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PROLEGOMENE LA UN BESTIAR MITOLOGIC AL 
BASMULUI FANTASTIC ROMÂNESC. (VI) CALUL

Costel Cioancă 

Abstract: In an expected mythological bestiary of the fantastic Romanian fairy 
tale, which is being drafted, the horse obviously has a very important role. 
Symbol of beauty, diligence and animal magnificence, it is one of the archetypes 
that mankind has written in memory, being present in the imagination of man-
kind from ancient times. 
Therefore, the present study mythanalyzes the sociocultural and symbolic 
aspects, references, and valences taken by this animal over time in the collective 
mentality. On the typical of the other studies already published about animals 
(bear; stag; wolf; snake; ox/bull), we have ordered the rich and complex mate-
rial in a mythological, ethnological, and later on the dynamics, structure and 
symbolism taken by to the horse at the level of the fantastic epic of Romanian 
fairy tale.
Keywords: imaginary, horse, bestiary, mythology, Romanian fairy tale

Cuvinte cheie: imaginar, cal, bestiar, mitologie, basm românesc

Preambul
Calul, simbol al frumuseţii, hărniciei şi măreţiei animaliere1, se constituie, 

prin complexul simbolism atribuit de toate popoarele şi în toate zonele în care a 

1 De altfel, sintetic şi diseminatoriu deopotrivă, ca un reflex imaginal al acestor calităţi deţinute 
de către cal şi urmărind transcenderea simbolică a acestor calităţi asupra produselor lor tehnic-
mecanice, o serie întreagă de companii auto şi-au realizat logo-ul pe această predeterminare 
noematică. Amintesc aici, pe lângă celebrul cavallo rampante al firmei Ferrari, altele: mustangul 
în (de)plină alergare al companiei Ford, devenit în timp, graţie performanţelor tehnice şi liniilor 
estetice, un brand de sine stătător în cadrul companiei-mamă (Ford Mustang); calul cu aripi 
(Pegasus) al companiei italiene AAC (Auto Avio Construzioni); calul de pe sigla firmei Antonio 
Carraro SP, producătoare de tractoare şi unelte agricole, şi o altă companie italiană, producă-
toare tot de tractoare (Societa Italiana Ernesto Breda, prescurtat Breda), folosindu-se, la logo, 
tot de un cal; avem, apoi, diferite ipostazieri ale calului (afrontat, în alergare, în zbor) la alte 
companii precum IRUM Reghin, România (producător de tractoare), KamAZ (Rusia), Adi Putro 
Wirasejati (Indonesia), Arnolt (USA), Baojun (China), Pegaso (Spania) etc. 



14   |  Costel CioanCă

fost prezent, ca unul dintre „arhetipurile fundamentale pe care omenirea şi le-a 
înscris în memorie”2. Conturând una dintre cele mai polimorfe ipostaze mitice 
acordate unui animal (solar, acvatic, celest, chtonian, cosmogonic, eroic, demo-
nic), el este prezent în toate genurile literaturii populare, în zodiace (vezi semnul 
omonim din zodiacul chinezesc), sărbători şi obiceiuri populare, în medicina şi 
magia populară, dar şi în iatrosofie3, în jocuri şi ornamente, discipline sportive 
(olimpice)4 etc. 

Chtonian la origine, devenit apoi solar şi uranian, calul a generat în imagi-
naţia oamenilor şi a civilizaţiilor (pre)istorice, un întreg univers de credinţe, idei, 
mituri, rituri şi ritualuri. De altfel, potrivit autorilor citaţi supra, un singur animal 
al bestiarului simbolic îl poate întrece în subtilitate (simbolică) pe cal; anume, 
şarpele, animal „repartizat mai egal pe toate continentele şi care, ca şi el, se pre-
linge aidoma timpului, de jos în sus şi de sus în jos, între infern şi ceruri”5. 

Iată de ce, în demersul meu care vizează conturarea unui bestiar mitologic al 
basmului fantastic românesc6, calul are, prin valenţele acordate de către mentali-
tarul tradiţional, un loc aparte, sugestiile critice având la bază aspectele arhaice, 
etnofolclorice şi moderne sub care a fost valorizat acest animal. Cum prezenţele 
şi referinţele socioculturale, reperele şi valorizările simbolice ale acestui animal 
sunt multe, diverse, complexe şi de o intensitate profundă, am ales, pe tipicul stu-
diilor deja publicate despre alte animale, să împart bogatul material despre cal 
într-un dosar mitologic, unul etnologic, într-un final oprindu-mă şi asupra dimen-
siunilor avute de acest animal la nivelul basmului fantastic românesc. Acestora 
adăugându-le, firesc, unele concluzii.

Dosarul mitologic
S-a spus că „nici o transpunere în limbaj nu poate înlocui unicitatea extazului 

vizual”7. Or, exact asta se poate constata la documentarea imaginarului generat, 
în timp şi spaţiu, de către cal asupra majorităţii culturilor/civilizaţiilor (pre)isto-
rice. Imaginile simbolice din care se pot culege date importante despre rolul jucat 
2 Chevalier, Gheerbrant 2009, p. 179. 
3 Spre exemplu, o interesantă perpectivă asupra imageriei generate de către acest animal al bes-

tiarului şi folosirea lui la nivelul psihoterapeutic, ne-o oferă Herrman 1995.
4 Vezi Amendt, Wacker 2012.
5 Chevalier, Gheerbrant 2009, p. 179; sublinierea este a autorului.
6 Din perspectiva fenomenologic-hermeneutică a obiectivizării atributelor şi valenţelor acordate 

de către imaginarul tradiţional animalelor, sălbatice sau domestice, cu care intrau în contact 
economico-cotidian, magico-ritualic, pentru preconizatul volum dedicat bestiarului mitologic 
al basmului fantastic românesc, am selectat animalele care au generat valori cuantificabile la 
un universal simbolic. Astfel, apărute deja sunt studiile dedicate ursului (Cioancă 2016a), şar-
pelui (Cioancă 2017a; 2018a), lupului (Cioancă 2017b), cerbului (Cioancă 2018b), boului/taurului 
(Cioancă 2018b), altele (dedicate porcului/mistreţului; câinelui; vulpii; pisicii; iepurelui; oii/berbe-
cului; caprei/ţapului; şoarecelui; peştelui), fiind în curs de publicare sau redactare. 

7 Wunenburger 2009, p. 28.
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de cal de-a lungul istoriei omenirii, sunt multe, (dez)articulate entropic, într-un 
raport specific de semnificanţă cu respectiva cultură/civilizaţie. Fie că vorbim de 
tarpan8, de calul sălbatic de pădure (Equus ferus sylvaticus) sau de celebrul cal 
Przewalski9, toate aceste vechi rase de cai au generat asupra populaţiilor umane 
din respectivele zone, numeroase şi interesante experienţe senzoriale, afective, 
imaginare10. Firesc, deci, calul este unul dintre cele mai evocate animale de către 
mitologia clasică, fie din ipostaza de tovarăş de aventură pentru unii zei sau eroi, 
fie de victimă de sacrificat întru cinstirea unor zeităţi ori, pur şi simplu, de crea-
tură fantastică11. 

a. Literatura
Iniţial, înaintea de domesticirea lui, vânat probabil (şi) pentru hrană, abia 

apoi utilizat ca mijloc de locomoţie, în scop economic, cinegetic ori militar, acest 
animal a avut, în mintea şi în sistemul simbolic al oamenilor preistorici, o gre-
utate şi importanţă ontologică vădită. Lucru subliniat, în mod repetat, de către 
cercetătorii care au studiat reprezentările cu cai ale artei paleolitice12, cu recente 
descoperiri similare şi în spaţiul românesc13. 
8 Equus ferus gmelini – specie sălbatică de cai, prezentă ca atare până la sfârşitul secolului al XIX-

lea, cu răspândire în jurul Mării Negre. Actualmente, numeroase herghelii de tarpan se cresc în 
Mongolia şi China.

9 Calul Przewalski (Equus ferus przewalski), supranumit şi „calul sălbatic străvechi” sau „calul 
Tahi” (Takhi), cu răspândire la est de Urali. Din tarpan descind rasele uşoare de cal – arab, ahal-
techin, calul moldovenesc etc., în timp ce din calul Przewalski (numit şi „calul sălbatic asiatic” 
sau „calul sălbatic mongol”), descind mustangul american şi brumby australian (sunt, de fapt, 
cai sălbăticiţi ce provin din foşti cai domesticiţi şi lăsaţi liberi).

10 Spre a nu aglomera în mod inutil aparatul critic cu detalii tehnice vizând istoria calului, din 
extrem de bogata literatură de specialitate privind rasele de cai, procesul de domesticire şi rolul 
jucat de acestea la nivelul economiei şi imaginarului uman, am ales spre exemplificare operele 
lui Clutton-Brock 1992, Disgard 1994, Kelekna 2009, Leroy 1995, Levine 2005, Walker 2008. 

11 Fiind foarte bine documentat arheologic pentru Grecia, calul este prezent pe numeroase arte-
facte (vase, sculpturi, frize, obiecte de podoabă, arme etc.). Astfel, pe frizele Parthenonului, spre 
exemplu, sunt reprezentaţi mai mult de 230 cai; avem numeroase (şi, în timp, devenite celebre) 
vase cu cai (tema Ippias Poseidon – Ippia Athena fiind printre cele mai abordate, precum şi tema 
Hippi athanatoi, caii nemuritori ai unor zeităţi – caii şi carul lui Ares de pe o amforă ateniană 
de secol IV î.e.n, Muzeul Luvru; carul şi caii lui Poseidon – pe un dinos athenian, datat sec VI. 
î.e.n., vas din colecţia British Museum; Trojanos Ippos, vas celebru, datat sec. VII î.e.n. şi aflat 
la Mykonos Museum etc.). Pentru detalii privind rolul calului în Grecia antică, vezi Anderson 
1961; Eaverly 1995; Schertz, Stribling 2017. Pentru istoria şi prezenţa calului în religia şi arta altor 
popoare şi civilizaţii, a se vedea Kammenhuber 1961; Hyland 2003; Pickeral 2006; Schmitt 2013. 

12 Din multitudinea de surse bibliografice care încearcă recuperarea şi/sau creionarea unui sistem 
de gândire şi reprezentare simbolică înainte de apariţia limbajului (articulat), cu analize expli-
cit-aplicate imaginilor cu cai, amintesc, pentru acurateţea demersului ştiinţific şi importanţa 
concluziilor, Chauvet et alii 1996; Clottes 2003; Pigeaud 1999; 202, 2007, astfel de analize fiind, în 
mod evident, mult mai numeroase. Într-un studiu emblematic pentru analiza speciilor prezente 
în arta paleolitică, M. W. Scardovelli (2015, p. 1480) opina, în legătură cu repartiţia speciilor pic-
tate la Lascaux: „I recorded 559 horse images (56% of all the images in this cave)”… 

13 Vezi Ghemiş et alii 2011.
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Firesc, sunt numeroase prezenţele imaginare şi scenariile ritualice cu cai, 
unele documentate arheologic, şi în epocile istorice de după paleolitic. Avem, 
astfel, interesante cercetări privind prezenţa calului şi rolul extrem de important 
jucat de acesta în cadrul unor comunităţi eneolitice14, de epoca bronzului15 ori 
epoca fierului16. Aici, la artefactele şi/sau sacrificiile privind calul, trebuie amintită 
recenta descoperirea de la Pocklington, Yorkshire. Este vorba de un car de luptă 
aparţinînd unui războinic al culturii Arras, cultură din epoca fierului din Yorkshire, 
la acesta fiind înhămaţi 2 cai, probabil îngropaţi de vii şi cu capetele afară; alături 
a fost dezvelit un schelet de războinic cu corpul străpuns de 9 suliţe, ambele mor-
minte fiind bogat garnisite cu artefacte17. 

Chiar fără a insista asupra acestui subiect, amplu şi intens dezbătut de către 
specialişti, pentru perioada cuprinsă între sfârşitul eneoliticului şi epoca bron-
zului, o menţiune specială merită problema sceptrelor de piatră în formă de 
cap de cal, documentate arheologic şi în arealul românesc18. Descoperite într-
un număr relativ mare şi în România (cele mai semnificative sunt cele desco-
perite la Ciolăneştii din Deal, jud. Teleorman; Sălcuţa, jud. Dolj; Casimcea, jud. 
Tulcea; Fitioneşti, jud. Vrancea; Pietroasele, jud. Buzău; Vinţu de Jos, jud. Alba; 
Fedeleşeni, jud. Iaşi etc.), aceste sceptre modelate sub forma unui cap de cal, se 
pare că aveau o dublă semnificaţie în cadrul respectivei comunităţi preistorice: 
semn distinctiv-social şi magico-religios19.

Pentru perioada antichităţii clasice, cea care manifestă prin mitografiile scrise 
de unii autori, un dinamism deosebit de organizare a imaginariilor cu cai, avem 
numeroase şi importante contribuţii privind acest animal. Sunt abordate, analitic 
sau discursiv, subiecte cu cai privind: onomastica acestuia la diferite popoare20; 
organizarea social-instituţională21; regimul juridic22; aspecte ritualice23, militare24, 
artistice25; hermeneutica acestui animal26 etc.
14 Kuzima 2010; Anthony, Brown 2000.
15 Albenda 2004 (car de luptă din palatul lui Ashurnasirpal al II-lea, fig. 2; car elamit de luptă – fig. 

4; o vânătoare regală de cai sălbatici, reprodusă după relieful din palatul regal din Ninive – fig. 
5–6 etc.); Maldre, Luik 2009; Mallory 1981; Strechie 2014; Taylor 2015; Zarins 1986.

16 Anthony 1995; Haimovici 1987; Sîrbu 2004; Van Eetvelde 2015.
17 https://www.bbc.com/news/uk-england-humber–39431371 (accesat la 08.10.2018).
18 Ciugudean 1998; Dumitrescu 1955; 1972; Harţuche 2004–2005.
19 Potrivit unor specialişti, „Sceptrul era purtat de aceeaşi persoană cu atribuţii de şef de trib şi 

mare preot” (Harţuche 2004–2005, p. 79).
20 Delamarre 2018.
21 Bliujiene 2009 (volumul cuprinzând secţiuni cu studii dedicate domesticirii calului, echipamen-

tului ecvestru pentru luptă, rolului jucat de cal în războaie, simbolismului avut de acest animal 
la diferite popoare, imaginariilor calului în arta antică, prezenței și rolului avut în etnoarheolo-
gie şi folclor etc.); Nistorescu 2014.

22 Sâmbrian 2014.
23 Kosmetatou 1993; Riboud 2003.
24 Blaineau 2015.
25 Ivantchik 2002; Sparkes 1971.
26 D`Agostino 2006–2007; Ştefan 2014.
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Evul Mediu, cel care ne-a oferit, prin intermediul dramei shakespeariene 
Richard al III-lea, celebrul „un cal, un cal, regatul meu pentru un cal!”27, aduce şi 
el în prim-planul analizelor ştiinţifice cu calul ca pandant, o serie de interesante 
abordări28, uneori documentate şi plastic-arheologic29. 

b. Imaginarii, zeiţăţi, ritualuri
Dosarul mitologic al calului trebuie să cuprindă, în mod obligatoriu, şi mani-

festările imaginale de tip mitic (zeităţi, teme, motive, sărbători, fiinţe hipomorfe 
etc.), care, mai ales pentru epoca antichităţii clasice, nu sunt deloc puţine sau 
neglijabile sub aspect fenomenologico-hermeneutic. După confruntarea dintre 
titani şi olimpieni, Poseidon încearcă să o violeze pe sora sa, Demetra. Pentru 
a scăpa de această ruşine, zeiţa se va metamorfoza într-o iapă şi se va ascunde 
între iepele dintr-o turmă de cai; Poseidon se face armăsar şi o violează, din acest 
incest rezultând Areion (cal legendar care a aparţinut multor eroi, printre care şi 
Hercule) şi Despoina, zeiţa venerată în misteriile din Arcadia. Foarte cunoscut este 
episodul metamorfozării fiicei centaurului Chiron cu nimfa Chariclo, Ocyrhoe, în 
iapă, motivul fiind pătrunderea şi prezicerea tainelor viitorului30, plasticitatea 
acestei transformări meritând citarea:

[…]Destinele nu mă mai lasă, ele mă împiedică să spun mai multe şi folosinţa vocii 
îmi este oprită. Nu e bună de nimic ştiinţa care mi-a atras mânia puterii divine; aş 
fi vrut mai bine să nu cunosc viitorul. Iată, mi se pare că-mi este răpită faţa ome-
nească. Iată că simt nevoia să mănânc iarbă şi să alerg pe întinsul câmpurilor. Mă 
schimb în iapă, cu corpul înrudit cu al tatălui meu. Dar, totuşi, de ce sunt eu schim-
bată în întregime, pe când tata este numai pe jumătate?31

La romani avem, nu doar divinităţi care ocroteau caii şi măgarii – Epona celto-
romanilor (numită şi „Iapa divină”)32, ci şi numeroase sărbători dedicate cailor 
27 Adevărul despre penultima bătălie din Războiul celor două roze, cea de la Bosworth (22 august 

1485), este altul, majoritatea autorilor care s-au aplecat asupra acestui subiect şi citând croni-
cari ai vremii, fiind de acord că Richard al III-lea, pierzându-şi calul, a refuzat orice ajutor, lup-
tând şi murind pe câmpul de luptă (vezi, spre exemplu, Gravett 1999, p. 73). Un episod asemă-
nător avem menţionat (magistral, de Ion Neculce în „O samă de cuvinte”), în istoria Moldovei: în 
timpul luptei de la Şcheia (1486), Ştefan cel Mare îşi pierde calul, un soldat, Purice, oferindu-i-l 
pe al său spre a scăpa… 

28 Andematten et alii 2015; Clark 1995; Fern 2007; Iftimi 2006; McCabe 2007; Prévot, Ribémont 
2000; Wiczolkowki 2009 etc.

29 Aici aş aminti figurinele reprezentând cai şi chiar şei miniaturale (vezi, de exemplu, fig. 10–11 la 
Teodor 2015), ceea ce denotă, o dată în plus, importanţa şi rolul jucat de către acest animal la 
nivelul comunităţilor medievale. 

30 Despre implacabilitatea (cunoaşterii) Destinului în mentalitarul antic, am vorbit in extenso în 
Cioancă 2018d. 

31 Ovidius 1972, II, p. 91–92.
32 Această zeitate avea un cult şi pe teritoriul Daciei romane, după cum o atestă unele altare dedi-

cate ei – vezi, pentru problemă, Bogdan, Timoc 2010, fig. 1, cu bibliografia aferentă subiectului. 
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(prezentări de cai, întreceri cu cai, sacrificii de cai) – Ludi Equiria (27 februarie)33; 
Equiria (14 martie); Transvectio Equitum (15 iulie); Probatio Equorum (14 septem-
brie); October-Equus (15 octombrie) 34. 

Vorbindu-ne despre omul transformat în cal sau despre omul-cal (centaur), 
deopotrivă posedat şi iniţiat35, cu o sexualitate debordantă şi capricioasă36, 
avem un alt cunoscut episod mitologic; anume lupta dintre fiinţele hipomorfe 
numite centauri cu lapiţii37. Un alt episod mitologic cvasicunoscut în legătură 
cu acest animal al bestiarului, este cea de-a opta muncă a lui Hercule – răpi-
rea iepelor regelui trac Diomede; iepe care s-ar fi hrănit cu carne de om şi care 
vor înceta acest obicei după ce eroul grec îl va omorî pe stăpânul lor, oferindu-l 
drept hrană iepelor, în compensaţie pentru uciderea şi mâncarea prietenului 
lui, Abderos. 

În plan ontogenetic, prezenţa unor cai divini în sfera imaginarului (profan), 
minimalizează orice afect uman în favoarea semnificării cultural-simbolice ulte-
rioare. Aici aş readuce în discuţie Imnul către Demetra (I), poem homerian care 
prezintă mitul răpirii Demetrei de către Hades de pe câmpiile Nysei, cu un car de 
aur tras de către „caii fără moarte” (Hippi athanatoi) ai stăpânului ţinuturilor sub-
pământene, şi în care dominanta este subiectiva vrere divină, nicidecum trauma 
sau experienţa sensibilă trăită de cea răpită: 

[…]Şi în câmpia de la Nysa, adus de caii fără moarte, / sosit-a Craiul cu mulţi oas-
peţi, Cronidul în chip şi fel. / O apucă şi cu de-a sila o trase-n carul său de aur; / nici 
nu-i păsa că varsă lacrimi…38

La polul opus, închiderea voită, subiectivă, a experienţei carnale a iepelor 
de rasă din Potnia (Beoţia), ţinute departe de armăsari de către stăpânul lor, 
Glaucus, regele Corintului, pentru a-şi păstra iuţeala, atrage din partea divinităţii 
„de resort” (Afrodita/Venus) o pedeapsă cumplită asupra stăpânului lor – sfâr-
tecarea fiului lui Sisif, Glaucus, de propriile lui iepe39. Tot în Georgice, Vergiliu se 

33 Un tip de Ludi Equiria are loc şi după ritualul arderii pe rug a lui Patrocle, cu premii consistente 
puse în joc de către Ahile pentru câştigător, cu orgolii între participanţi, care stau să degenereze 
în confruntări armate… (Homer 2008, XXIII, 259–634).

34 Marienescu 2008, p. 175, 203, 214, 273.
35 Chevlier, Gheerbarnt 2009, p. 173.
36 Nu întâmplător, „fecioara de-o frumuseţe deosebită” care stârneşte dorinţa „celui mai crud din-

tre cruzii centauri”, Eurytus, se numea Hippodamia! (Ἱπποδάμεια, nume care vine de la ἵππος = 
hippos şi δαμάζειν = damazein, Hippodamia însemnând „cea care îmblânzeşte caii”)… 

37 Ovidius 1972, XII, p.  335–343. Reprezentarea acestui episod mitic (lupta lapiţilor cu centaurii 
şi înfrângerea acestora din urmă) pe unele dintre cele mai celebre monumente ale antichităţii 
(templul lui Zeus din Olympia; Parthenonul din Athena), trebuie interpretată ca semn al preva-
lenţei raţiunii asupra forţei brute şi instictualităţii…

38 Homer 1971, p. 4.
39 Vergiliu 2008, III, 278–280.
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foloseşte de o credinţă de sorginte indo-europeană potrivit căreia iepele pot 
purta în pântece rodul vânturilor40. 

