, Civilizaţia 
tradiţională românească în Curbura Carpatică Nordică, Bucureşti, 1984, p. 228; M. Bâtcă, 
Costumul popular femeiesc. Repere tradiţionale, în vol. Dimensiunile spirituale ale Basarabiei, 
Bucureşti, 1998, p. 151; L. Rădulescu, Punctele de cusătură la cămaşa femeiască din Ţara Oltului, 
Revista Muzeelor, 1–3/2000, p. 207–211

27 E. Alterescu, Glosar de termeni de port popular din Transilvania şi Banat, în vol. Studii şi cercetări 
de etnografie şi artă populară, vol. 1 București, 1981, p. 238; P. Petrescu, G. Stoica, Dicţionar de 
artă populară, Bucureşti, 1985, („cusătură”, p. 177–179; „încreţ”, p 262–263) 

28 H.M. Formagiu, op. cit., p. 24
29 Ibidem, p. 39
30 H.M. Formagiu, op. cit., p. 42
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cămaşă: modul de racordare a mânecii la stan, respectiv la baza gâtului sau la 
umăr. Pe acelaşi tip de bază apar o serie întreagă de variante ornamentale, care 
crează falsa impresie a unei varietăţi de tipuri morfologice. Acesta este criteriul 
ales de Elena Secoşan, care considera mâneca deţinătoare a celui mai bogat 
decor, „elementul de bază în criteriul de clasificare a cămăşilor şi de orientare în 
tipologia acestora”31, recunoscând32 totuşi că intervenţia elementului ornamen-
tal se face întotdeauna în acord cu linia croielii. 

Necesitatea racordării mânecii (la umăr, în tipul poncho, la baza gâtului în 
tipul carpatic) cămăşii, în acord cu croiul hainei de deasupra (care se opreşte la 
umăr (fig. 18) sau îl îmbracă (fig. 11), ajungând până deasupra cotului) a dus la 
apariţia încreţului. Există similitudini în cazul cămăşilor femeieşti şi bărbăteşti, 
soluţii identice de racordare a mânecii la stan prin intermediul unui segment 
funcţional decorativ plasat în zona umărului (fig.  20, 21, 25,26, 34 la cămăşile 
româneşti), (fig. 22, la cea grecească), (fig. 27, la cămaşa sardă), (fig 24, la cămaşa 
spaniolă), (fig.  23, la cămaşa portugheză) sau deasupra cotului (fig.  13–16 la 
cămăşile româneşti).

În comparaţie cu altiţa33, element de croi şi ornamental, încreţul şi-a pierdut 
rostul funcţional, de ajustare, reducere prin încreţire, a suprafeţei de ţesătură, 
conservând doar un rol decorativ, de respectare a tradiţiei34. Deşi cu rostul pier-
dut, el este păstrat pe acelaşi loc, întins în lungime mai mare decât altiţa, atât cât 
era nevoie să încreţească mâneca pe vremuri, ca un semn al unor legi pierdute în 
timp35. Există o relaţie între funcţie şi decorul geometrizant al elementului funcţi-
onal decorativ; varianta C36 a tipului de croi I (cămaşa cu altiţa separată), prezintă 
din acest punct de vedere un exemplu al compatibilităţii altiţă-încreţ.

Aşa cum poate fi comparat cu altiţa (element de croi şi ornamental), încre-
ţul suscită, în calitatea de element relict de croi, analogia cu pavele, a căror pre-
zenţă este obligatorie la variantele cămăşilor şi ale hainelor de deasupra. Sunt 
elemente cu rol de sporire a elasticităţii piesei de port în puncte de maximă trac-
ţiune. În unele zone ale Banatului, în Oltenia (Mehedinţi) şi sudul Transilvaniei 
(Haţeg), pavele (la tip de croi I/A/37), sunt croite în forma unor triunghiuri38. 
Existenţa în croiurile româneşti de cămaşă sau şubă, a pavei triunghiulare sau 
pentagonale cu vârf ascuţit (Muscel, Caransebeş, Bran39) în zona subţiorii, trimite 
la o posibilă comparaţie, utilă în intenţia datării, respectiv a înţelegerii regresului 
în timp al fragmentelor iniţial funcţional decorative. Vestigiile costumului liturgic 

31 E. Secoşan, P. Petrescu, Portul popular de sărbătoare din România, Bucureşti, 1984, p. 95
32 Ibidem, p. 45
33 E. Secoşan, P. Petrescu, op. cit., p. 48
34 Ibidem, p. 47–48
35 Ibidem, p. 54
36 H.M. Formagiu, op. cit., tip I,C, p. 30 şi fig. 12, p. 35
37 Ibidem, p. 29
38 Ibidem, p. 33
39 Ibidem, p. 36
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occidental din secolele XI–XII oferă în acest sens analogii privind vechimea şi ros-
tul încreţului. Clinul plisat40, prezentând funcţia şi decorul oarecum comparabile 
cu ale unui încreţ arhaic, din stiharulsf. Bernoulf din Utrecht (fig. 29), datând din 
secolul XI, este considerat ca fiind poate cel mai vechi model de broderie pe cute41. 
La fel de interesantă, cămaşa (fig. 30) Sfântului Hugo, episcop de Grenoble (1052–
1132), unde, în reproducerea fotografică a clinului de la subţioară, se distinge 
decorul geometric. Este o piesă de referinţă pentru costumul liturgic de secol XII, 
confecţionată din pânză de in cu broderie albă. Pliurile laterale se adună într-un 
triunghi artistic lucrat, încreţite într-o cusătură cu romburi în relief, care conferă 
materialului rezistenţă, exact într-un loc supus uzurii42.

În calitate de element decorativ încreţul poate fi comparat eventual cu che-
iţele, cusături funcţional decorative care subliniază din vechime liniile de croi. 
Prezentând piese greceşti existente în colecţia Muzeului Metropolitan de Artă din 
New York, Linda Welters face o remarcă valabilă şi în cazul cămăşilor româneşti: 
amplasarea broderiei pe cămăşi urmează tradiţia bizantină a decorării cadrului 
simplu structural; broderia la guler, la extremitatea mânecii, pe liniile de croi, la 
poale şi, în câteva cazuri, în benzi de motive brodate pe lângă cusăturile de înche-
iere, conservă amintirea clava-elor de pe tunicile romane.43

Tehnica. Cele mai frecvente tehnici de realizare a încreţului decorativ au 
fost cusătura pe dos (fig. 53–54), cu aspect bombat datorită firului mai gros, de 
mătase toarsă44, şi cusătura la un fir pe faţa materialului (fig. 55–57), mai recent 
diferite puncte de broderie peste fire, broderia în cruci, şi broderia mecanică 
(alesătura în cocleţi). Este probabil că încreţul funcţional de odinioară, cel care 
aduna printr-o broderie geometrizantă lărgimea materialului mânecii, să fi fost 
realizat în vechea tehnică a broderiei printre creţuri (fig. 27, 28) sau pe muchia 
creţurilor, iar din acest punct de vedere aspectul să fi fost asemănător cu şirul 
peste cot, încreţit cu trăsură, o cusătură vizibilă azi pe cămaşa femeiască din zona 
Huedin (fig. 12). George Oprescu45 făcea în 1929 primele observaţii asupra bro-
deriei geometrice pe creţuri, apreciind că nu este specific românească, ci, indis-
cutabil, de origine occidentală. În secolele XV–XVI era găsită în multe locuri din 
Occident, în Italia, Elveţia, Germania, Ţările de Jos, Anglia şi nordul Franţei. Spre 
exemplificare menţiona portretele maeştrilor italieni, germani, olandezi. După 
părerea sa acest mod de ornamentare s-a răspândit la saxonii din oraşele şi satele 

40 Reproducerea ilustraţiei după Textile Conservation and research from the Abegg Stiftung. La http: 
//books.google.ro)

41 L. A. Posavad,Pleatwork embroidery, la http: //www.pleatworkembroidery.com
42 D. L.M. de Massiac, Ornements sacrés de Saint Hugues, évêque de Grenoble (XIIe siecle) consevés 

à la chartreuse de Valsainte, Fribourg artistique à travers les âges, 17, 1906, Fribourg, p. 21–25, 
doc.rero.ch. pdf

43 L. Welters, Embroidery on Greek women’s chemises in the Metropolitan Museum of Art, p. 7–9 pdf, 
la https: //wwwcs.arizona.edu, 

44 în Mehedinţi mătase de guşi toarsă, utilizată în culoare naturală
45 G. Oprescu, op. cit., p. 69
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Transilvaniei, iar de la ei la ţăranii români, care l-au păstrat. Era un procedeu 
ingenios de a obţine ajustarea pe corp prin încutare şi broderie aplicată pe cute. 
Ulterior Nicolae Dunăre46 cercetează pătrunderea din vechea tradiţie culturală 
europeană şi răspândirea aceluiaşi procedeu decorativ pe teritoriul României în 
contextul schimburile interetnice de bunuri culturale şi artistice. Orditul datează 
din primele secole ale mileniului nostru, şi potrivit autorilor germani citaţi, I. Bielz 
şi Treiber – Netoliczka, o formă iniţială a acestui procedeu a fost practicată de 
saşi încă înainte de aşezarea lor în Ţara Bârsei şi în celelalte zone din Transilvania. 
Legăturile comerciale şi meşteşugăreşti ale centrelor Braşov, Sibiu, Bistriţa cu 
Occidentul au înlesnit pătrunderea acestei împodobiri atât la saşii orăşeni, cât şi 
la cei din mediul rural. Acelaşi autor semnalează prezenţa procedeului decorativ 
şi la polonezi, maghiari, slovaci, cehi, huţuli, prin intermediul aceleiaşi populaţii 
saxone47 şi numeşte termenii utilizaţi în limbile germană (Gereihsel), poloneză (v 
kule), maghiară (darázsolás). Piesele de port48 saxone purtând acest tip de bro-
derie (încreţul simplu, încreţul decorativ nebrodat şi cusutul pe muchiile cutelor) 
apar în costumul săsoaicelor (fig. 43–44) din Transilvania, inclusiv în Ţara Bârsei, 
precum şi în zone transilvănene cu populaţie ungurească. Broderia se plasează 
în partea superioară a fustei cu bretele49, sau a unor şorţuri, sub gulerul şi la par-
tea inferioară a mânecilor de la cămăşile femeieşti. Pentru arealul românesc50 
Nicolae Dunăre aminteşte cusutul arhaic pe dos, atestat în broderia medievală 
românească, în epoca lui Constantin Brâncoveanu, până în perioada modernă, 
cusutul urzit pe fir în broderii liturgice din secolele XIV–XV şi cusutul urzit pe cre-
ţuri care, în broderia populară românească însumează într-o sinteză51 tehnică cre-
atoare, mai multe procedee decorative: încreţul elementar arhaic, cusutul urzit 
pe fir sau trăsureşte pe fir, cusutul Gereihsel52, dar fără broderia plină şi fără punc-
tul de tighel.

Lee Ann Posavad53, interesată în cercetarea şi reconstituirea broderiilor pe 
creţuri (termenul frecvent utilizat este cute) datând din secolele XIV–XVI, angajată 
în proiecte vizând recuperarea motivelor şi a tehnicilor de broderie abandonate, 
distinge ca şi Nicolae Dunăre două puncte de broderie: unul de fixare a cutelor 
prin firele care alcătuiesc un model geometric; un altul de utilizare a materialului 
46 N. Dunăre, Ţara Bârsei, vol. 2, Bucureşti, 1974, p. 366
47 N. Dunăre, Civilizaţia tradiţională.., op. cit.,Bucureşti, 1984, p. 236
48 N. Dunăre, Ţara Bârsei, op. cit., p. 367
49 D. Beu, Restaurarea unui obiect textil săsesc, rochia cu bretele (Busenkittel), Buridava, 9/2011, 

Rm. Vâlcea, p. 416–426
50 Nicolae Dunăre, Broderia populară românească, Meridiane, Bucureşti, 1985, p. 17–19
51 Ibidem, p. 22
52 Citează pe Bielz J., Portul popular al saşilor din Transilvania, ESPLA, Sibiu, 1956, apud 

BIBLIOGRAFIE Dunăre, no 32 şi Bielz, J., Arta populară a saşilor din Transilvania, SCIA, III, 3–4, 
33–48, 1956, no33

53 L. A. Posavad, Cut and construction of a man’s Pleatwork Embroidered Shirt c 1500–1600, p. 
2–17 pdf la http: //medievalhandwork.com/category/pleatwork Lee Ann Posavad, Pleatwork 
embroidery, pdf la http: //www.pleatworkembroidery.com
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încutat drept fond pentru o nouă broderie. Menţionează că modelele geometrice 
pentru broderia pe fire numărate (cuta corespunde unui punct de numărătură) 
sunt aplicabile la broderia pe muchia cutelor. Aminteşte şi un al treilea, pe care 
nu îl consideră punct de broderie în înţelesul deplin al cuvântului, deoarece afec-
tează integritatea materialului atunci când modelul se realizează prin ridicarea 
firelor din ţesătură, denumit italian smocking54. În secolul al XV-lea specializarea 
europeană în domeniul broderiei era avansată: existau aşa numitele camiciaia55, 
compartiment al ghildei florentine a cusătorilor, care erau angajaţi să confecţi-
oneze la comandă veşmintele de bază pentru toţi servitorii unei case. Deosebiţi 
de aceştia erau ricamatori, meşteşugari specializaţi doar în broderie; confecţio-
narea vestmintelor şi brodatul erau lucruri total distincte. Autoarea menţionează 
termenul german folosit pentru broderia pe creţuri, Fitzarbeit, şi deopotrivă teh-
nica de încutare, care datează cu aproximaţie din secolul al X-lea; aceasta con-
sta întrecerea firelor prin micile cute egale, care erau întărite prin udare. Exista şi 
procedeul prin care erau obţinute cu ajutorul unei prese de lemn, care aduna şi 
strângea cutele pe loc, pe măsură ce erau umezite. Urmele acestui procedeu sunt 
persistente pe toată lungimea ţesăturii.

În cea mai mare parte a Europei ornamentul cu broderie pe cute apare în por-
tretele negustorilor şi ale micii nobilimi. În portretele olandeze, germane, italiene 
se recunoaşte broderia White Work, strict geometrizantă, cu fir alb pe fond alb, 
frecventă în portretele clasei de negustori din această perioadă. Este considerată 
o variantă a stilului de broderie originat în Germania secolului al XII-lea, aşa numi-
tul opus teutonicum (fig. 48). Broderia56consta într-o lucrătură specială, realizată 
cu fire albe pe o pânză fină de in; motivele realizate într-o mare varietate – punc-
tul în cruce, ajur şi peste fire, sunt toate de inspiraţie monastică. În Germania, 
după reforma protestantă, broderia cu fir alb pe fond alb s-a integrat în lumea 
obiectelor profane şi domestice, în decorul ţesăturilor de casă (broderie cu fire de 
lână) şi în decorul pieselor de costum. Ecouri româneşti ale acestei broderii se dis-
ting astăzi în cusăturile decorative ale cămăşilor bărbăteşti (fig. 31, 34). Potrivit 
Annei Lee Posavad punctul a fost foarte răspândit timp de 50 ani (1490–1540) în 
Germania, Italia, ulterior Anglia. După 1540 moda expunerii parţiale a cămăşii 
brodate dispare. Gulerul, mâneca, manşeta devin părţile vizibile ale veşmântului 
de deasupra, iar la mijlocul secolului începe să apară gulerul separat. După 1600 
în mod opţional linia de ataşare a mânecilor la umeri mai era subliniată de creţuri. 
Deja demodate în costumul orăşenesc european spre sfârşitul secolului al XVI-lea, 
încutarea şi broderia pe cute dispar treptat din preocupările meşteşugarilor spe-
cializaţi şi devin apanajul clasei inferioare, muncitori şi mici negustori. Cămaşa 
muncitorilor englezi, cu segmente de broderie pe creţuri din secolul al XVIII-lea va 

54 Este posibil ca acest punct de broderie să fie identic cu cel denumit în bibliografia românească 
creţuri de Maramureş, cf. G. Stoica, Dicţionar de artă populară, Bucureşti, 1985, p. 263

55 L.A.Posavad, op. cit.
56 Ibidem, p. 38
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fi adoptată în veacul romantic de pictori drept halat de atelier. Termenul english 
smocking datează din secolele XVII–XVIII şi a fost răspândit în secolul victorian; 
actualmente procedeul este utilizat în realizarea decorului pentru rochiile fetiţe-
lor elegante. Inepuizabilă, broderia pe creţuri îşi dovedeşte vitalitatea şi în zilele 
noastre. Femeile malgaşe practică această broderie ca urmare a deprinderilor 
câştigate în mediul monastic al călugăriţelor catolice57.

Tehnica broderiei geometrizante pe creţuri a cunoscut o răspândire euro-
peană. Cămăşile femeieşti din colecţia muzeului de etnografie sardă58 din Nuoro 
sunt specifice prin amploarea materialului folosit pentru stan şi mâneci, adunat 
prin procedeul creţurilor foarte dese peste care se execută o broderie geometrică. 
Tehnica, numită punto sardo su tela arriciata/pieghettata, este atestată în costu-
mul celor bogaţi la sfârşitul secolului al XV-lea, ulterior şi în mediul popular, cu 
întârzierea specifică transferului şi difuziunii dinspre clasa înstărită spre popor. 
Autorii italieni afirmă că acest gen de broderie se întâlneşte în Albania, Grecia, 
Polonia, România, Spania, Ungaria, precum şi în anumite zone din nordul Africii, 
cu variante determinate de calitatea firului ales, bumbac sau lână, în culoare de 
fond sau de contrast cromatic. Broderia cu fir de lână cunoaşte denumiri diverse, 
după numele localităţilor: pùnt ivanu (Samugheo), còro (Nuoro, Oliena, Orgosolo), 
alchìtu, razzoni (Vidalba e area gallureze).