Sunt de amintit, prin ecourile culturale generate în timp, caii mitici41. Iconică 
imagine a îndrăznelii, a magiei şi spiritului aventuros, este Pegasos, calul înaripat 
născut din trupul Gorgonei Meduza ucisă de către Perseu, cal de nedomolit (dar, 
o va face Bellerofon…) şi care va deveni o constelaţie; Odhinn, zeul scandinav, 
avea un cal octopod, Sleipnir („cel care alunecă/aleargă repede”); Poseidon – caii 
marini cu copite de bronz şi coamă de aur (Hippocampus). Carul solar al zeului 
Helios era tras de 4 cai (Pyroeis, Eous, Ethon, Phlegon), probabil aceştia constitu-
ind modelul etnofolcloric al cailor de foc de la căruţa lui Sântilie. Ahile, celebrul 
erou myrmidon din războiul troian avea 2 cai nemuritori (Balios şi Xantos), despre 
a căror origine divină autorul Iliadei pomeneşte în repetate rânduri42 şi care crea-
seră în imaginarul duşmanilor o râvnă a stăpânirii lor, taxată imediat (Ulise către 
spionul Dolon, înaintea furării cailor regelui trac Rhesos): 

[…]Hei, că la daruri prea mari lăcomit-ai râvnind telegarii / unui viteaz ca Ahile! Dar 
tare anevoie pe dânşii / oamenii cei muritori să-i poată struni ori să-i mâne / alţii 
afară de-Ahile, născutul din mamă zeiţă.43

Cai deosebiţi, dăruiţi unor eroi muritori de către divinităţi, are şi un alt erou al 
războiului troian, Eneas44. Apoi, legat tot de acest mitic război al antichităţii, tre-
buie amintiţi caii regelui trac Rhesos, de o frumuseţe legendară45 şi de a căror pre-
zenţă în spaţiul cetăţii troiene atârna, conform profeţiei, însăşi libertatea şi/sau 
căderea Troiei (vezi celebrul episod al răpirii acestor cai de către Ulise şi Aiax46…). 

Din zona legendelor istorice, avem numele unor cai folosiţi de anumite per-
sonaje istorice: Incitatus, calul făcut senator de către Caligula; Bucephal (vândut 

40 Ibidem, III, 266–275. Acelaşi poet aminteşte (III, 278–280) despre hippomanes (mania cailor) – o 
secreţie vâscoasă, provenită de la iepele aflate în călduri şi rămase nemontate de căre armăsari, 
această secreţie slujind drept materie primă pentru prepararea unor filtre de dragoste. 

41 O listă cu numele principalilor cai amintiţi de mitologie, folclor, literatură, filme, nume reale 
(documentate istoric) sau doar ficţionale, avem la https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_fictio-
nal_horses – (accesat la 01.11.2018).

42 „[..]Automedonte îndat-a-njugat telegarii cei repezi, / Şargul şi Breazul, doi zmei ce zburau pe 
câmpie ca vântul. / Harpia cea-nspulberată pe ei lui Zefir îi fătase / la păşunat pe o luncă spre 
apele lui Ocheanos. / El mai alătur-apoi la cotigă pe mândrul Pedasos, / cal dobândit de Ahile la 
spargerea Tebei, şi-i sprinten / calul; deşi-i muritor, se-ntrece cu cei fără moarte.” (Homer 2008, 
XVI, 143–149). 

43 Ibidem, X, 387–390.
44 „[…]Doar s-au prăsit ei din zmeii ce Zeus îi dete răsplată / craiului Tros, că-i luase pe fiul iubit 

Ganimede, / pentru c-au fost o minune de cai cum pe lume/ soarele nu mai văzuse…”. (Ibidem, 
V, 260–263).

45 „[…]Tracii, veniţi de curând, se află la marginea oastei; / Rhesos li-i domnul, odrasla lui Eioneu, 
şi-i acolo, / caii văzut-i-am eu, n-au seamăn de mari şi de mândri, / albi ca zăpada sunt ei şi la 
fugă sunt repezi ca vântul…”. (Ibidem, X, 420–423).

46 Ibidem, X, 455–526.
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de Filonice, un comerciant din Thessalia pe 13 sau 16 talanţi, i-ar fi salvat viaţa 
lui Alexandru cel Mare de 9 ori)47; Hergroen şi Llamrei (regele Arthur); Brilliant, 
calul lui Richard Inimă-de-Leu, care lupta alături de rege, muşcând şi lovind 
duşmanii cu copitele; Ždralin (calul lui Miloš Obilič, celebrul cavaler al cneazului 
sârb Lazăr, care l-ar fi ucis pe sultanul Murad I în bătălia de la Kossovopolje, 
1389); Subudey, celebrul general al lui Ginghis-Khan, avea un cal care îi înţele-
gea toate cuvintele, cu acest cal generalul consultându-se înaintea fiecărei bătă-
lii (va muri înecat într-o mlaştină din Rusia, generalul mongol scăpând cu viaţă); 
El Morzillo (calul conchistadorului Hernán Cortés); Vizir şi Marengo, caii preferaţi 
ai lui Napoleon etc. 

Avem, apoi caii cunoscuţi ai ficţionalului48: Rocinante al lui Don Quijote de la 
Mancha, Calul Troian al epopeii homerice, calul (sau caii?) purtătorului de qua-
drigă ai celebrei statui de la Delphi… Acestora le trebuie adăugaţi caii apocalipsei 
(alb, roşu, negru, gălbui), cu evident rol nefast activat în contextul ruperii peceţi-
lor şi pedepsirii pentru diferite păcate49. 

Nu pot omite, din acest scurt excurs mitologic privind calul, sacrificiile ritu-
alice care au vizat acest animal. La deja-amintitele sacrificii şi îngropări rituale 
de cai din perioada Epocii Fierului făcute de către tracii-geto-dacii din zona car-
pato-balcanică, bine atestate arheologic şi pentru zona românească50, trebuie 
adăugate cele din zona miticului. Despre sciţi, Herodot spunea, printre altele, 
că „sacrifică tot soiul de vite, dar mai ales cai”51, aserţiune vehiculată şi despre 
massageţi52. Mai mult, la moartea unor regi sciţi, la mormântul acestora se sacrifi-
cau, alături de sclavi/luptători şi alte animale, cei mai buni cai53, la împlinirea unui 
an de la moartea acelui rege, sacrificându-se un număr de 50 de cai, supuşi unor 
ritualuri/proceduri de împăiere54. Un spectaculos sacrificiu de cai (4 la număr 
şi înhămaţi la un car) se făcea în antichitate în insula Rhodos în cinstea zeului 
Helios, caii şi carul fiind împinse în mare. Ecouri ale acestui ritual par a fi şi cuvin-
tele adresate de către Ahile celor ce îl uciseseră pe Patrocle: „[…]N-o să v-ajute 

47 Potrivit credinţelor populare, despre acest cal celebru al antichităţii se credea că a băut apa 
vieţii şi a devenit nemuritor, trăind pe o insulă îndepărtată; când i se face dor de stăpânul lui, 
Alexandru cel Mare, nechează aşa de tare încât se cutremură pământul… (Taloş 2001, p. 52). 

48 Pentru zona românească şi cu referire la modul în care ficţionalul poate transcende, în timp, 
realitatea istorică, este de reamintit cazul celor 2 cai folosiţi de către domnitorul Ştefan cel Mare: 
deşi lunga sa domnie a făcut obiectul unor ample descrieri, cronicile nu pomenesc nimic despre 
numele unor cai folosiţi de către acesta, numele celor 2 cai vehiculaţi ca fiind caii domnitorului 
moldovean, fiind invenţii cărturăreşti (Voitiş este inventat şi amintit de Barbu Delavrancea în 
drama Apus de soare, iar Catalan, invenţia lui Mihail Sadoveanu din romanul Fraţii Jderi…).

49 Apocalipsa, 6: 1–8.
50 Sîrbu 1993, p. 96, 101 (fig. 7), 103 (fig. 9/3), 104 (fig. 10), 108–109; Idem, 2004.
51 Herodot 1961, IV, cap. XLI.
52 Ibidem, I, cap. CCXVI.
53 Ibidem, IV, cap. LXXI
54 Ibidem, IV, cap. LXXII.
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acest râu cu unda lin-argintie, / căruia voi mai demult îi jertfeaţi o grămadă de 
tauri / şi-n adâncime de vii aruncaţi, după datină caii.”55 

Asemănător ritualului executat de către sciţi la moartea unui rege de-al lor (→ 
sacrificarea de animale, cai şi servitori/sclavi/luptători), avem şi menţiunea deo-
sebit de interesantă executată chiar de Ahile după priveghiul lui Patrocle şi îna-
intea arderii lui pe rug: va jertfi, cu mâna-i, nu mai puţin de 12 tineri troieni, ală-
turi de aceştia jertfind, după cutume străvechi se pare, şi 4 cai: „[…]Şi-mirodenii, 
trânti el pripit şi cu gemet din suflet / încă vr`o patru sirepi cu coarde-nălţate şi 
mândre.”56 

Astfel de sacrificii cu cai, se pare că erau obişnuite în ritualurile popoarelor 
antice, rolul lor religios fiind explicit menţionat de substratul simbolic şi ritualic:

[…]Sărbătoarea s-a început cu cursele de care pe câmpul lui Marte în onoarea aces-
tui zeu, şi alegându-se carul cu caii învingători, calul ce a fost prins de dreapta s-a 
sacrificat pe altarul lui Marte. Sacrificiul s-a ţinut la Idul lui octombrie (15 octom-
brie) şi s-a numit: October-equus ub frugum eventum, adică: Calul-Octombrie pen-
tru venitul, adică dezvelirea semănăturilor noi, puse de cu toamnă. De capul calu-
lui adus la sacrificiu se lega o cunună ce era înşirată cu pâine, întocmai precum se 
încununau asinii, ca şi ajutătorii murarilor la sărbătoarea Vestei, deoarece Marte 
e zeu de agricultură. Capului de cal şi coadei i se atribuiau puteri extraordinare 
religioase. Mai înainte se tăia coada calului şi în fuga mare se purta până în Regia, 
unde sângele din coadă picura pe altarul Vestei – şi vestalinele din sângele acesta 
şi cenuşa de la viţeii de la Fordicalia, pregăteau materia de afumare pentru săr-
bătoarea Palilia. Pentru cap se începea o luptă înfocată între două suburbii din 
Roma, adică dintre locuitorii din Subura şi cei din Via Sacra, şi dacă învingeau cei 
din Subura, băteau capul cu cuie pe turnul Mamiliu, iar dacă învingeau ceilalţi, 
îl băteau pe pereţii Regiei, crezând că e binecuvântare pentru această parte de 
cetate.57 

Legătura acestui ludi equestru şi ritual sacrificial de cal, cu sărbătorile 
Fordicalia şi Palilia, face trimitere la ritualurile executate pentru bunăstarea tur-
melor şi a semănăturilor agricole. Iar despre rezistenţa acestui ritual al sacrificării 
de cai mult după căderea Imperiului Roman şi a instaurării (şi practicării) altei 
religii la unele populaţii migratoare58, avem o menţiune cu rol de intemeiatio, ritu-
alul fiind executat pe teritoriul României. Mă refer aici la capitolul XVI (De monte 
Turzol) din Gesta Hungarorum, cronica notarului anonim: 

[…]Tunc hii tres domini super uerticem eiusdem montis terram undique per-
spicientes, quantum humanus oculus ualet, ultra quam dici potest, dixelerunt, 

55 Homer 2008, XXI, 130–133.
56 Ibidem, XXIII, 169–170.
57 Marienescu 2008, p. 214.
58 Despre prezenţa, frecvenţa şi importanţa ritualului sacrificării calului la triburile maghiare (şi nu 

doar), vezi Spinei 1999, p. 21, 37.
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et in eodem loco more paganismo occiso equo pinguissimo magnum aldamas 
facerunt.59

În fine, amplu ritual religios, efectuat ca sacrificiu regal (rajasuya) într-un 
cadru solemn, de cele mai multe ori cu importante consecinţe politice, militare, 
administrative, este ritualul sacrificării calului în India (açvamedha)60, uneori spe-
culându-se că acesta ar fi fost substratul – cucerirea de noi teritorii pentru regele 
care efectua ritualul, calul de sacrificat fiind însoţit şi păzit de o armată nume-
roasă, bine antrenată şi bine echipată militar…

Dosarul etnologic
Element extrem de dinamic prin continua pendulare între dimensiunile rea-

lului şi virtualului în care este ipostaziat, calul este foarte prezent şi la nivelul cre-
dinţelor populare. Dincolo de receptarea şi omologarea psiho-raţională a datelor 
pur economice (mijloc de locomoţie, folosit în scop cinegetic sau militar), proce-
sul imaginării populare a încărcat acest animal şi cu o serie de atribute simbo-
lice, de cele mai multe ori acestea subminând sau minimalizând aceste (iniţiale) 
dimensiuni pur economice. Existenţa unor •artefacte traco-getice decorate cu 
cai61; •nume de localităţi62; • nume de pârâuri, râuri şi peşteri cu specific caba-
lin63; •enunţuri paremiologice, expresii idiomatice cu specific cabalin şi proverbe 
despre cal (aproape un „bestiar frazeologic”!)64; •divinităţi hipomorfe conotate 
59 Anonymus Notarius 2001, p.  40. Traducerea (G. Popa-Lisseanu): „Apoi cei trei domni, privind 

din vârful muntelui pământul în toate părţile, pe cât e în stare să cuprinză ochiul omului, au 
găsit ţara nespus de frumoasă şi în acel loc, după un obiceiu păgânesc, ucizând cel mai gras cal, 
făcură un mare aldămaş.” (Ibidem, p. 96; sublinierea este a mea, C.C.).

60 Kak 2002.
61 Calul era, potrivit unor specialişti (Berciu 1969, p. 109), animalul preferat al lumii tracilor, înde-

letnicirile de bază ale acestora fiind creşterea cailor şi agricultura…
62 Căiuţi ( jud. Bacău); Mânzăleşti, Murgeşti, Udaţi-Mânzu (jud. Buzău); Călăreţi ( jud. Călăraşi); 

Zăbala (jud. Covasna); Şelaru (jud. Dâmboviţa); Murgaşi (jud. Dolj); Călan (jud. Hunedoara); 
Călui (jud. Olt); Iapa (jud. Maramureş); Calu (jud. Neamţ); Ip, jud. Sălaj (un hipocoristic format 
prin prescurtarea de la Ipolit= Hippolytos) etc.

63 Pârâul Calului (se varsă în râul Gilort, jud. Gorj); Pârâul Calului (se varsă în Olt, la Bixad, jud. 
Covasna); Râul Calu (din munţii Hăşmaş, jud. Harghita); Râul Calu Bălan (jud. Braşov); avem 
apoi o serie de peşteri cu numele Peştera Calului (una în munţii Bihorului, jud. Bihor; alta în 
Munţii Perşani, jud. Harghita; o a treia în Munţii Trascăului, jud. Alba) etc.

64 A sărit calul se spune despre cineva care a exagerat sau inoportunat pe altcineva într-un context 
oarecare; a visa/a vedea/a umbla după cai verzi pe pereţi, cu varianta a umbla după potcoave 
de cai morţi (amândouă expresiile cu sensul a-şi închipui/spune lucruri imposibile, de necre-
zut); Baba (sau Muierea) e calul dracului; (despre unii eroi/militari echipaţi ca pentru o luptă) 
– Păreau a fi călăreţii Apocalipsei; Parcă e luat de caii lui Sântoader; la paştele cailor; calul de dar 
nu se caută la dinţi; (când un fecior are o bucurie se zică că) parcă l-a pus pe un cal bun; cal de 
bătaie; ochiul stăpânului îngraşă calul; râde mânzeşte se zice despre cineva care râde silit; boii 
ară şi caii mănâncă se spune despre cineva care munceşte şi altcineva ia profitul; Calul, puşca şi 
femeia să nu le crezi niciodată; Calul cel bun din fundul grajdului se vinde etc.
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mitofolcloric65; •sărbători cabaline66; •motive ornamentale ale arhitecturii tradi-
ţionale67 sau pe obiectele de uz casnic68, nu fac decât să circumscrie, morfolo-
gico-cultural, importanţa jucată de acest animal la nivelul gândirii tradiţionale 
româneşti (uneori, cu trimitere şi la alte etnii conlocuitoare69). Dar, să vedem cum 
funcţionează (în mod practic), imaginaţia populară cu calul ca pandant simbolic.

Potrivit credinţelor populare, calul a fost creat de către Dumnezeu „să slu-
jească gândul omului”, fiind blestemat, totuşi (pentru că nu s-a liniştit nici o clipă 
în ieslea în care se năştea Iisus), să nu se sature niciodată, sau doar în ziua de Ispas 
(Înălţarea Domnului), şi atunci numai pentru o oră.70 După alte credinţe, calul a 
fost creat de „Nefârtatul” („şi-a scobit ceafa şi ochiul din ceafă şi l-a făcut”71), în 
această dimensiune a maleficului fiind de integrat şi o altă credinţă legată de cal: 
este neindicat a consuma carne de cal fiindcă ar fi fost încălecat, imediat după 
crearea lui, de către Eva72. Tot astfel, „fetele care merg călare fac un păcat, ca şi 
cum ar omorî pe cineva”73. 

În registrul demonic este de plasat şi o altă credinţă pentru care nu este reco-
mandat să se consume carne de cal: ascuns la cai „ca să nu-l găsască jidanii”, caii 
„rod tot fânul de pe dânsul”, după aflarea numelui lor, Domnul Hristos sortindu-le 
65 Sântoader. Despre această divinitate cabalină – când se ţine sărbătoarea, practici (încurarea cai-

lor; tunderea animalelor; tunderea bărbaţilor; interdicţiile de lucru; practicile feminine vizând 
această divinitate populară; textele rituale folosite în diferite scopuri etc.), vezi la Fochi 1976, 
p. 303–313. Un scurt basm fantastic intitulat Caii lu` Sân-Toader în care se prezintă aceste divi-
nităţi hipomorfe şi răul înfăptuit de ei în lumea oamenilor, avem la Nijloveanu 1982, p. 265–266. 

66 Săptămâna Caii lui Sântoader (7 martie – Intrarea în Săptămâna Caii lui Sântoader; 10 martie – 
Vinerea Sântoaderului; 11 martie – Sâmbăta Sântoaderului; 14 martie – Ieşirea din Săptămâna Caii 
lui Sântoader); Strat de Rusalii /Strodul Rusaliilor sau Todorusale (zi de naştere a Căluşului, divini-
tatea protectoare a cailor; în această zi s-ar întâlni Caii lui Sântoader, flăcăi voinici, cu Rusaliile sau 
Ielele, fecioare frumoase (17 mai); Joia Iepelor (1 iunie), Paştele Cailor /Ispas (2 iunie) etc. Pentru 
detalii privind ritualurile executate în cadrul acestor sărbători cabaline, vezi la Ghinoiu 2005.

67 Motivul artistic al calului apare în diferite ipostaze: calul în întregime; capul de cal; calul şi zeul/
sfântul purtat de acesta în spate (Sângiorz; Sânnicoară); cai înhămaţi la carul ceresc (Sântilie). 
Avem, astfel: sculpturile de la aşa-numitele „fântâni cu cai” din Gorj, Oltenia; pe coada căucelor 
de băut apă din sudul ţării; pe frontoanele caselor din Dobrogea; pe bârnele de la intrarea în bor-
deie (zona Romanaţi); la grinzile transversale ale prispei caselor (Moldova, Oltenia); la porţile 
maramureşene; pe unele grinzi exterioare ale bisericilor din lemn (Moldova, Ţara Românească, 
Transilvania); pe uneltele de muncă, lăzile de zestre, leagănele de copii etc. (Dunăre 1979, 
p. 92–94; Ghinoiu 2014, p. 104–105; Stoica et alii 1985, p. 100, 109).

68 Aş aminti aici unele covoare sau scoarţe olteneşti cu motivul calului/călăreţului (Petrescu, Stahl 
1966, fig. 56, 6o), broderii săseşti (Petrescu 1971, fig. 156) etc.

69 Vezi, spre exemplu, expresia „Cal verde şi armean cuminte ai mai văzut?” (Niculiţă-Voronca 
1998, II, p. 153).

70 Muşlea, Bîrlea 1970, p. 280.
71 Niculiţă-Voronca 1998, II, p. 155. Alte câteva credinţe legate de maleficitatea calului sunt menţi-

onate la p. 154, această închidere ontologică a acestei maleficităţi a calului, fiind sintetizată de 
o altă credinţă culeasă de autoare: „Caii sunt a lui Cain. Avel avea oi”…

72 „Calul de aceea nu se mănâncă, pentru că întâi femeia l-a încălecat şi pentru că nu se ştie pe 
care parte a şezut ea, de aceea nu se mănâncă deloc, altfel s-ar fi mâncat.” (Ibidem).

73 Gorovei, Ciauşanu 2013, p. 53.
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o perpetuă foame şi instituind interdicţia de a-i fi mâncată carnea de către oameni, 
ci doar „cânii şi paserile” să o consume74. Dar, polaritatea demonic-sacru pe care 
au decelat-o specialiştii la acest animal75, este subliniată şi de o altă credinţă popu-
lară: „când calul trage într-un loc unde începe să bată cu copita, să ştii că dedesupt 
nu-i curat”76, astfel de credinţe vizând spectrul mai larg al morţii/demonicului fiind 
mai multe.77 Aici trebuie amintiţi şi demonii hipomorfi ai mitofolclorului românesc, 
caii lui Sântoader. Cumva asemănători miticilor centauri, aceştia apar la şezători 
antropomorfizaţi, dar, cu copite şi/sau coada de cal, chemând la joc fetele care nu 
au respectat interdicţiile de lucru în zilele dedicate lor, şi zdrobindu-le în copite78. 

A ucide un cal este un păcat egal, în credinţele populare, cu acela al uciderii 
unui om79. Remediul pentru lenea cuiva este a-i da „să bea apă din 9 găleţi de 
unde au băut caii”80. O serie de (pre)viziuni onirice cu cai determină, potrivit men-
talităţilor tradiţionale, evoluţia maritală sau materială a celui ce a visat un cal de 
o anumită culoare, într-o anumită ipostază. Astfel, se credea că dacă o fată visa un 
cal înhămat la o căruţă, „îi e ursitoriul însurat şi o va lua văduvoi”81; dacă visezi un 
cal negru, „e supărare”, după cum şi visarea unui cal slab prevestea o mare supă-
rare, o boală sau moartea cuiva apropiat celui ce visa aşa ceva82. Dimensiunea 
epistemică a unui ritual marital ce vorbeşte despre sistemul axiologic tradiţional, 
conceptul fundamental al gândirii folclorice, mă obligă a cita un obicei amintit de 
E. Niculiţă-Voronca:

Hamurele calului se pun, a doua zi după nuntă, dacă mireasa n-a fost cinstită, la 
părinţi în spate, iar dacă a fost cinstită, o pun pe mama miresei sus pe un scaun 
împodobit, pe care-l numesc cal, în semn de cinste.83

Astfel de piese de harnaşament, folosite în scop magic şi în basmul fantas-
tic84, după cum voi arăta ceva mai încolo, sunt folosite ca instrumentar magic 
pentru a vedea lumea şi acţiunile celor ce au creat o legătură cu răul, spre a obţine 
anumite avantaje materiale sau afective85.

74 Niculiţă-Voronca 1998, I, p. 51.
75 Vezi Chevalier, Gheerbrant 2009, p. 172–174.
76 Gorovei, Ciauşanu 2013, p. 53.
77 De exemplu, „Calul simte nenorocirile şi apropierea duhurilor necurate”; „Calul nu trece peste 

mormintele strigoilor” etc. (Ibidem, p. 55).
78 Despre aceşti demoni hipomorfi ai mitofolclorului românesc (credinţe, atribute, de ce se ţin, 

tradiţii, povestiri, expresii etc.), vezi la Fochi 1976, p. 314–316.
79 Taloş 2001, p. 27.
80 Niculiţă-Voronca 1988, II, p. 155.
81 Ibidem, II, p. 170.
82 Ibidem.
83 Ibidem.
84 Dimensiunea magică a unor piese de harnaşament în mentalitarul şi credinţele populare, este 

bine surpinsă de unele studii recente – vezi Cioancă 2016, p. 425, 428; Mureşanu 2014. 
85 O fată de „fărmăcătoare” îi cere mamei să îi dezvăluie şi ei secretele acestei îndeletniciri; mama 
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Vorbind despre cal din perspectiva zoomitologiei, R. Vulcănescu opina că 
acest animal îndeplineşte două funcţiuni antagonice: una chtoniană şi alta ura-
niană. „Calul chtonian este un arhetip al vieţii terestre în permanentă activitate”, 
de culoare neagră, „asemănător tenebrelor”, mediile lui preferate de acţiune fiind 
pustietăţile (fără pic de vegetaţie), râpele, coclaurile pădurilor, drumurile lătu-
ralnice, cimitirele, gospodăriile părăsite, ruinele cetăţilor”86. Calul uranian, cu 
rol eminamente opus celui chtonic, „se înfăţişează la români în câteva ipostaze: 
stihială, astrală, celestă, pirică, năzdrăvană”87. Cu animal de sorginte divină, cu 
atribute din cultul Cavalerului Trac sau al Cavalerului Danubian, calul reprezenta 
tripticul viaţă-moarte-viaţă, recte, succesiunea veşnică a ciclului divin al naturii. 
În conformitate cu credinţele populare, calul alb era călărit de un călăreţ care, 
înarmat cu suliţa, biruia iarna, personificată de un balaur negru (ori ceva similar), 
în fapt, tot o victorie a vieţii asupra morţii88. 

Craniile de cal, puse în parii gardurilor, sunt menite a speria lupii, să îndepăr-
teze bolile de animalele domestice ale respectivei gospodării şi să ţină departe 
spiritele rele. Când sunt puse pe câmp, se crede că asigură buna dezvoltare a 
semănăturilor; la răscruci puse, ele împiedică bolile şi sufletele morţilor să intre 
în sat89. Dincolo de magia protectoare a acestor cranii de cal, avem atestate cre-
dinţe potrivit cărora şi unele părţi anatomice de cal pot fi folosite (de medicina 
magică) pentru vindecarea unor boli: „Untura de cal e bună la reomatism”; „Cu 
boaşe de cal vindeci buba rea şi oftica”; „Ficatul de cal cu ţuică e bun la ameţeală 
şi nebunie” etc.90 

Ipostazierea stihială a calului uranian are, în meteorologia populară, un rol 
important, calul fiind un fel de barometru tradiţional care anunţă vânt („Dacă 
cineva visează cai alergând înseamnă că a doua zi va fi vânt”), ploaie („Când caii 
sforăie e semn de ploaie”) ori pur şi simplu vremea rea („când caii vor sta cu dosul 
spre gard, tăcuţi şi gânditori, e semn că vremea are să se strice”)91.

Văzut de unii autori drept un „orologiu astronomic şi biologic al calendarului 
pastoral”92, calul are în mitofolclorul românesc şi un important rol psihopomp, 

ei refuză, sfătuind-o să îmbrace hamurile de cal la moartea ei, spre a vedea ce îi fac dracii: „[…]
Pentru asta, să-şi puie hamurele pe trup şi să se ascundă sub pat. Fata a făcut aşa ş-a văzut cu 
dracii îi scoteau cu ţepuşe ochii, cum o tăiau cu ferestreie, cum şedeau călare pe ea şi smulgeau 
carnea de pe dânsa.” (Niculiţă-Voronca 1998, I, p. 396).

86 Vulcănescu 1985, p. 512–513. Cam acestea sunt şi mediile unde eroul de basm fantastic româ-
nesc călătoreşte împreună cu calul său năzdrăvan, întru revelarea iniţierii sale şi spre împlinirea 
dezideratului, oricare ar fi acela…

87 Ibidem, p. 515, cu sublinierile autorului. Aici, autorul vorbeşte despre atributele fiecărei catego-
rii, rolul jucat la nivelul mentalitarului tradiţional, oferind şi câteva exemple sugestive.

88 Muşu 1982, p. 97.
89 Fochi 1976, p. 108; Gorovei, Ciauşanu 2013, p. 54; Vulcănescu 1985, p. 170.
90 Gorovei, Ciauşanu 2013, p. 55.
91 Ibidem, p. 54.
92 Ghinoiu 2014, p. 25 şi următ., 30. De altfel, săptămâna Caii lui Sântoader (7–14 martie) este văzută 

de acelaşi autor ca deschizând anul agrar: lupul domină zona hivernală, calul consacrând, prin 



26   |  Costel CioanCă

uneori în mod explicit figurat pe monumentele funerare93. Un ceva mai amplu şi 
semnificativ rol psihopomp îl juca calul în jocul funerar numit Gogiul, („umbra 
mortului purtată de cal”, o „transfigurare domestică a calului psihopomp” după 
expresia lui R. Vulcănescu 94), joc jucat de către 2 flăcăi în camera mortului, la mie-
zul nopţii: 

[…]Actorii erau numai doi flăcăi care călăreau în sensul mersului pe un scaun 
scund şi lung numit cal, târât sub ei, în jurul mortului, îngânând un colind funebru: 
« (…) a plecat/ la drum înturnat, / a plecat la vânătoare / de cerbi şi căprioare / şi a 
obosit / şi a poposit / la otrăvită fântână / şi-a sorbit apă din mână. / A sorbit ce a 
sorbit, / setea de şi-a potolit, / la pământ s-a prăbuşit. / A strigat ce a strigat, / aju-
tor nu i s-a dat, / nimeni nu l-a d`ascultat. / Trecând jos când l-am văzut / pe dată 
am priceput / cu el ce s-a întâmplat, / pe cal l-am încălecat / şi-ntracilea am mânat. 
/ Cum vedeţi vi l-am adus / aşa cum dânsul mi-a spus. / Luaţi-l, iute-l oblojiţi / până 
să nu vă căiţi, / că e tânăr şi-arătos / ca un mire de frumos». După ce dădeau un ocol 
mortului, ieşeau pe prispă să tragă un fum. Intrau din nou aşezaţi pe scaun, spate 
la spate, târând scaunul lung şi jelind pe cel mort, care de fapt era personajul ce 
călărea dinapoi, cu spatele în sensul mersului. Câţiva copii împărţeau beţişoare şi 
pietricele celor ce vegheau, închipuind lumânărele şi colăcei. După al doilea ocol, 
făceau iar o pauză scurtă şi reintrau călări pe scaun în sensul mersului normal, cân-
tând veseli, spre încântarea celor ce privegheau.95 

În mod evident asociind calul cu feciorul şi fecioria, folclorul românesc a pla-
sat acest animal al bestiarulu şi în epicul colindelor96 (interesante fiind cele „de 
june” în care este prezentat motivul mitologic al „jucatului cailor”97), baladelor, 
cântecelor de haiducie: „[…]În colinde, balade, basme şi legende sunt evidenţi-
ate atributele calului ca simbol al tinereţii eroice, el îndeplinind diverse funcţii pe 
lângă stăpânul său (mesager, salvator): nu există voinic fără cal năzdrăvan.”98 Ca 
o marcă distinctivă a apartenenţei la o anumită categorie de vârstă, ca simbol al 
puterii economice şi/sau statutului social (nu oricine putând creşte un cal doar 
spre a fi folosit la călărit, nicidecum în treburile gospodăreşti), există mărturii 
ale creşterii unui cal doar pentru a fi călărit, nu utilizat şi în treburile gospodăriei 
(„cal de holtei”)99. În fine, avem şi câteva jocuri cu cai, în prosopoforiile poporului 

această săptămână, revenirea soarelui şi a forţelor germinative ale pământului (Ghinoiu 1988, 
p. 93).

93 În cimitirul din Bistreţ, jud. Dolj, sunt cruci care au sculptate pe ele un cal, rolul psihopomp jucat 
de către cal fiind evident (vezi Ghinoiu 2014, p. 41, fig. 13). 

94 Vulcănescu 1985, p. 514.
95 Ibidem.
96 De altfel, după opinia lui P. Caraman, cele mai semnificative dimensiuni ale mitului cabalin se 

găsesc în colinde, unde „elementul glorificator cade direct asupra calului dar indirect se răs-
frânge asupra stăpânului calului” (Caraman 1983, p. 55). 

97 Vezi câteva exemple la Coman 1996, p. 55–56.
98 Fochi 1985, p. 53.
99 Coman 1996, p.  51. Această simbolică asociere dintre cal şi feciorie este reliefată şi de un 
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român rol deosebit având cele din ciclul solstiţiului de iarnă (jocul Căiuţii) şi cele 
din solstiţiul de vară (Căluşul, Calul, Floricica)100, calul fiind considerat animalul 
cel mai important al deghizărilor, deținătorul unei anumite forțe sacre, chiar 
înfățișarea unui vechi zeu al anului.101 Nu lipsit de importanţă este ludemul obiec-
tual din folclorul infantil, jocul „de-a calul” fiind unul sugestiv, cu ecouri şi în lite-
ratura cultă românească.102

Calul în basmul fantastic românesc
Fără a mă hazarda şi a-l considera, ca unii autori, „zeu geto-dac, patron al 

verii pastorale”103, este evident că acest animal a jucat, la nivelul culturii şi men-
talităţii tradiţionale româneşti, un rol major. Ipostazele lui simbolice avute în 
timp, de la cultul Cavalerului Trac şi al Cavalerilor Danubieni, la ipostaza creştină 
(Sfântul Gheorghe călare şi ucigând fiara), reflectate şi de iconografia monumen-
telor de cult104, a simbolurilor heraldice105 ori în simbolica gândirii folclorice106, s-a 
răsfrânt şi asupra realului (cotidian). Deloc întâmplător, avem o sumedenie de 
blazoane cu cai/potcoave107, şi pentru zona românească având documentate o 
serie de steme de localităţi cu cai/potcoave108. Dar, cum este (re)prezentat şi valo-
rizat calul la nivelul epicului fantast de basm? 

Adevărat vehicul cosmic al basmului fantastic românesc, calul minimalizează 
în clipă distanţe considerabile şi/sau insurmontabile fără aportul său, anulând, 

interesant obicei funerar: „Dacă mortul a fost holteiu, sau om de arme, i se aduce calul la mor-
mânt şi acolo se dă de pomană altui holtei” (Ibidem, p. 52).

100 Bîrlea 1982, p. 41–43, 46–65; Fochi 1976, p. 38–54.
101 Herseni 1977, p. 40, 300, 323.
102 Vezi Dănciuţ-Răchişan 2009.
103 Ghinoiu 2014, p. 103 şi următ. Această aplecare a autorului citat spre speculativ este evidentă, 

un alt asemenea exemplu abuziv-hazardat, fără explicitare mitemică, oferindu-ni-l şi la porc, pe 
care îl numeşte fără ezitare „divinitate preistorică a grâului, jertfită la Crăciun, simbol al Anului 
care moare şi renaşte după 365 de zile” (Ghinoiu 2005, p. 260)… 

104 Vezi, spre exemplu, Ittu 2012.
105 Vezi stema familiilor Butculescu sau Bellu, unde capul de cal (Bucefal?), joacă rol esenţial (Tiron 

2012). 
106 Lefter 2007; Pop, 1998.
107 Pentru bogăţia referenţialului, m-am oprit asupra zonei franceze, unde avem numeroase bla-

zoane familale cu cai (Crach – Morbihan, Bretagne; Bellerive-sur-Allier – Allier, Auvergne; Cheval-
Blanc – Vancluse, Provence-Alpes-Cote-d`Azur; Trèmèoc – Finistère, Bretagne; Plerguer – Ile-
et-Vilaine, Bretagne etc.) sau cu potcoave (Duppigheim – Bas-Rhin, Alsace; Le Teilleul – Manche 
– Basse-Normandie; Fouquereuil – Pas-de-Calais; Maison-Rouge – Seine-et Marne, Ile-de-France 
etc.); pentru detalii, a se vedea Lamarque 2002. 

108 Stema judeţului Bălţi din perioada interbelică a Regatului României, stemă adoptată în 1826 şi 
readoptată în 1996, din 2006 având 2 cai de argint, afrontaţi; stema judeţului Iaşi din perioada 
comunistă; stema oraşului Râmnicu Vâlcea (poştalion cu 4 cai); stema com. Chibed, jud. Mureş 
(2 capete de cai); stema oraşului Alexandria, jud. Teleorman (cal); stema oraşului Iaşi (cal în 
alergare); stema localităţii Caşin, jud Bacău (cap de cal); stema localităţii Urlaţi, jud Prahova 
(unicorn) etc.
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cu o uşurinţă dezarmantă, (de)limitarea unor spaţii diferite, întru reuşita finală 
a eroului. Verosimilitatea sa arhetipală, manifestată prin cvasiprezentul caracter 
de adjuvant magic, prin atributele şi rolul esenţial jucat în traiectul eroic al perso-
najelor de basm fantastic, este evidentă: în proporţie covârşitoare, fără ajutorul 
direct (puterile fizice şi capacităţile sale clarvăzătoare peste medie) sau indirect 
(iniţierea eroului), acesta ar avea infime şanse de reuşită în dezideratu-i, oricare 
ar fi acela. 

Aproape un principiu de izomorfism, toate imaginile despre el, toate meta-
forele, capacităţile fizice şi atributele (meta)fizice avute de către calul năzdrăvan 
al basmului fantastic românesc şi puse la dispoziţia eroului, nu fac decât să reli-
efeze universul imaginariilor cu animale din epoci preistorice, probabil chiar de 
dinainte de limbajul articulat. Cum altfel s-ar putea explica profunda, de cele mai 
multe ori şi ireversibila!, intimitate a eroului cu calul său?! Căci, prezenţă obiec-
tivă în viaţa sau dezideratul subiectiv al eroului, calul cu care acesta călătoreşte 
din lumea sa în Lume, întru descoperirea lucrului căutat (indiferent că este un 
concept material, palpabil, precum o fată de împărat răpită de către un zmeu şi 
dusă pe un alt tărâm decât cel cunoscut eroului, fie un concept ideatic precum 
tinereţea fără bătrâneţe şi viaţa fără de moarte!), este „conductorul” prin inter-
mediul căruia eroul poate anula orice dimensiune spaţială şi durată temporală. 

Prin urmare, taxonomic şi din perspectivă hermeneutic-culturală, având în 
vedere prezenţele covârşitoare ale acestui animal al bestiarului în epicul fantast 
de basm, aproape neexistând basm fantastic fără prezenţa unui cal năzdrăvan 
în epicu-i!, mi-au determinat împărţirea acestor prezenţe în funcţie de regimul 
de utilizare a capacităţilor sale şi semnificaţia valorică atribuită acestora de către 
mentalitarul tradiţional (recte, aşa cum o reflectă epicul de basm). Am avut în 
vedere, astfel, metonimiile structurale ale imaginarului (→ eternul rol de adju-
vant magic al calului; → rolul de iniţiator-sfătuitor al eroului jucat de către cal; → 
lupta efectivă cu duşmanii eroului – un alt cal sau chiar oameni!; → structurarea 
sa magic-fizică – număr variabil de spline/inimi/perechi de aripi), precum şi mito-
foria prezenţei unui astfel de cal năzdrăvan în traiectul eroic al personajului de 
basm fantastic românesc (→ cum se obţine un astfel de cal).

I. Dintr-un început, cred că este obligatoriu a vorbi mai întâi despre modali-
tatea prin care eroul de basm poate obţine un cal năzdrăvan cu care să reu-
şească în dezideratu-i. Din suprapunerea surselor vorbind despre acest aspect, 
sunt 7 căi principale de obţinere a unui asemenea cal: concepere miraculoasă; 
redescoperirea şi reactivarea calului din tinereţea tatălui eroului; prinderea 
unor cai din alte lumi/dimensiuni când mâncau o holdă sau fructele unui copac 
magic; obţinerea unui cal/mânz după paşterea şi păzirea unui cal magic deţinut 
de un personaj malefic; descoperirea unui cal năzdrăvan într-o cameră interzisă; 
îmblânzirea unor cai metalici dintr-o altă lume/dimensiune; păzirea mormântului 
tatălui recent mort.
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a) Conceperea miraculoasă presupune consumarea de către o iapă, subîn-
ţeles ca fiind la rându-i năzdrăvană, a unor resturi alimentare/poţiuni magice cu 
rol fecundator109. În genere, o împărăteasă sterilă, după multe aşteptări şi leacuri 
indicate de oameni specializaţi (filosofi, vrăjitori, babe etc.), va primi din partea 
unui personaj iniţiat (divinitate apărută în vis, moş, ascet etc.) o poţiune germi-
nativă, un măr sau un sfat prin care poate rămâne gravidă. Urmând indicaţiile 
primite, împărăteasa va rămâne însărcinată, dar, unele resturi sunt consumate de 
către o iapă de prin curtea palatului, şi aceea rămânând gestantă, fătând ulterior 
un mânz deosebit: 

[…]No amu, iacă servitoare o spăla tăt`i ulcelili d`i café. Ira o iapă d`i-o sută şî 
cinj d`i ani la-mpăratu în grajd`i. Ace nu sî mai pute scula. Ave facut on halău d`in 
graj`i şî pânâ-n bucătării. Hârmătur`ii ci pk`ica tăt`i d`in băcătării, da pi halău 
cela şî să duce pân la iapă, şî iapa lânge hârbătur`li celi tăt`i d`i-acolo, câ nu sî 
put`e scula d`i gios. Iac-o lins şî iapa d`intr-acele. Cân o plecat împărăt`iasa 
groasă, o plceat şî Bold`icuţa grosî! Iacî şî iapa a făta: tos tri! Bini! Iacă, n`imn`ică 
vorbă, cân la nou luni d`i zâli, faci-împărăt`iasa om băiet tăt numai cu păru d`i 
aur, frumos. Iacî şî Bold`icuţa faci om băiet cu păru d`i aur, ca ş-împărăt`iasa. No 
zîci: -Înălt-iasă-mpărăt`iasă! Iacă o făcut şî Bold`icuţa unu ca şî tini! –No forti bini! 
Iacă la unsprăzăce luni, fatî şî iapa om mânz tăt numai cu păru d`e aur.110 

b) O altă modalitate de a intra în posesia unui cal năzdrăvan cu care eroul are 
garanţia că va reuşi în dezideratul propus, este redescoperirea şi re-activarea 
(magică) a fostului cal al tatălui. Această modalitate, foarte des întâlnită la nive-
lul epicului fantast de basm111, îi este deconspirată eroului de către cineva deja 
iniţiat (babă miluită de către erou; o vrăjitoare; fosta doică a eroului, uneori chiar 
mama eroului; „o muiere vătuie” etc.), menţionându-se în mod expres faptul că, 
fără această descoperire şi reactivare doar a acelui cal, eroul ar rata. Important 
este, din pespectivă fenomenologică, modul prin care eroul va intra în contact 
cu acest cal năzdrăvan ce urmează să îi fie îndrumător şi/sau companion pe tot 
parcursul călătoriei: fie îl cere în mod direct/explicit tatălui, ceea ce presupune, în 
subsidiar, că eroul era (pre-)iniţiat ştiind ce anume să îi ceară tatălui112, fie îl des-
coperă în grajdurile tatălui, în urma unui ritual alimentar-ignic:

109 „[…]Odată, o prins mojn`iagu o umbriană cu capu tăt numai d`i aur, atât di mândră şî d`i fru-
moasî. Şî pi capu umbren`ii scris: «Cini s-a afla ş-a prind`i peşt`ili ista, şî i-a lua tăt`i ciolănelili 
d`in capu lui şî li-a usca, şî li-a fărma, cini nu faci copii, va be oleacă d`i café, şî va faci copii».” 
(Bîrlea 1966, I, p. 258–259). Pentru astfel de situaţii, în care sterilitatea este anulată prin interme-
diul unor alimente/poţiuni magice îngurgitate de către cineva la sfatul direct al unui personaj 
iniţiat, vezi Cioancă 2016c; 2016d. 

110 Bîrlea 1966, I, p. 260–261.
111 Boer et alii 1975, p. 25; Creţu 2010, I, p. 17, 338; Ioniţă 1986, p. 101; Marian 1986, p. 260; Oprişan 

2005, I, p. 191; Idem, II, p. 213, 299, 312–313; Idem, III, p. 65, 74; Popescu 20101, p. 39, 82; Robea 
1986, p. 121 etc.