În Spania broderia pe fire numărate are o tradiţie perpetuată de şcolile de 
broderie, între care cele mai cunoscute sunt în localităţile Navalcan şi Lagarterra 
din regiunea oraşului Toledo. Punto de tejidillo, broderia pe creţuri, se execută pe 
dos cu fire de lână de culoare închisă, după ce în prealabil ţesătura a fost încreţită 
şi rigidizată (trabajo de colchado)59. Punctul de broderie folosit din secolul al XVI-
lea, era destinat decorării pieselor de costum feminin: piepţi (pecheras), chenarele 
decolteului (escotes), mâneci pentru cămăşi de lux (camisas de ras), piepţii pentru 
cămăşi (fig. 40) de nuntă (camisas de boda), broderii pe gulere (cuellos) şi manşete 
(puños)60. Piese (fig. 40, 45, 46) provenind din regiunea Segovia, datate în sec. al 
XIX-lea, aflate în colecţia Muzeului Naţional de Arte Decorative din Madrid61 poartă 
un decor comparabil cu al ciupag-ului de pe cămăşile femeieşti din Ardeal (fig. 39). 
Moda feminină (fig. 36, 38) şi masculină (fig, 32, 35, 37) a secolului XVI, cu broderii 
pe creţuri acoperind gulerul sau pieptul cămăşilor se regăseşte în multe portrete. 

57 C. Fauque,La Broderie. Spendeurs, mystères et rituels d’un art universel, Genève, 2007, p. 242
58 L’abbigliamento femminile, Nuoro. Museo della Vita e delle Tradizioni Popolari Sarde, pdf, 

sardegnacultura@regione.sardegna.it Pdf; Sara Sedilesu, Il costume tradizionale sardo. Storia, 
significato e tradizione, Libera Universita Internazionale degli Studi Sociali Guido Carli, Catedra 
de Semiotica, 2013

59 J. L. Sánchez Sánchez, Iconologia simbólica en los bordados populares toledanos. Tesis doctoral, 
Universidad Complutense de Madrid. Facultad de Filologia. Instituto de Ciencias de las 
religiones, Madrid, 2014, p. 511, pdf

60 Ibidem, p. 108
61 Piese din Museo Nacional de Artes Decorativas, Madrid, apud http: //ceres.mcu.es/pages, Red 

Digital de Colecciones de Museos de España http: //wwweuropeana.eu/portal/search
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Referitor la tehnicile geometrizante, pe fire numărate, din care derivă şi bro-
deria pe creţuri prezentă în arta spaniolă, sunt citate autoarele Maria Angeles 
Gonsales Mena62, potrivit căreia în broderia toledană motivele geometrice au 
caracter oriental, vădind influenţa arabă, pregnant stilurile mudejar şi gotico 
mudejar, şi Marianne Ellis63, potrivit căreia atât tehnicile, cât şi desenele bro-
deriilor copte din secolele XII–XIII, descoperite în Egipt şi Siria, şi provenind din 
resturile arheologice din oraşul vechi Cairo (Fustat), au o clară influenţă asupra 
broderiilor din tot bazinul mediteranean şi asupra broderiei europene din secolul 
al XVI-lea.

Decor. Predominanţa geometrică a compoziţiei decorative a încreţului 
derivă din caracterul geometrizant al tehnicii utilizate şi constituie în acelaşi timp 
o mărturie a vechimii sale. Compoziţia are în centru rombul sau secţiuni ale aces-
tuia, aşa cum se poate constata examinând planşele albumului Elisei Brătianu64, 
cu numeroase diagrame ale încreţului pentru cămăşi româneşti din Oltenia, 
Muntenia, Bucovina (fig. 58–89). Forma unică de valorificare este a frizei, de veche 
tradiţie în arta textilă europeană, conservând repertoriul de unităţi simbolice 
arhaice care ascund un mesaj, în cele mai multe cazuri pierdut în timp. Integrate 
tipului de broderii pe fire numărate, circulaţia europeană a modelelor geometrice 
este dovedită şi databilă graţie tipăriturilor (fig. 49–52) specializate din secolul al 
XVI-lea65. Prima carte de modele a fost tipărită la Augsburg, în jurul anului 1523. 
Până către 1590 acelaşi tip de de cărţi apar în Italia66, Franţa, Anglia, Germania. 
Cărţile erau mai degrabă culegeri de ornamente populare, decât modele create 
de un anumit artist. Modelele erau inspirate din antichitatea greacă şi romană, 
ornamentica gotică, arabescuri şi motive naturaliste provenind din culturile isla-
mice din bazinul Mediteranei, precum şi modele copiate din alte cărţi şi tipărituri. 
Nu se dădeau explicaţii pentru punctele de cusătură, ilustraţiile erau în alb negru, 
cu sugestii ocazionale de ton. Majoritatea modelelor erau destinate bordurilor 
pentru feţe de masă, ştergare şi piese de îmbrăcăminte. În anii 1520–1530 puter-
nice influențe islamice sunt vizibile în modelele din aceste cărți. Motivele imită 
adesea motive populare ale scumpelor și prețioaselor țesături produse ale ate-
lierelor de țesătorie. Exceptând tipăriturile, circulau samplerele, piese textile cu 
modele brodate, specifice culturii occidentale textile dinRenaștere și persistente 
până în zilele noastre67.

62 Maria Angeles Gonsales Mena, Catalogo de bordados, Instituto Valencia de Don Juan, 1974, 
p. 113–114, apud J. L. Sánchez Sánchez, op. cit., p. 320, nota 389

63 citează pe Marianne Ellis, Embroideries and samplers from Islamic Egypt, Ashmolean Museum, 
Oxford, 2001/ nota 86, apudJ. L. Sánchez Sánchez, op. cit., p. 112,–113

64 Elisa I. Brătianu, Cusături românești, București, 1943, album
65 Milton Sonday&Gillian Moss, Western european embroidery in the Collection of the Cooper-Hewitt 

museum, Smithsonian libraries, 1978, New York, p18–28, pdf
66 Printre cele mai cunoscute astfel de tipărituri se numără edițiile venețienilor Alessandro 

Paganino (1527), Giovanni Vavassore (1530), Nicolo Zoppino (1529), Giovanni Ostaus (1567) 
67 În ţările anglo saxone sampler (< lat exemplum), în Franţa marquoir (<point de marque, nume 
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Epoca de strălucire a samplerelor spaniole(dechados) a fost în secolele XVI–
XVIII. Actualmente sunt cunoscute 4 curente artistice sau școli de broderie din 
regiunea toledană, care continuă tradițiile secolului XVI în localitățile Navalcan, 
Lagartera, Oropesa, Talavera. Desenele geometrice68 specifice centrului Navalcan 
(fig.  47) sunt grupate în benzi formând combinații reticulare, dominante fiind 
meandrul, rombul, pătratul, hexagonul, octogonul, elementele cruciforme, care 
se dezvoltă în toate civilizațiile antichității, și nu pentru că dețin un simbolism 
creștin; semnele unei continue evoluții stilistice, întâlnim în ele de la elemente 
de tradiție clasică până la influențe bizantină și decorații de origine sassanidă și 
orientală.69

Legenda și sursa ilustrațiilor
Fig.1: Vestimentație antică cu clave (Noe eliberând animalele de pe arcă, mozaic, sec. XIII, 

Bazilica San Marco, Veneția, reproducere după P. Gibert, Biblia. Cartea, Cărțile, 
București, 2000, p. 50).

Fig.2: Vestimentație bizantină imperială de sec. XI. Maria de Alania (Homélies de Jean 
Chrysostome, manuscris Bibliothèque Nationale de France, la http: /en.Byzantine 
dress, Finding history).

Fig.3: Vestimentație imperială bizantină de sec. XII. Împărăteasa Irina Comnena (mozaic 
Sf. Sofia, Istambul, la http: /en.Byzantine dress, Finding history).

Fig.4: Elemente de vestimentație bizantină adoptată în costumul islamic de secol XIII 
(Maestrul și discipolul, miniatură mesopotamiană din sec. XIII, reproducere după 

dat punctului în cruce care marca cu o iniţială lenjeria), în Italia imparaticcio (<imparare, a 
învăţa), în Spania dechado- numesc în mod diferit acelaşi obiect, o bucată de ţesătură de formă 
dreptunghiulară, pe care tinerele fete exersează puncte de broderie, motive ornamentale 
inspirate de flori, simboluri religioase ori heraldice, şi care se transmite din generaţie în 
generaţie, cea mai veche piesă cunoscută, păstrată la muzeul londonez Victoria & Albert, fiind 
datată 1598. Răspândit în Occident deopotrivă în ariile de cultură catolică şi protestantă, 
odată cu desprinderea broderiei laice de cea liturgică, integrat în lumea obiectelor profane şi 
domestice, este confecţionat din pânză de in brodată cu fire de mătase sau lână, iar dimensiunile 
sale variază de la cele ale unei batiste până la cele ale unui ştergar. Despre sampler v. colecţii 
digitale, galerii virtuale de muzeu în Needleprint France, Les Arts du fil à livreouvert (The 
Smithsonian Sampler Collection, New York, V&A Museum, Londra, Museum of Wales, Colonial 
Wiliamsburg, Hermitage Museum, St. Petersburg, The Bowes Museum, Swedish National 
Museum of Stochholm); Metropolitan Museum of Art, New York, Museum für Angewandte 
Kunst, Köln, Saxon Folk Art Museum, Dresden, Stickereimuseum in Oberhundem, Fries Museum 
in Leeuwarden, Museum of Fine Arts, Boston, West Frisian Museum in Hoorn (http: //www.
samplers-berlin.com/museum_en.htm) Samplers, stitches & techniques; History of samplers: 
14th&15th century; History of samplers: 16th century; History of samplers: 17th century; History of 
samplers: 18th century; History of samplers: 19th century; Elisabeth Parker’s sampler; Samplers & 
childhood (http: //wwwvam.ac.uk); CIETA embroidery papers; Anne Wanner’s textiles in history; 
Vocabulary of stitches; Literature embroidery stitches (http: //wwwanatextiles.ch/index.htlm) 
publicaţii în cadrul Textile Museum, Saint Gallen, Elveţia ale CIETA (Centre International d’Etude 
des Textiles Anciens) 

68 V supra notele 60, 61
69 J.L. Sánchez Sánchez, op. cit., p. 110
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D. Sourdel, J. Sourdel-Thomine, Civilizația Islamului clasic,vol. 3, București, 1975).
Fig. 5: Costume femeiești de curte princiară românească, sec. XVI. Cămăși cu încreț (fresca 

Mănăstirii Curtea de Argeș, la https: //wwwgoogle.ro).
Fig.6: Costum feminin medieval românesc de sec. XVI (Cneaghina Iuliana, soția lui 

Luca Arbore, tablou votiv în pronaosul Mănăstirii Arbore, 1503–1504 la/http: //
wwwmanastireaarbore.ro).

Fig.7: Vestimentație feminină de secol XVI (Hans Holbein, Sfânta Barbara, 1516, la http: /
history of fashion.tumble.com/tagged/16th+cent).

Fig.8: Vestimentație feminină de secol XVI. Costum cu piese suprapuse (anonim olandez, 
Portretul unei tinere necunoscute, c.1535, la http: /history of fashion.tumble.com/
tagged/16th+cent).

Fig.9: Vestimentație feminină de secol XVI (H. Holbein, Anne de Cleves, c. 1539, la web 
gallery of art, www.wga.hu/html_m).

Fig.10: Vestimentație feminină de secol XVI. Costum cu piese suprapuse; delimitarea 
mânecii deasupra cotului (H. Holbein, Femeie întoarsă spre stânga, la http: /history 
of fashion.tumble.com/tagged/16th+cent).

Fig.11: Vestimentație feminină de secol XVI. Costum cu piese suprapuse; delimitarea 
mânecii deasupra cotului (B. Strigel, Maria Blanca Sforza, 1505–1510, la http: /
history of fashion.tumble.com/tagged/16th+cent).

Fig.12: Cămașă cu trăsură din zona Huedin (reproducere după E. Secoșan, P. Petrescu, 
Portul popular de sărbătoare din România, București, 1984, il. 401).

Fig.  13: Încreț persistent. Mânecă de cămașă femeiască din Muscel, 4/4 sec. XIX 
(reproducere după G. Stoica, G. Onoiu, Portul popular de colecție, Costumul de 
Muscel, Craiova, 2013, p. 163).

Fig. 14: Cămașă femeiască cu încreț din Gorj (reproducere după E. Secoșan, P. Petrescu, 
Portul popular de sărbătoare din România, București, 1984, il. 17).

Fig.  15: Mâneci de cămăși femeiești cu încreț din zona Botoșani (reproducere după E. 
Secoșan, P. Petrescu, Portul popular de sărbătoare din România, București, 1984, 
il. 289).

Fig. 16: Cămașă femeiască cu încreț din Mehedinți (Arhiva etnografică, Muzeul Regiunii 
Porților de Fier, Drobeta Turnu Severin).

Fig. 17: Încreț persistent. Creație vestimentară pariziană de inspirație românească, Yves 
Saint Laurent, 1981 (la https: //wwwgoogle.ro).

Fig.  18: Vestimentație feminină de secol XVI. Costum cu piese suprapuse delimitate în 
zona umărului (Corneille de Lyon, Portretul unei doamne, 1535, la web gallery of 
art, www.wga.hu/html_m corneille).

Fig.  19: Vestimentație feminină de secol XVI. Costum cu piese suprapuse și mâneci 
detașabile (Giovanni Batista Moroni, Isotta Brembati Grumelli, c.1560, la http: //
commons.wikimedia.org/wiki/File Giovanni Battista Moroni).

Fig.  20: Vestimentație feminină românescă de secol XIX. Încreț la umăr (C. Pop de 
Szathmary, Maria Bibescu, la https: //wwwgoogle.ro).

Fig.  21: Încreț la umăr. Broderii pe cămășile româncelor din sec. XVII, în tehnicile de 
cusut urzit pe fir și urzit pe crețuri (Trachten Kabinet von Siebenbürgen, 1694–1723, 
reproducere după N. Dunăre, Broderia populară românească, București, 1985, 
fig. 5).

Fig. 22: Încreț la umăr. Cămașă de mireasă din Astypalaia, arhipelagul Dodecanez, sec. 
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XVIII–XIX (Museum of Fine Arts, Boston, The Elisabeth Day Mc Cormick Collection, 
inv. 42339 / la https: // campus.digication.com).

Fig.23: Încreț la umăr.Costum din Lavradeira, Viano do Castelo, provincia Minho, 
Portugalia (la http: //folkcostume.blogspot.ro/2013/04/costume).

Fig.  24: Încreț la umăr. Detaliu de cămașă femeiască din Andaluzia, Spania, sec. XIX 
(Colecțiile Victoria &Albert Museum, Londra, la http: //www.vandaimages.com).

Fig. 25: Încreț la umăr. Cămașă din zona Târnave, România (reproducere după E. Secoșan, 
P. Petrescu, Portul popular de sărbătoare din România, București, 1984, il.443).

Fig. 26: Încreț la umăr. Cămăși femeiești din zona Sălaj, România (reproducere după E. 
Secoșan, P. Petrescu, Portul popular de sărbătoare din România, București, 1984, 
il.351).

Fig. 27,28: Broderie printre crețuri. Detalii de încreț la umăr și manșetă de cămașă din 
Sardinia, Italia (la/http: /tuttoricamo.blogspot.ro/2011/09/ricamo sardo).

Fig. 29: Clin triunghiular decorat prin broderie pe crețuri. Stiharul sf. Bernoulf din Utrecht, 
sec. XI (reproducere după Textile Conservation and research from the Abegg Stiftung. 
books.google.ro).

Fig.  30: Clin decorat prin broderie pe crețuri. Cămașa sf. Hugo, episcop de Grenoble, 
sec. XII (reproducere după B. Schmedding, Mittelalterliche Textilien in Kirchen und 
Klöstern der Schweiz, la http: //collections.si.edu).

Fig. 31: Broderie pe crețuri la cămașă bărbătească din zona Sălaj, România (reproducere 
după E. Secoșan, P. Petrescu, Portul popular de sărbătoare din România, București, 
1984, il. 354).

Fig. 32: Broderie printre crețuri la gulerul cămășii, sec. XVI(Jan van Scorel, Bărbat venețian, 
1520, la https: //www wikiart.ro).

Fig.  33: Broderie printre crețuri la gulerul cămășii, sec. XX, Sardinia, Italia (la http: /
tuttoricamo.blogspot.ro/2011/09/ricamo sardo).

Fig. 34: Crețuri la umăr. Detaliu de cămașă bărbătească din Câmpia Banatului, România 
(reproducere după E. Secoșan, P. Petrescu, Portul popular de sărbătoare din 
România, București, 1984, il.569).

Fig.  35: Modă vestimentară masculină de sec. XVI. Broderie geometrizantă pe crețuri 
(Bernard van Orley, Carol V, 1517, la htps: //www portrait timeline.com).

Fig.  36: Modă vestimentară feminină de secol XVI. Piese suprapuse și broderie 
geometrizantă pe crețuri (B.Strigel, Portretul unei doamne, 1517, la htps: //www 
portrait timeline.com).

Fig.  37: Modă vestimentară masculină de secol XVI. Broderie geometrizantă pe crețuri 
(H. Krell, Portretul lui Ludovic al Ungariei și Boemiei, 1522, la htps: //www portrait 
timeline.com).

Fig.  38: Modă vestimentară feminină de secol XVI. Piese suprapuse și broderie 
geometrizantă pe crețuri (H. Holbein, Portretul unei doamne de 34 ani, 1516, la 
htps: //www portrait timeline.com).

Fig. 39: Broderie pe crețuri. Sec. XX. Cămașă cu ciupag, Valea Arieșului, Sălciua, România 
(reproducere după K. Hielscher, România, Album fotografic, București, 1933).

Fig.  40: Broderie pe crețuri. Sec. XIX, Cămașă feminină de nuntă, Carbonero el Mayor, 
Segovia, Spania (reproducere după J. Sánchez, Iconologia simbólica en los 
bordados populares toledanos. Madrid, 2014, p. 121).

Fig.  41: Broderie pe crețuri. Sec. XIX, Cămașă feminină riza berčanka, Targovisče, zona 
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Vidin, Bulgaria (reproducere după M. Nikolova, Narodni nosij ot vidinski okrag, 
Sofia, 1983, p. 41, fig. 5).

Fig. 42: Broderie pe crețuri. Cămașă femeiască cu leasă, zona Ilfov, România (reproducere 
după E. Secoșan, P. Petrescu, Portul popular de sărbătoare din România, București, 
1984, il. 176).

Fig.  43: Broderie pe crețuri în tradiția saxonă. Port feminin cu vesta,Transilvania 
(reproducere după K.Hielscher, România, Album fotografic, București, 1933).