112 „[…]Ba! dumneata n-ai să mai plângi de acuma nemică, ci ai să te bucuri cu mine, numai de 
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[…]Cum a zis aşa a şi făcut feciorul, însă când a ajuns la herghelie şi-a înconjurat-o, 
l-a prins groaza ieşind un cal hâd şi dupuros la covata cu jar de-ţi era greaţă de el. 
Când l-a văzut feciorul de împărat mâncând la jar, i-a dat un pumn în cap zicându-i: 
Ţup te, cal, de câne, doar nu eşti tu calul nenii din holteia lui. Înconjurând herghelia 
a doua oară tot dijogul acel de cal a ieşit la covata cu jar, dându-i iarăşi un pumn 
ca şi întâia oară. Când a înconjurat a treia oară tot acel dârlog de cal. Îndată îi şi 
aruncă frâul în cap, făcându-se un cal cum nu mai era sub soare.113

În aceeaşi mentalitate tradiţională dominată de fantastic (în fapt, o copie a 
realului cotidian trăit de respectiva comunitate!), avem şi o modalitate magică de 
recuperatio a fostului cal năzdrăvan, cu trimitere şi la sistemul de credinţe popu-
lare vizând rolul apotropaic jucat de către hârcele unor animale:

[…]Constantin adună hainele, armele şi chişugurile din holtia tată-său şi în trei zile 
le curăţă de rujină şi le luceşte, apoi luând frânele a mână, mere la herghelia de 
cai albi, pune frâul la toţi, dar nu se vâjeşte la nice unul. Merge la stava de cai roşii, 
la cea de cai negri, după cum sunt hergheliile împăraţilor, pe ales, însă frânele nu 
se vâjesc la nice un cal. Şi Constantin, venind înapoi cu frânele în mână, vede un 
cap de cal într-un par de gard, cum se pun capetele de cai morţi şi oasele în pari. 
Fără să ştie ce face, atinge cu frânele osul de cap de cal din par, şi iată, îndată stete 
dinaintea lui un mânzoi de cei răi, păroşi, cum sunt la ţigani cu pelea şi oasele, însă 
nimerindu-se frânele la el în cap, îl duce acasă.114 

Uneori, această redescoperire şi reactivare a calului năzdrăvan deţinut 
cândva de tatăl eroului, se face prin simpla scuturare a frâului, însoţită de o for-
mulă invocativă: 

[…]O mărs îm pod, ş-au căutat, ş-au găsât frâu. Şî cân o scuturat odată frâu, o vinit 
calu înăint`ea lui. Ţu-ţu-ţui, căluz d`e strâge, / cornii carnea ţ-o mânânce, / scoli şî 
nu t`i da. / D`i cân tata s-o-nsurat, nu t`e-ai găt`it d`i culcat? Atunci calu o strigat: 
-Alelei, stapâni! Dă-m tri dzâzi ovăs şî tri dzâli jărat`ic. Au mărs şî i-o da tri zâli ovăs, 
şî tri zâli jărat`ic.115

c) De mare valoare simbolică este modalitatea de obţinere a unui cal năz-
drăvan după confruntarea (de inteligenţă, nu de forţă!) dintre erou şi nişte cai 
veniţi dintr-o altă lume/dimensiune. Anunţând un traiect eroic peste medie al 

una te-aş ruga: să-mi dai pre Buga, calul pre care ai călărit dumneata când erai tânăr…”. (Marian 
1986, p. 240; sublinierea este a mea, C.C.).

113 Ibidem, p. 261. Alte asemenea descrieri de ritualuri ignice prin care se urmăreşte redescoperirea 
calului năzdrăvan al tatălui, avem şi la Boer et alii 1975, p. 26; Ispirescu 1988, I, p. 21; Marian 1986, 
p. 293; Popescu 2010, p. 39; Teodorescu 1968, p. 137 etc.

114 Boer et alii 1975, p. 25–26.
115 Bîrlea 1966, I, p. 385.
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personajului principal de basm, avem situaţii unde cai metalici (de aramă, argint, 
aur) vin să se hrănească, în miez de noapte, cu o holdă aflată în lumea eroului 
(grâu116, trifoi117), uneori astfel de cai, veniţi să pască „fân ghisdei verde”118, fiind 
călăriţi de nişte oameni dintr-o altă lume/dimensiune. Reuşind să le ia căpestrele 
(singur sau la sugestia unui şoarece119), eroul va primi de la aceştia un obiect de 
harnaşament (frâu/căpăstru) care, utilizat la nevoie, îl va ajuta pe erou să rezolve 
impasul în care se află: „[…]Da zâse unu cătă iel: -Stăpân`e! Uit`e – zâse – ieu îz 
dau un căpăstru d`e-aisia d`i la noi, şî tu cân îi ave n`evoie d`e min`e – zâse – să 
scuturi numa d`e căpăstru-ăsta, că io vin şî ţ-zut.”120

d) Un cal năzdrăvan se poate obţine, în numeroase basme fantastice româ-
neşti, prin păzirea unei iepe năzdrăvane ce sta să fete şi primirea, drept răs-
plată pentru acest serviciu, a unui mânz năzdrăvan cu puteri şi abilităţi peste 
medie. Aceste iepe năzdrăvane de păzit, sunt deţinute de către personaje cono-
tate mitofolcloric („iapa babei hodoroagă, nevăzută, neauzită, din smârcul mări-
lor în adâncul zărilor”121; iapa Babei-Ana-Năzdrăvana122; iapa deţinută de Baba-
Răcoarea avea un mânz cu 44 de aripi123; un cal magic are şi „Baba-Babelor de la 
sfârşitul lumii”124 ori „Drăcoaia-n fundu Iadului”125 etc), doar cu mânzul fătat de 
ele, eroul reuşind să ducă la bun sfârşit dezideratul propus, de cele mai multe ori 
cu substrat erotico-matrimonial (recuperarea soţiei sale – zână deosebită, fată 
de împărat,- răpită de către un zmeu). În acest sens, emblematic pentru dificul-
tatea demersului şi dimensiunea simbolic-magică a obţinerii unui asemenea cal 
năzdrăvan, cu câteva etape-cheie de atins (iniţierea eroului; călătoria sa într-o 
altă lume; probele la care este supus; greutatea ontologică a alegerii optime de la 
final etc.), este pasajul următor (din basmul Crâncu, vânătoriul codrului, colecţia 
I. Pop-Reteganul): 

[…]De mers, zise Lupul, n-ar fi mare lucru că îndată putem merge chiar la el acasă 
şi să-i luăm chiar şi muierea, dar departe tot nu o vei duce. De trei ori ţi-a luat până 
acum muierea, şi-n tot rândul te-a şi omorât, noi te-am înviat, cumnaţii tăi şi te-am 
mai şi întărit; întâi te învie Vulturul, după aceea Hărăul şi-acuma eu. Tu ar trebui 
să-ţi însămni, să-ţi câştigi cu orice preţ un cal mai năzdrăvan decât a lui jupân 
Pogan, apoi să furi muierea şi s-o pui pe cal lângă tine, ca jupânul Pogan să nu te-
ajungă cu calul lui. –De unde să-mi însăm eu cal mai năzdrăvan ca al lui? -Hm! De 

116 Ibidem, II, p. 235 şi următ.
117 Ioniţă 1986, p. 96–97.
118 Rădulescu-Codin 2010, p. 227–229.
119 Bîrlea 1966, II, p. 235 şi următ.
120 Ibidem, p. 236. Similar, pe lângă căpăstrul de aramă, eroul va obţine unul de argint şi unul de 

aur, de la calul de argint, respectiv cel de aur.
121 Cartea 1994, p. 8.
122 Ugliş-Delapecica 1968, p. 205.
123 Nijloveanu 1982, p. 313.
124 Marian 1986, p. 226.
125 Levendula 2006, p. 1997.
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unde? În fundul iadului se află o babă care se chiamă Vâj-Babă, aceea are caii cei 
mai năzdrăveni. Mergi şi slujeşte la ea un an (pe acolo e anul numai de trei zile) şi 
capeţi un cal, tu-ţi vei alege calul, care-l vei vedea mai rău, numa cu pelea pe oase, 
apoi să vii cu el încoace.126 

e) Sunt câteva situaţii în care un cal năzdrăvan va fi descoperit de către eroul de 
basm fantastic românesc prin încălcarea unei interdicţii, anume deschiderea unei 
camere în care i se interzisese, în mod explicit, accesul. Aflate într-o altă lume/dimen-
siune spaţială decât cea lumească, recte pe tărâmul celălalt (palatul lui Tartacot127, 
al unui drac128, al unui cuplu de bătrâni bogaţi şi iniţiaţi129), sau în proximitatea locu-
rilor natale ale eroilor (în casa unei pustnice130, foarte aproape de palatul împărătesc 
în care se născuseră), astfel de camere interzise conţin, in nuce, fundamentul ima-
ginar care determină, deturnează şi/sau sublimează caracteristicile traiectului eroic 
al personajului principal de basm. De remarcat: avem o dimensiune spaţială nouă, 
avem personaje iniţiate care sunt nu doar extrem de bogate, ci şi malefice, gata ori-
când să îi facă rău eroului în cazul încălcării interdicţiei stipulate. Cu toate acestea, 
curiozitatea îl va împinge pe erou să deschidă şi odaia în care i se interzisese accesul. 
Unde va descoperi fie „un cal slab şi jigărit de nu se mai putea”131, fie un „cal cu totul 
şi cu totul de aur” care va genera o impresie teribilă asupra eroului („încât căzu cu 
fundul de pământ de frică”132), în toate cazurile menţionate, eroul beneficiind ulte-
rior de capacităţile cognitive şi fizice ale unui astfel de cal deosebit:

[…]Cum plecă baba cu moşul, băiatul se uită bine în toate părţile, apoi luă cheile şi 
umblă în toate cele douăzeci şi patru de odăi şi la urmă intră şi în a douăzeci şi cin-
cea. Când acolo, ce să vadă? Un cal cu totul şi cu totul de aur, care şedea lângă un 
puţ şi când răsufla îi curgea din nări numai aur. Cum îl văzu pe Cutărică Făt-Frumos, 
calu îi zise: – Dezbracă-te şi fă o baie în acest puţ, apoi ia peria, batista şi pâinea 
care le vezi acolo şi să plecăm de aici. Cutărică se dezbrăcă repede şi intră în puţ cu 
cap cu tot şi după ce ieşi se îmbrăcă cu nişte haine de aur, care erau în odaia aceea, 
puse şeaua pe cal, luă peria, batista şi pâinea, ieşiră afară lăsând toate odăile des-
chise şi plecară. – Să merg ca gândul ori ca vântul? întrebă calul. – Ca vântul, căci 
ca gândul mi-e teamă că ameţesc, zise Cutărică. – Bagă de seamă, mai spuse calul, 
când ai să simţi că te încălzeşti la spate să-mi spui mie. Şi plecară.133 

126 Pop-Reteganul 1986, p. 120.
127 Stăncescu 2000, p. 256.
128 Ibidem, p. 295.
129 Creţu 2010, II, p. 72.
130 Ibidem, I, p. 266.
131 Stăncescu 2000, p. 256; Idem, p. 295–296 („cal slab, jigărit, prăpădit, vai de mama lui… şi nu 

mânca săracul ca ăilalţi cai fân, ori paie, ci numai ăşchii de lemne”, acesta fiind, de fapt, un băiat 
metamorfozat în cal de către dracul care stăpânea acel palat, drept pedeapsă pentru încălcarea 
interdicţiei de a intra într-o anume cameră…).

132 Creţu 2010, I, p. 266.
133 Idem, II, p. 72.
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f) O modalitate rară prin care eroul de basm fantastic românesc poate intra 
în posesia unui cal năzdrăvan, este cea în care acesta va supune/îmblânzi, într-
un adevărat agōn atletic tip rodeo, anumiţi cai metalici (de aramă, de argint, 
de aur), stăpâni de facto ai unor păduri minerale de aramă, argint şi aur din care 
eroul, aflat în tranzit, va rupe o rămurică:

[…]Au agiuns într-o păduri d`e aramă. Când o vădzut pădurea ceia d`e aramă: 
-Ţu-ţu-ţui, căluz de strâge – ce – pănă nu rump o pană d`in pădurea asta s-o pun în 
k`ibăra me, s-arăt şî ieu pi la tata pi une-am umblat. Ci: -Rumpe-o, dzău, stapâne, 
da d`in t`ini iesă fum şî dim mini iesă foc.. – Ce-a da Dumnedzău! C-o moart`e sân 
dator la Dumnedzău! Cân o rupt o pană d`im pădurea ceia, aşă d`e strajnic o huit 
pădurea, că munţî s-o cutremurat şî văile s-o tulburat! Au vini calu d`e-aramă şî 
cân au încungiurat odată padure, cân au suflat pe calu Vit`eazului-d`e-apă, l-au 
băga d`e doi stânjâni îm pământ. Însă iel cân au vini la cal, Vit`eazul-d`e-apă, s-au 
zvârlit după capu lui. O zburat cu dânsu d`e doosprăzece uori înaltu ceriului şî d`e 
doosprăzece uori s-o băgat în creili pământuli. – Alelei, stăpâni! D`i cân mama m-o 
fătat, / trup d`e rană d`i bărbat / după capu mn`eu nu s-o aflat. Dară d`e-amu 
înaint`i cal să-ţ fiu, şî stăpân sî-m h`i! – Ba n-ai sî h`i! – Ba ţ-oi h`i! -Gioară pe 
paloş! Au giurat pe paloş şî i-au dat om frâu. – Cân ţ-a h`i limba mai amară, scutură 
frâu iesta, c-am s-agiung io –dzâce – la t`in`e.134 

g) În fine, ajutorul unui cal năzdrăvan (metalic) se poate obţine prin respec-
tarea solicitării exprese a tatălui muribund de a-i fi păzit mormântul 3 nopţi 
consecutive, în fiecare noapte de câte unul dintre cei 3 fii (mare, mijlociu, mic). 
Doar că, în urma hotărârii fraţilor mai mari (speriaţi că ar putea fi mâncaţi de tatăl 
lor mort…), de păzit mormântul în cele 3 nopţi se va ocupa doar fiul cel mic, con-
siderat prost de ceilalţi, pasajul în cauză meritând citarea in extenso: 

[…]Harş, îi trage o palmă. Gata-l sprijină ăl mijloc cu alta. El atuncea o început să 
plângă şi ia şi el un petec dă ţoală ş-o carte la el, cartea fără s-o vază fraţii lui. A 
luat-o pă furiş. Să duce băiatu la mormântu lu ta-so şî-şi face un pat dă mărăcini 
şi dă ciulini ca să nu-l ia somnu şi s-apucă să citească pă carte. Până când, pă la 
ora dooşpe, să pomeneşte băiatu cu un cal cu totu şi cu totu dă aur. Cân` calu a 
simţit, cu trei kilometri până să sosască la mormântu stăpânului lui, că ieste un om 
mirean pă mormânt. Şi-a venit înverşunat şi amărât să-l omoare pă băiat. Băiatu 
imediat s-a sculat di pă pat şi i-a zis: – Ho! cal dă paraleu, bea-ţi-ar câinii sângili şi 
ogarii carnea ţi-ar mânca-o, da dă ce vii aşa învierşunat ca să mă omori? Şi imediat 
i-a pus mâna-n frâu. Atuncea calu, dacă l-a simţit că-i om deştept şi curajos, i-a 
răspuns: -Ei, stăpâne, trage trei fire dă păr dân coada mea şi când oi avea nevoie 
dă mine să scoţi firili astea dă păr ş-io am să fiu la tine, la păsu tău, la nevoia ta.135 

134 Bîrlea 1966, I, p. 386. În mod asemănător se vor întâmpla lucrurile şi în pădurea de argint şi cea 
de aur, cu caii de argint şi aur (p. 387–389).

135 Păun, Angelescu 1989, p. 64–65. Identic se va întâmpla şi în nopţile următoare, cu caii de argint, 
respectiv de aramă.
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II. Congruent modalităţii de obţinere a unui cal magic la nivelul epicului fan-
tast de basm românesc, este de văzut şi la ce sunt folositori/folosiţi astfel de cai 
năzdrăvani. Din consultarea şi analiza textelor epice în care apar, se conturează 
4 mari valenţe acordate de către imageria mentalitarului tradiţional acestor cai: îl 
sfătuiesc/iniţiază pe erou; mijloc magic şi ultrarapid de locomoţie; îl învie pe erou; 
joacă rol punitiv în cadrul unor ordalii de final. 

a) Rolul de companion şi sfătuitor jucat de către majoritatea covârşitoare 
a cailor năzdrăvani din basmul fantastic românesc, este unul dintre atributele 
majore, chiar esenţiale, cu care a fost învestit acest animal136. Narativ, un astfel 
de atribut relevă, în primul rând, sorgintea non-lumească a unui asemenea cal, 
cunoaşterea deţinută de acesta subînţelegând iniţierea lui în tainele Lumii (deci, 
pre-cunoaşterea celor-ce-va-să-se-întâmple în traiectul iniţiatic cu eroul). În al 
doilea rând, acest atribut de companion şi sfătuitor deţinut de caii năzdrăvani ai 
basmului fantastic românesc, vorbeşte despre calitatea simbolică a continuu-lui 
act iniţiatic practicat de către cal cu eroul. 

Psihobiografic, acesta, luat separat sau dincolo de adjuvantul său magic (cal), 
nu poate să îşi (re)proiecteze biografia dintr-o lume a materialului efemer, înspre 
o Lume a imaterialului râvnit/de obţinut (orice ar fi acest imaterial râvnit/de obţi-
nut – o fiinţă feminină deosebită/desăvîrşită dintr-o altă lume/dimensiune, ori un 
concept pur filosofic precum tinereţea fără bătrâneţe şi viaţa fără de moarte…). 
Normalitatea lumii eroului este minimalizată, graţie rolului de sfătuitor jucat de 
un astfel de cal137, de alteritatea unei alte lumi/dimensiuni, în care eroul, ajuns, nu 
s-ar descurca foarte bine fără sfaturile preţioase ale calului său138. 

Dar, urmând întrutotul sfaturile adjuvantului magic, eroul îşi antamează reu-
şita. Chiar dacă asta dă impresia unui destin banal avut de către erou, ori dacă 
presupune existenţa unei măsuri, a unei incapacităţi proprii de discernere sau fil-
trare a bunelor decizii de luat întru reuşita finală139. Este drept, nu tot timpul acest 

136 Boer et alii 1975, p. 25–26, 79–80, 116–117; Creţu 2010, I, p. 26; Idem, II, p. 28, 270; Hasdeu 2000, 
p. 69–71; Ispirescu 1988, I, p. 9–10; Popescu 2010, p. 44–48, 91–92; Stăncescu 2000, p. 88–89 etc. 

137 „[…]Să-ţi trăiască calul, Făt-Frumos, îi mai zise ea, ca un năzdrăvan ce este, căci de nu era el, te 
mâncam fript; acuma însă m-ai mâncat tu pe mine; să ştii că până azi nici un muritor n-a cutezat 
să calce hotarele mele până aicea; câţiva nebuni carii s-au încumetat a o face d-abia au ajuns 
până la câmpia unde ai văzut oasele cele multe.” (Ispirescu 1988, I, p. 11; sublinierile îmi aparţin, 
C.C.).

138 „[…]Fata împăratului îngriji de cal tocmai precum îi zise el. La a zecea zi, unde se scutură odată 
calul, şi se făcu frumos, gras ca un pepene şi sprinten ca o căprioară. Apoi, uitându-se vesel la 
fata împăratului, zise: -Să-ţi dea Dumnezeu noroc şi izbândă, stăpâna mea, că m-ai îngrijit şi 
m-ai făcut să mai fiu odată pe lume cum doream. Spune-mi tu care este păsul tău, şi porun-
ceşte-mi ce trebuie să fac. –Eu voi să merg la împăratul cel mare şi tare, vecinul nostru, ca să-i 
slujesc, şi-mi trebuie pe cineva care să mă povăţuiască. Spune-mi pe care din boieri să aleg? 
–Daca vei merge cu mine, îi zise calul, habar să n-ai; nu-ţi trebuie pe nimeni.Te voi sluji, cum am 
slujit şi pe tată-tău. Numai să m-asculţi.” (Ibidem, p. 21, cu sublinierile mele, C.C.).

139 „[…]Fata asculta cu toate urechile şi făcu precum o învăţă calul, fiindcă văzu ea că toate învăţă-
turile lui îi iese înde bine, şi din cuvântul lui nu se abătea.” (Ibidem, p. 23).
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rol de înţelept sfătuitor jucat de către cal, are sau manifestă continuitate. Dacă 
uneori calul lasă la latitudinea eroului alegerea de făcut, în fapt, fiind vorba tot 
de o iniţiere (vreo cunună de aur descoperită pe drum, ruperea unor crenguţe din 
păduri minerale etc.), sunt şi basme în care se spune în mod explicit că puterile 
fizice şi capacităţile iniţiatice deţinute de acesta, devin inutile sau sunt anulate 
într-o lume sau în proximitatea unei fiinţe superioare, cu natură trans-carnală, 
ieşită din trecerea timpului, spre evidenta deznădejde a eroului obişnuit să câş-
tige mereu doar urmând sfaturile date de cal: 

[…]Când se coborî din nou pe pământ unde mi se pomeni măre în mijlocul unei 
grădini bătăioasă de frumoasă numai flori şi mirodenii pe ea, în care nu se vedea 
nici picior de dihanie sau de lighioană, dar nici pui de om. – Ei stăpâne, zise calul 
după ce se pogorî bine pe pământ; aci se sfârşeşte puterea şi năzdrăvănia mea, 
căci de aci încolo intrăm în stăpânirea zânei muma fetei din dafini, şi puterea 
mea omenească se nimiceşte de puterea sa dumnezeiască. Acum nu mai ştiu 
cum să te povăţuiesc nici măcar să te urmez. Du-mi-te cu dumnezeu înainte şi 
cum ţi-o sluji norocul; dar ce oi vedea să nu te sperii, ce vei auzi să nu te înspăi-
mânteze, ci să mergi înainte cu inimă bărbată şi credinţă în scrisa ta. Făt-Frumos 
rămase încremenit auzind aceste cuvinte din gura credinciosului său armăsar, şi 
din vesel şi mândru ce era că a înfrânt pe toţi vrăjmaşii şi pizmaşii, unde mi se întu-
necă şi se cătrăni de parcă i-ar fi murit cine ştie câte neamuri. – Ce mă fac eu acum? 
strigă el frângându-şi mâinile. -Aceea ce te-o povăţui mintea ta cea întreagă şi cu 
buna judecată. Te va povăţui însuşi drumul, căci cărarea este bătătorită din pricină 
că s-au mai găsit tineri feciori de împăraţi şi încă mulţi cari să biruiască pe cei trei 
balauri care mor mereu şi mereu înviază, fiindcă mai sunt pe pământ cai năzdră-
vani cari să-i povăţuiască ce să facă pân`aci. De aci încolo, ce au făcut, ce n-au 
făcut, numai capul lor i-a dus la pierzare; bagă dar de seamă şi ce ţi se pare că ar fi 
făcut ei fereşte-te de a face sau fă dimpotrivă, măcar de te-ai topi de poftă, şi ceea 
ce crezi că n-au făcut ei nu te îndoi nici te îngreţoşa de a face.140

Este, în fapt, şi aceasta o iniţiere. Doar aşa poate avea loc re-înnoirea sinelui 
eroului care, iată, ni se spune în mod explicit asta!, tot drumul fusese tributar 
sfaturilor şi clarviziunii calului său năzdrăvan, din acest moment şi din acea lume, 
eroul trebuind să se re-inventeze, să îşi depăşească limitele şi limitările fiinţei 
uman-efemere, de ce nu?!, să facă o schimbare în mentalul său (recte, a învăţa să 
gândească şi mai ales să acţioneze singur), de această schimbare de făcut depin-
zând reuşita şi/sau existenţa sa ulterioară. Cu alte cuvinte, să transforme un des-
tin tragic într-unul eroic.

b) Prospectând imaginaţia colectivă şi reactualizând memoria mitică, 
firească cumva pentru specificul epicului fantast de basm este (re)integrarea 
unei alte învestiri magice a acestui animal al bestiarului, în complexul cultural al 
imaginarului tradiţional. Anume, verosimilitatea putinţei de deplasare magică 

140 Popescu 2010, p. 91–92.
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a unui asemenea cal năzdrăvan prin Timp şi Spaţiu, implicit şi a eroului care 
îl deţine. În toate momentele cheie ale epicului, altfel spus, în situaţiile-limită în 
care se va afla la un moment dat fie demersul, fie însăşi viaţa eroului de basm 
fantastic, doar o asemenea abilitate de deplasare ultrarapidă a calului prin Timp 
şi Spaţiu asigură reuşita finală. Sfidând orice logică sau lege a fizicii, astfel de cai 
pot parcurge distanţe astronomice în câteva miimi de secundă, oferind, o dată în 
plus, caracter virtual-valoric unui asemenea cal/mijloc de locomoţie: 

[…]Calul vorbeşte cătră Constantin: -Domnul meu, vezi colo, hăt departe, muntele 
cel înalt? Acolo este marginea Pământului. Tocmai acolo voi sări acum. Atunci a 
sărit calul atât de sus, cât Constantin a ajuns cu capul pe ceriu şi a stat pe munte 
deasupra.141 

Cum, la nivelul basmului fantastic românesc sunt extrem de numeroase 
menţiunile de acest tip, pentru facila urmărire a capabilităţilor deţinute de astfel 
de cai, am ales să îi împart după caracteristicile care determină obţinerea şi atin-
gerea unor astfel de viteze ameţitoare. 