Fig. 44: Broderie geometrizantă printre și peste crețuri, sec. XX.Vesta săsească din zona 
Bistrița, România (reproducere după E. Secoșan, P. Petrescu, Portul popular de 
sărbătoare din România, București, 1984, il.495).

Fig. 45: Broderie geometrizantă, sec. XIX. Piepți de cămașă femeiască, Sepulveda, Segovia, 
Spania (la http: //ceres.mcu.es/pages; red Digital de Colecciones de Museos de 
España).

Fig. 46: Broderie geometrizantă, sec. XIX. Piepți de cămașă femeiască, Sepulveda, Segovia, 
Spania (lahttp: //ceres.mcu.es/pages; red Digital de Colecciones de Museos de 
España).

Fig. 47: Modele de broderie tradițională geometrică. Dechado, Navalcan, Toledo, Spania 
(reproducere după J. Sánchez, Iconologia simbólica en los bordados populares 
toledanos, 2014, p. 102, plașa I, fig. 2).

Fig. 48: Broderie monastică geometrizantă, opus teutonicum, sec. XIV (Nașterea domnului, 
1330, reproducere după C. Fauque, La Broderie. Spendeurs, mystères et rituels dʼun 
art universel, Genève, 2007, p. 34).

Fig.  49: Niccolo Zoppino, Esamplario di lavori, 1530 (editat și adnotat de C. Kathryn 
Newell, 2012 la http: /www.floweroftheneedle.com).

Fig. 50–52: Modele geometrice utilizate în sec. XVI după cartea lui Niccolo Zoppino (editat 
și adnotat de C. Kathryn Newell, 2012 la http: /www.floweroftheneedle.com).

Fig. 53–54: Încreț, broderie pe dosul țesăturii, sec. XIX–XX, Oltenia. Eșantioane din Colecția 
Ion Dumitrașcu din Ponoare Mehedinți.

Fig.  55–57: Încreț,broderie la un fir, sec. XIX–XX, Oltenia. Eșantioane din Colecția Ion 
Dumitrașcu din Ponoare Mehedinți.

Fig.  58–62: Modele de încreț pentru cămăși din Bucovina (reproducere după Elisa I. 
Brătianu, Cusături românești, București, 1943, album, pl. 168, 169, Brătianu, 172, 
174, 179).

Fig. 63: Model de încreț pentru cămașă din Muntenia, Dâmbovița (reproducere după Elisa 
I. Brătianu, Cusături românești, București, 1943, album, pl. 134).

Fig.  64: Model de încreț pentru cămașă din Muntenia, Argeș (reproducere după Elisa I. 
Brătianu, Cusături românești, București, 1943, album, pl. 106).

Fig. 65–66: Modele de încreț pentru cămăși din Muntenia, Muscel (reproducere după Elisa 
I. Brătianu, Cusături românești, București, 1943, album, pl. 125, 127).

Fig. 67–70: Modele de încreț pentru cămăși din Muntenia, Teleorman (reproducere după 
Elisa I. Brătianu, Cusături românești, București, 1943, album, pl. 159, 161, 162, 163).

Fig. 71–76: Modele de încreț pentru cămăși din Muntenia, Vlașca (reproducere după Elisa 
I. Brătianu, Cusături românești, București, 1943, album, pl. 140, 143, 144,145, 147, 
154).

Fig. 77–79: Modele de încreț pentru cămăși din Oltenia, Gorj (reproducere după Elisa I. 
Brătianu, Cusături românești, București, 1943, album, pl. 7, 10, 14).
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Fig. 80–83: Modele de încreț pentru cămăși din Oltenia, Vâlcea (reproducere după Elisa I. 
Brătianu, Cusături românești, București, 1943, album, pl. 20, 22, 30, 32).

Fig. 84–85: Modele de încreț pentru cămăși din Muntenia, Olt (reproducere după Elisa I. 
Brătianu, Cusături românești, București, 1943, album, pl. 68, 77).

Fig.  86–89: Modele de încreț pentru cămăși din Oltenia, Romanați (reproducere după 
Elisa I. Brătianu, Cusături românești, București, 1943, album, pl. 35, 47, 48).
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DROBETA, Etnografie, XXIV/2014, p. 241–254

SIMBOLICA ARGINTULUI ÎN OBICEIURILE 
şI CREdINţELE POPULARE ROMâNEşTI

Mihaela Mureşan

LA syMbOLIqUE DE L’ARGENT DANs LEs COUTUMEs 
ET LEs CROyANCEs POPULAIREs ROUMAINEs

L’argent est un métal précieux qui est présent dans toutes les coutumes impor-
tantes de la vie d’un homme: la naissance, le baptême, les noces ou la mort. Sa 
fonction et sa signification sont différentes en général, selon la nature de l’évé-
nement mais, le plus souvent, il symbolise la richesse, l’équilibre ou le bonheur.
Chaque moment de l’existence humaine est marqué et déterminé par la fonction 
sociale, pratique ou magique de l’argent, représenté sous la forme des pièces en 
argent (des monnaies), des parures, des différents objets usuels ou de culte.
La naissance, le baptême, le mariage ou la mort impliquent des rituels spécifiques 
où l’argent devient un élément déterminant, qui peut apporter de la prospérité, 
du bonheur ou de la protection divine, ayant un rôle apotropaïque. Il est, toute-
fois, un élément qui fait la différence entre les classes et les catégories sociales, les 
sexes, le bien et le mal, la beauté et le laid, entre le monde d’ici et celui d’au-delà.
Porté comme parure et accessoire du costume populaire, il marquait les diffé-
rences existantes entre les catégories sociales mais il avait aussi des fonctions 
protectrices en éloignant le mauvais œil et la maladie du porteur.
Des nombreuses coutumes calendriers sont marquées par la présence de 
l’argent: les coutumes de printemps (le Saint Georges, le 23 avril, Mărţişorul, 
le 1er mars, Mucenicii (les Saints 40 Martyrs), le 9 mars, ou les Pâques), d’été 
(l’Ascension, à 40 jours après la Résurrection, la Pentecôte, à 50 jours après 
la Résurrection, à Sânziene (les Fées), le 24 juin, le Saints Apôtres Pierre et 
Paul, le 29 juin, le Saint Elias, le 20 juillet) ou celles d’hiver (le Saint André, le 
30 novembre, la Veille du Noël, le 23/24 décembre, la Nouvelle Année, le 1er 
janvier, ou l’Epiphanie, le 6 janvier), toutes présument différents rituels ou pra-
tiques magiques où l’argent prouve ses pouvoirs insoupçonnables.
Utilisé pendant les pratiques magiques, les sorcelleries, l’argent guérit le mau-
vais œil et les états d’impuissance (de faiblesse), et, dans la médecine empi-
rique, traditionnelle, il était utilisé pour guérir plusieurs maladies et pour rendre 
la santé aux souffrants. Dans l’alimentation il était utilisé en tant que vaisselle 
grâce à ses vertus antiseptiques.



242   |  Mihaela MuReşaN

Dans la littérature populaire (proverbes, contes, histoires ou contes de fées) 
l’argent est un élément clé avec des significations et des vertus tout à fait 
particulières. 
Mots-clés: argent, coutumes calendriers, coutumes liées à l’âge de l’homme, 
sorcellerie, vertus magiques, vertus thérapeutiques, médecine empirique, con-
tes, folklore.
Cuvinte cheie: argint, bani, obiceiuri calendaristice, obiceiuri legate de vâr-
stele omului, descântece, proprietăţi magice, proprietăţi terapeutice, medicină 
empirică, povestiri, folclor.

Numeroasele tezaure descoperite pe teritoriul ţării noastre atestă exploatarea 
minereurilor încă din epoca preromană precum şi prelucrarea metalelor. Meşterii 
geto-daci prelucrau fierul şi arama, aurul şi argintul confecţionând podoabe (mai 
ales din argint) precum şi diferite coliere, brăţări, inele, fibule, broşe, catarame; 
de asemenea, piese de harnaşament. Uneltele de bijutier sau urmele unor ateli-
ere descoperite dovedesc îndemânarea meşteşugarilor geto-daci în prelucrarea 
aurului şi argintului.

Metal preţios asociat principiului feminin, lunar şi acvatic, argintul este sim-
bolul purităţii („Să rămâi curat, luminat ca argintul strecurat”). În simbolica creş-
tină el reprezintă înţelepciunea divină. Se mai asociază elocinţei, cunoaşterii, 
bătrâneţii, comerţului, dar şi înşelăciunii (Iuda l-a vândut pe Iisus pentru 30 de 
arginţi!). (Evseev, 1994: 17) 

În sistemul de corespondenţă al metalelor și al planetelor argintul este rapor-
tat la Lună. Prin contrast cu aurul, care este un principiu activ, masculin, solar, 
diurn, produs de foc, argintul este principiul pasiv, feminin, lunar, apos şi rece. 
Cuvântul argint însuşi derivă dintr-un cuvânt sanscrit, însemnând alb şi strălu-
citor. (Chevalier – Gheerbrant, 1973: 127) Conform definiţiei din DEX, cuvântul 
argint derivă din latinescul argentum.

Obiceiuri legate de vârstele omului 
Banul, respectiv moneda de aur sau argint, este prezent în toate obiceiurile 

importante din viata unui om: naştere, botez, nuntă sau moarte. Funcţia şi sem-
nificaţia acestuia diferă în funcţie de eveniment dar, de cele mai multe ori, simbo-
lizează belşugul, echilibrul sau fericirea.

Naşterea 
Venirea ursitoarelor în nopţile fără soţ din prima săptămână de viaţă a nou-

născutului pentru a meni acestuia soarta, era aşteptată în Transilvania cu o masă 
îmbelşugată din care nu lipseau un „blid” cu făină de grâu cernută, sare, o pâine, 
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un bănuţ şi un caier de lână iar în Banat, Moldova şi Ţara Românească cu pâine, 
o găină, vin şi 3 bănuţi. „Moaşa pune masa pe locul unde a născut nepoată-sa, 
aşează pe ea o azimă de pâine unsă cu miere, care are trei cruci făcute cu cuţitul. 
În fiecare cruce se pune câte un ban de argint pentru sănătatea şi norocul copilu-
lui” (Ciauşanu, 2001: 279).

Un obicei interesant este acela al îngropării placentei, prima casă a copilu-
lui, de către moaşă, într-o grădină, sub un gard (pentru ca femeia să nu mai facă 
copii) sau sub un pom roditor (pentru ca aceasta să mai facă copii), iar uneori 
într-o oală de lut, purificată prin tămâiere, în care se mai punea şi busuioc sau 
un bănuţ de argint, obolul mortului (al placentei). „În Țara Românească, în locul 
unde se îngroapă casa (placenta) se pune şi o para de argint, ca să aibă copilul 
care a stat în acea casă, noroc de bani” (Ghinoiu, 1999: 174).

Tradiţiile prenatale aromâne consemnează aceeaşi grijă de a uşura naşterea 
viitoarei mame: „Ca să nască uşor se dă femeii să bea „apă mută” în care s-a pus 
un ban de argint” (Nicolau, 2001: 62).

Gh. Ciauşanu consemnează următorul obicei legat de naşterea şi moartea 
nou-născuţilor: „cel căruia îi tot mor copiii, strânge de la nouă case neprimenite 
bani de aur şi de argint. Din aceşti bani face un cercel şi-l pune noului născut la 
urechea dreaptă. Se crede că începând cu acel copil, n-au să-i mai moară ceilalţi” 
(Ciauşanu, 2001: 223). Măsuri preventive de protecţie a nou-născutului erau luate 
şi în famiile de aromâni: „În familiile unde nu trăiesc copiii, după naştere, (…) se ia 
de la trei femei cu numele Maria trei bucăţi de argint din care se comandă o cruce 
care stă la căpătâiul copilului. Pentru a proteja viaţa copilului se cosea o amuletă 
de argint de căciuliţă. Dacă în familie au murit mai mulţi copii, nou născutului i se 
punea în urechea dreaptă un cercel sau un ban de aur sau argint. Lăuza poartă la 
gât un inel de argint ca să poată să-şi păstreze laptele”. (Nicolau, 2001: 67–68) „În 
seara când sunt aşteptate ursitoarele, naşa coase de scutecele copilului bani de 
aur şi argint”. (Nicolau, 2001: 70) sau „Moaşa pune la subţioara lăuzei o legătură 
în care se află usturoi, grâu şi un nasture de argint pe care aceasta trebuie să o 
poarte 40 de zile. (Nicolau, 2001: 71)

Botezul
În tradiţia românilor din  Transilvania,  Banat  şi  Oltenia, rolul moa-

şei la  botez  este foarte important. Ea duce copilul la  biserică  şi spune “duc 
un păgân şi voi aduce un creştin”, iar la întoarcere spune “am dus un păgân şi am 
adus un creştin”.  (Olinescu, 2001: 175) Naşii, când iau copilul de la moaşă, pun un 
ban de argint jos pentru a o plăti. În Oltenia, moaşa copilului merge apoi în ziua 
de Sf. Vasile la casa copilului cu un colac și un ban de argint, cadouri pentru copil 
și părinţi, și cu colacul pus pe capul copilului îl dă de grindă, urându-i acestuia să 
crească mare, sănătos şi cuminte zicând de fiecare dată: „să-mi trăiască nepotul, 
să aibă parte de aur şi argint, de tot rodul pământului, de minte şi de noroc”.
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În apa primei băi a copilului se puneau: busuioc, grâu, mărar, mentă şi roma-
niţă, apă sfinţită, lapte dulce şi bani pentru ca, în viaţă, copilul să aibă parte de 
avere. În Maramureş, prima baie sau ciupăitul se făcea pe ban de argint sau pe 
clopot de alamă. (Calendarul, 1980: 17) Simbolismul obiectelor puse în scaldă 
se regăseşte în zicala populară: „Scump ca argintul, /Dulce ca mierea, /Bun ca 
pâinea, /Sănătos ca oul, /Rumen ca bujorul /Atrăgător ca busuiocul /Şi alb ca lap-
tele!”. (Ghinoiu, 1999: 153) Obiceiul este menţionat şi la aromâni: „În apa primei 
scălzi se punea sare şi un ban de argint”. (Nicolau, 2001: 65)

La împlinirea vârstei de un an a copilului are loc obiceiul ruperii turtei. 
„Copilul este aşezat pe o doniţă cu apă, iar în apă s-au băgat o sticlă cu vin şi bani. 
O persoana mai în vârstă, dacă naşul n-a putut veni, îi rupe atunci turta anume 
pregătită, în cap. Apoi se scot banii din doniţă şi se pun pe o tavă, împreună cu 
câteva buchete de flori. După aceea se lasă să se ducă copilul singur la tavă. De va 
pune copilul mai întâi mâna pe flori, atunci îi vor plăcea florile şi va fi iubit ca ele; 
iar de va pune mâna pe bani, va avea noroc la avere”. (Olinescu, 2001: 181)

Nunta reprezintă al doilea mare prag al existenţei umane. Împărtăşirea miri-
lor în biserică din paharul comun (făcut din aur sau argint), binecuvântat înainte 
de preot, este un simbol al comuniunii celor doi soţi. În Ţara Hălmagiului (sudul 
Munţilor Apuseni), înainte de a ieşi din curtea bisericii, nănaşul trebuia să-şi arate 
dărnicia și să arunce bani de metal peste poarta de  la ieşire, care era legată de 
copii. La 25 de ani de la căsătorie soţii serbează nunta de argint, ocazie cu care îşi 
fac verighete de argint.

Ceremonialul nupţial prevedea şi aspecte legate de îmbrăcămintea mirilor, 
găteala capului sau podoabele specifice acestui eveniment. Fetele bogate purtau 
în această împrejurare salbe cu bani de aur sau argint, coliere, inele sau cercei 
de aur sau argint. „Funcţia principală a podoabei ca semn social este aceea de a 
diferenţia pe cel care o poartă. (…) Podoaba a devenit treptat un însemn al bogă-
ţiei. Legătura dintre podoabă şi starea economică a proprietarului a fost atât de 
strânsă la un moment dat încât podoaba şi banul s-au confundat uneori. (…) Aşa 
se explică de ce foarte multe popoare, într-un anumit stadiu de dezvoltare, au 
purtat monede de aur şi argint ca parură pentru cap, ca salbe la gât sau cercei. 
Podoabele de bani, reprezentând adevărate tezaure pentru membrii comunită-
ţilor rurale, s-au păstrat la noi timp de secole ca investiţii sigure pentru perioade 
tulburi ale istoriei”. (Stoica 1976: 7–9) 

G. Stoica întocmeşte o amplă clasificare a podoabelor ceremoniale româneşti, 
de la cele mai uzuale şi până la cele mai impresionante, aşa cum sunt fastuoasele 
„căiţe” de galbeni, „conciurile” de bani din partea de câmpie a Banatului împo-
dobite cu monede de argint austriece (din secolele al XVIII-lea şi al XIX-lea) sau 
salbele cu monede de argint (mahmudele turceşti) din zona Teleormanului (din 
primele decenii ale secolului al XX-lea). (Stoica 1976: 23–24) O podoabă la fel de 
interesantă este şi zgarda cu bani din Ţara Oaşului purtată de fetele foarte bogate 
în zilele de sărbătoare. (Ciocan 2007: 103)
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Irina Nicolau menţionează prezenţa argintului atât în dota fetei de măritat 
(„Din inventarul zestrei nu lipseau banii de argint dacă fata provenea dintr-o fami-
lie mai avută”), cât şi ca accesoriu al ţinutei („Cununa de mireasă era împodobită 
adeseori cu bani de argint”). (Nicolau, 2001: 86)

Ritualul peţitului („credinţarea”), care avea loc la casa fetei, se desfăşura 
după reguli consacrate din moşi-strămoşi, reguli care priveau nu numai compor-
tamentul celor implicaţi dar şi ţinuta lor vestimentară. Când, în sfârşit, era adusă 
fata de măritat în faţa peţitorului, aceasta era îmbrăcată „în straie de sărbătoare”, 
cu cămaşă cusută în taină, pentru sărbătoarea Paştilor, cu zadia (catrinţa) cu „ale-
sături” în războiul de ţesut (...), cu cârpa, năframa înflorată din caşmir ori brodată 
cu mătase policromă, cu zgărduţa de mărgele la gât, cu barşonul cu bani pe piept 
– salbă plastron, cu monede de argint – purtând pieptar înflorat din piele de miel, 
lucrat în centrele de cojocari de la Beiuş, Vaşcău sau Ineu – fata etala o parte din 
zestrea ei, moştenită sau lucrată cu propriile mîini. Această îmbrăcăminte fastu-
oasă constituia o dovadă a vredniciei familiei şi a fetei, o mărturie intrinsecă a 
aptitudinii ei de a întemeia o nouă familie şi de a o înzestra prin truda mâinilor 
ei”. (Bocşe, 2007: 96)

Podoabele purtate în ocazii ceremoniale, de sărbători sau chiar permanent 
aveau, alături de funcţia de a marca statutul social al persoanei care îl purta şi un 
rol protector, fiind considerate adevărate talismane.