Astfel, numărul de aripi deţinute de unii cai năzdrăvani îi asigură eroului 
o mai bună şi mai rapidă deplasare decât cea a duşmanului, având documen-
tate cazuri cu cai care au •12 aripi142; •24 aripi143 ori •un număr variabil de aripi144. 
Unii cai năzdrăvani de basm au un număr considerabil/suplimentar de inimi145, 
picioare146, spline147, suflete148 sau alte atribute fizice149, toate acestea ajutându-
l pe erou să scape de un duşman al său (zmeu, îndeobşte), care are, la rându-i, tot 
un cal năzdrăvan, dar, cu un număr mai mic de aripi, inimi, picioare, spline sau 
suflete. 

În legătură imediată cu astfel de cai năzdrăvani care, având un număr 

141 Boer et alii 1975, p. 27.
142 Bîrlea 1966, II, p. 297; Creţu 2010, I, p. 22–23, 38, 62, 179, 131; Idem, II, p. 293–294; Oprişan 2005, 

II, p. 332; Idem, III, p. 151; Idem, 2006, V, p. 129; Idem, 2006, VI, p. 307; Rădulescu-Codin 2010, 
p. 215–216; Robea 1986, p. 88–89, 544; Stăncescu 2000, p. 214 etc. 

143 Bîrlea 1966, II, p. 313; Creţu 2010, I, p. 54; Hasdeu 2000, p. 66; Oprişan 2005, III, p. 220; Idem, 
2006, V, p. 98–99, 131, 367; Robea 1986, p. 113, 265, 544 etc.

144 Creţu 2010, I, p. 132 (18 aripi); Idem, II, p. 293–294 (cu 4, respectiv 6 aripi); Nijloveanu 1982, p. 313 
(44 aripi); Oprişan 2006, V, p. 373 (42 aripi); Robea 1986, p. 383 (50 de aripi, cu acest cal eroul 
putând zbura în Cosmos!), 544 (6 aripi), 567 (30 aripi) etc. 

145 Hasdeu 2000, p 34 (9 inimi), 54 (9 inimi), 56 (24 inimi); Marian 1986, p.  124 (12 inimi), 176 (12 
inimi), 226 (cai cu 2, respectiv 3 inimi); Oprişan 2006, V, p. 128–129 (5 inimi); Pompiliu 1967, p. 180 
(7 inimi), 189 (14 inimi); Pop-Reteganul 1986, p. 387 (13 inimi), 403 (7 inimi); Robea 1986, p. 113 (24 
inimi), 437–438 (9 inimi); Vasiliu 1956, p. 176 (3 inimi), 190 (18 inimi) etc.

146 Creţu 2010, p. 22–23 (3, respectiv 12 picioare); Marian 1986, p. 6 (7 picioare), 75 (8 picioare); Pop-
Reteganul 1986, p. 249 (6 picioare), 387 (6 picioare), 403 (3 picioare) etc. 

147 Nişcov 1979, p. 96 (14 spline).
148 Creţu 2010, p. 131 (8 suflete), 132 (28 suflete). 
149 Într-un basm al colecţiei C. Sandu Timoc (Împăratul fără copii), o „gloabă de iapă” fată un mânz 

cu un corn în frunte! (Sandu Timoc 1988, p. 35).
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suplimentar de organe interne, asigură şi/sau justifică suflul, rezistenţa unei 
deplasări ultrarapide pe distanţă lungă, important de menţionat în perspectiva 
concluziilor finale de tras, este un alt aspect. Anume, natura non-carnală a unor 
astfel de cai, cu trimitere evidentă la modelul arhetipal (= mitic), ceea ce poate 
justifica, în cele din urmă, (im)probabila reuşită finală. Avem, astfel, menţionarea 
unor cai de foc cu 24 de aripi150, a unor cai metalici (de aramă, argint şi aur, cu 6, 
12, respectiv 24 de aripi)151, după cum avem şi magice operaţiuni prin care obiecte 
oarecare152 sau plante153, devin cai magici. 

c) Fără a fi prea numeroase, sunt şi cazuri de basme în care astfel de cai năz-
drăvani învie eroul ucis de cineva. Valorile morale ale trupului carnal de tip eroic 
ale unui personaj de basm fantastic românesc (forţă, curaj, combatitivitate, per-
severenţă), sunt, într-un asemenea basm, surmontate de către cele atribuite de 
creatorul anonim de basm (sau de colportor) calului154. Acesta este cel care, într-o 
criză a carnalităţii precum cea în care se află stăpânul său (ucis de paloşul ferme-
cat al unui zmeu), se zbate în a-l căra mort şi, printr-o întâmplare fericită, cum 
altfel?!, află modalitatea prin care îl poate reînvia şi o face fără ezitare:

[…]Da` ai mai mică: -Fă, dă ce sunteţi, fă, rele, hă? Da` ce nu gândiţi şî voi? Dacă 
el ar avea o minte şi ar şti ce vorbim noi, s-ar duce colea-n părău ăla să ia apă vie şî 
apă moartă să-l facă bine pă ăla, stăpânu lui, să-l învieze ca să scape şî el de necaz. 
Calu a sâmţât imediat. -A, `ce, păi aşa fac! – în gându lui. S-a dus imediat, l-a întins 
p-o poiană pă Petrişor, l-a pus cap la cap, a luat o gură dă apă moartă, a dat pă el, 
când a dat cu apă vie, pac! – s-a sculat în picioare. –Aoleu, ce mult am durmit, calu 
meu! –Mult durmeai dacă nu eram eu! Eh, cum facem acu? Te duc la tat-tu acasă să 
te mănânce fript sau mergem să rezolvăm problema care-am zâs c-o facem? -Păi, 
cum ştii tu, calu meu. Mergem acolo. –Mergem, da` acu-ţi faci pat lângă mine, `ce. 
Îţi faci pat lângă mine în grajd. Nu te mai duci tu dă capu tău sângur.155

Pasajul citat supra ne relevă câteva constante interesante în legătură intrin-
secă cu rolul jucat de către calul năzdrăvan al basmului fantastic românesc în tra-
iectul eroic al personajului, despre care voi vorbi la Concluzii. Dar, le creionez acum, 

150 Hasdeu 2000, p. 66
151 Robea 1986, p. 544.
152 Aici aş aminti „cocia Ielelor” sau „buşteanul Ielelor”, un buştean obişnuit care, încălecat de către 

erou şi lovit în burtă, se transformă într-o căruţă trasă de 12 cai de foc, doar cu ea eroul putând 
trece nevătămat „gârla de păcură”! (Cătană 1984, p. 67).

153 „[…]În momentul ăsta, Omul dă Fier, iasă după el, ca drept frăţie şi-i spune: -Nene, n-am decât 
să te urmez. Unde vei merge tu, voi merge şi eu. Păi să mergem! Ionel Făt-Frumos să uită la el 
şi-i spune: -Bă, zice, poi eu sunt călare! Da` tu pe ce-ai să mergi? Calu meu nu poa` să ducă doi! 
–Nu avea grija aia, nene! Şi ce face?! Omu dă Fier să uită-n dreapta şî găsăşte-o trestie. Când 
i-atinge-o palmă, a făcut un cal cu douăzeci şi patru dă aripi. Când vede Ionel, îşi dă seama. „Ei”, 
în gândul lui, zice: „Bun frate-am căpătat!” (Oprişan 2005, III, p. 219–220).

154 De altfel, basmul se cheamă Calu Carmon! (Oprişan 2005, III, p. 73 şi următ.).
155 Ibidem, p. 80.
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spre înţelegerea sistemului de gândire mitofolclorică revelat de sus-citatul pasaj. 
În primul rând, deconspirarea modalităţii magice prin care eroul poate fi readus la 
viaţă, este făcută de cea mai mică din cele 3 Iele care trec prin preajma tandemu-
lui erou mort-cal năzdrăvan. Apoi, în mod explicit se stipulează că acest cal nu ar 
putea afla ceea ce vorbesc cele 3 Iele, deşi, imediat după reînvierea eroului, calul 
este capabil de a-i induce acestuia, in visu, modalitatea prin care, metamorfozat, 
el poate reintra în posesia paloşului magic spre a-şi înfrânge duşmanul!156 Nu în 
ultimul rând, este de reliefat faptul că, imediat după reînvierea stăpânului, calul îi 
contestă acestuia valoarea deciziilor proprii luate, cu consecinţe nefaste (vezi acel 
suculent-hermeneutic „Nu te mai duci tu dă capu tău sângur”). 

d) Rol important joacă calul basmului fantastic românesc şi la nivelul unor 
sentinţe de aplicat (ordalii de final157). Rolul de mijloc de pedepsire a cuiva pen-
tru răul înfăptuit, readuce în prim-plan caracterul malefic al acestui animal al 
bestiarului, de la calul ca animal al întunericului şi al puterilor magice, până la 
caii morţii158. Pentru uneltire sau depunerea unei mărturii mincinoase, o serie de 
marginali (robi, slugi, ţiganul bucătar, cârciumarul viclean etc.)159 ori persoane 
apropiate eroului, dar care îi greşesc acestuia, subminânu-i faptele sau complo-
tând la uciderea sa (surorile, fraţii, mama vitregă, soţia adulteră)160, sunt rupţi cu 
cai, tipicul fiind acesta: 

[…]Nu-i trebui împăratului să se gândească mult şi să vază că voinicul care vorbea 
avea dreptate, şi cum era de supărat pe ţigan, pentru mişelia şi minciuna lui cea 
neruşinată, porunci şi numaidecât se aduse doi cai neînvăţaţi şi doi saci de nuci, 
legă pe ţigan de coadele cailor şi sacii de nuci şi le dete drumul. Ei o luară la fugă 
prin smârcuri, şi unde cădea nuca, cădea şi bucăţica, până ce s-a prăpădit şi ţigan 
şi tot.161 

156 „[…]Ş-a făcut băiatu pat lângă cal, în grajd. Pă la noaptea jumătate, îi dă calu un vis la băiat. Şi 
ce zice băiatu către cal? –Băi, calu meu! –Da, măi stăpâne! –Ştii ce-am visat? –Ce-ai visat, mă? 
–Am visat că mă dideam peste cap şî mă făceam un porumbel şî mama acolo la ea avea un brad 
la fereastră. Şî mă urcam pă bradu ăla şî când mă vedea mama, îi spunea la bala de zmeu să mă 
prindă viu, nevătămat şî el atunci, în timpu ăsta arunca paloşu jos şî eu i-l luam şi-l omoram.” 
(Ibidem). 

157 Am vorbit pe larg despre acest aspect, al ruperii cu cai a unor personaje secundare de basm care 
impietează asupra valorilor morale, încercând să submineze rolul şi faptele unui erou princip (i)
al, într-un studiu aplicat (Cioancă 2018e). 

158 De care vorbeau Chevalier; Gheerbrant 2009, p. 172–175.
159 Furtună 1973, p. 101 (ţiganul mincinos); Hasdeu 2000, p. 241, 269 (ţiganca complotatoare); Ispirescu 

1988, I, p. 189, 241, 324 (ţigani mincinoşi); Marian 1986, p. 73 (ţiganul mincinos), 368 (ţiganca unel-
titoare este legată de „armăsarul cel mai aprig”); Păun; Angelescu 1989, p. 31 (sluga mincinoasă); 
Pop-Reteganul 1986, p. 32 (ţiganca înşelătoare e legată „de coadele a două iepe sirepe”) etc.

160 Creţu 201, I, p.  269 (soţia adulteră şi mincinoasă e ruptă cu cai, „unul din munte şi altul din 
baltă”); Hasdeu 2000, p. 248 (mama şi sora vitregă); Nijloveanu 1982, p. 301 (cei 2 fraţi mai mari 
ai eroului, pedeapsa – ruperea cu cai – fiind dispusă de tatăl lor, împăratul!); Pop-Reteganul 
1986, p. 71 (surorile cele mari); Stăncescu 2000, p. 154 (cele 2 surori mai mari) etc.

161 Ispirescu 1988, I, p. 189.
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O inedită modalitate de pedepsire a cuiva pentru greşelile făcute, este ates-
tată în basmul Inelu de izbândă, colecţia I. Nijloveanu. Aici, eroul, după ce îşi va 
recupera inelul magic, îi cere acestuia ca soţia trădătoare şi amantul ei să fie 
metamorfozaţi în doi cai, pedeapsa aplicată acestora fiind treierarea unor mără-
cini până vor muri162. Uneori, pedeapsa aplicată răufăcătorilor este dusă la înde-
plinire din iniţiativa însuşi a calului năzdrăvan al eroului, ceilalţi percepând-o ca 
pe o intermediere a acţiunii divinului în profan163.

Concluzii
Animal de prestigiu, pentru foarte multe epoci prezenţă obligatorie la dife-

rite ceremonii, subliniind nu doar puterea sau autoritatea cuiva, ci şi statutul de 
tip eroic câştigat de cineva în urma unor fapte de arme (vezi reprezentarea ecves-
tră a principalilor conducători militari sau, tot ca o gestică a puterii, descăleca-
rea şi întemeierea unor formaţiuni statale româneşti), calul a fascinat imaginaţia 
oamenilor încă din perioadele cele mai timpurii. Există, nu doar la nivelul mito-
logiei, şi ficţiuni istorice în care acestui animal i-au fost anexate atribute ima-
ginare capabile să re-articuleze, re-activeze ideile-forţă deţinute de către cal la 
nivelul mitului. Fără a insista prea mult asupra acestor aspecte imagologice, pe 
larg dezbătute în literatura de specialitate citată la începutul studiului, aş aduce 
în discuţie, foarte scurt şi prin intermediul a două exemple, mecanismul de fas-
cinare pe care mentalitarul colectiv l-a ataşat acestui animal, precum şi legătura 
intimă stabilită între un conducător şi calul său. Astfel, Paulus Diaconus amintea, 
în Istoria longobarzilor (II, 26), un interesant episod de la cucerirea cetăţii Pavia: 
regelui longobard Alboin, la intrarea în cetatea cucerită şi gata să încalce un jură-
mânt făcut, i se prăbuşeşte calul ca din senin şi doar nerespectarea jurământu-
lui făcut îl va ridica pe acesta164. Un episod asemănător aminteşte I. Neculce în 

162 „[…]Gata. Cum a zâs, s-a şi făcut. A fost venit înapoi. A făcut casele la loc toate, cum a fost, întâi: 
-Inel-ineluşu mieu, zâce, să-m` faci o grămadă dă mărăcini şi pă iei doi cai. I-a pus ş-a treierat 
cu iei toţ` mărăcinii-ăia şi iel a rămas cu casele-acolo pân-a omorât caii, pân-a murit iei. Şi iel a 
rămas acolo cu casă cu tot.” (Nijloveanu 1982, p. 28).

163 „[…]Fraţii lui Ţugulea adunase pe toţi megiaşii, zicând că a intrat ursul în sat. Când veniră şi 
văzură pe Ţugulea, rămaseră ca bătuţi de Dumnezeu. Calul lui Ţugulea sări şi-i omorî pe amân-
doi cu picioarele, apoi veni lângă stăpânul lui cel adevărat, lăcrimă şi îi linse mâinile.” (Ispirescu 
1988, I, p. 312).

164 „[…]Cetatea Pavia, după ce vreme de trei ani şi câteva luni ţinuse piept asediului, în cele din 
urmă s-a predat lui Alboin şi longobarzilor asediatori. În timp ce Alboin intra în cetate prin 
poarta numită a Sfântului Ioan, aşezată în partea de răsărit, calul său se prăbuşi în mijlocul 
porţii; deşi îndemnat cu pintenii şi îmboldit dintr-o parte sau alta cu suliţele, nu se putea ridica. 
Atunci, unul dintre longobarzi i-a vorbit astfel regelui: „Aminteşte-ţi, o, rege, ce fel de jurământ ai 
făcut. Încalcă un jurământ atât de aspru şi vei putea intra în cetate. Căci locuitorii acestei cetăţi 
sunt cu adevărat creştini”. Într-adevăr, Alboin jurase să treacă tot norodul prin ascuţişul sabiei 
fiindcă nu voise să închine cetatea. Renunţând deci la un astfel de jurământ şi promiţându-le 
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legătură cu uciderea domnitorului Moldovei, Miron Barnovschi, de către turci, la 
Ţarigrad165. 

Acţionând în spiritul unei logici precise, omul arhaic a văzut în acest animal 
al bestiarului, pandantul joncţiunii socio-economice şi simbolice. Şi nu mă refer 
aici atât la cele două exemple citate supra, cât la cele din basmele amintite de-a 
lungul prezentului studiu. Având în vedere existenţa şi prezenţa unor dimensiuni 
ontologice, a unor cadre nosologice în care sunt transpuse ipostazierile acordate 
acestui animal de către creatorul anonim de basm, este evident că, la nivelul bas-
mului fantastic românesc, gândirea simbolică nu a dispărut. Ba, dimpotrivă, a 
consubstanţializat actului logic-cognitiv (dimensiunea socio-economică atribuită 
calului), cu forme ale simbolicii (dimensiunea spiritualiza (n)tă în care este calul 
are rol vital). 

Această joncţiune dintre afect şi intelect privind calul din basmul fantastic 
românesc, este sugerată, dincolo de rolurile „tradiţionale” jucate de către cal 
şi enumerate supra (companion, mentor şi sfătuitor), şi de o serie de alte teme/
motive majore în care este implicat, de către mentalitarul tradiţional, acesta. 

→ Spre exemplu, readucând în prim-plan forme străvechi ale gândirii pri-
mitive (genul celor analizate de Cl. Lèvi-Strauss), pentru a putea participa şi el 
la taina Lumii, dincolo de lumea lui reală, material-palpabilă şi efemeră, omul 
comunităţii tradiţionale a legiferat posibilitatea unei concepţii miraculoase inter-
regn: dintr-o iapă năzdrăvană se va naşte un băiat cu 24 de inimi, de asemenea 
năzdrăvan166; o altă iapă, bătută de un popă, va rămâne gestantă fătând (sau năs-
când?!) „un fecior cum nu s-a mai pomenit, voinic, sănătos, frumos”167. Despre un 
alt erou năzdrăvan de basm fantastic, cu un nume sugestiv pentru calităţile fizice 
deţinute (Voinicul Ierculean, Ficioru-Iepii, colecţia P. Ugliş-Delapecica168), se spune 
că este „fiul unei iepe negre ca pana corbului”, „o femeie tare frumoasă în tinere-
ţea ei, dar fiindcă a păcătuit un păcat greu, Dumnezeu a pedepsit-o şi a prefăcut-o 

locuitorilor îndurare, îndată calul s-a ridicat, iar Alboin, intrând în cetate, şi-a ţinut făgăduiala şi 
nu a făcut rău nimănui.” (Diaconus 2011, p. 99–101).

165 „[…]Când i-au tăiat capul lui Barnovschii-vodă, calul lui a şi început a sări, cât n-au mai putut 
să-l ţie comisul în mână. Şi, scăpându-l din mână, pe loc au căzut de au murit. Şi văzând turcii, 
mult s-au mirat şi au zis: «Nevinovat au fost acest om.» Şi au cunoscut pre Barnovschii-vodă 
turcii că au fost drept şi s-au căit pentru că l-au tăiat. Şi s-au giurat ca de acum să nu mai taie 
domnu de Moldova.” (Neculce 1982, p. 177).

166 „[…]Dar nu trecu mult timp la mijloc de la această întâmplare şi iapa cea năzdrăvană născu 
iarăşi, însă nu ca mai nainte un mânz, ci ea, de astă dată, nu ştiu cum şi în ce fel s-a întâmplat, 
destul, atâta că născu un băiet frumos cu douăzeci şi patru de inimi. Şi băietul acesta nu era, 
ca fratele său, numai pe jumătate năzdrăvan, ci el era năzdrăvan deplin, ca toţi năzdrăvanii.” 
(Marian 1986, p. 176; basmul se numeşte, de altfel, Fiul Iepei).

167 „A plecat popa de dimineaţă să treacă pântr-o pădure să să ducă la un servici unde-l avea, în alt 
sat. După ce-a trecut pân pădure, iapa-nceput să vorbească: -Tronca-tronca, / mă bătu popa. Şi 
iapa a rămas însărcinată. După douăsprezece luni, a făcut iapa un fecior cum nu s-a mai pome-
nit, voinic, sănătos, frumos.” (Nijloveanu 1982, p. 148; basmul se numeşte Fiul-iepii).

168 Ugliş-Delapecica 1968, p. 284 şi următ.
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în iapă”, în mod explicit menţionându-se că doar el poate realiza o faptă deose-
bită: „[…]dar mai întâi să umblaţi să daţi faţă cu Voinicul Ierculean, Ficioru-Iepii, 
că numa el poate să vă scoată fetele din ghearele zmeilor, care-s atâta de tari, că 
nici un pământean nu-i în stare să se lupte cu ei”169. 