Înmormântarea 
Cultul morţilor şi obiceiurile funerare ale poporului român sunt moşte-

nite în principal de la romani. Respectarea tradiţiilor strămoşeşti asigurau nu 
numai călătoria mortului, ci şi liniştea membrilor familiei acestuia rămaşi în 
casă. Lumânarea pusă la căpătâiul mortului, scalda rituală, îmbrăcatul cu cele 
mai bune veşminte, păstrate cu grijă ani de zile în ladă, privegherea mortului 
şi, mai apoi slujba de înmormântare şi pomenile la groapă, erau respectate cu 
sfinţenie.

În acest sens, menţionăm obiceiurile de a se lega un ban de degetul mic de 
la mâna dreaptă a mortului, de a lăsa bani în sicriu sau de a pune batiste în care 
era legat un bănuţ într-un colţ cu aţă roşie (zona Muscelului), pentru ca mortul să 
aibă cu ce plăti luntraşul. Dacă ochii nu stăteau bine închişi, se puneau monede 
peste ei. Mortului i se puneau bani în buzunare, pe ochi, în gură sau i se legau de 
degete, ca să nu cumva să îi piardă. În Apuseni se obişnuia a se pune un ban  în 
gura mortului pentru plata vămilor. 

Vămile sunt într-un spaţiu intermediar între lumea de aici şi cea de dincolo. 
Drumul pe care trebuie să îl parcurgă mortul nu este un drum uşor. E un drum 
cu pericole, cu întâlniri, pe care trebuie să lase în urmă ceva, să sacrifice ceva. 
Sacrificiul acesta poate să fie şi un bănuţ. Ce-a de-a şaptea vamă este aceea a 
zgârceniei şi a iubirii de arginţi.
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Într-un cântec al zorilor, cântat de trei femei în zorii zilelor înainte de înmor-
mântare, cu faţa la răsărit, cu o lumânare şi un fir de busuioc în mână, se spune: 
„(...) Un cal mohorât, Negru şi urât / La tine a venit / Cu chinga cernită, /Cu şaua 
boită, /Cu scări de argint /Bune de suit /Şi de coborât. /La tine a venit /Tot să te 
mai ia /Şi să te mai ducă /În deal’ cu jocu /Acolo ţi-e locul (...)”. (Ghinoiu, 1999: 229) 
În cântecul „Zorilor, surorilor” se spune: „Noi n-am mai zorit / La N. am privit / 
Până s-a gătit /Şi s-o primenit /Cu podoabe de argint /Că pleacă de pe pământ /Cu 
podoabe de mătasă /Că pleacă de la el de acasă /Şi cu doi – trei căluşei /Încărcaţi 
cu gălbinei /Să plătească vămurile /Pe la toate porţile.” (Ghinoiu, 1999: 231–232)

Pe drumul spre cimitir se făceau mai multe popasuri numite staţii, vămi, 
stâlpi sau Evanghelii (deoarece atunci preotul citea din Evanghelii). Ele se făceau 
la poduri, la răscruci şi la casele neamurilor apropiate. În acele momente, oame-
nii din alai aruncau bani pentru ca mortul să aibă cu ce să îşi plătească vămile pe 
drumul lui spre lumea cealaltă, iar copiii fugeau să îi culeagă de pe jos.

Obiceiuri de peste an 
Anul calendaristic este marcat de importante sărbători legate de ciclul ano-

timpurilor sau sărbători creştine. 
23 aprilie marchează sărbătoarea Sf. gheorghe iar şarpele alb este o prezenţă 

des întâlnită în credinţele acestei zile. Se spune că cel care caută comori trebuie 
să se uite într-o apă curgătoare până când vede un şarpe alb. Acestuia trebuie să 
îi taie capul cu un ban de argint. Capul trebuie îngropat în pământ şi deasupra 
lui trebuie sădit usturoi. Cei ce vor face acest lucru vor putea vedea cu ochii lor 
pe strigoii care iau laptele de la vacile oamenilor. De asemenea, „haiducii poartă 
la ei limbi de cuc şi cap de şarpe tăiat cu paraua de argint în luna lui martie”. 
(Ciauşanu, 2001: 266)

Luna martie (prima lună din calendarul roman, iulian şi a treia din cel grego-
rian) marchează trezirea naturii la viaţă. Atunci se începea aratul şi semănatul, 
se curăţau livezile şi grădinile, se scoteau stupii de la iernat şi se retezau fagurii. 
Prima sărbătoare legată de venirea primăverii este 1 martie, numită şi sărbătoa-
rea mărţişorului. 

Mărţişorul este un obicei preluat de la romani, care obişnuiau să pună, în 
această zi, la gâtul copiilor un talisman contra deochiului, de formă rotundă, care 
simboliza soarele. La români, tradiţia talismanului s-a concretizat prin purtarea 
unui bănuţ de argint, numit mărţişor, mărţiguş sau marţ, pe care părinţii îl puneau 
la gâtul sau mâna copiilor, indiferent de sex, în luna martie, fie de 1 martie, fie când 
apărea luna nouă, înainte de răsăritul soarelui, pentru ca aceştia să fie „sănătoşi 
şi curaţi ca argintul la venirea primăverii şi peste vară să nu-i scuture frigurile”. 
(Ciauşanu, 2001: 218) Mărţişorul agăţat la mâna sau la gâtul copiilor, trebuia să le 
poarte acestora noroc, să-i ferească de boli şi necazuri în decursul anului. Aromânii 
puneau mărţişorul în ajunul zilei de 1 martie, în ultima zi a lunii februarie.
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Purtarea mărţişorului, adică a banului găurit de aur, aramă sau argint, era, de 
fapt, un ritual magic. El trebuia ţinut la gât sau la mână un anumit timp, în funcţie 
de zona etnografică, în unele regiuni chiar până la venirea berzelor, în timp ce 
în altele se scotea cu ocazia unor sărbători de primăvară ca Măcinicii (cei 40 de 
Mucenici – 9 martie), Floriile, Paştele sau Arminden (sărbătoare cu dată mobilă 
dedicată zeului vegetaţiei). Când se încheia perioada purtării mărţişorului, cu 
banul respectiv fetele cumpărau caş sau brânză şi vin roşu – pentru a fi un an 
întreg albe la faţă şi roşii în obraz, iar şnurul bicolor era aruncat sau agăţat de un 
pom fructifer sau arbust înflorit – zarzăr, măr, vişin, cireş, măceş, trandafir etc. 
(Ciauşanu, 2001: 218)

În ceea ce priveşte tradiţiile populare ale primăverii, se spune că „în Muntenia, 
atunci când fulgeră întâi primăvara, să te ciocăneşti cu un ban de argint în frunte 
sau la cap, ca să-ţi meargă bine şi să fii sănătos tot anul. (Ciauşanu, 2001: 223)

Obiceiuri legate de purtarea unor obiecte de argint sunt menţionate de etno-
logul Irina Nicolau în legătură cu credinţele şi superstiţiile magice ale aromânilor: 
„De Lăsata Secului bărbaţii se mascau şi purtau podoabe de argint iar in jurul 
gâtului lanţuri cu iconiţe de argint. (Nicolau, 2001: 34); „La lună nouă este bine 
să te învârteşti de trei ori în jurul tău ţinând un obiect de argint în mână” sau „La 
Vlaho Clisura, pe lângă colacul de pe cap, copilul trebuie să aducă apă „mută” 
(să nu vorbească cu nimeni pe drum în două vase în care se pun monede de 
argint. (…) Obiceiul se practică la luna nouă care premerge sărbătoarea Paştelui”. 
(Nicolau, 2000: 8–9) 

În ziua de Paşti, de dimineaţă, înainte de a pleca la biserică, toţi membrii 
familiei se spală pe faţă, în mod ritual, cu apă neîncepută în care s-a pus un ou 
roşu şi un bănuţ de argint, în credinţa că numai astfel vor fi sănătoşi ca oul şi 
curaţi ca argintul. În Ziua de Paşti, la trezire se atinge fierul („dă sănătate”), nu se 
atinge sarea (“dă năduşeli”), se spală pe faţă cu apă proaspătă în care se pun bani 
de argint. Spălatul ritual, de Paşti şi de Rusalii, cu apa in care au fost puşi bani 
de argint asigura, în mentalitatea tradiţională, frumuseţe, sănătate şi bogăţie în 
anul respectiv. 

În unele zone oamenii se adună în curtea bisericii ca să ciocnească ouăle. Oul 
care se sparge îi rămâne celui care are oul întreg. Uneori copiii ciocnesc ouăle pe 
bani: cel cu oul spart îi dă un bănuţ celui cu oul întreg. 

Un obicei deosebit de pitoresc practicat şi astăzi este junii din Şcheii 
braşovului. Ceata junilor, constituită de Bunavestire sau de Florii, îşi începe hora 
în ziua de Paşti, după ce toţi membrii au asistat la Vecernie. În timpul jocului văta-
ful, apoi armaşii şi junii, aruncă de câte trei ori buzduganul. A doua azi, însoţiţi de 
lăutari, colindă pe la casele cu fete mari, pentru a aduna ouă roşii şi bani, cândva 
de argint, sau vin pentru masa junilor la care va participa întreaga colectivitate. 

Sărbătorit în ziua de 20 iulie a fiecărui an, Sfântul ilie a devenit în mitologia 
populară un personaj aparte. Pe lângă carul tras de cai de foc, un bici cu care 
tună şi trăsneşte pentru a alunga dracii de pe pământ, Ilie are şi un paloş du două 
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tăişuri: unul de aur şi altul de argint. Atunci când foloseşte tăişul de aur, aduce 
mana, iar când loveşte cu cel de argint, aduce grindina. 

Sărbătorile de iarnă reprezintă cea mai veselă şi mai animată perioadă a anu-
lui, care cuprinde atât sărbători creştine precum Crăciunul sau Boboteaza, dar şi 
pe cea laică a Anului Nou. Premergător acestor sărbători, „la 1 noiembrie erau 
celebraţi cei înscrişi în calendarul religios ca „Sfinţii doctori fără de arginţi, Cosma 
şi Damian”. (Bocşe, 2001: 42)

În Gorj, în dimineaţa primei zile de Crăciun, oamenii obişnuiau să se spele 
pe faţă cu apa în care a fost pus de cu seară un ban de argint pentru a fi sănă-
toşi în anul următor. Ajunul Anului Nou este un prilej de sărbătoare în care tinerii 
necăsătoriţi (în special fetele), adeseori asistaţi chiar de părinţii lor, încearcă să 
afle ce le rezervă viitorul şi, mai ales, dacă şi cu cine se vor căsători în noul an. În 
casa unei gazde, anunţată din vreme de „colceri” sau „chemători” se adună toţi 
cei interesaţi. Într-un căzănel cu apă, cei ce doresc să-şi cunoască viitorul, aruncă 
un obiect personal – un inel, o mărgea, un pieptene, o oglindă, un fus, un ban de 
argint, un cuţit etc. „Vergelatorul”, ajutându-se de două vergele de la războiul de 
ţesut, bate în marginea căzănelului, intonând o incantaţie. El urmează să „proro-
cească viitorul”, stârnind hazul participanţilor. Obiect după obiect este scos din 
apă la cererea participanţilor. Tălmăcirea sensului obiectului este simplă: inelul 
înseamnă nuntă, banul – bogăţie, pieptenele – un bărbat colţos, cuţitul – ceartă, 
piatra – o căsătorie amânată, argintul – bogăţie etc.

Motivul argintului îl regăsim chiar şi în câteva colinde ale Crăciunului: „Leru-i 
Doamne, domn din cer, /Ce mi-e-n cer şi pe Pământ? /Mi-este o dalbă mănăstire. 
/ Între dalbe mănăstiri, Mi-este jeţuri de argint, Între jeţuri de argint, Şade Bunul 
Dumnezeu /Şi cu Maica Precista /Lângă Maica Precista, /Şade bătrânul Crăciun 
(...)” (Ghinoiu, 1999: 19) sau: „Sus în poarta Raiului /Şade Maica Domnului, / Cu-n 
pahar de argint în mână /Şi tot plânge şi suspină”.

O superstiţie, valabilă şi în zilele noastre, ne cere să avem bani (monede) asu-
pra noastră în noaptea de Anul Nou pentru a ne bucura de prosperitate în anul 
următor. 

Ca sa fie jucate şi iubite de feciori, fetele din Bucovina se duc în seara spre 
Bobotează şi aduc apă neîncepută de la fântână. După ce au adus-o, pun în ea 
câteva fire de busuioc şi apoi o pun într-un loc unde să o bată Soarele, când va 
răsări a doua zi de dimineaţă. Când se trezesc, în zorii zilei de Bobotează, încep a 
descânta. În descântec, fata se vaită la Maica Domnului că lumea o vorbeşte de 
rău şi că o ocoleşte. 

Maica Domnului îi răspunde astfel:   „Taci, N., nu te cânta,/ Nu te văieta,/ Că 
eu cu mine te-oi lua,/ În apa lui Iordan te-oi spăla,/Cu cămeşa de dragoste/ Te-oi 
îmbrăca,/ Cu brâu de dragoste/ Te-oi încinge,/Coroană de aur în cap ţi-oi pune,/ 
Mândru te voi limpezi,/Ca argintul strecurat,/Ca maica ce te-a dat,/ Ca Soarele 
când răsare,/ Ca busuiocul cu floare.../ Răsari, Soare, frăţioare,/ Cu nouă răzi-
şoare!/ Nu ştiu Soarele-o răsărit,/ Ori un crai a ieşit?/ Ba nici crai nu-i, nici crăiasă,/
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Ci-i N. cea frumoasă,/Dintre toate fetele mai aleasă!/ Când la joc o ajuns,/Toţi flă-
căii înainte i-o ieşit/Cu cuşmele-n mână,/Cu paharele pline,/Toţi la dânsa au cin-
stit,/Toţi la joc o au poftit,/Toţi cu dânsa o vorbit”. După ce rostesc descântecul, 
se spală cu apa în care se află busuiocul şi care a fost astfel descântată. Apoi se 
îmbracă frumos, se duc la biserică şi după amiază la joc. 

descântece 
Argintul era utilizat şi în cadrul unor ritualuri magice de purificare sau în des-

cântece, formule magice de făcătură şi de vrajă. Descântecele făceau parte din 
recuzita medicinii tradiţionale, empirice, şi aveau rolul de a vindeca deochiul, 
stările de slăbiciune, bolnavul de „fapt” (în Bucovina se numeau „fapt” nişte pete 
roşii care apăreau pe corpul omului, usturau foarte tare şi care apoi se prefăceau 
în bube care dureau). 

Un fragment dintr-un descântec spune: „Şi m-aş ruga D-tale, sfântă apă 
curată,/ Să mă speli, să mă curăţeşti,/ Şi să mă limpezeşti/ Cum ai spălat malurile 
de tină/ Şi bolovanii de rugină,/ Aşa să mă speli şi pe mine: / De fapt,/ De dat,/ 
De ură,/ De pură,/ De făcătură,/ De strigare,/ De căscare,/ De faptul cel mare./ De 
toate fapturile cele rele/ Şi de boalele cele grele,/ Să rămân curat,/ Luminat,/ Ca 
aurul cel curat,/ Ca argintul cel strecurat,/…”.

Pentru a evita deochiul, e bine să ai asupra ta mereu un ban de argint. Se 
spune că argintul nu este numai un metal preţios, ci si unul protector, care înde-
părtează relele. Puterile ezoterice ale argintului pot fi doar nişte superstiţii prin 
intermediul cărora oamenii se simt mai bine sau se simt protejaţi. Se spune că 
cei care poartă argint la gât nu vor putea fi atinşi de vampiri si vor fi protejaţi de 
spiritele rele şi de fantome. Argintul este cel care îi protejează pe oameni şi de 
vârcolaci şi ţin toate fiinţele rele departe. „În credinţa populară era considerat ca 
fiind metalul care apără de demoni”. (Biedermann, 2002: 33) Rolul apotropaic al 
argintului este dovedit şi de următorul obicei al aromânilor: „la temelia casei se 
pun trei monede vechi de argint şi se rosteşte un descântec pe care nu trebuie să-l 
audă nimeni”. (Nicolau, 2001: 18)

Purtat ca un talisman cu proprietăţi magice şi benefice, argintul era utilizat în 
diferite împrejurări precum ne arată şi următoarea mărturie: „În Muscel, înainte 
de a îmbrăca o haină nouă, se trece prin ea o para de aur sau de argint, ori în caz 
de lipsă, chiar un lucru de fier: cui, amnar, cuţit, foarfeci, pentru ca omul să fie 
sănătos şi cămaşa sau haina trainică”. (Ciauşanu, 2001: 218) Proprietăţile protec-
toare ale argintului se regăsesc şi în obiceiurile aromânilor: „Omului care pleacă 
la drum i se pun în cale: un ghiun cu apa care trebuie răsturnată şi o turtă în care 
este înfipt un ban de argint”. (Nicolau, 2001: 18)

Argintul lim pezeşte şi desface soarta omului. Într-un descântec de alungare 
a spiritelor rele, alături de mătasea roşie, pana de păun şi busuioc, se leagă şi 
o bucată de argint; obiectele se înmoaie în apă neîncepută, iar descântecul se 
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rosteşte în vatra focu lui. Se spune ca e bine să pui un bănuţ de argint în apă ca să 
nu cadă blestemul asupra ta și să nu paralizezi.  

În credinţa populară europeană a secolelor XVIII si XIX se considera că glonţul 
de argint era singurul capabil să ucidă vrăjitoarele, vârcolacii şi anumiţi monştri.

Basmele şi literatura 
Poemul eminescian „Călin file din poveste” este un basm cult în versuri a 

cărui sursă de inspiraţie este basmul popular „Călin Nebunul”. Cine nu cunoaşte 
versurile care ne-au încântat copilăria?

„De treci codrii de aramă, de departe vezi albind
Ş-auzi mândra glăsuire a pădurii de argint.
Acolo, lângă izvoară, iarba pare de omăt,
Flori albastre tremur ude în văzduhul tămâiet;
Pare că şi trunchii vecinici poartă suflete sub coajă
Ce suspină printre ramuri cu a glasului lor vrajă.
Iar prin mândrul întuneric al pădurii de argint
Vezi izvoare zdrumicate peste pietre licurind;”

În basmul popular „Tristi-Copil şi Inia Dinia”, fata împăratului îi cere tatălui 
său să-i zidească o mănăstire din bani zidită, cu aur şi argint poleită. În „Povestea 
porcului” de Ion Creangă, cea de-a treia fată de împărat este cerută de soţie de 
un porc iar împăratul, pentru a împiedica această căsătorie îi cere pretendentului 
ca acesta să facă trei poduri: unul de fier, altul de argint, al treilea de aur iar în 
povestea „Fata babei şi fata moşneagului”, pe colacul fântânii erau două pahare 
de argint. Motivul metalului preţios este prezent şi în povestea „Zâna Zorilor” a lui 
Ion Slavici unde apar deopotrivă: o pădure de argint, o cunună de argint, turnuri 
de argint şi o năframă de argint. 

„Făt-Frumos din lacrimă”, o capodoperă a basmului cult românesc, abundă 
de asemenea de metafore şi comparaţii sugestive în care elementul argint apare 
sub forma unui fuior cu lână ca argintul, faţa împărătesei e mai albă decât argin-
tul crinului, icoana e îmbrăcată în argint, oglinda e de argint, umbra e de argint, 
aripile lebedei sunt ca pânzele de argint, o cetate părea poleită cu argint, luna, 
prundul sau crinii sunt de argint etc.

Proverbe şi zicători
„Tăcerea e de aur iar vorba de argint” sau „Cuvântul e de  argint, tăcerea e de aur.”
„La ce-ti foloseşte un pocal de argint daca e plin cu lacrimi”. (evreiesc)
„Un nume bun este mai de dorit decât o bogăţie mare şi a fi iubit preţuieşte 

mai mult decât argintul şi aurul”.
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„Cât de mult să-l împodobeşti cu aur si cu argint pe cel mai frumos măgar, tot 
măgar se socoteşte”.

„Oglinda are însă un strat foarte subţire de argint pe ea și, de îndată ce apare 
argintul, nu-i mai poţi vedea pe ceilalţi, ci te vezi doar pe tine însuţi.”

Medicina populară 
Culegerea plantelor de leac, utilizate în medicina populară, nu se făcea 

întâmplător ci doar în anumite perioade şi numai de către persoane cunoscă-
toare. De exemplu, pentru ca să aibă eficienţă, verbina se culege doar în nopţile 
de Sânziene, de Înălţarea la cer (la 40 de zile după Înviere) şi de Sf. ap. petru şi 
pavel. Această plantă, folosită în ritualurile pentru dragoste dar şi pentru asigu-
rarea unei recolte bogate şi a prosperităţii, trebuia scoasă din pământ doar cu un 
obiect din argint.

La aromâni este menţionat următorul obicei practicat de cei aflaţi în sufe-
rinţă: „Din Joia Mare şi până la Ziua Crucii persoanele care suferă de ochi sau de 
reumatism merg de două ori pe săptămână la fântâna Dzânelor. (…) La douăzeci 
de paşi de fântână lasă lucrurile jos şi hainele groase; se apropie apoi de apă unde 
aruncă bani de argint, lumânări, fire de bumbac. Se spală cu apă şi pleacă repede 
pentru a ajunge acasă înainte de a răsări soarele. Dacă sunt mai multe locuri unde 
vin Dzânele, bolnavul alege pe cel care i-a fost indicat în vis. Duce trei turte unse 
cu miere, busuioc şi bani de argint”. (Nicolau, 2001: 11) 

Banul de argint era utilizat pentru vindecarea mai multor afecţiuni precum 
muşcătura de şarpe, cea de albină sau împotriva semnelor bubelor de vărsat: 
„Muşcătura de şarpe este spălată şi frecată cu un ban de argint” (Nicolau, 2001: 
29), apoi „se strânge cu un lanţ de argint partea de deasupra rănii pentru a face să 
curgă cât mai mult sânge”. (Nicolau, 2001: 31); „Înţepătura de albină sau viespe 
se tratează frecând locul cu un ban de argint, ca să iasă acul. Peste rană se pune 
noroi” (Nicolau, 2001: 32); „Ca să nu rămână semne în urma bubelor de vărsat 
se fierb tărâţe şi se stropeşte cu apa care rezultă obrazul persoanei. Cu un ac de 
argint subţire se străpunge fiecare pustulă în parte, lăsând să se scurgă toate 
secreţiile”. (Nicolau, 2001: 30)

Lăsând la o parte superstiţiile care afirmă rolul protector al argintului, trebuie 
recunoscut faptul că acesta este văzut ca un distrugător al bacteriilor. Se pare ca 
studiile au arătat că nano-particulele de argint distrug bacteriile ce se dezvolta în 
spații umede și călduroase. Tocmai de aceea, acest metal era folosit încă de pe 
vremea romanilor în sutura rănilor. Bacteriile şi ciupercile sunt înlăturate de către 
argint și astfel infecţiile sunt evitate. Bineînţeles, în trecut acest aspect nu era clar 
din punct de vedere ştiinţific, aşa că se credea că puterile ezoterice ale argintului 
sunt cele care acţionează la rugămintea omului și iau boala.
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Virtuţile tămăduitoare ale apei de argint
Dintre toate întrebuinţările curative ale argintului, cea mai cunoscută este 

apa de argint, leac pe care-l mai cunosc puţini oameni şi despre care se spune 
că ajută la menţinerea sănătăţii și păstrarea longevităţii. Apa păstrată în vase de 
argint are proprietăţile unui antibiotic natural extrem de eficient. 

Virtuţile tămăduitoare ale apei de argint au fost constatate încă de acum 
4.000 de ani. Le cunoşteau romanii, grecii si egiptenii.  Tot pe atunci chinezii 
practicau acupunctura folosind ace de argint. Navigatorii, în lungile lor călătorii, 
transportau apa, vinul şi laptele în vase din argint, pentru a le păstra nealterate 
cât mai mult timp. 

Bogaţii nu se îmbolnăveau, în timp ce epidemiile de pe timpuri făceau mii 
de victime in rândul populaţiei sărace. Explicaţia ar fi că bogaţii îşi permiteau să 
folosească tacâmuri de argint şi să mănânce şi să bea din vase de argint, ceea ce 
le oferea protecţie, imunitate la bolile vremii. 

La începutul secolului al XX-lea medicii vremii prescriau nitrat de argint per-
soanelor care sufereau de ulcer la stomac, iar nou-născuţilor le puneau în ochi 
câteva picături de soluţie de argint pentru a distruge eventualele  bacterii  care 
le-ar fi putut provoca orbirea. De asemenea, bijutierii care lucrează cu argint sunt 
renumiţi pentru sănătatea lor.

Și astăzi preoţii împart sfânta împărtăşanie cu linguriţe de argint și, deşi lin-
guriţa nu este nici spălată şi nici schimbată de la credincios la credincios, nimeni 
nu se îmbolnăveşte. Apa sfinţită, agheasma, se prepară în vase de argint şi, în 
timpul slujbei, preotul trece de mai multe ori cu crucea de argint prin apă, de 
aceea agheasma se poate păstra, nealterată, ani buni. În situaţii speciale „feme-
ile dăruiesc sfinţilor (icoanelor) obiecte de argint, ţesături, untdelemn, lumânări”. 
(Nicolau, 2001: 20)

Chiar daca nu toţi putem păstra apa în vase de argint, cel puţin deocamdată, 
este bine să ştim că natura ne-a pus la dispoziţie un mijloc sigur de a bea apa 
necontaminată cu diverşi germeni. Ea poate fi preparată foarte simplu, în casă, 
păstrând apa de băut în vase de argint sau, dacă nu avem vase de argint, putem 
folosi o bijuterie sau o monedă de argint. Putem să îmbogăţim apa prin fierberea 
unui obiect din argint curat (nu aliaj) timp de 30 de minute sau lăsând un inel sau 
o monedă veche într-un termos cu apă fierbinte peste noapte.

Cine se spală frecvent pe față cu această apă miraculoasă îşi ameliorează 
tenul. Rănile spălate cu apa de argint se vindecă mai repede, nu se infectează, 
şi cicatricele rămase după vindecare sunt mai puţin vizibile. Și pentru păstrarea 
suprafeţelor afectate de arsuri cât mai aseptice este folosită tot apa de argint cea 
fermecată.

În alimentaţie linguriţa de argint este un mijloc de verificare a ciupercilor de 
pădure. Acestea se pun la fiert, iar dacă linguriţa se înnegreşte, înseamnă că ciu-
percile sunt otrăvitoare.
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Metal preţios, cunoscut şi exploatat de toate civilizaţiile antice de peste 5000 
de ani (egiptenii îl considerau mai valoros decât aurul), argintul a avut de-a lun-
gul vremurilor nenumărate utilizări practice dar şi puteri magice şi ezoterice. În 
tradiţia românescă argintul s-a dovedit nelipsit atât în cadrul obiceiurilor calen-
daristice, cât şi în cele legate de vârstele omului, date fiind virtuţile şi simbolica 
sa cu totul deosebită.
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LUMEA ANIMALă TRANSPUSă PE OBIECTELE 
dIN UNIVERSUL SATULUI TRAdIțIONAL. 

MOTIVE AVIMORFE șI SAURIENE

Janeta Ecaterina ciocan

thE AnImAL wOrLd trAnSPOSEd On OBjEctS FrOm thE unIVErSE 
OF ThE TRADITIONAL VILLAGE. AVIMORPh AND sAURIAN MOTIFs

In this paper are described some animals that appear on objects made in 
the world of traditional village from the four ethnographic areas related to 
Maramureş County: region of Chioar, region of Lăpuş, region of Codru and region 
of Maramureş. The author refers not only to the techniques by which these 
images were made but also to an analysis of the reasons why those animals 
were important in the life of the peasant and the connection he did between 
animal behavior and his daily life.
Keywords: avimorph, saurian, cock, hen, cuckoo, pelican, peacock, double-
headed eagle, snake.

Cuvinte cheie: avimorf, saurian, cocoş, găină, cuc, pelican, păun, vultur bicefal, 
şarpe

Pe parcursul dezvoltării sale omul a fost în relaţie permanentă cu mediul în 
care trăia, spaţiu care cuprindea atât lumea vegetală, cât şi cea animală. Din pos-
tura de fiinţă plasată pe cea mai înaltă treaptă a lumii vii, omul a încercat şi, mai 
ales, s-a considerat superior tuturor, dorind să-şi supună mediul înconjurător. 
Statutul omului de fiinţă superioară este precizat şi în Biblie, în Geneză, unde ni se 
spune că Adam, creat „după chipul şi asemănarea lui Dumnezeu”, este chemat de 
Demiurg, care făcuse din pământ toate vietăţile câmpului şi toate păsările cerului, 
pentru a le da nume: „Şi Domnul Dumnezeu, Care făcuse din pământ toate fiarele 
câmpului şi toate păsările cerului, le-a adus la Adam, ca să vadă cum le va numi; 
aşa că toate fiinţele vii să se numească precum le va numi Adam. Şi a pus Adam 
nume tuturor animalelor şi tuturor păsărilor cerului şi tuturor fiarelor sălbatice”.

În lumea satului tradiţional toate animalele şi păsările îşi aveau rostul lor şi 
de aceea relaţia între om şi acestea se baza, în general, pe respect. Într-un studiu 
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referitor la ornitologia populară, etnologul Simona Munteanu relatează spusele 
unui ţăran care ni se par revelatoare când discutăm despre rolul mediului în 
viaţa satului tradiţional: „Aşa am prins noi să învăţăm lumea, după mugurii de 
pe mlădiţe, după animalele pădurii şi păsările cerului şi niciodată nu ne înşelăm. 
Şi animalele şi păsările simt ceea ce noi nu putem simţi”. Observarea comporta-
mentului animalelor din lumea înconjurătoare a făcut ca unele să devină semne 
pentru predicţii de tot felul şi astfel unele animale să aibă un statut special în 
lumea ţăranului.

În cele ce urmează vom analiza prezenţa, ca motive ornamentale, a câtorva 
animale cu care ţăranul interacţiona. Am ales pentru prezentarea de faţă anumite 
păsări şi şarpele, încercând să dăm şi o explicaţie motivului pentru care acestea 
apar pe unele obiecte şi nu pe altele, semnificaţia lor în contextul în care au fost 
realizate.

Motivele avimorfe 
Păsările au incitat dintodeauna imaginaţia omului, preţ de zeci de mii de ani, 

din istoria omului, acestea au fost singurele care aveau privilegiul de a se ridica în 
văzduh unde se află locuinţa divinităţii supreme. Nu e de mirare atunci că omul 
şi le-a imaginat ca mesagere înspre şi dinspre acesta. Arta populară românească 
abundă de astfel de motive ornamentale, cea din nordul Transilvaniei nefăcând 
excepţie. Am ales pentru prezentarea de faţă acele păsări pe care creatorii ano-
nimi din arealul cercetat, judeţul Maramureş, cu cele patru zone etnografice 
(Maramureş, Lăpuş, Chioar şi Codru, cunoscute şi ca Ţări) le consideră deosebite, 
fapt demonstrat de frecvenţa cu care acestea apar pe diferite obiecte din gos-
podăria ţărănească. Cocoşul şi găina, păsări domestice nelipsite din gospodăria 
ţărănească sunt bine cunoscute şi astfel comportamentul lor putea fi mai lesne 
corelat cu semne prevestitoare, ceea ce a facilitat folosirea lor în anumite ritualuri 
legate de ciclul vieţii. Alte păsări cum sunt cucul, păunul, pelicanul sau vulturul, 
păsări nedomestice au şi ele conotaţii interesante în gândirea populară.

Cocoşul 
Cocoşul este considerat, peste tot în lume, în primul rând un simbol solar, 

prin cântul său anunţând zilnic răsăritul soarelui, triumful luminii asupra întune-
ricului. Alungând întunericul şi, odată cu el, noaptea perfidă care permite unor 
spirite malefice să pătrundă în arealul locuit de oameni, prezenţa lui era nelipsită 
din gospodăria ţărănească, considerându-se că rolul lui protector era evident. Îl 
vom întâlni foarte adesea pe ancadramentele porţilor şi uşilor de acces, pus acolo 
tocmai în ideea că va apăra spaţiul respectiv de intruziunea unor spirite rele. În 
Ţara Chioarului se spune că abia după ce a cântat cocoşul dimineaţa poţi ieşi fără 
griji din casă. În Comoara satelor. Calendar popular, Ion Ghinoiu referindu-se la 
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cocoş precizează: „Având darul de a cânta în preajma miezului nopţii, moment 
de cumpănă, când se credea că se confruntă spiritele bune cu cele rele, poporul a 
pus la hotarul dintre ele un paznic de nădejde, cocoşul. După cântatul lui spiritele 
necurate îşi pierdeau puterea, se ascundeau pentru a intra din nou în acţiune în 
noaptea următoare. El anunţa orele nopţii, dar şi curăţirea spaţiului nocturn de 
forţele ostile omului”. În lumea satului tradiţional cocoşul era ceasornicul după 
care se ordonau treburile zilei. Popularitatea cocoşului ca ornament cu rol de pro-
tecţie a casei şi gospodăriei a fost în trecut atât de mare încât şi azi întâlnim case 
care au, într-o formă sau alta, cocoşul aşezat la vedere, chiar dacă materialele de 
construcţie au fost schimbate. Îl vom întâlni confecţionat din metal ca roză a vân-
turilor sau pur şi simplu traforat în tablă ori realizat din ceramică aşezat pe coama 
acoperişului. (foto 1)

Ca animal ce deţinea puteri ce puteau alunga spiritele rele, cocoşul se află 
şi printre cele sacrificate pentru a se găti masa de pomană după decesul unui 
membru al familiei, mai ales dacă la capul celui ce a murit nu a fost cineva să-i 
aprindă lumânarea. Se credea că: „numai cocoşul îi poate arăta pe unde să margă 
pă drumurile din ceea lume, că el poate alunga chiar pă dracu”. Vorbind în general 
despre păsările ce apar pe porţile maramureşene, I.D. Ştefănescu în studiile sale 
legate de arta veche din această zonă etnografică consideră că păsările reprezen-
tate pe porţi „înfăţişează sufletele morţilor, care stau de veghe în jurul urmaşilor”. 
Cocoşul reprezentat pe poartă îl putem lega însă şi de asocierea acestuia cu orgo-
liul sau fala, în Ţara Maramureşului; oamenii sunt cu adevărat şi orgolioşi şi făloşi.

Această pasăre are şi conotaţii legate de fecunditate. În unele sate din Ţara 
Chioarului cocoşul era sacrificat pentru a fi gătit la masa celor care au participat 
la recoltatul grâului, cu convingerea că astfel vor beneficia de o recoltă bună şi 
în anul următor. Asigurarea unei recolte bogate se făcea şi cu ajutorul „cununii 
anului” care consta dintr-un mănunchi de spice adus acasă şi pus la streaşină. 
Obiceiul mi-a fost descris de Buie Clariţa din satul Fersig, care în momentul inter-
viului avea 97 de ani. „Când să găta lucru cu grâu, tăiai un cucoş şi să făcea pă 
el zamă cu lăşcuţă (tăieţei), şi apoi carnea să dădea puţân pân oloi fierbinte, să 
capete culoare mândră, şi să mânca cu cartofi. Musai trăbuia să fie cucoş, că apoi 
şi în anul următor să sie grâu mândru”. Un obicei asemănător am întâlnit şi în Ţara 
Lăpuşului.