→ Un alt exemplu important pentru ficţiunile fabulatorii şi evoluţia spiritu-
ală a eposului cultural tradiţional cu calul ca important personaj, l-am descoperit 
într-un basm al colecţiei D. Stăncescu (Irimia). Aici, calul năzdrăvan câştigat de 
către erou de la o scorpie/babă rea, dincolo de capacităţile fizice peste medie şi 
cunoştinţele deţinute170, într-o situaţie limită, de criză, se manifestă ca un autentic 
şolomonar!: 

[…]Cum a ajuns acolo, calul cu meşteşugul lui făcu de se porni o furtună şi o 
ploaie, şi nişte fulgere şi tunete şi trăsnete, d-a fost să răstoarne pământul cu 
dosul în sus. Iar după aia s-a fost făcut iar vreme frumoasă ca şi mai înainte.171 

→ Cu o evidentă participaţie la actul iniţierii eroului şi la cel al împlinirii dezi-
deratului final, probabil reminiscenţă a unor vechi ritualuri sacrificiale cu cai, 
avem atestat un interesant moment mitofolcloric în basmul Fântâna Sticlişoarei 
(colecţia D. Stăncescu). În acest basm, dincolo de omniprezentul paradox al con-
flictului dintre aparenţă şi esenţă (prima formă de prezentare a calului năzdrăvan 
– gloabă, răpciugă etc – şi uimitoarea transformare survenită ulterior), dincolo de 
tradiţionalul mei sau ovăz fiert în lapte, ba chiar covatele cu jeratec, un cal soli-
cită eroului, întru metamorfozarea sa şi asigurarea reuşitei finale, un sacrificiu de 
sânge, pentru suculenţa hermeneutică pasajul meritând citarea deplină: 

[…]Se duse băiatul la grajdul dintâi şi scutură frâul strigând, cum l-o fost învăţat 
tată-său; când colo, ce să vază? se pomeneşte c-o răpciugoasă de gloabă, de-ţi era 
mai mare scârba să te uiţi la el, şi slab şi ciugulit de ciori. –Fugi d-aci, mârţoagă, îi 
zise flăcăul dându-i una în cap cu frâul, şi se duse la grajdul din mijloc. Acolo dacă 
ajunse, sună frâul şi-i ieşi înainte tot calul ăla; iar îl goni şi trecu la grajdul de-al 
treilea, gândind că d-aci încailea va ieşi un cal mai bun; când colo-i iese înainte tot 
ăla. –Ci ca piei din ochi-mi, jiganie, zise răstit băiatul, ridicând mâna să-i dea iar cu 
frâul în cap. –Nu da, stăpâne, se rugă calul, că cum a-mbătrânit tată-tău, aşa am 
îmbătrânit şiu eu; ci pune să taie mânjii de la 6o de iepe şi să-mi dai să mă adăp 
cu sângele d-o curge din ei, iar de mâncare să-mi dai orz ciuruit şi fân ghizdău 
verde, cosit din noaptea de Sfântu Gheorghe.172

169 Ibidem, p. 286–287.
170 „[…]Plecară ei înainte. Mergând au dat ei peste un loc unde a fost potmol şi a făcut Irimia după 

îndemnul calului său un cocoloş din pământ şi l-a băgat în dăsagi. D-acolo s-a dus mai înainte 
şi în alt loc a găsit nişte păr de colilie făcur ca peria; a luat din el şi l-a băgat tot în dăsagă. În alt 
loc a dat iar de nişte piatră moale, a luat şi din ea şi-a vârât-o iar în dăsagă.” (Stăncescu 2000, 
p. 125).

171 Ibidem.
172 Ibidem, p. 88–89.
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→ Dacă în cele mai multe cazuri eroul de basm trebuie să re-descopere şi să 
re-activeze un cal năzdrăvan care aparţinuse cândva altcuiva (tatăl său) ori să şi-l 
procure (furându-l de la unele personaje conotate mitofolcloric şi malefic – babe 
vrăjitoare, zmei etc., ori slujind pentru el), avem atestate şi situaţii în care un astfel 
de cal se naşte odată cu eroul173 sau, şi mai interesant, aşteaptă naşterea eroului 
întru înfăptuirea împreună a unor acţiuni deosebite.174 

→ Avem şi cai obişnuiţi, fără puteri fizice deosebite şi capacităţi clarvăză-
toare175, uneori făcându-se în mod clar distincţia între un cal obişnuit (bidiviu) 
şi un astfel de cal năzdrăvan176, alteori menţionându-se în mod explicit faptul că 
eroul trebuie să aleagă calul cel mai urât/slab, în care baba pune 6 inimi, ceilalţi 
cai, mari şi frumoşi fiind „cai sântilii (= fără vlagă), să nu te prinz de ei”177. După 
cum, la polul opus, avem documentaţi în basmul fantastic românesc cai monstru-
oşi („iapa cea de trei zile de lungă”, din oasele acesteia zidindu-se „o cetate foarte 
frumoasă, cu faţa către amiazăzi”178), iepe ale văzduhului179 sau cai astrali180. 

→ Tot în perspectiva mentalităţii şi gândirii de tip folcloric, nu pot omite un 
caz în care simbolistica creştinismului deja practicat de către creatorul ano-
nim de basm (sau de către colportorul de basm), este sugerată şi reliefată, la 

173 „[…]Bucurie mare în toată împărăţia că împărăteasa a născut un fecior. În timpu ăsta, când 
împărăteasa a născut un fecior şi gloaba de iapă născu şi ea un mânz cu un corn.” (Sandu Timoc 
1988, p. 35).

174 „[…]Văzând Crap-Năzdrăvan că nu mai are cu telegări drumurile lungi şi necunoscute pe care 
trebuia s-o apuce, i se sfârşiseră şi puterile de supărat ce era. Stătea în uşa grajdului şi nu mai 
avea decât să urmărească cu privirea păsărelele ce zburau vesele din pom în pom şi de pe o 
creangă pe alta. Stând el aşa, deodată s-a pomenit c-un ghiont în spate. Când s-a întors el, a dat 
ochii de-o mârţoagă de cal răpciugoasă şi slabă, de-ţi era silă să-l priveşti. Ici, colo se mai ţinea 
câte-o jarcă de piele pe el. –Ehei, Crap-Năzdrăvan, văd că nu-ţi vie să te uiţi la mine. Dar am ştiut 
că tu ai să vii pe pământ şi dacă nu mă făceam aşa cum sunt, m-ar fi folosit care-ncotro şi poate 
rămâneam fără puteri şi tu fără mine n-ai fi făcut nimic.” (Cartea 1994, p. 55). 

175 Ispirescu 1988, I, p. 279 (un erou „îşi alese calul ce-i plăcu din grajd”, fără a fi unul năzdrăvan); 
Nişcov 1979, p. 48, 57 (un „cal ager” folosit la descoperirea unui cal năzdrăvan!), 88 (cai banali, 
duşi de erou la păşunat), 122 (cai obişnuiţi, de pus la trăsură); Stăncescu 2000, p. 44 („doi cai 
buni de-i puse la o căruţă”), 78 (cal obişnuit, mort de oboseală după ce se adapă), 146 („cal 
bătrân, da` încă bun” al unui împărat, cal ce nu este năzdrăvan); Ugliş-Delapecica 1968, p. 179 
(cai obişnuiţi de călărie, cu resurse fizice limitate – „de atâta umblet li se ciumpăviră caii”), 239 
(cal obişnuit, călărit de o slugă a împăratului) etc.

176 Recte, calul de călărit luat de la împărat şi „armăsarul cu soarele-n piept şi luna-n spate” furat 
de la Muma-zmeilor (Teodorescu 1968, p. 41–42).

177 Ioniţă 1986, p. 75.
178 Sbierea 2010, p. 151.
179 „[…]care umblă noaptea pe unde vor, călăuzite de un armăsar năzdrăvan. Iepele şi armăsarul 

ista fac multe răutăţi pe lume şi nimeni nu le poate sta împotrivă, din pricină că o dată cu porni-
rea lor, se răscolesc şi vânturile dulci.” (Pamfile 2010, p. 7). 

180 „[…]Şi aşa baba o avut tri fete, iar aşa de maistore de vrăjit, şi o avut baba încă tri cai. Unu o fost 
Soarile, unu Luna şi a triiela Vântu; şi or fost caii aşa de frumoşi încât omu nu o putut să să uite 
la ii de strălucitu părului.” (Nişcov 1979, p. 139).
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nivelul naraţiunii fantaste, de unele subtile interferenţe de tip creştin. Despre 
calul unui erou, calul năzdrăvan al zmeului zicea: „frate-meu, care-l duce, nu e 
fire năzdrăvană!”181; pentru a surmonta acest neajuns şi a-l ajuta să îşi recupe-
reze nevasta de la zmeu, Sfânta Duminică îi va da eroului „o lighioană cu aripi, cu 
picioarele şi cu capul de vultur, cu trupul de cerb şi cu coada de leu”, despre acest 
cal-grifon?!, calul zmeului spunând că nu îl poate ajunge şi că ceea ce călăreşte 
eroul „e altă fire, nu e cal”182… 

→ În fine, avem cai care pot „înţelege vorbele şi gândurile oamenilor”183, după 
cum avem şi situaţii inverse, în care un cal năzdrăvan, mult timp companion, 
mentor şi ocrotitor al eroului, îşi pierde darul vorbirii! (Din păcate, fără a se men-
ţiona ce anume cauzează asta).184

Iată, calul din basmul fantastic românesc, acest „animal credincios lui Făt-
Frumos, fără de care acesta din urmă n-ar putea face isprăvile sale minunate”185, 
este prezent în acest epic fantast sub diferite ipostazieri, şi nu dintre cele gratuite, 
nenecesare! Pletora de semnificaţii avute de către acest animal la nivelul bas-
mului fantastic românesc, este impresionantă. Matrice fertilă (având atestaţi eroi 
născuţi din iepe), simbol solar, cu evidentă trimitere la caii lui Helios (calul unui 
erou, iniţial aparţinând unor zmei, se numeşte Galben-de-soare, fiind un „telegar 
fără splină”186), cu valenţe psihopompe şi escatologice (un cal, aflat în stava de cai 
a lui „Vizor, craiul şerpilor”, este singurul care ştie drumul către o groapă pe unde 
eroul putea intra la iad187), probabil rezident al Lumii non-efemere188, calul basmu-
lui fantastic românesc înglobează un cumul de calităţi fizice şi ipostaze simbolice, 
dorinţe non-egotice şi aspiraţii morale. Cultivându-şi şi/sau strunindu-şi avântul 
impetuos ori dorinţa de a se afirma, doar datorită unui astfel de cal năzdrăvan 
eroul de basm se poate ridica deasupra condiţiei banale a umanului, cu infinit 
mai multe şanse de reuşită finală. 

Reductibil la forma şi funcţia sub care apare în basmul fantastic românesc, 

181 Cartea 1994, p. 21.
182 Ibidem, p. 22.
183 Creţu 2010, II, p. 28.
184 Boer et alii 1975, p. 40.
185 Olinescu 2001, p. 350–351.
186 Ispirescu 1988, II, p. 24.
187 Pop-Reteganul 1986, p. 81–82.
188 Sugestiv mi se pare pentru acest aspect, momentul re-întoarcerii eroului din tărâmul tinereţii 

fără bătrâneţe şi al vieţii fără de moarte în efemeritatea lumii lui materiale, moment în care calul, 
ştiind ce va să se întâmple cu stăpânul său, îşi ia la revedere de la acesta: „[…]Şi iarăşi supărat, 
plecă cu barba albă până la brâu, simţind că îi cam tremurau picioarele, şi ajunse la împărăţia 
tătâne-său. Aici alţi oameni, alte oraşe, şi cele vechi erau schimbate de nu le mai cunoştea. În 
cele mai de pe urmă, ajunse la palaturile în care se născuse. Cum se dete jos, calul îi sărută mâna 
şi îi zise: -Rămâi sănătos, stăpâne, că eu mă întorc de unde am plecat. Daca pofteşti să mergi 
şi dumneata, încalecă îndată şi aidem! –Du-te sănătos, că şi eu nădăjduiesc să mă întorc peste 
curând.” (Ispirescu 1988, I, p. 15). 
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calul este •sfătuitorul înţelept şi iniţiat care marşeză pe evitarea exceselor (de 
orice fel) şi practicarea înţelepciunii. Este •companionul, este •tovarăşul de luptă 
şi de suferinţă, tot timpul încercând şi înţelegând impasurile morale, fizice şi 
spirituale în care se vede pus eroul. Este •cel care crede şi insistă întru deveni-
rea morală a eroului imberb/nubil, abia ieşit în lume şi în drum spre Lume!, fără 
experienţa şi autoritatea unui asemenea cal, eroul ratând mai mereu. Este, dacă 
vreţi, •garantul principiilor bune/optime de viaţă, cel care îi inspiră eroului nevoia 
cunoaşterii de sine, realizarea eului propriu, într-un final, reuşita dezideratului, 
oricare ar fi acela.
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FIINȚE FANTASTICE DIN FOLCLORUL 
SUD-DUNĂREAN

Silvia-Diana Šolkotović

Abstract: On the Southside of the Danube, in Serbia, lies a territory inhabited by 
a large community of Romanians.
From the medical point of view, marriage, including the probation marriage, 
which in the mentality of the villagers is not different from the one concluded 
and through acts, was a solving of the problems related to sexuality. According 
to statistics, the age at which marriages took place until the seventh decade 
until the end of the last century was largely under 18 years. The phenomena 
related to the young people’s refusal to marry led to the assumption that this 
gesture was determined by sexual activity with demonic beings, with Iele or 
Zmău. 
It is said that the Ileles are „clean” demons that appear in an odd number, some 
say three, seven others, in the form of naked and unobtrusive girls, always 
cheerful and playful, who lives in the deep mountain’s forest and appear at the 
sound of the music only in the summer. They do not appear in the way of any-
one, meetings with them only happen by night through the woods and through 
the places where they go out: meadows, springs, the banks of the streams. Only 
in this case they become hostile.
On the other side, the Zmeu lives near the villages, making their appearance 
at night in the homes of young people, thus very rarely understanding boys or 
men, but usually girls, wives or young widows. Symptoms of Zmeu’s visitor are 
facial pallor, disinterest in diurnal life, withdrawal from communication and 
participation in family or friends’ events, lack of interest in sexual activity.
There are a lot of story in the region related to this two kind of fantastic beings, 
some of them old, but others surprisingly contemporary. The savor of them all 
is not just the story, but also the ancient Romanian language used to describe 
the facts and the cure.
Keywords: fantastic beings, Zmău, Iele, Romanians from Eastern Serbia

Cuvinte cheie: ființe supranaturale, Zmău, Iele, românofoni din Serbia de 
Răsărit
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La sud de Dunăre, în Serbia, se întinde, pe o suprafață aproximativ egală cu 
Țara Românească, un teritoriu locuit și de românofoni. Unii afirmă că e vorba de 
câteva zeci de mii, alții de câteva sute de mii. Există și controverse privind atât 
denumirea și originea lor, cât și limba pe care o vorbesc.

Din punctul de vedere al medicinei populare din regiune, căsătoria, inclu-
siv cea de probă, care în mentalitatea sătenilor nu e diferită de cea încheiată 
și prin acte, reprezenta o rezolvare a problemelor legate de sexualitate în spe-
cial la pătura tânără a populației. Conform statisticilor, vârsta la care se realizau 
căsătoriile până prin deceniul șapte de la sfârșitul secolului trecut era în marea 
majoritate sub 18 ani. Fenomenele legate de refuzul tinerilor de a se căsători 
ducea la presupunerea că acest gest e determinat de o activitate sexuală cu 
ființe demonice, cu Ielele sau cu Zmăul. În cazul ielelor e vorba numai de întâl-
niri unice, întâmplătoare, ale persoanelor de gen masculin cu aceste zâne, care 
le suceau mințile, pe câtă vreme povestirile legate de transformarea zmeului 
într-o tânără frumoasă (care sunt rare) sau de un tânăr (sau mai mulți) care vizi-
tează fete sau femei, de obicei tinere, presupun o perioadă mai lungă de timp. 
În credința populară, la fel ca orice ființă supranaturală, atât ielele, cât și zmeul, 
sunt atât benefice, cât și malefice. Ei apără zona în care trăiesc nu numai de alți 
demoni, ci și de fenomene meteorologice potrivnice, ocrotind culturile, pădu-
rile și chiar locuitorii.

Considerate a fi un fel de zâne care nu fac rău decât dacă sunt provocate/ 
deranjate, ielele apar în mentalierul local ca niște tinere înveșmântate în straie 
străvezii, cu părul lung, despletit, care locuiesc în păduri, de obicei în munți, 
în locuri retrase, departe de așezări umane. Ljubinko Radenković, etnolog la 
Institutul de Balcanologie din Belgrad, e de părere1 că ele sunt sufletele fecioa-
relor a căror viață a fost întreruptă înainte de a-și îndeplini scopul pentru care 
au venit pe pământ, suflete care nu părăsesc lumea aceasta până la împlinirea 
perioadei care le era destinată a o petrece pe lumea asta. 

La Štubik, Zlatimir Pantić spune că apar atunci când se aprinde focul noap-
tea lângă izvoare sau pâraie și se cântă din fluier. Se apropie încet și ies la lumina 
focului și încep să joace în jurul celui care cântă. Cel care provoacă intenționat o 
asemenea întâlnire își asumă un mare risc întrucât ielele nu-l vor lăsa să întrerupă 
cântatul până nu vor obosi, iar acest lucru se întâmplă de obicei doar în zori, iar 
cântărețul se va îmbolnăvi de epuizare. În afară de asta, cel care s-a întâlnit cu 
zânele pădurii, nu va mai fi capabil să se gândească la o ființă umană de gen femi-
nin, ci va visa doar la ele. 

Se spune că sunt demoni „curați „ care apar în număr impar, unii spun trei, 
alții șapte, sub forma unor fete desculțe și despletite, mereu vesele și jucăușe, 
care se prind în horă atunci când aud muzica și care nu apar in sezonul hibernal, 
ci numai cât e vreme bună. Nu apar în calea nimănui, întâlnirile cu ele având loc 

1 Într-un documentar realizat pentru televiziunea RTS1 din seria „Misterele Serbiei” 
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doar dacă se merge noaptea prin pădure și se trece prin locurile unde au obiceiul 
să iasă: poiene, izvoare, malurile pâraielor. Atunci devin ostile.

În schimb zmeii trăiesc în apropierea satelor, făcându-și apariția noaptea în 
casele tinerilor, prin aceasta înțelegând foarte rar băieți sau bărbați, și, de obi-
cei, fete, neveste sau văduve tinere, cel mai des. Simptomele celor vizitați de 
zmei sunt paloarea feței, dezinteresul față de viața diurnă, retragerea din tot ce 
înseamnă comunicare și participare la evenimente din familie sau cercul de prie-
teni, lipsa de interes pentru activitatea sexuală. 

În mitologia populară, zmeul, din punct de vedere fizic, este amestecul a 
două animale: pasăre și șarpe. Este eroul epic care apără culturile de norii negrii 
aducători de grindină, ocrotitorul oamenilor luptându-se împotriva alelor2. Are 
un potențial erotic deosebit. Originea lui este explicată diferit, de la o zonă la alta. 
Astfel, apariția lui este considerată a fi transformarea crapului care a împlinit 40 
de ani și căruia îi cresc aripi și picioare sau a șarpelui care a împlinit 100 de ani. 
Atunci când se mișcă, se transformă într-o minge de foc. 

În Homolje, zona cu cele mai multe întâlniri cu zmeii, acesta e văzut căzând 
din cer ca o minge în flăcări, rostogolindu-se pe pantele dealurilor, lăsând în urmă 
o dâră de foc și împânzind aerul dimprejur cu scântei. 

În Ključ, Ljubica Kamenović din Mala Kamenica, a avut o întâlnire cu doi zmei 
în pădure. Pe timpul celui de-al doilea război mondial, nemții au început să adune 
animalele de prin sate, astfel că, împreună cu cei doi frați ai ei, copilă fiind, a ple-
cat cu caprele și vacile familiei pe munte, în pădure, iar noaptea a văzut trecând 
peste râu două felinare, a crezut wa. Întrebându-i pe frați ce e cu ele, aceștia i-au 
răspuns să-și vadă de drum, să nu-și facă griji, că nu au treabă cu ei. Când s-au 
apropiat, a văzut două sfere zburătoare arzând, una mai mare, alta mai mică, ce 
lăsau scântei în urma lor. Dimineața de-abia frații i-au spus că erau zmei, dar n-au 
vrut cumva să o sperie, să țipe și să atragă astfel mânia zmeilor asupra lor. Momir 
al lui Șturmă din Vrbica Mare, băgat în casă la Korbovo, pe timpul armatei făcută 
lângă Zajecar (în perioada interbelică) a văzut noaptea fiind de strajă rostogo-
lindu-se pe dealul din apropiere sfere de foc. S-a speriat de eventualitatea unui 
incendiu, dar a fost surprins că nimic nu se aprindea la trecerea lor și că, așa cum 
au apărut, au și dispărut, ca și când nu ar fi fost nimic. Dimineața i-a fost rușine să 
povestească, de frică să nu râdă colegii de el. De-abia după un timp un superior 
l-a întrebat dacă atunci când e de gardă noaptea apar zmeii și așa a aflat despre 
existența lor și despre faptul că se duc să viziteze o văduvă din satul apropiat. 

Se știe că locuiește în scorburile copacilor bătrâni, stejari sau fagi, și că sunt de 
două feluri: certăreți și puși pe stricăciuni și liniștiți, dar că ambele feluri sunt mari 
iubăreți, amanți cu un apetit sexual dezvoltat. De aceea cei aleși de ei sunt fizic 
epuizați după o vizită, cu toate că se spune că abia spre dimineață, atunci când 
satul e cuprins de cel mai adânc somn, zmeii își fac apariția, dându-și drumul pe 

2 Ale- spirite rele (n.n.)
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coș, în interior luând forme umane, și dispărând la primele semne ale răsăritului. 
Se spune că pot pătrunde în locuințe prin orice crăpături găsesc în ziduri. Rodul 
iubirii lor se poate materializa în copii care au ca semne distinctive, spre exemplu 
aripioare la subraț, și care sunt înzestrați cu putere mare. De asemenea, se spune 
că întrețin relații sexuale și cu ielele și cu alele.

Slobodan Zečević afirmă că zmeul „are numeroase legături cu femei fru-
moase. Aproape nu există sat în care să nu se vorbească de măcar o femeie care 
trăiește cu astfel de demoni. Zmeul intră doar noaptea pe coș și ia chipul unui 
tânăr atrăgător. Se crede că are o potență extraordinară, femeile devenind palide 
și fiind epuizate, pierzând apetitul sexual pentru bărbați.” (Zečević, 1969, p. 342)

Ca rezultat al cercetărilor de teren, Annemarie Sorescu scrie că zmeul apare 
doar noaptea, „caracteristică prin excelență demonică – de multe ori, această 
reprezentare se suprapune peste moroi […] Intră pe coș, iar tânăra năpăstuită 
de zmău nu se mai mărită până când acesta nu este găsit și omorât. Zmeii tră-
iesc în scorburi de copaci și, când li se dă foc, rămâne în urma lor o grăsime cu 
proprietăți magice, care poate trata infertilitatea feminină: 

[…] Aia a fost, zmău acela s-a făcu pe śeri. Ca… Cum să spun-io-așa luuung. Ș-a 
făcut capu-așa. Și el s-a bagat pe coș. La care s-a momit el la f’eće mari, aia nu s-o 
mai măritat car’e-a avut zmău pe ea. Da. că el a fost baiat ca când e șî omu ei. Pa da. 
Ama [Dar] la urmă i-a găsât. I’acu că … l-a padzât und’e șad’e el, zmăul ăla. Znači 
[Înseamnă] acolo l’emnu ăla are șćii, butoarcă3. […] Șî l-a vadzut că să bag-acolo, 
șćii, car’e-a vadzut că fata lui nu sa mai mărităăă ori că aia. A stupat cu … înd’esupra 
butoarca șî i-a dat foc d’e jos. Șî l-a ars pe zmăul ăla. Șî el a avut untură la urmă, ca 
porcu. A ei a găsât untura aia-n butoarca aia, acolo, ș-a luvat untura d’e-aia, pus 
pe cărbune șî s-a fumat, el nu a mai avut treabă pe urmă cu,aia, cu familia aia će 
s-a momit el la ea.” (Sorescu, 2012, pp.196–197) Tot la Sorescu întâlnim explicația 
că termenii de zmă (i)os, zmăioasă se utilizează pentru partenerii zmeilor, că o 
metodă de a scăpa devizitele nocturne (de către cei care doresc acest lucru) este 
să se spele pe față cu propria urină. „Da o bab-a m’ea mi-a povestât, zâśe mâna 
ea oil’e, da îșća, păcurarii mulg oil’e la băśie. Șî odat-a cotropit-un foc. […] Stano, 
visășć tu șeva? Pă, zâśe, visăz. Ș’e visășć tu? Pă, eće, visază noapća că će vin, ea a fost 
muiere, i-o murit omu, ș-o muiere-așa sângură. Vin, eće, oamini la ea șî eće kao [ca și 
cum] vin oamini la ea. Da ea zâśe: Ma șćii tu śe să faś? Să t’e duś, zâśe, astară, zâśe, 
după … coșăr’e, und’e-a dormit la munće, șî, zâśe, să să pișe-n mână șî să speli p’e 
ochi. Să d’a cu pișăț p’e ochi. Șî ea a făcut așa, s-a dus cum a zâs moșî ăia, păcurarii, 
șî noapćavisadză iar, vin iar ăia, băiețî ăia, niscai băieț. Aaaa, zâśe, a, će poganiś 
[te spurcași, śică. Șî d’-aśi nu a mai visat. Eće. S-a brańit [s-a apărat] d’e aia cum s-a 
brańit, śćii. Că aia-a zâs că focu ăla a cotropit-o că aia-i zmăoasă.” (idem, pp 198–199)

3 Scorbură – grai local.
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POVESTEA LU DUMNEZĂU

Slavoljub Gacovic

Abstract: This paper examines a incantation which is part of the funeral ritual 
in the tradition of the Romanians of the eastern Serbia: the spell „Povesća a lu 
Dumńe-Dzău care să đescîntă la om śeie pe moarće” in the three basic variants. 
The chant is performed only to the dying, whose days are not known if they are 
ending. By singing the death of the dying is freed from the dramas of life on this 
world and driven on the interim road to union with the underworld.
These descents, the last attempts to revive the exhausted spirit of the dying in 
order to prepare him for the other world. 
In this analysis the author describes the beliefs about the journey to the other 
world, as well as the multitude of supernatural beings from all variants of the 
spell.
Keywords: Romanians of Serbia, religion, funeral ritual, chant, tradition

Cuvinte cheie: românii din Serbia, religie, ritualul funerar, descântec, tradiție

Cunoştinţele despre ritualul funerar dezvoltat şi credinţa adânc înrădăcinată 
în viaţa de apoi a românilor din Serbia de Răsărit, alături de eforturile ilustre ale 
cercetătorilor eminenţi din domeniile etnologiei, nu au dat, încă, un studiu sinte-
tic. Aceasta este din cauza atât a lipsei cercetării de teren a românilor, cât şi din 
cauza lipsei de cunoaştere a limbii vorbite de aceştia de către cercetători.1

1 A se vedea lucrarea Lj. Andrejića, Contribuţii la bibliografie: despre obiceiurile de moarte, fune-
rarii şi postsepulcrale şi credinţe (Prilog bibliografiji: o samrtnim, pogrebnim i posmrtnim običa-
jima i verovanjima), GEM, vol. 34, Belgrad, 1971, pp. 123 – 243 cu literatura mai veche; Ljubomir 
Andrejić, Bibliografia: Pâinile ritualice (Bibliografija: Obredni kolači (hlebovi)), GEM, knj.41, 
Beograd, 1977, str. 253–319; Ljubomir Reljić, Elemente comune ritualurilor funerare şi credinţei în 
viaţa de apoi la sârbii şi românii din ţinuturile dunărene (Zajednički elementi posmrtnog rituala 
i verovanja u zagrobni život kod Srba i Rumuna u Podunavlju), Lucrările simpozionului privind 
împrumuturile iugoslavo-române în domeniul literaturii populare (Pančevo 1972), Libertatea, 
Pančevo, 1974, str. 509–517; Slobodan Zečević, Cultul morţilor şi obiceiurile funeerare din împre-
jurimile Borului (Kult mrtvih i samrtni običaji u okolini Bora), GEM, knj. 38, Belgrad, 1975, str. 148–
168; Slobodan Zečević, Ritualul funerar şi unele obiceiuri din cultul morţilor la locuitorii zonelor 
locuite de vorbitori de limba română din Krajna şi Kljuc (Samrtni ritual i neki oblici kultamrtvih 
u stanovništva vlaškog govornog jezika Krajine i Ključa), GEM, knj 30, Beograd, 1967, str.47–78; 
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Românii din Serbia de Răsărit nu au arătat un respect suficient faţă de creş-
tinismul oficial şi preoţii acestuia, dar trebuie ştiut că ei se închină la Dumnezeul 
şi demonii lor prin intermediul ritualurilor magice, iar descântecele sunt rugăciu-
nile lor cu ajutorul cărora muribundul iniţiat se introduce în lumea cealaltă. 

De fapt, aici vom lua cunoştinţă de descântecul „Povesća a lu Dumńe-Dzău 
care să đescîntă la om śeie pe moarće”, pe care, după modul de performare, îl 
împărţim în trei variante de bază.2

Toate cântecele prin care muribundul se descântă sunt performate numai 
atunci când nu se ştie sigur dacă zilele ursite sunt pe sfârşite, sau dacă forţele 
întunericului de pe lumea cealaltă, care i-au ocupat mintea şi corpul, îl conduc, 
astfel încât să devină vampir pe timpul nopţii şi să provoace daune de tot felul 
prin sat.

Când analizăm cu atenţie toate variantele textelor descântecelor prin toate 
variantele de bază, observăm că ele au un important sens mentalo-igienic, atât 
pentru muribund, cât şi pentru rudele acestuia. În afară de aceasta, recunoaştem 
în acest act din tradiţia românilor din Serbia de Răsărit un anumit tip de eutana-
sie. Ar fi, conform credinţei lor, ajutorul „pentru o moarte bună, fără suferinţă”, ei 
neavând legat de aceasta mustrări de conştiinţă.3

Dacă am prezenta topografia mitologică a evenimentelor şi am descrie 
multitudinea de fiinţe supranaturale din toate variantele descântecului, am 
începe expunerea, considerându-l cel mai necesar pentru acest motiv, astfel: 
evenimentele iau naştere în vremea necunoscutului, iar spaţiul e uneori definit 
doar escatologic ca în versurile următoare: „Sânta maică Măriie,| A născut, jos a 
şăzut,|Dobînda în poala ş-aluvat.|

Jîdovi cînd a ulmat,|Iei dobînda ia furat,|Cu ia atunś a zburat,|Măi în susu 
śerilor,|Şî-n ostru mărilor” 4.Evreii sunt atât popor ceresc, pentru că au aripi, la 
fel ca îngerii, şi pot zbura prin toate înălţimile cereşti, cât şi htonice, pământene, 
deoarece, ignorând-o pe Născătoarea de Dumnezeu l-au crucificat pe fiul acesteia, 

Milica Bošković-Matić, Obiceiuri funerare: II Obiceiuri funerare la români (Pogrebni običaji: II 
Pogrebni običaji kod Vlaha), GEM, vol. 25, Beograd. 1962, pp. 186–193; Mirjana Maluckov, Românii 
din Banat (Rumuni u Banatu), Novi Sad, 1985, pp. 232–258.

2 Prima şi cea de-a doua variantă a descântecului sunt consemnate de Jelica Jonović în 1995 
născută în satul Krivelj (plasa Bor) în anul 1923, iar a treia este consemnată în acelaşi an de Dragi 
Dimitrijević Crśoabă, născut în satul Slatina (plasa Bor) în 1954. Se poate descânta numai mar-
ţea, joia şi sâmbăta. Ca recuzită se folosesc: secera, tigva cu vin şi busuiocul. Descântece în toate 
variantele de bază am consemnat şi în plasele Boljevac, Negotin, Pozarevac, Jagodina, Cuprija 
şi altele din Serbia de Răsărit.

3 Despre importanţa mentalo-igienică a descântecului de acest tip, cules de Petar Paunović, a se 
consulta lucrarea acestuia Cel mai lung descântec (Najduža basma) din revista Razvitak, Zaječar, 
1975, nr. 3. pp. 101–106.

4 Evreii care au zburat Măi în susu śerilor, | Şî-n ostru mărilor sunt doar ipostaza forţelor demonice 
de pe lumea cealaltă. Samo hipostaza demonskih sila sonostranog sveta. Vers: şi-n ostru mărilor 
pentru o mai bună explicaţie se poate traduce ca la insula mării. Se înţelege, acestea sunt apele 
lumii de dincolo (oceanul primordial) din care se ridică insula, adică dealul zeilor.
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cum arată versurile următoare: „Piroańe la mîń şî piśoare îi băća, | Piroańe la mîń 
şî piśoare îi băća, | Iel să văita, să văiera, | Cu glas marie pînă-n śeri.”. Cum arată 
chipul născutului aflăm din următoarele versuri: „’Aţî fi vădzut pe fiul mieu, | 
Milostîfńicu tuturlora?’ | Da ieii-a răspuns: | ’Şî s-ăl fi vădzut,| Nu l-am cunoscut.’ | 
Sânta maică Măriie dzîśa: | ’A muncă ie đe vădzut, | Da ľesńi đe cunoscut. | Caluluiľ 
is pinćinog, | Şaua lui ćiaşca zmîului, | Frîu calului douo napîrś | Îngură încľeştaće | 
Şî-ncoadă înodaće, | Śinga calului, doi bălauri, | În-tr-o baieră răsuśiţ’.”5

Conform descrierii fiului ei, nu este Sfânta Fecioară Maria păgâna mama a 
zeului, Magna Mater deorum sau poate Isis care a născut, de asemenea, fără să fii 
păcătuit. Deşi trebuie să observăm că la crearea personajului sfânta Maria, mai 
mult decât Isis o mai mare influenţă a avut-o zeiţa Neith ca o zeiţă metafizică, de 
aceea a şi fost denumită Mama zeilor. Elena este identificată cu zeiţa Atena, năs-
cută, de asemenea pe o cale fără păcat, din capul lui Zeus. 

Dacă continui cu descrieri frumoase ale zeităţilor, după părerea mea, ca 
emanaţii multiple ale Absolutului primordial, folosindu-mă pentru aceasta şi de 
metoda comparativă, voi termina, la fel ca şi mulţi alţi cercetători, într-o abun-
denţă de descrieri ale personajelor plurizeificate ale Panteonului, în spiritul lui 
Aristofan, susţinătorul eşuat al gândirii colective a Greciei antice, care a refuzat să 
vadă în ele reîncarnări ale forţelor cereşti, ceea ce nu este scopul nostru cu acest 
prilej.

Descântecele tuturor variantelor de bază au, în primul rând, un conţinut reli-
gios, adică ne prezintă prin unele motive o întreagă lume de dincolo, teogonia şi 
unele segmente individuale ale cosmogoniei românilor Serbiei de Răsărit, ca şi 
când ar fi vorba despre misterul existenţei cosmosului şi a vieţii din acesta (care 
e bine să se arate muribundului, iniţiatului), alături de principal şi presupunerea 
că cunoaşterea mai bună a lumii de dincolo, şi nu moartea, va elibera strânsoarea 
conştiinţei lui încărcate de impulsuri înnăscute şi căpătate, şi de aceea în acest 
segment văd tema dizertaţiei mele la adăpostul etno-medicinei.

Prima variantă de bază a descântecului începe cu simbolul zeiţei în versul 
“Cruśe mică, cruśe mare”, care are originea în apelativul egiptean kerest, care 
înseamnă distrugere şi regenerare, iar prin aceasta, personificarea împletirii vieţii 
cosmice. Crucea e simbol al vieţii care e la bază „casa mare (casă mare)”, care, pro-
babil, nu reprezintă nimic mai mult, dar nici nimic mai puţin, decât tronul ordinii 
şi înşiruirii, mai exact, „dealul zeilor” original care se iveşte din apele primordi-
ale, „Cu nouo ferişćoarie, | Cu nouo ţuţuroaie, Merźa apa pe iaľe”, care, probabil, 
reprezintă apa vie, care în sine conţine jarul iniţial al cosmosului, din care izvo-
răşte totul, chiar şi viaţa omului, aşa neînsemnată cum e. Putem, desigur, să spu-
nem că primul moment al creaţiei, despărţirea principiului iniţial necreat, s-a rea-
lizat, deci în apele saturate de viaţă, care e bine să fie despărţite de premergătorul 
5 Катя Атанасова, Румънският Крачунимена празник, митичен геройил и за бравенобо 

жество?, Българска етнография, an. IV, vol 4, Etnografski institut s muzeйpri BAN, Sofiя, 1993, 
pp. 104–119
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oceanului (cu importanţă identică cu cea a oceanului grecesc), care simbolizează 
sfârşitul, adică apa care înconjoară lumea. Acestea sunt, probabil, aceleaşi „ape 
vii” care sunt amintite în versurile ritualului „Petrecătura” din obiceiurile funerare 
ale românilor din Serbia de Răsărit.6

Mai departe este amintit că în această casă mare „îşi face veacul” Ion, zeitate 
necunoscută nouă, pentru care, neexistând o explicaţie potrivită, cel mai ades, dar 
fără a fi mulţumiţi de aceasta, îl identificăm cu Sfântul Ioan. Această interpretatio 
hristiana nu e cea mai fericită soluţie nici când se pomeneşte Dumńe-Zău „Domnul 
Zeus” (rostirea românilor ungureni este Dzău, care a apărut la intersectarea ros-
tirii Deus cu Zeus). Prin urmare, deci, o zeitate necunoscută nouă cu adjectivul 
sîndzîion, care semantic înseamnă „sfântul adevăr” de la românescul sîn- „sfânt, 
-ă” provine din latinescul sanctus şi dză (u) „adevărul, Zeus, zi, lumină” şi altele 
asemănătoare. Pe lângă adjectivele care proclamă „zeitatea necunoscută” nouă 
drept vârful zeităţilor de pe lumea cealaltă, în descântec apare întrebarea: „ Şî đe 
lucru śem lucra?”, ca să răspundă singură „ Pe al bećag mi-l păza. | Mi-l păza şî-l 
străjuia:”, aşa că ni se pare că prin intermediul mitologemului aceasta se rezolvă 
singură. Este aceeaşi zeitate care în ritualul „Petrecătura” apare sub denumirea 
de Zîn (Dzîn) „Zeus”, care cu această grafie, sub influenţa rostirii trace, se găseşte 
şi pe un înscris de la Plovdin din Bulgaria.7

Este de înţeles că există o singură zeitate supremă, mai exact principiul lumi-
nii, călăuză pe drumul veşnic, care poate fi ca Osiris (As-Ar) stăpânul strălucirii în 
fruntea casei celei mari – care în cea de-a treia variantă de bază a descântecului 
nostru este consemnată cu versurile: „Într-ogură đevale, | Iastă o casă marie” – şi 
care stă într-un întuneric dens, să conducă şi „păzească muribundul” de toate for-
ţele demonice ale haosului care doresc sufletul şi corpul iniţiantului în afara cur-
sului circulum vitiosus, aşa încât să nu se ajungă, la sfârşitul drumului între opriri 
la unirea lui cu Absolutul, iar prin aceasta, la viaţa veşnică „Şî-n ostru mărilor”.

Forţele Haosului în cele trei variante ale descântecului iau formele forţelor 
demonice ipostatice cunoscute nouă, reproiectate sub influenţa creştină, diavol 
şi diavoliţă, vampir şi vampiriţă, zmeu şi zmeoaică, mama şi tata pădurii şi altele 
asemănătoare.

Lumea de dincolo a românilor din Serbia Orientală nu este un loc unde 
sufletele rătăcesc în întuneric, ca în sheolul evreiesc sau ca pe tărâmul condus 
de Hades al vechilor greci, nu e nici locul unde sufletele ard pe vecie ca în iadul 
creştin. Este mai degrabă prezentat ca un drum veşnic (drumu al lung), ceva ce 

6 Slavoljub Gacović, Petrecătura – cântecul de condus mortul – la românii ungureni (Petrekătura–
pesma za ispraćaj pokojnika – u Vlaha ungurjana), Zaječar, Biblioteca principală „Svetozar 
Marković“, 2000.

7 Владимир И. Георгиев, Траките и техниятезик, izd. БАН, Sofia, 1977, pp. 58 şi 80 unde întâl-
nim scris cu grafie grecească Zin – drymenos, epitetul pentru Zeus pe înscrisul de la Istanbul şi 
Zein – draymeno, epitetul lui Eros pe înscrisul de la Plovdin, ca şi etniconulZin – dr (o)yme- care 
înseamnă literalmente: „gora (posvećena) Zîn-u (= Zeus-u)”.
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seamănă cu Purgatoriul creştin, ca un drum prin valea binecuvântată pe care o 
păzesc străjerii precum Ion Sândzîion, Zîn-u, Somođiva şi alţii. 

Aceaste zone unde la capăt apar Zorile şi ziua şi lumina Soarelui nou-născut, 
sunt pline de o mulţime de piedici şi de forţele demonice ipostatice deja amintite 
care încearcă să distrugă decedatul şi sufletul acestuia, într-un mod asemănător 
conştiinţei noastre, împovărată cu numeroase impulsuri înnăscute sau dobîndite 
care încearcă să ne distrugă.

Lumea de dincolo, pe care o aşteaptă pregătit la sfârşitul vieţii fiecare român 
din Serbia estică, seamănă mai degrabă cu interludiul oricărui egiptean de la 
Amnet (Amentet, Imentit), de la punctul incipient al transformării – în descântecul 
nostru: „Îl păza đi la zavrńi đe soare”, iar Apusul este simbolul morţii, un nou izvor 
al vieţii – până la Duat, punctul final al acesteia, Zorile, prin care Duat este renaş-
terea din noapte, din întuneric în lumină – ceea ce este ilustrat în descântecele 
noastre prin versurile: „Pănă la răsărit đe Zori,| Pănă la răsărit đe soare.|Soariľi 
când mi-a răsărit, | Al bolnau s-a pomeńit”.8

Identificând muribundul, moartea lui şi drumul intermediar până la o nouă 
renaştere cu apusul Soarelui la Vest şi călătoria lui „Păna măi sara la śină, | Đi la 
śină pănă la mijloc đe noapće, |Đi-la mijloc đe noapće, | Pănă la cîntători đe cocoş, 
| Đi la cîntători đe cocoş” până la nășterea soarelui în versurile „ Pănă la răsărit đe 
Zori,| Đi la răsărit đe Zori,|Pănă la răsărit đe soare.”, descântecul ne dezvăluie la 
sfârşitul farmecelor lui, versurile următoare: „Soariľi când mia răsărit, | Al bolnau 
s-a pomeńit”, de parcă ar fi visat cât a călătorit pe lumea cealaltă până la o nouă 
renaştere în stadii superioare ale conştiinţei. Trezirea comună a muribundului cu 
cea a Zorilor şi Soarele dimineţii e, desigur o figură simbolică. Vedem acest lucru 
din următoarele versuri: „Mirior să nu-l strîcńiţ, | Să nu-l zvîcńiţ. | Că io cu ľimba am 
đescîntat, | Cu săśera gura am đescľeştat, | Şî pe al bolnau l-am uşurat” ş.a.m.d.

Ritualul „deschiderea gurii” în iniţierea muribundului la românii Serbiei de 
Răsărit în versurile „Că io cu ľimba am đescîntat, | Cu săśera gura i-am đescľeştat”, 
este copiat din ritualul funerar egiptean, iar descântecul parcă preia rolul femeii cu 
numele de Cerauur personificare a lui Isis în ritualurile funerare care se efectuau la 
intrarea în criptă cu ocazia înmormântărilor vechilor egipteni şi care şoptea dece-
datului la ureche: „Uite, buzele tale sunt făcute pentru tine, aşa că poţi deschide 
gura”, dar şi rolul preotului pe numele Sem din aceleaşi ritualuri care adresându-
se decedatului spune: „Gura ta a fost închisă... Eu îţi deschid pentru tine gura ... cu 
uneltele lui Ambis, dispozitiv din fier cu care sunt deschise şi gurile zeilor...”.9

În cele trei variante de bază ale descântecului „Povestea Domnului” sunt, pe 
lângă restul, amintite şi Zorile vedice, şi ştim de ritualul Strîgaria Zorilor sau Zoriľe 
în ritualurile funerare ale românilor, ca şi multe alte motive.10

8 Marko Višić, Cartea egipteană a morţii (Egipatska knjiga mrtvih), ed. Svetlost Sarajevo, 1989, pp. 
38–42

9 E. A. Volis Badž, Egipatska knjiga mrtvih, izd. B. Stanića i dr. Beograd, 1989, str.186–199. 
10 Bal GangadharTilak, Arktička pradomovina V eda, izd. „Književne novine” Beograd, 1987, str. 
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În concluzie, trebuie să spunem că pentru oricine e educat în mediul cre-
dinţelor legate de viaţa de după moarte se poate aplica o zicătoare a egiptenilor 
antici, care spune că viaţa decedatului, viaţa acestuia în general, e „cea care intră 
prin partea de răsărit a cerului şi iese prin cea de apus”.11

Putem afirma fără probleme că românii trăind-şi toată viaţa în concordanţă 
cu credinţele lor, inclusiv ritualul iniţierii în moarte şi al deschisului gurii, şi pre-
gătirea pentru moarte, mor pentru a începe să trăiască pe lumea de dincolo în 
care îşi vor completa evoluţia dorită a fiinţei. Naşterea, cursul vieţii şi moartea la 
români, care prin credinţele lor sunt foarte apropiaţi de tradiţiile culturilor orien-
tale şi din Asia Mică, sunt numai noi dimensiuni ale fiinţelor, puncte succesive şi 
corespondente în drama generală a vieţii cosmice. 