Ca ornament, cocoşul apare şi pe piesele ceramice create în nordul 
Transilvaniei. Trebuie să recunoaştem că frecvenţa ornamentului în centrele din 
nordul Transilvaniei a început să crească începând cu a doua parte a secolului 
al XIX-lea, devenind chiar des întâlnit în secolul XX. Motivul acestui fenomen se 
poate pune şi pe contactul între olarii de aici cu cei din alte centre, întâlnirile 
înmulţindu-se pe parcursul secolului XX, când participarea la târguri şi concursuri 
a devenit un lucru de la sine înţeles. Nu putem să nu observăm că ornamentul 
apare mai ales pe farfurii al căror rol decorativ în casa ţărănească este prepon-
derent. Aceasta se aşeza cu precădere pe cuierele de deasupra ferestrelor unde 
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stăteau şi icoanele. Dacă vom lua în considerare asocierea cocoşului cu soarele, 
identificat şi cu Iisus, putem alătura ornamentul celor cu rol de protecţie a casei 
şi locuitorilor ei. (foto 2)

Găina 
Ca şi cocoşul, găina a avut un rol important în gospodăria ţărănească. Aşa 

cum ţăranul a fost atent şi a învăţat semnele pe care lumea animală i le putea 
oferi, şi bolta cerească oferea informaţii importante. Lumea cerească a atras 
dintodeauna atenţia oamenilor care încercau să o înţeleagă şi să şi-o apropie. 
Pleiadele, cunoscute în lumea ţăranului român drept Găinuşa sau Cloşca cu puii, 
au avut o importanţă deosebită în toate marile culturi ale lumii. Pentru emisfera 
nordică importanţa Cloştii cu pui venea şi de la faptul că apariţia ei pe cer în luna 
mai vestea sosirea verii, a timpului recoltelor iar dispariţia ei, în luna noiembrie, 
însemna sosirea iernii. În Egiptul antic importanţa Pleiadelor este subliniată de 
faptul că în Marea Piramidă, celor şapte stele vizibile le-a fost dedicată câte o 
cameră. Arabii sunt convinşi că nemurirea poate fi găsită în mijlocul Pleiadelor. 
Importanţa constelaţiei pentru satul tradiţional românesc o putem desprinde şi 
din legendele legate de bolta cerească. „Poveştile stelelor de pe cerul românesc 
au un specific aparte, fiind inspirate din viaţa satului, din istoria poporului nos-
tru”. Una dintre legende relatează reacţia omului la supărarea lui Dumnezeu, care 
a dus la îndepărtarea cerului de pământ. Atunci, încercând să-L îmbuneze, ţăra-
nul nostru a pornit la drum, nu înainte de a lua cu el o serie de obiecte şi animale 
din gospodărie, printre ele numărându-se şi cloşca cu puii pe care noi azi o vedem 
pe bolta cerească.

Un rol deosebit de important al găinii este cel psihopomp. Găina neagră era, 
obligatoriu, sacrificată în momentul ridicării construcţiilor, mai ales a caselor, 
obicei care se practică şi azi în satele mai izolate din toate zonele supuse studiului 
nostru. În perioada cercetărilor pentru completarea fişelor la Atlasul Etnografic al 
României, în deceniul opt al secolului trecut, obiceiul ne-a fost relatat aproxima-
tiv la fel de informatori de diferite vârste. La finalizarea şanţurilor pentru fundaţie, 
înainte de aşezarea pietrelor, în locul indicat de meşter unde urma să aşeze uşa 
de intrare în casă, se tăia o găină neagră. Motivul pentru care găina era neagră 
nu era prea clar pentru informatori în momentul investigaţiei. Culoarea găinii a 
fost explicată prin aceea că „aşa-i din bătrâni”, că ei, obligatoriu, tăiau doar găina 
neagră, dar că, dacă nu aveau găină neagră, tăiau şi de altă culoare. Sângele aces-
teia era lăsat să se scurgă în locul menţionat, la fel şi capul găinii rămânea să 
fie acoperit de pietrele fundaţiei. Gestul este interpretat ca o amintire a sacrifi-
ciilor ancestrale de întemeiere, când acestea erau chiar umane. Obligatoriu însă 
sângele era lăsat să se scurgă în dreptul pragului, locul care face legătura între 
exterior şi interior. Acest fapt este confirmat de descoperirile făcute la demolarea 
caselor aduse în muzeele în aer liber din România. În Muzeul de Etnografie şi Artă 
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Populară din Baia Mare există o casă adusă din satul Costeni – Ţara Lăpuşului, 
la demolarea căreia s-au găsit în fundație, sub ușa de intrare, un cap de găină 
şi o monedă cu efigia Mariei Tereza, datată 1780, obiecte ce atestă practicarea 
acestui ritual în secolul al XVIII-lea. În Ţara Maramureşului găina apare incizată pe 
unele ancadramente ale uşilor de acces în casă, deci din nou o regăsim pe locul ce 
marchează graniţa între interior şi exterior; ieşirile şi intrările repetate prin acest 
spaţiu trimiţându-ne cu gândul la călătoriile iniţiatice. O astfel de casă este casa 
Buftea Ştiopanul păstrată în Muzeul Satului din Sighetu Marmaţiei. 

În poveştile populare găina este întodeauna bună, face ouă zilnic, asigurând 
hrana stăpânului. Legendele din zonele bogate în zăcăminte aurifere o prezintă 
cu capacitatea de a face ouă de aur. (vezi legenda Muntelui Găina!).

În unele obiceiuri populare, mai ales în riturile de trecere, găina juca un rol 
important, absenţa ei fiind de neconceput. Aici conotaţiile ei sunt diferite în func-
ţie de moment: nuntă sau înmormântare. În ceremonialul nunţii, descris de cer-
cetătorii din aproape întrega ţară, unul dintre cele mai aşteptate momente era şi 
încă mai este „dansul găinii”. Cu strigăturile hazlii, întregul moment are un evi-
dent simbolism erotic cu trimitere la fecunditate. În lucrarea Graiul Etnografia şi 
Folclorul zonei Chioar, momentul este descris astfel: „Ultima secvenţă a mesei de 
la mireasă este jocul găinii, atât de îndrăgit în Chioar, împreună cu cântecul care 
îl însoţeşte, încât, după informaţiile culese în toate localităţile anchetate, nu lip-
seşte de la nicio nuntă. Socăciţele vin fiecare cu câte o găină înstruţată pe un 
„taljer” (platou n.n), adică învelită în verdeaţă sau flori, înfăşurată cu hârtie colo-
rată, cu ţigară sau ban în clonţ. Cântecul începe chiar de la intrare. Când ajung în 
faţa mireteilor li se alătură staroştii şi uneori alte femei, şi cântă împreună cân-
tecul găinii sau strigătura găinii, cu motivele întâlnite în tot nord-vestul ţării. În 
cântec se strecoară deseori versuri lascive adresate nănaşului şi nănaşei, dar, în 
esenţă, nu este, după cum se ştie, pornografic. Semnificaţiile lui sunt poate de 
fecunditate. După ce socăciţele împreună cu starostii joacă găinile (un joc în cerc, 
cu mişcarea în sus şi în jos a talgerului pe care se află găina), nănaşii sunt obligaţi 
să le cumpere (se înţelege că dacă sunt două perechi de naşi se duc două găini)”. 

În zonele etnografice din nordul Transilvaniei, dansul găinii se întâlnea şi la 
nunţile etniei maghiare, mai ales în satele mixte. Rolul găinii la nunta maghiară 
o dovedeşte şi cârja de staroste datată 1901, aflată azi în colecţiile Muzeului de 
Etnografie din Baia Mare. Împodobită pe toată suprafaţa cu motive deosebit de 
interesante, printre ele aflându-se pomul vieţii redat ca un vrej, între frunzele lui 
aflându-se şi cei doi miri îmbrăcaţi în costumul popular având la picioare o găină. 
(foto 3)

Printre ritualurile de înmormântare practicate în Ţara Chioarului, datul unei 
găini negre sau a unui cocoş negru peste mormânt s-a păstrat până la mijlocul 
secolului XX. Obiceiul este amintit de Ioan Chiş Şter în satul Sălniţa, iar cercetă-
rile noastre din anii optzeci ai secolului trecut în satele Mocira şi Cicârlău, chiar 
dacă la momentul respectiv nu se mai practica, au relevat existența lui până pe 
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la mijlocul secolului XX. Informatorii mai în vârstă au explicat gestul astfel: „se dă 
găină neagră păstă copârşeu, că ea îmblă şi scormoneşte, şi cântă ca şi cum îşi 
chiamă puii. Sufletu omului să ia după ea şi ajunge unde trebe”. Această explica-
ţie se regăseşte şi în amplele studii legate de înmormântare ale lui Simion Florea 
Marian. Găina nu era dată oricui, ci doar anumitor persoane, implicate în unele 
faze ale ritualului, acestea fiind diferite în funcţie de sat: celui care sapă groapa, 
celui care prinde mortul de cap la ieşirea din casă, celui care făcea sicriul.

În lumea satului tradiţional legătura omului cu animalele din gospodărie era, 
şi încă mai este foarte strânsă, acestea din urmă fiind capabile să transmită unele 
veşti stăpânului; problema era doar aceea de a cunoaşte şi interpreta limbajul 
comportamental al animalelor. Astfel găina aducea şi veşti: bune dacă era aşe-
zată cu faţa spre răsărit când cânta şi rele în cazul când era aşezată spre apus. 

Cucul 
În tradiţiile din nordul Transilvaniei păsările cu penaj închis la culoare erau 

asociate în general cu lucruri rele, excepţia de la regulă fiind cucul. Întinsele 
păduri din aceste ţinuturi erau locuri preferate de aceste păsări şi era aproape 
imposibil ca perioada în care cucul este activ (cântă) să nu facă din aceasta o 
activitate peste care să se treacă uşor. Pentru că cucului „i se dezleagă limba” 
la începutul primăverii, a fost uşor pentru ţăran să lege activitatea acestuia de 
ciclurile naturii. Glasul lui răsună doar după ce crengile copacilor încep să înfrun-
zească, când se spune că a mâncat din primii muguri, şi încetează în pragul verii, 
fapt ce îl leagă de energia regeneratoare a naturii. De la Bunavestire (25 martie), 
când începe să cânte, şi până la sfârşitul lunii iunie, când pasărea încetează să mai 
glăsuiască, cântecul lui este aducător de veşti. Primăvara trebuie să fim atenţi 
când auzim prima oară cântecul lui. Dacă va veni din dreapta, veştile sunt bune, 
iar din stânga rele, chiar prevestind moartea cuiva apropiat. Numărul sunetelor 
scoase de cuc îi vor indica unui tânăr peste câţi ani se va căsători, iar unui bătrân 
numărul anilor pe care îi mai are de trăit. De asemenea trebuie să fim fericiţi, cu 
bani în buzunar şi tot anul ne va merge bine.

Ca motiv ornamental îl regăsim adesea pe porţi, realizat prin incizie şi mai 
recent prin traforare, aproape întodeauna asociat cu o reprezentare a Pomului 
Vieţii. (foto 4) Printre păsările folosite ca motiv ornamental pe ceramica popu-
lară aparţinând centrelor din zonele studiate, cucul este o prezenţă destul de des 
întâlnită. El apare numai pe ceramica smălţuită, tehnica folosită la desenarea 
motivului fiind sgrafitto şi desenul cu cornul. Pe obiectele aparţinând secolului 
XIX şi începutul secolului XX pasărea apare aşezată pe o ramură ce poate fi inter-
pretată tot ca Pomului Vieţii.(foto 5) Tehnicile actuale permit o reprezentare mai 
sofisticată atât a păsării, cât şi a ramurii pe care este aşezată. (foto 6) Cucul apare 
şi pe unele piese textile: feţele de masă şi ştergările de cui din Ţara Chioarului şi 
Ţara Codrului. Pe un ştergar din Ţara Chioarului cucul este redat într-o manieră 
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asemănătoare cu cea de pe farfuria olarului Chira Vasile din Baia Mare. (foto 7) Pe 
ştergările şi feţele de masă, cucul apare afrontând un copac redat geometrizant. 
(foto 8)

Desigur că această pasăre este bine reprezentată în arta populară din nordul 
ţării, şi exemplele noastre ar putea fi numeroase. Spaţiul ne obligă să ne oprim 
aici, dar trebuie să menţionăm prezenţa păsării în poezia populară din toate 
zonele etnografice menţionate, pe care le vom regăsi în toate culegerile de folclor 
publicate până acum.

Păunul 
Imaginea vanităţii şi a frumuseţii, păunul este în acelaşi timp o pasăre solară, 

datorită cozii pe care şi-o etalează printr-o mişcare de rotaţie. Pentru a o diferen-
ţia de celelalte păsări realizate pe diferite obiecte, specialiştii se orientează după 
forma cozii, păunul având coada mai lungă. Categoriile de obiecte pe care vom 
găsi păunul ca ornament sunt foarte diversificate.

În domeniul ceramicii create în centrele din nordul ţării apare doar pe pie-
sele smălţuite. Cele mai cunoscute piese sunt cele aparţinând centrului Valea Izei, 
piese datate în a doua parte a secolului al XIX-lea, unde pasărea este redată sub 
forma tiparului iranian al Pomului Vieţii. De altfel pasărea ce poate fi interpretată 
ca păun apare pe farfurii, întodeauna aflându-se în preajma Pomului Vieţii. Pe 
unele pare a fi o pasăre adult, pe altele un „pui de păun”, după cum plastic îl 
numeşte ilustra cunoscătoare a ceramicii româneşti, Silvia Zderciuc.(foto 9)

În portul popular din Ţara Lăpuşului, păunul a apărut ca un împrumut din 
zona Năsăudului. În costumul popular folosit în ceremonialul nunţii, el apare pe 
zadiile miresei. Muzeul din Baia Mare deţine două astfel de piese de la începutul 
secolului al XX-lea. În registrul ornamental din partea inferioară a zadiilor, ales 
printre fire, apare păunul aşezat lângă Pomul Vieţii. (foto 10) Tot din rândul pie-
selor folosite în ceremonialul nunţii prezentăm un ştergar care însoţea colacul 
primit de cei doi miri şi care urma să fie rupt de aceştia fiind apoi împărţit cu 
nănaşii şi părinţii. Se observă uşor că motivul ornamental al păunului apare ade-
sea pe piese folosite în ceremonialul nunţii. Pe privitor îl poate frapa asemănarea 
cu cucii de pe feţele de masă descrise mai sus, dar este important că informatoa-
rele au indicat fără dubiu în primul caz cucul, iar în acest caz păunul. Diferenţa 
între cele două reprezentări o face coada păsării care în cazul cucului este scurtă, 
iar în cea a păunul este mai lungă, chiar răsfirată în reprezentările păsării pe pie-
sele ceramice. În Ţara Lăpuşului ca un împrumut din cea a Năsăudului, feciorii îşi 
puneau la pălărie pene de păun. La început într-o roată mai mică, azi însă roata 
este identică cu cea din Ţara Năsăudului.(foto 11)

Pe obiectele din lemn, păunul este mai puţin întâlnit în nordul ţării. Totuşi 
creatorii contemporani îl folosesc adesea în reprezentarea de pe cozile lingurilor 
decorative din lemn sub forma păunilor îngemănaţi.
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Pelicanul 
În tradiţia populară, această pasăre este legată de divinitate. La fel ca şi vultu-

rul, ea se sacrifică pe sine oferindu-şi sângele ca antidot pentru otravă sau carnea 
drept hrană pentru a-şi salva puii de la moarte. Acestea au făcut pe creştini să-l 
asimileze lui Iisus Hristos. Cântările dedicate Prohodului Domnului din Vinerea 
Mare oferă următoarea imagine plastică a Domnului Iisus: „Ca un pelican,/ Te-ai 
rănit în coasta Ta, Cuvinte;/ Şi-ai dat viaţă la-i Tăi fii, care au murit,/Răspândind 
asupra lor izvoare vii./ Ca un pelican,/ Împungându-Te acum, Cuvinte,/Înviezi pe 
fiii Tăi, revărsându-le/ Dintru coasta Ta, izvor mântuitor!” 

Ca motiv ornamental în arta populară din zonele etnografice aflate în nor-
dul Transilvaniei pelicanul apare cel mai adesea pe ceramica populară. O farfurie 
lucrată în centrul Baia Mare, dar şi una identificată de Barbu Slătineanu în centrul 
ceramic Vama, au ca motiv ornamental central o pasăre ce poate fi identificată cu 
pelicanul. Pasărea este redată cu pieptul bine reliefat, având la picioare schiţat 
un Pom al Vieţii şi în jur motive florale şi astrale (steaua). Pentru centrul ceramic 
Baia Mare, motivul descris mai sus este important şi pentru faptul că este cunos-
cut într-o redare apoape identică pe farfurii începând cu sfârşitul secolului al XIX-
lea, apoi la 1900 şi pe piese lucrate azi de olarii băimăreni, ceea ce demonstrează 
afirmaţia cercetătorilor că motivele decorative se transmiteau de la o generaţie la 
alta aproape neschimbate. (foto 12 şi 13)

Vulturul 
Ca stăpân al cerului, vulturul este considerat un simbol al curajului, seme-

ţiei şi victoriei. Printre altele este ridicat de ţărani la rangul de rege al păsărilor 
pentru că el poate privi direct soarele. De-a lungul timpului a fost folosit ca motiv 
ornamental în toate marile culturi ale lumii. În arta traco-geţilor îl vom regăsi pe 
vasele descoperite la Agighiol şi Porţile de Fier. Creştinismul a adoptat pasărea 
ca o reprezentare a omniprezenţei lui Dumnezeu. Astfel că prezenţa lui în bise-
ricile de lemn din nordul României nu mai este o surpriză. Menţionăm aici can-
delabrul din biserica monument sub protecţie UNESCO din Rogoz, construită în 
a doua parte a secolului al XVII-lea. În arta populară a zonelor supuse studiului 
nostru prezenţa păsării pe piese aparţinând culturii materiale poate fi legată şi de 
credinţa ţăranilor în nemurirea vulturului. În arhitectura populară, mai ales din 
Ţara Maramureşului, vulturul apare incizat pe ancadramentele uşilor de acces în 
case. Ca exemplificare amintim din nou casa Buftea Ştiopanul aflată în patrimo-
niul Muzeului din Sighetu Marmaţiei, unde pe acadramentul uşii interioare apre 
vulturul bicefal. (foto 14) Această casă are pe fiecare uşă reprezentări interesante 
umane şi animaliere explicate de mai mulţi cercetători. Aminitim aici părerea 
etnologul Mihai Dăncuş, cel care a adus casa în Muzeul Etnografic din Sighetul 
Marmaţiei, el văzând în vulturul bicefal şi coroana de pe capul unui personaj 
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conştientizarea de către membrii acestei familii că sunt urmaşi ai familiei voievo-
dale a Bogdăneştilor.

Mobilierul ţărănesc este un domeniu al artei populare pe care imaginea vultu-
rului, mai ales bicefal, este foarte rară, cel puţin în zonele din nordul Transilvaniei. 
Este cazul unui scaun provenit din satul Ciuta (Ţara Codrului), o piesă deosebit de 
valoroasă aflată în colecţiile muzeului băimărean, care „îmbină într-un decupaj 
specific maramureşean, forme străine cu o transpunere foarte stilizată a vulturu-
lui bicefal, deasupra căruia se înalţă o cruce”. (foto 15)

Pentru ceramică motivul devine important atunci când vorbim despre 
categoria ceramică a cahlelor. Pe aceste piese descoperite în săpăturile arheo-
logice, cât şi pe cele găsite în ateliere vechi, se întîlneşte frecvent ca decor vul-
turul bicefal. Cahlele sunt importante în istoricul centrelor pentru că au avut un 
aport deosebit în dezvoltarea breslelor, a regulamentelor şi a statutului calfelor 
şi meşterilor. Problema am dezbătut-o pe larg în volumul Centrul ceramic Baia 
Mare – Monografie.

Motive sauriene
Şarpele 
Unul din animalele care au suscitat interesul oamenilor de-a lungul timpului 

a fost şarpele. Observaţiile asupra comportamentului acestuia i-au determinat 
pe aceştia să-i acorde puteri supranaturale, benefice sau malefice. Aceasta s-a 
întâmplat poate şi pentru că, în comparaţie cu omul situat la sfârşitul lanţului 
evoluţiei, şarpele este considerat a se afla la începutul acestui lanţ.

Conform cu tradiţiile, şarpelui i se atribuie atât conotaţii benefice cât şi male-
fice. Plasarea de partea binelui de-a lungul timpului o subliniază asocierea lui cu 
Esculap, sau chiar în relatările biblice, când în mâna lui Moise şarpele devine un 
mesager al lui Dumnezeu. Sfânta Scriptură îl pune în rândul fiinţelor malefice, 
când reuşeşte să o amăgească pe Eva, determinând-o să muşte din fructul inter-
zis. Şi în epopeea lui Ghilgameş şarpele apare ca o fiinţă malefică, atunci când 
mănâncă iarba nemuririi, obţinută cu atâtea sacrificii de către erou. Înainte de 
orice tradiţiile cele mai vechi îl asociau fertilităţii şi în acest sens este un simbol 
falic. În legendele multor popoare este considerat animal primordial, întrupat din 
materia din care a fost creat întregul univers. Pentru români, şarpele este „formă 
primară legată de sursele vieţii”.

În arta populară românească reprezentarea şarpelui şi-a făcut apariţia foarte 
de timpuriu şi în aproape toate domeniile ei. El apare reprezentat pe cele mai 
variate obiecte: de la poarta de acces în gospodărie la fereastra casei, pe bâtele 
ciobăneşti, pe picioarele mesei, pe diferite vase ceramice, pe piese de port popu-
lar etc. Asocierea lui cu binele sau răul reiese tocmai din reprezentarea lui pe un 
anumit obiect, din modul în care putem azi citi mesajul transmis de creatorul 
anonim. De asemenea este foarte clară delimitarea între şarpele casei şi şarpele 
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veninos. Primul ajunge în zonele din nordul ţării să fie chiar adulat, respectat şi 
dorit la casa omului, fiind considerat un reprezentat al strămoşilor neamului care 
are datoria de a veghea la binele urmaşilor. Cel de-al doilea este socotit rău, vânat 
cu credinţa că omorârea lui încarcă autorul cu puterile presupuse a fi avute de 
şarpe. Vom prezenta mai jos câteva piese etnografice în care întâlnim motivul şar-
pelui în ambele ipostaze, de apărător sau de duşman.

Arhitectura populară din nordul ţării oferă un amplu material de studiu legat 
de apariţia acestui motiv etnologic pe elementele arhitecturale. Pentru edificare 
vom prezenta două cazuri de elemente decorative care poartă acest însemn. 
Înainte de a le descrie trebuie să pomenim de o legendă populară care ne spune 
că atunci când a încercat să-l întreacă pe Dumnezeu, şarpele trăia în Rai având 
picioare şi aripi. Abia după ce a păcălit-o pe Eva, drept pedeapsă acestea i-au 
fost luate, fiind lăsat să se târască pe pământ într-o luptă continuă cu oamenii. 
Şarpele însă îşi doreşte să ajungă din nou în lumea din care a fost alungat şi o 
poate face doar în cazul în care reuşeşte ca timp de doisprezece ani să nu muşte 
nici un om. Atunci este reprimit în Rai, primeşte înapoi aripile, picioarele şi pute-
rea de a stăpâni fulgerele şi tunetele, putere pe care şi-o va manifesta în timpul 
Apocalipsei. Ajuns din nou în Rai şarpele va deveni cel mai aprig duşman al draci-
lor şi oriunde îi întâlneşte îi trăzneşte. Pe porţile din Ţara Maramureşului şarpele 
apare destul de des, dar una dintre cele mai interesante reprezentări o putem 
admira pe o poartă realizată în anul 1907 în satul Săliştea de Sus, descrisă de 
Francisc Nistor în lucrarea Arta lemnului în Maramureş. Şarpele, în ascensiune, 
apare pe stâlpii porţii, dar în partea superioară este aşteptat de îngeraşi. (foto 16) 
Nu este foarte clar pentru cititorul de azi dacă îngerul are rol de a păzi intrarea în 
cer de intruziunea „îngerilor căzuţi” sau îl aşteaptă pe cel ce şi-a ispăşit păcatul. 
Interpretarea pe care o putem da şerpilor de pe stâlpii de poartă este şi cea de spi-
rite ale strămoşilor care vegheau la binele urmaşilor, mai ales că ei sunt prezenţi 
pe poarta de acces în gospodărie, poartă care are în sine acest rol de pavăză. În 
aceeaşi situaţie ne aflăm şi când încercăm să interpretăm şarpele de pe o fereas-
tră din Ţara Lăpuşului descrisă de Tancred Bănăţeanu în Arta Populară din Nordul 
Transilvaniei. Şi aici şarpele este în poziţie ascendentă, de această dată încolăcit 
pe trunchiul unui copac care nu poate fi decât Pomul Vieţii.

Dintre piesele aflate în interiorul ţărănesc, pe care şarpele apare, am selectat 
pentru prezentarea de faţă o masă din Ţara Lăpuşului şi un leagăn de copil din 
Ţara Chioarului. Masa pe care o prezentăm provine din satul Larga, zonă în care, 
după cum am mai amintit, şarpele avea un statut aparte. Ştiind că el era con-
siderat un suflet al strămoşilor care veghea la sănătatea şi bunăstarea familiei, 
că locuia în general într-un cuib sub fundaţia casei, apariţia lui pe piciorul mesei 
nu poate să ne ducă cu gândul decât la legătura directă între acesta şi strămoşi. 
Pe baza informaţiilor primite de la fostul proprietar, masa este datată în a doua 
jumătate a secolului al XIX-lea, când încă o parte a mobilierului (laviţele, masa) 
erau realizate odată cu casa de către meşter. Tipologic masa aparţine unui tip 
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răspândit în toate zonele etnografice din nordul Transilvaniei, cunoscută drept 
masa cu „puiuc” sau „cu ladă”. (foto 17) Tehnicile de asamblare a părţilor compo-
nente, ca şi cele folosite la realizarea decorului, sunt identice cu cele de la lăzile 
de zestre. Lada mesei este suficient de adâncă pentru a păstra, printre altele, şi 
acte importante sau bani. Blatul mesei culisează doar într-o direcţie, asigurând 
astfel o oarecare protecţie obiectelor puse în ladă, dar cu siguranţă cel ce asigura 
protecţia cea mai eficientă era şarpele de pe piciorul mesei. 

O altă piesă de mobilier deosebită ca aspect general, dar şi ca încărcătură 
simbolică, este un leagăn pentru copil. Tăbliile leagănului sunt sculptate sub 
forma unui bărbat viguros, cu siguranţă tatăl care ridică spre cer coşul în care se 
află pruncul. Picioarele tatălui se sprijină pe doi balauri ce sunt despărţiţi, sau 
uniţi, de un soare. Aproape în toate reprezentările în care apare şarpele, cu cono-
taţii benefice, acesta este însoţit într-o formă sau alta de motivul solar, concluzia 
fiind că avem de-a face cu legătura între forţele htoniene şi cele cosmice. (foto 18)

Şarpele este o imagine aproape nelipsită de pe bâtele ciobăneşti, unii autori 
punând apariţia imaginii pe seama faptului că ciobanii foloseau bâta, în general 
pentru spijin. O înfingeau cu forţă în pământ şi corelau apariţia şarpelui de încer-
carea de a stabili legătura cu lumea subterană a strămoşilor, protejându-l, astfel, 
pe purtător. Bâtele ciobăneşti erau decorate de către proprietar şi cu siguranţă 
multe dintre ele relatează întâmplări trăite de acesta. Este şi cazul celei pe care o 
descriem mai jos, piesă aflată în colecţia muzeului etnografic din Baia Mare, care 
descrie lupta cu un şarpe ce pare mai mult un balaur, dacă vom compara dimen-
siunile siluetelor umane, prinse în luptă, cu cea a şarpelui. Imaginea prezintă o 
siluetă bărbătească ce pare un copil sau un bărbat ghemuit la pământ deasupra 
căruia un imens şarpe îşi deschide gura. Alte trei siluete bărbăteşti se luptă cu 
lighioana, fiecare având în mână o unealtă transformată în armă, printre ele fiind 
foarte clar redată o coasă. Cu siguranţă povestea înscrisă pe această bâtă era des-
tinată celor de acasă, aici fiind înscrise momentele importante ale luptei pentru 
a nu fi uitate. 

Cea de-a doua bâtă ciobănească pare să relateze o poveste, oarecum fantas-
tică. Printre elementele decorative apar doi şerpi, aflaţi la picioarele a două per-
sonaje pe care le recunoaştem drept draci datorită coarnelor de pe cap. Diavolul 
apare în foarte multe credinţe populare şi este în acelaşi timp personaj important 
în multe poveşti şi legende. Conform Sfintei Scripturi diavolul este îngerul răzvră-
tit şi alungat din Rai în fundul Iadului, dar cartea nu vorbeşte deloc despre înfă-
ţişarea lui. Imaginea despre diavol, la fel ca şi cea despre îngeri, este o născocire 
umană. Credinţa că omul a fost creat „după chipul şi asemănarea lui Dumnezeu” 
a născut credinţa că şi îngerii au fost creaţi conform aceluiaşi principiu. Era nece-
sară totuşi o departajare şi au apărut atunci aripile şi aureolele pentru îngerii ce 
stau în Rai, iar îngerii căzuţi, cei ce s-au răzvrătit împotriva lui Dumnezeu, şi-au 
pierdut partea frumoasă şi chiar dacă au păstrat aspectul uman, imaginaţia omu-
lui i-a dotat cu coarne şi ochi de foc, după unii chiar cu aripi, dar acestea sunt de 
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liliac şi picioare care se termină cu copite. În sate aflăm de la ţărani că pe pământ 
sunt mulţi diavoli, cam câţi îngeri. Atunci când se naşte un copil Dumnezeu tri-
mite un înger, iar Satan un drăcuşor. Din cauza răutăţii diavolului orice este rău îi 
aparţine: vremea rea, lucrurile rele, omul rău, femeia, baba etc. Poveştile popu-
lare îl prezintă însă ca pe un personaj puţin nătâng şi în interacţiunea cu oamenii 
cam iese în dezavantaj (vezi Dănilă Prepleac de Ion Creangă). Pe pământ, pentru 
a-şi îndeplini misiunea, se aşează la intersecţia de drumuri, pe cărările munţi-
lor, în păduri, în case părăsite şi aşteaptă câte un suflet pe care să-l păcălească. 
Atunci nu ne miră prezenţa lui pe bâta ciobanului care de obicei umblă prin locu-
rile descrise. Ştim cu siguranţă că sunt reprezentări ale diavolului pentru că au 
coarne, unul dintre ei are în mâna furca specifică diavolilor, ochii sunt mari, la 
picioarele lor stând şi aşteptând ascultător câte un şarpe, autorul făcând cu sigu-
ranţă trimitere la rolul malefic al acestuia, el fiind cel care a reuşit să o ispitească 
pe Eva. Dacă unul dintre diavoli ţine în mână furca cu care întoarce sufletele în 
iad, cel de al doilea este prezentat cu o inimă, iar în mâini ţine un arc şi o săgeată. 
Am putea interpreta personajul ca pe un fel de zeu al iubirii, pentru că în lumea 
satului, când apăreau iubiri interzise, se spunea „şi-a băgat dracul coada”. Fără 
a absolutiza, constatăm că pe această bâtă ciobănească avem redată o astfel de 
poveste spusă chiar de cel aflat în culpă, ca o încercare de a se scuza pentru că a 
apucat un drum greşit. 

Desigur că lista obiectelor din lumea satului tradiţional pe care şarpele apare 
într-o formă sau alta este mult mai lungă, la fel şi interpretările care s-au făcut şi 
pe care le putem face.
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1. Cocoş din tablă pe coama 
acoperişului în Ţara Maramureşului 

2. Farfurie creată în centrul 
ceramic Tăuţii Măgherăuş

3. Cârjă de nănaş, din satul 
Arduzel – Ţara Codrului – 1901 

4. Poartă de intrare în gospodărie pe 
care apare şi cucul cu reprezentarea 
stilizată a pomului vieţii şi a soarelui

5. Farfurie de Valea Izei cu 
reprezentarea cucului 

6. Farfurie cu reprezentarea cucului creată 
de olarul Chira Vasile, Baia Mare 2013
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7. Ştergar de cui din Ţara Chioarului, 
începutul secolului XX

 
8. Faţă de masă cu cucul afrontând 

un copac puternic stilizat

9. Farfurie din centrul ceramic 
Valea Izei cu „pui de păun”. A doua 

parte a secolului al XIX-lea

 
10. Zadie aparţinând unui costum de 

mireasă din Ţara Lăpuşului, decorată cu 
păuni – prima parte a secolului al XX-lea

11. Pălărie feciorească din Ţara 
Lăpuşului, mijlocul secolului XX

 
12. Farfurie din centrul Baia Mare datată 

spre sfârşitul secolului al XVIII-lea
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13. Farfurie datată la 1900, realizată 
în centrul ceramic Baia Mare

 
14. Vulturul bicefal pe ancadramentul 

uşii de la casa Buftea Ştiopanul 
Sighetu Marmaţiei

15. Scaun din satul Ciuta – Ţara Codrului 
– sfârşitul secolului al XIX-lea

 
16. Şarpele şi îngerul de pe stâlpii 

porţii din Săliştea de Sus – Ţara 
Maramureşului – 1907

17. Masă din satul Larga-Ţara Lăpuşului 
cu reprezentarea şarpelui pe picior. 

– Sfârşitul secolului al XIX-lea

 
18. Leagăn pentru copil – Ţara 

Chioarului – începutul secolului XX
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19. Bâtă ciobănească din Ţara Lăpuşului 

reprezentând o luptă cu un şarpe

       
20. Bâtă ciobănească cu reprezentarea 

diavolului cu şarpele la picioare





DROBETA, Etnografie, XXIV/2014, p. 273–287

ASPECTE ALE dRAMATIzăRII SIMBOLICE 
ÎN CAdRUL OBICEIURILOR dE IARNă. 
ASPECTE SPECIFICE zONEI OLTENIA

Gabriela boangiu

AsPECTs syMbOLIqUEs DEs PROCEssIONs AVEC MAsqUEs 
PENDANT LEs FêTEs D’hIVER. AsPECTs sPéCIFIqUEs 

DE LA RéGION EThNOGRAPhIqUE DOLj

Cet article-ci présente les aspects symboliques des processions avec des 
masques. On rencontre les masques surtout pendant les fêtes d’hiver. Cette 
période, où le vieil an est changé contre un an nouveau, répresente le chaos qui 
a précédé la genèse; car chaque nouvelle apparition reprend la création spritu-
elle de l’Univers. Pour un moment le monde est dénué de l’ordre et les ésprits 
maléfiques peuvent plus facilement pénétrer l’Univers humain. L’apparition 
de ces ésprits est symbolisé par les processions avec des masques. Les forces 
du mal et celles du bien se confrontent, les „visages’’ grotesques sont bannis 
ou „tués’’ par les jeunes qui chantent les noëls. Les jeunes entourrent un per-
sonnage masqué representant un animal – ours, chèvre, cheval – qui apporte 
de nouvelles énergies pour assurer la rennaissance de la nature, la richesse 
et la fertilité de l’entière communauté humaine. On met en discussion aussi 
les aspects specifiques des processions avec des masques dans la région eth-
nographique Dolj. 
Mots clés: masqués, fêtes chretiennes, pensée symbolique, masques animali-
ers, masques humains
Cuvinte cheie: mascați, sărbători creștine, gândire simbolică, măști animaliere, 
măști umane

Apariţia măştii – vehicol precreştin între spaţiul sacru şi cel profan, în cadrul 
unor sărbători creştine, este dovada exemplară a corelaţiei sincretice între calen-
darul popular păgân şi cel creştin.

Întâlnită în anumite momente bine determinate, niciodată aleatorii, în 
viaţa comunităţilor săteşti, masca se înscrie în universul elementelor care vin să 
confirme faptul că fiinţării omeneşti îi este constitutivă gândirea simbolică, iar 
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manifestările religioase au fost dintotdeauna – cel puţin din zorii speciei homo 
sapiens – „dovezile eminentei facultăţi de simbolizare”1 a omului. 

Prezenţa măştilor în cadrul diverselor ritualuri din spaţiul etnografic româ-
nesc a făcut obiectul a numeroase studii şi cercetări, dintre care putem menţi-
ona: „Măştile populare” (Romulus Vulcănescu), „O mască” (H.H. Stahl), „Mitologie 
românească” (Mihai Coman). Marianne Mesnil s-a aplecat de asemenea asu-
pra acestei fascinante problematici. Astfel, în volumul „Etnologul, între şarpe şi 
balaur” abordează tema în cadrul studiului „Cârnelegi şi măşti în România”. Elena 
Niculiţă-Voronca redă în lucrarea „Datinile şi credinţele poporului român” infor-
maţii autentice, culese pe parcursul cercetărilor de teren, referitoare la apariţia 
alaiurilor cu măşti, alături de numeroase relatări despre mituri, legende, basme, 
povestiri, colinde româneşti, pe care le-a consemnat cu fidelitate. Despre simbolis-
tica măştii, aşa cum apare în cultura indo-europeană, dar şi asiatică şi chiar nord-
americană, vorbeşte şi Jean Chevalier în binecunoscutul „Dicţionar de simboluri”.

Momentele esenţiale-întotdeauna clar fixate de tradiţia românească, în care 
întâlnim aceste „chipuri” adesea groteşti, înspăimântătoare – sunt conexate unor 
evenimente, fie unor evenimete din viaţa unui membru al comunităţii săteşti 
(în cadrul unui ceremonial funerar), fie unor etape din viaţa întregii colectivităţi, 
în funcţie de necesitatea reglării unor ritmuri cosmice (ciclul anotimpurilor, cel 
vegetaţional şi cel pastoral).

Orice trecere de la vechi la nou, orice astfel de transformare – atât în planul 
ciclicităţii naturii, cât mai ales în planul social – provoacă o criză, o plasare sub 
semnul incertitudinii. De aceea în astfel de situaţii întâlnim anumite reglementări 
simbolice, iar dramatizarea, „punerea în scenă” asigură – prin joc – întemeierea 
noului stadiu (fie că este vorba de noul an, de un nou ciclu vegetaţional sau de o 
nouă condiţie socială – iniţierea tinerilor, căsătorie, moarte). Această artă teatrală 
populară devine prin excelenţă principalul mijloc de a ţine sub control instabilita-
tea inerentă oricărei schimbări. 

Marianne Mesnil consemna, în urma cercetărilor de teren desfăşurate în 
1973, în România, mai precis în Moldova, că jocurile mascaţilor se desfăşurau atât 
în curtea aproape a fiecărei gospodării, cât şi în centrul satului unde „avea loc un 
concurs de jocuri de măşti, în faţa unui numeros public”2. Jocul cu masca de urs 
ocupă un loc central în rândul acestor procesiuni, structurându-se conform unui 
„scenariu în trei timpi”3: dans (viaţă), cădere (moarte), dans (înviere). Animal de 
excepţie, prin puternica sa asemănare cu omul (poziţia bipedă uneori, alimenta-
ţia – este omivor, nu carnasier, inteligenţa etc.), ursul, poate datorită şi ritmicităţii 
vieţii sale (activitate – hibernare – activitate), întruchipează simbolul renaşterii, 
al revigorării energiilor consumate şi al refacerii forţelor unui nou ciclu de viaţă.

1 Gilbert Durand, Aventurile imaginii. Imaginaţia simbolică. Imaginarul, Bucureşti, Editura Nemira, 
1999, p. 171 

2 Marianne Mesnil, Etnologul, între şarpe şi balaur, Bucureşti, Editura Paideia, 1997, p. 213
3 Ibidem, p. 213
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Acest lucru devine evident dacă analizăm şi alte aspecte: în primul rând pozi-
ţionarea zilelor ursului în momentele de mijloc, de cumpănă ale anotimpului, 
când forţele acestuia au atins preaplinul, iar acum sunt în scădere/se diminuează: 
Stretenia – 2 februarie, Macoveiul – 1 august şi cele două Sâmbete ale Ursului – 
una celebrată toamna, în preajma zile de 30 noiembrie, ziua Sfântului Andrei, alta 
primăvara, în jurul sărbătorii Sfântului Lazăr4. Înţelegem, aşadar, de ce momentul 
culminant al anului, în care întâlnim jocul cu masca de urs este chiar perioada 
sărbătorilor de iarnă, căci atunci se schimbă vechiul an – vlăguit, bătrân, consu-
mat, cu un an nou, ale cărui forţe trebuie să-şi găsească făgaşul normal. Scenariul 
viaţă – moarte -înviere este caracteristic şi măştilor cornute, care constituie un alt 
tip special de mascaţi. Astfel, în funcţie de diferite zone etnografice întâlnim fie 
capra, cerbul sau „figuri de animale fantastice, precum brezaia – un soi de capră 
cu cioc lung de barză sau turca, înrudită cu turon – ul sărbătorilor slave”5. 

În această perioadă a sărbătorilor de iarnă îşi fac apariţia şi alaiurile groteşti, 
zgomotoase, ale unor personaje mascate, numite uneori „urâţi”, alteori „uncheşi” 
sau „moşi”, nume ce trimit la un arhaic cult al strămoşilor. „Moşii’’apar în aceste 
momente neclare ale anului, când există o breşă între lumea de aici şi lumea de 
dincolo. Însă această incursiune a sufletelor morţilor printre cei vii nu se reali-
zează decât prin intermediul unor practici magico-religioase strict reglementate, 
pentru a nu periclita viaţa întregii colectivităţi, asigurându-se astfel armonia din-
tre cele două lumi. „Moşii” trebuie respectaţi pe tot parcursul anului prin diferite 
practici magico-religioase, pentru a le câştiga bunăvoinţa, căci ei sunt intermedi-
arii dintre aceste două lumi, ei asigură transferul energiilor purificatoare, regene-
ratoare către spaţiul uman, sanctificând lumea.6 

Întâlnim aceste personaje mascate („moşii”, „uncheşii’’ sau „urâţii”) şi în 
cadrul jocurilor de priveghi, situaţii care, deşi nu constituie obiectul studiului nos-
tru în mod direct, relevă totuşi câteva aspecte specifice dramatizării simbolice, 
mai ales în ceea ce priveşte rolul acesteia în gestionarea, bineînţeles simbolică, 
a circulaţiei energiilor – pozitive sau negative, în spaţiul uman. Astfel, Romulus 
Vulcănescu trasează caracteristicile generale ale ceremonialului funerar, anali-
zând elementele de artă teatrală, specifice unui caz particular: Gogiu – un „spec-
tacol funerar”, care până în preajma celui de-al doile război mondial se reprezenta 
în sudul Moldovei.7 Scenariul acestui ceremonial funerar respectă aceeaşi struc-
tură în trei timpi (viaţă – moarte – înviere), întâlnită şi în cazul tipului de jocuri 
cu măşti „moarte – resurecţie’’. Ritualul are de această dată scopul precis de a 
integra sufletul mortului în lumea de dincolo, învierea sa producându-se în „cea 

4 Mihai Coman, Mitologie populară românescă, vol. I, Editura Minerva, Bucureşti, 1986, p. 181
5  Marianne Mesnil, op. cit., p. 214
6 Mircea Eliade, Aspecte ale mitului, Bucureşti, Editura Univers, 1978, p. 40–41 apud Marcela 

Bratiloveanu – Popilian, Aspecte ale obiceiurilor de Crăciun din zona Mehedinţilor, în „Arhivele 
Olteniei’’, Serie Nouă, nr. 7, 1992, p. 141

7 Romulus Vulcănescu, Gogiu – un spectacol funerar, în REF, tom 10, nr . 5–6, 1965, p. 613
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lume’’, iar prezenţa sugerată a calului psihopomp evidenţiază acest fapt. Se înlă-
tură astfel riscul ca sufletul decedatului să rătăcească în spaţiul uman, precum şi 
pericolul ca acesta să intre în slujba unor duhuri malefice care ar ameninţa astfel 
comunitatea celor vii. 

H. H. Stahl, în articolul „O mască”, sublinia existenţa aceleiaşi griji a întregii 
comunităţi de a împiedica mortul să distrugă ordinea spaţiului uman, grijă medi-
ată simbolic de „masca nerejeană funebră”, de grotească factură, „cu ochi de tini-
chea şi late buze roşii’’.8

Un loc aparte în bestiarul măştilor tradiţionale îl ocupă calul, reprezentat 
simbolic prin jocul „Căiuţilor”, în zona etnografică a Moldovei, pus în scenă de 
grupul tinerilor aflaţi la vârsta căsătoriei care performeză în faţa fetelor de mări-
tat din sat, Marianne Mesnil situând acest dans „în perioada când se încheie ali-
anţe matrimoniale, între ciclul sărbătorilor de Anul Nou şi postul Paştilor”9.

Observăm că simbolul calului îşi schimbă în acest caz „valoarea psihopompă”10 
pe care o avea în cadrul anumitor ceremonii funerare. Depăşind statul animalului 
funerar care poartă şi protejează pe mort atât în timpul funerariilor, cât şi după 
aceea, calul apare acum drept un animal solar, protector al fecundităţii, iar jocul 
„Căiuţilor” se înscrie unui cerc mai larg de practici magico-religioase iniţiate pen-
tru a asigura fertilitatea Noului An, atât în ceea ce priveşte oamenii, cât şi natura. 

În paralel se desfăşurau, într-un registru al ironiilor moralizatoare, „Nunta 
românească”, „Nunta ţigănească”, „Moşul şi baba” – alaiuri de mascaţi, totdeauna 
bărbaţi (mirele, mireasa, cumnantul de mână, popa, dascălul etc.), ce caricaturi-
zau defectele umane. Elena Niculiţă – Voronca redă informaţii despre un obicei 
specific satelor din Bucovina, existent încă la începutul secolului al XX-lea, numit 
„malanca” şi care consta din improvizaţiile teatrale a două măşti: moşul şi baba, 
care, pe lângă satirizarea conflictelor dintre soţi, nu uitau să penalizeze şi lenea 
– dacă era cazul, a fetelor de măritat, mânjind cu funingine casele neîngijite ale 
acestora.11 Acest exemplu de artă teatrală populară ce aduce în prim-plan dis-
funcţiile care ameninţă instituţia căsătoriei, se înscrie în sfera mai largă a unor 
ritualuri ce permit încălcarea, întotdeauna simbolică şi într-un cadru bine stabilit 
dinainte, a unor reguli ale comunităţii. Se asigură astfel defularea „controlată” a 
unor frustrări acumulate pe parcursul vechiului an, şi care ar putea deveni peri-
culoase pentru întreaga viaţă socială a respectivei comunităţi dacă nu ar găsi o 
cale de manifestare inofensivă. Această dramatizare simbolică este o „supapă”/ 
un „debuşeu” care include aproape întotdeauna elemente hilare, ludice, opuse 

8 H. H. Stahl, O mască, în „Criterion’’ – Revista de arta, litere şi filosofie, Anul I, Nr.2, 15 Octombrie 
1934

9 Marianne Mesnil, op. cit., p. 214
10 Fernard Benoit, L’heroisation equestre, Aix-en-Provence, 1954, p. 87 apud Romulus Vulcănescu, 

op. cit., p. 621
11 Elena Niculiţă-Voronca, Datinile şi credinţele poporului român, Iaşi, Editura Polirom, Colecţia 

PLURAL M, 1998, p. 92–93
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agresivităţii pe care încearcă să o tempereze; ea contribuie de fapt la menţinerea 
ordinii existente. 

Persoanjele mascate pot întrupa şi spirite malefice, care invadează spaţiul 
comunităţii săteşti. Lor li se opun cetele de colindători, care aduc cu ei uneori 
o mască benefică (ursul, calul etc), a căror menire apotropaică şi propiţiatoare 
este evidentă. Lupta dintre cetele de măşti simbolizează lupta dintre forţele bine-
lui, ale luminii şi cele ale întunericului, ale răului. Colindătorii alungă sau „ucid” 
simbolic „chipurile” groteşti, făcând să dispară nu numai măştile malefice, ci şi 
energiile negative ale distrugerii. „Masca operează ca un fel de catharsis, ea nu 
ascunde, ci, dimpotrivă, dezvăluie tendinţele inferioare ce trebuie izgonite”.12

Corespondenţele dintre calendarul păgân şi cel creştin oferă fundamentul 
credinţei că lumina este întrupată în fiinţa Domnului Iisus Hristos, „bine determi-
nat în mituri drept «soarele»”13. Naşterea sa în mijlocul iernii întăreşte încrederea 
în revigorarea unui nou ciclu cosmic. Astfel, elementele de artă teatrală speci-
fice perioadei precreştine, tind să se estompeze treptat de-a lungul timpului sub 
influenţa noii religii, fiind compensate însă de un bogat repertoriu de creaţii lirice, 
colinde, care vestesc evenimentul hristic, nu fără a păstra însă anumite elemente 
păgâne în structura lor. Acest aspect caracterizează şi zona etnografică a Olteniei, 
unde, în ciuda faptului că elementele spectaculare sunt destul de rare compara-
tiv cu zone etnografice ca Moldova şi Maramureş în care acestea sunt foarte bine 
reprezentate, se constată totuşi anumite reminiscenţe de artă teatrală populară, 
care confirmă fundamentul comun, precreştin al acestor obiceiuri din întreg spa-
ţiul românesc.

Printre obiceiurile de iarnă specifice acestei regiuni (plugul, pluguşorul şi 
buhaiul, „încurarea cailor”, semănatul etc.) există anumite tradiţii ce păstrează 
aspecte specifice dramatizării simbolice, cum sunt căluşul de iarnă din Satul 
Hunia şi obiceiul numit Gogoriţa – astăzi dispărut, ambele aflându-se într-o 
strânsă legătură cu datina „păzitul fântânilor” sau „păzitul apelor”14. 

„Păzitul fântânilor” sau „păzitul apelor” se desfăşoară în noaptea de 6 spre 7 
ianuarie, în sudul judeţului Dolj (Poiana Mare, Dobridor, Golenţi), în satele aflate 
în zone intens circulate, unde exista pericolul „spurcării” apelor15, ritualul având 
menirea de a responsabiliza generaţia tânără în direcţia păstrării curăţeniei apei, 
de a face vizibilă importanţa acestui element vital – apa, pentru întreaga comuni-
tate. Astfel putem interpreta participarea flăcăilor de 16–20 de ani la acest ritual. 
Ei trebuie să păzească fântânile/apele pe parcursul întregii nopţi, deoarece apa, 
simbol al vieţii, este ameninţată de spiritele malefice care pătrund în spaţiul 

12 Jean Chevalier, Gheerbrant, Alain, Dicţionar de simboluri, Editura Artemis, Bucureşti, 1995, 
p. 273

13 Elena Niculiţă-Voronca, op. cit., p. 21
14 Ştefan Enache, Teodor Pleşa, Zona etnografică Dolj, Bucureşti, Editura Sport – Turism, 1982, 

p. 112
15 Ibidem, p. 112
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uman cu mult mai multă uşurinţă în această perioadă a anului. Bătrânii satului 
provoacă simbolic tinerii pentru a le trezi vigilenţa, aruncând tărâţe de grâu sau 
porumb în fântâni sau mânjind cu funingine tinerii care nu au învins somnul16. 
Acest obicei aminteşte de probele iniţiatice destinate cetelor de feciori în cadru 
unor ritualuri de trecere. 

„Gogoriţa”– obiceiul care se desfăşoară în ziua următoare „păzitului fântâni-
lor’’– antrenează aceiaşi feciori în organizarea unor alaiuri de mascaţi, elementul 
cosmic central fiind de această dată focul. Dincolo de aspectul de divertisment 
al acestei procesiuni, putem descoperi legătura directă a acestui obicei cu cel al 
aprinderii focurilor rituale – ca „replici terestre ale Soarelui, menite să-l «ajute» să 
depăşească momentul de criză” al iernii17. Tinerii – îmbrăcaţi în cojoace întoarse 
pe dos, mânjiţi pe faţă cu funingine, mânau prin sat un car tras de boi cu coarnele 
acoperite tot de cenuşă, în care aşezau o sobă veche în care făceau foc18 – creează 
dezordine tocmai pentru a „consuma” şi ultimele rămăşiţe ale anului vechi – sim-
bolizate de cenuşa prezentă în recuzita acestui obicei. 

Căluşul de iarnă din satul Hunia, judeţul Dolj, reuneşte numeroase aspecte 
specifice jocurilor cu măşti din zone etnografice româneşti. „Căluşerii”, aceiaşi 
tineri care au participat şi la obiceiurile prezentate anterior – „păzitul apelor” şi 
„Gogoriţa” – amintesc de practicile magico-religioase menite să sporească fecun-
ditatea, rodnicia; acest obicei vesteşte totodată apropiata sosire a perioadei pro-
pice alianţelor matrimoniale. 

Ceata – alcătuită din vătaf, gogoroi, mireasă, cumnat de mână şi alţi 5 sau 
7 căluşeri, face prezent în spaţiul comunităţii săteşti simbolul calului, care, pe 
lângă funcţia apotropaică pe care o îndeplineşte, asigură şi fertilitatea noului an. 
„Constituirea cetei se făcea fără jurământ. Vătaful era conducătorul cetei. El ale-
gea căluşerii din rândul tinerilor din sat şi conducea jocul”.19 Gogoroiul era perso-
najul mascat al acestui alai, „avea dinţi din boabe de fasole, nas din ardei şi faţa 
boită cu funingine din vatră. În loc de bici purta un geac (trăistuţă) cu cenuşă pe 
care o arunca pe cei ce împiedicau drumul căluşerilor”20. Această pedepsire ritu-
ală avea drept scop crearea unui „culoar” favorabil transferului unor energii puri-
ficatoare în spaţiul comunităţii săteşti, prin prezenţa unui animal solar – calul. 
Orice încercare – voită sau nu, mai mult sau mai puţin conştientizată – de a opri, 
de a bloca acest transfer, trebuia să fie penalizată. Cum se realiza acest lucru? Prin 
subsumarea gestului de împotrivire sferei vechiului ciclu cosmic, epuizat, lipsit 
de forţa de a se mai opune noului an. Simbolic, această subsumare se realiza prin 
împroşcare, mânjire cu cenuşă – urme ale „arderii”, „consumării” vechiului an. 

16 Ibidem, p. 112
17 Georgeta Niţu, Simbolistica soarelui şi a focului în obiceiurile calendaristice din Oltenia, în 

„Arhivele Olteniei, Serie Nouă, nr. 17, 2003, p. 263
18 Ştefan Enache, Teodor Pleşa, op. cit., p. 113
19 Ibidem,p. 114
20 Ibidem, p. 114
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Astfel forţele celui care împiedica dansul căluşerilor erau diminuate, ele nu mai 
puteau opri aşadar transferul energiilor purificatoare în spaţiul uman. 

Masca reprezintă un vehicol al unor energii cosmice, un mediator între spa-
ţiul sacru şi cel profan, iar dramatizările simbolice în care este prezentă masca 
„re-prezintă” uneori adevărate cosmogonii, asigurând regenerarea timpului şi a 
spaţiului. 
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