Prin cântarea descântecului muribundului, acesta e eliberat de dramele vieţii 
de pe această lume şi condus pe drumul interimar spre unirea cu Absolutul, iar 
rudele acestuia, prietenii şi cunoscuţii sunt eliberaţi de sentimentul de vinovăţie 
pentru tot ce l-au ofensat, poate, vreodată, pe muribund.

Acestea sunt ultimele încercări de revigorare a spiritului extenuat al muri-
bundului în vederea pregătirii lui pentru lumea cealaltă, de aceea nu trebuie să 
ne mirăm că românul tradiţional nu vede cu ochi buni ajutorul dat de medicina 
modernă care vindecă boli, dar nu şi sufletul bolnavului. 

108–143; Milan Vlajin, Karakteristike muziчkog фolklora iz okoline Negotina, „Mokranjчevi dani” 
1967, Negotin, 1969, str. 19–24; Gheorghe Lifa, Zorile, list „Tibiscus” 1993, str. 7. sa bibliografijom; 
Nicolae Bot, Strigarea Zorilor în Banatul Iugoslav, Lumina, anul XXII, Nr. 1–3, Zrenjanin, 1968, 
str.46–54; Octav Păun, Motivul „amînării” în cântecul Zorilor, Analele societăţii de limba Română, 
Zrenjanin, 1977, br.8, str.138–144; Ghizela Suliţeanu, Elementul narativ şi aspectul muzical în cân-
tecele funebre ale Românilor şi Sârbilor din zona „Porţile de fier” (Gerdap), Radovi simpozijuma o 
jugoslovensko-rumunski muzaja mnostima u oblasti narodne knjievnosti (Pančevo) Libertatea, 
Pančevo, 1974, str.557–587; Nice Fracile, Vokalni muzički folklor Srba i Rumuna u Vojvodini: kom-
parativna proučavanja, Novi Sad, 1987, str.71–77, 502–505; Nice Fracile, Tužbalica kod Rumuna 
u okolini Vršca, Zbornik 1. Kongresa jugoslovenskih etnologov in folkloristov 2 (Rogaška Slatina 
1983), Ljubljana 1983, str.737–747; Nicolae Bot, Contribuţii la studiul raportului dintre cântecul 
ceremonial de înmormântare şi bocet, Analele societăţii de limba Română, Zrenjanin, 1974, br.5, 
str.163–170.

11 E. A. Volis Badž, ibid., str. 81–82.
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I VARIANTĂ DE BAZĂ

Cruśe mică, cruśe mare,
Cruśe în patru corń đe casă.
Care încasă că şăđa?
Şăđa Ion Sîndzîion.
Şî đe lucru śem lucra?
Pe al bećag mi-l păza.
Mi-l păza şî-l străjuia:
Đe moroń, đe morońoaiśe,
Đe draś, đe drăcoaiśe,
Đe zmăi, đe zmăoaiśe,
Đe năluś, đe nălucoaiśe,
Đe păduri, đe păduroaiśe,
Đe spomînće đin somn,
Đe (s)trăcńiće đin dorm.
Îl păza đi la zavrńi đe soare,
Păna măi sara la śină,
Đi la śină pănă la mijloc đe noapće,
Đi-la mijloc đe noapće,
Pănă la cîntători đe cocoş,
Đi la cîntători đe cocoş,
Pănă la răsărit đe Zori,
Đi la răsărit đe Zori,
Pănă la răsărit đe soare.
Soariľi când mia răsărit,

Al bolnau s-a pomeńit,
Mirior să nu-l strîcńiţ,
Să nu-l zvîcńiţ.
Că io cu ľimba am đescîntat,
Cu săśera gura am đescľeştat,
Şî pe al bolnau l-am uşurat,
Đe moroń, đe morońoaiśe,
Đe draś, đe dracoaiśe,
Đe zmăi, đe zmăoaiśe,
Đe năluś, đe nălucoaiśe,
Đe păduri, đe păduroaiśe,
Đe spomînće đin somn,
Đe (s)trăcńiće đin dorm.
Că io cu ľimba am đescîntat,
Cu săśera gura i-am đescľeştat,
Pe al bolnau l-am uşurat.
Ca đe Dumńe-Dzău lăsat,
Ca luna pľină śe lumină,
Ca busuiocu în građină.
Đin ľimbă lată să-i fiie,
Đin mîna-mia điriaptă,
Ľac al mieu đescînćic să-i fiie.
Sînta maică Măriie,
Đe cruśa lui a-mare.

II VARIANTĂ DE BAZĂ

Sîntamaică Măriie,
Avut un fiu şî la perdut.
La cătat în lung ş-înlat,
Unđe a călcat la cătat,
Şî đe iel n-a măi dat.
S-a tăiat pin săcuri bărburaće,
Pin topoară tăietoarie,
S-a împuns pin acoańe pungătoarie.
Pe care a întîľńit a întrebat:
«Aţî fi vădzut pe fiul mieu,
Milostîfńicu tuturlora?”
Da ieii-a răspuns:

“Şî s-ăl fi vădzut,
Nu l-am cunoscut.”
Sînta maică Măriie dzîśa:
“A muncă ie đe vădzut,
Da ľesńi đe cunoscut.
Calului ľis pinćinog,
Şaualui ćiaşca zmîului,
Frîu calului douo napîrś
Îngură încľeştaće
Şî-ncoadă înodaće,
Śinga calului, doi bălauri,
În-tr-o baieră răsuśiţ.»
Pănă sînta maică Măriie vorbia,
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Aia śe la ińimă o-duria,
La fîntîna lu Iordan,
Đe abia să glăsuia.
Sînta maică Măriie strîcńa,
Cînd copilul-audza.
Șî măi răpiđe pľeca,
Cînd la fîntînă ajunźa,
Ia pe Hristos îl găsa,
Îl luva pe faţă, pe braţă,
Pe mîń albe pînă-ncoaće,
I-apuca trupurľi toaće.
Sînta maică Măriie dzîśa:
“Mult aviem să ńe-ntrebăm,
Da măi mult să ńe rugăm,

Đe Hristos Ristos,
Adăorat înviorat.
Dacă va măi avia al bolnau,
Sănătaće să-ş măi triacă,
Dzîľe să dzîľască,
Vac să vacuiască,
S-ăi đa sănătaće multă,
Đe nu va măi avia,
Dzîľe să dzîľască,
Vac să văcuiască,
Să-I ierće sufľetu,
Să-l triacă în Rai.”

III VARIANTA DE BAZĂ

Într-o gură đe vaľe,
Iastă o casă marie,
Cu nouo ferişćoarie,
Cu nouo ţuţuroaie,
Merźa apa pe iaľe.
Da în ia carie şăđa?
Şăđa Ion, sfîntu Ion,
Cu ăińiľi scurće,
Cu săbii iùi crunće.
Đe lucru śe lucra?
Pe Slăveiśa îl păza,
Đe mînă-l luva,
Şî-n Rai îl oprăvia.
Sânta maică Măriie,
A născut, jos a şăzut,
Dobînda în poala ş-aluvat.
Jîdovi cînd a ulmat,
Iei dobînda ia furat,
Cu ia atunś a zburat,
Măi în susu śerilor,
Şî-n ostru mărilor.
Acolo cînd ajunźa,
Pe cruśe đe ľemn îl înśinźa,
Piroańe lamîń şî piśoare îi băća,

Iel să văita, să văiera,
Cu glas marie pînă-n śeri.
Sînta maică Măriie audza,
Şî aľerga pin cuţîće ascuţîće,
Pin acoańe sînśelaće,
Pin săcuri bărburaće.
Toată ia dzosă taia,
Toată dzosă śocrća,
Da-sînźiľi după ia,
Tot vopoică merźa.
Dumńe-Dzău đe păcaće,
Śe ieria iel sîmţa,
Sînźiľi iei vin îl făśa,
Şî Bisăriśi că-l da,
Lumia preśestă că-l luva,
Burunđei miś şî mari.
Da-Dumńe-Dzău śe făśa?
Iel ărpii că îş făśa,
Şî-nśeri că-n zbura,
Şî đeatunś pe pomînt,
Niśodată nu măi ieria.
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EXPRESIVITATEA METAFORICĂ A LIMBAJULUI 
ÎN DESCÂNTECELE ROMÂNEȘTI

Gabriela Boangiu

Abstract: The treasure of the Romanian incantations surprise by its expressivity 
and by their capacity to activate symbolical images specific to the Romanian 
folklore. The way in which the disenchantments ware perceived in the old times 
communities, presents numerous particularities that we shall try to detail fur-
ther on, following, on one side, the signs, the symptomatology, its description, 
and on the other side, the structure of the disenchantment, the way it is stylisti-
cally constructed, its typology: of cure, of household’s protection etc. 
The content of disenchantment has certain particularities, including its atypi-
cal structure, doesn’t include rhymed lyrics, the formulations have their own 
logical meaning and, sometimes, it is significant the way in which it is spoken 
– whispered, as a repertoire or jerkily.
The reasons for the evil eye can be diverse and they talk about the way in which 
certain qualities or attributions are perceived, the disenchantment describing 
sometimes a genuine ceremonial, meant to reestablish the initial order. The 
content of the charms referrers to certain additional elements, to certain plants 
with prophylactic valences, to specific attitudes.
The particularities of these protective practices include either some reference to 
the prophylactic, apotropaic elements – of keeping away the evil, of protection 
(not to catch it): garlic, basil or different practices meant to remove the evil eye. 
The typology of the disenchantment takes into consideration their destination, 
being either a remedy, either protection for the households. 
These former practices lead to a wide range of gestures orientated towards pro-
phylaxis and remedies, an ensemble of attitudes that draw the attention of the 
researchers through the richness of their symbolism. 
Keywords: Evil eyes, symbolic gestuality, customs, symbolic practices

Cuvinte cheie: Ochi răi, gestualitate simbolică, obiceiuri, practici simbolice

Descântecele românești s-au bucurat de o cercetare sistematică, atât din 
perspectiva unei „viziuni magice a țăranului român”1 (Gheorghe Pavelescu), cât 
1 Gheorghe Pavelescu, Cercetări asupra magiei la românii din Munții Apuseni, Editura Institutului 

Social Român,a Institutului de Cercetări Sociale al României, București, 1945, p. 10
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și din perspectiva limbajului particular ce le caracterizează2. Astfel, Gheorghe 
Pavelescu, referitor la termenii specifici descântecelor, sublinia: „Terminologia 
românească referitoare la folclorul magic ne oferă o mare variație și bogăție. 
E suficient pentru aceasta să amintim că numai în ceea ce privește incantația 
magică și acțiunea ei, avem mai multe sinonime: descântece, vrăji, farmece, făcă-
turi, boscoane, năvrăjii ș. a. Această bogăție denotă marea considerație de care 
se bucură fenomenele magice la poporul român, indicând și anumite influențe 
suferite în decursul timpului. E de remarcat însă faptul că atât «descântecul», de 
origine latină, cât și «vraja», de origine slavă și «farmecul» de origine grecească, 
exprimă în limbajul popular unul și același lucru, fiind deci vorba numai de un 
împrumut de termeni, nu și de noțiuni. Totuși evoluția semantică și necesități de 
natură metodologică, ne pretind să facem unele distincții. Astfel, descântecul și 
desfacerile cuprind magie defensivă, iar vrăjile și farmecele pe cea ofensivă. Dar 
având în vedere că termenii variază și după regiunile țării, trebuie să ne reținem 
de la generalizări grăbite”3. Gheorghe Pavelescu privește cu ochi critici distincția 
pe care o făcea S. Fl. Marian între descântece, vrăji, farmece și desfaceri4.

Este foarte dificil de identificat o definiţie a descântecului, Gheorghe 
Pavelescu, însă, a încercat să formuleze o astfel de definiţie pentru a putea sis-
tematiza cercetarea sa asupra magiei, aşa cum apărea ea în mentalitatea locu-
itorilor din Munţii Apuseni în prima jumătate de secol al XX-lea: „Descântecul 
este formula verbală, care uneori poate face parte dintr-o vrajă”5. Gh.Pavelescu 
păstrează distincția dintre vrajă și descântec, deși în mentalitatea populară nu se 
face această distincție, „pentru motivul că noțiunea de vrajă traduce foarte bine 
pe cea de «acțiune magică» sau «magie» în general. De asemenea, cuvântul des-
cântec exprimă noțiunea de «acțiune prin cântec» (incantatio). Astfel, prin vrajă 
vom înțelege (…) orice acțiune cu scop practic, condusă de principiile gândirii 
magice. Prin descântec vom înțelege vraja exercitată prin formula orală sau prin 
incantații.”6.

Aşadar, descântarea se referă la întregul ritual magic desfăşurat de descân-
tătoare sau descântător. Este foarte important de subliniat acest lucru, deoarece 
există numeroase culegeri de descântece în care au fost notate doar versurile, 
incantatio, fără a lămuri şi partea ceremonială, scenariul ritualic, recuzita descân-
tatului, regia magică a gesturilor, a mimicii etc. atât a descântătorului, cât şi a 

2 Ovidiu Densusianu, Aspecte ale vorbirii populare. Note de curs în cadrul Facultății de Filosofie si 
Litere București, disciplina Filologia Romanică, precum și Limba descântecelor, în „Opere”, Vol. 
I, Lingvistica, p. 214–345. Totodată, I.A. Candrea include un studiu consistent despre descântece 
în lucrarea Folclorul medical român comparat, Editura Polirom, Iași, 1999.

3 Gheorghe Pavelescu, op. cit., p. 49.
4 Simion Florea Marian, Vrăji, farmece și desfaceri, București, 1896, p. 5 apud Gheorghe Pavelescu, 

op. cit., p. 49.
5 Artur Gorovei, Descântecele românilor, București, 1931, p. 84–85 apud Gheorghe Pavelescu, op. 

cit., p. 50.
6 Gheorghe Pavelescu, op. cit., p. 49.
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celui descântat. Tot Gheorghe Pavelescu sublinia în acest sens : „Prin descântec 
nu trebuie să înțelegem doar formula orală formată dintr-un număr de versuri, ci 
întreg complexul magic în care sunt recitate:gesturi,mimică, întrebuințarea anu-
mitor substanțe etc., constituind împreună cu formula orală un ritual magic pe 
care îl execută o anumită persoană specializată și în vederea unui scop practic, 
de obicei pentru vindecarea unei boli”7. Gh. Pavelescu identifică trei elemente 
importante pentru studierea actului magic, și anume : agentul magic sau descân-
tătorul, descântarea ca ritual magic și descântecul propriu-zis, ca formulă verbală.

Ne vom ocupa în cele ce urmează de descântec înţeles ca formulă verbală, 
urmând să abordăm problematica regiei magice ce însoţeşte descântecul în stu-
dii viitoare8.

În ceea ce priveşte sintaxa, morfologia, vocabularul descântecelor, există 
câţiva cercetători care au analizat aceste aspecte ale formulelor orale ale des-
cântatului. Printre ei se numără şi I. A. Candrea, care menţiona despre „limba 
descântecelor”: „Cele mai multe descântece fiind foarte vechi, limba lor prezintă 
adesea arhaisme prețioase în ce privește fonetismul, morfologia, lexicul și sintaxa 
lor”9. De exemplu, sublinia: „descântecele tuturor popoarelor cuprind cuvinte 
fără nici un sens sau sunt alcătuite în întregime din cuvinte neînțelese, fie că s-a 
făcut aceasta dinadins, cu intenția de a-l impresiona pe ascultător și de a-l face să 
creadă în virtutea lor magică și lăsându-l să-și închipuie că au o origine suprana-
turală, fie că au fost alterate în decursul veacurilor, încât apar în zilele noastre cu 
totul lipsite de sens”10. Câteva exemple în acest sens ar fi următoarele: „De turbă 
se descântă în sare sau în apă, zicând: De-a prii prifti, de-a mano manolea, de-a 
codi codașnic”11 sau „Meletică peletică pog canopago cora gana carga cararata”12.

Un alt mijloc prin care se poate întări sensul unor cuvinte spuse de descân-
tătoare și prin care să se mărească expresivitatea limbajului este utilizarea unor 
formule repetitive precum „matrice matricată”, „friguri frigurate” sau „rug rugit”13 
și exemplele pot continua.

Expresivitatea limbajului specific descântecelor rezultă și din utilizarea unor 
cuvinte derivate cu prefixe și „unele din ele vom vedea că au o explicație, că e o 
rațiune în derivare. Altele însă, apar ca fantezii, cu funcțiune de epitete și pre-
zintă un fel de mimetism de derivație pornind din faptul că multe forme au fost 

7 Ibidem, p. 81. 
8 Gabriela Boangiu, Imaginarul simbolic al descântecelor româneşti, Capitolul V. Recuzita descân-

tecelor – simboluri şi regie magică (manuscris în curs de publicare).
9 I. A. Candrea, op. cit., p. 337.
10 Ibidem, p. 338.
11 Artur Gorovei, Descântecele românilor, Ed. Regina M.O. Imprimeria Națională, București, 1931, 

p. 173.
12 „Gazeta Săteanului”, IX, p. 193 apud Artur Gorovei, op. cit., p. 173. 
13 Ovid Densusianu, Aspecte ale vorbirii populare, Curs editat de Facultatea de Filosofie și Litere 

București, 1928–1929, București, p. 34–35.
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introduse în descântece după un anumit tipic”14. Câteva exemple ar putea fi: „a 
înjunghia-a desjunghia”, „a încuțita-a descuțita”, „a împietra-a despietra”, „a înve-
nina-a desvenina”, respectiv, „a dezotrăvi”, „a desvesteji”, „a muți-a desmuți”, „a 
deschiorî”, „a desorbi”, „a descârni nasul”, „a deschilodi” sau „a destulbura cre-
ierii”, „a desblegi urechile”etc., „sunt forme expresive în felul lor, care urmează 
același procedeu de derivare”15.

Un alt prefix foarte des întâlnit în formațiunile derivate specifice descânte-
celor este și prefixul „răs-”, de exemplu: „să piară, să răspiară (boala)”, „intenția 
expresivității cât mai accentuată”16 fiind evidentă și în acest caz. 

Limbajul specific descântecelor înregistrează formule menite să accentueze anu-
mite stări pe care descântătoarea trebuie să le inducă pe parcursul descântatului, de 
aceea formulele orale, adică „descântecele au trebuit să forțeze în unele locuri nota 
expresivității și pentru aceasta să găsească fel de fel de mijloace prin care un cuvânt 
să arate mai bine intenția descântătorului. Desigur, își închipuie și crede descântă-
torul că prin acest misticism propriu procedeului taumaturgic poate să influențeze 
spiritele împotriva cărora se fac descântecele. Prin urmare, dacă s-a zis să piară să 
răspiară s-a urmărit de către descântători mărirea expresivității cuvântului”17.

Un mecanism menit să mărească expresivitatea vorbirii în descântece este 
utilizarea diminutivelor, iar acestea „pornesc din sentimente care se manifestă în 
diferite feluri: din sentimente de milă, de mângâiere, de dezmierdare (...), diminu-
tivele vin din pornirea de a da expresivitate mai mare vorbirei. Se caută un cuvânt 
sau altul care să fie plastic și să redea bine intonația vorbitorului”.18

Cercetarea expresivității limbajului a reprezentat o tematică aparte pen-
tru Ovid Densuşianu, acesta sublinia „Expresivitatea unui cuvânt se reduce la 
un moment dat și atunci se caută alte mijloace care să exprime într-un anumit 
sens și anumită evidență aceeași noțiune. Pentru aceasta se recurge la diminu-
tive ca și la anumite epitete. De aceea vedem cum de multe ori un cuvânt care 
era cu sens de diminutiv, de la o vreme pierzându-și valoarea plastică expresivă 
este înlocuit cu altul derivat în alt sens și care prin noutatea lui e socotit că va 
putea folosi la exprimarea noțiunei”19. Pentru a exprima grija de a scoate răul 
din cele mai mici unghere ale trupului, descântătoarea folosește diminutive: „Să 
iasă răul din toată încheieturica, din toată mădulărica”20. Sau „Din mii și sute de 
vânuțe,/Din douăzeci de degetuțe,/ Din tăte ciolănelele,/ Din tăte degețelele,/Din 
tăte-ncheieturelele”21.Astfel,„descântătoarele se transpun în starea aceluia care 
14 Ibidem, p. 35.
15 Ibidem, p. 37–38.
16 Ibidem, p. 38. 
17 Ibidem, 38–39. 
18 Ibidem, p. 50.
19 Ibidem.
20 Ibidem, p. 57.
21 Simion Florea Marian, Descântecele poporane române. Vrajă, farmec și desfaceri, Editura Coresi, 

București, p. 110.
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suferă și suferința aceasta deșteaptă în ele întrebuințarea de cuvinte diminutivale 
care li se par lor mai bogate în expresivitate și, deci, mai eficace”22.

Descântătoarele urmează un fir epic foarte detaliat menit să curme răul din 
cele mai mici detalii, să-l întoarcă de unde a pornit și să-i reducă puterea până 
la anihilare: „Ieși duh necurat,/duh împielițat/Cu lucru rău amestecat/Că de nu-i 
ieși/Și de nu-i pieri,/Cu maiul te-oi zdrobi,/Cu toporul te-oi tăia/Cu cuțit te-oi 
junghia,/Cu furca te-oi împunge,/Cu furcuța te-oi străpunge,/Cu foarfecele te-oi 
dumica,/Pe fereastră te-oi arunca,/Pe ulița satului te-i lua,/Pe ulița satului/Până 
la casa vinovatului./ Îi încăleca pe casă,/De pe casă/ Îi pica pe masă,/ De pe masă/
În solnița cu sare,/În blidul cu mâncare,/Din blid în lingură/Cu îmbucătură/Și cu 
sorbitură./Cu voi să trăiască/Cu voi să vecuiască./Că acest om n-are/ Nici o stare/
Cu ce vă ținea,/Nici cu ce vă mângâia,/Nici cu ce vă sătura/ Vă luați,/ Vă cărați!/ Că 
de nu vă veți lua/ Și de nu vă veți căra,/ Cu foarfecele v-oi dumica/ În drum v-oi 
arunca,/ În pulbere v-oi mâna/ În mare v-oi țipa,/Acolo vă veți prăpădi,/Ca spuma 
de mare,/Ca roua de soare./În mare sunt vaci albe,/Vaci cudalbe./În coarne v-or 
lua,/În picioare v-or călca,/Mii sfărâmi v-or sfărâma/Acest om rămâne curat/Și 
luminat/Cum e de Dumnezeu lăsat/Și de popa botezat”23.

Se întâlnesc în textele descântătoarelor numeroase comparații, de exemplu: 
răul se va topi „ca spuma de mare”, precum și metafore: „Cum întoarce plugul/ 
Pământul/ Și scoate toate,/ Toate pietrele/ Și rădăcinile,/ Care-s acolo făcute/ Și 
crescute./ Aruncăturile/ Și făcăturile,/ Țipăturile/ Și junghiurile (...)/ Și răutațile./ 
Durerile/ Și supărările/ Nu-s făcute/ Și crescute,/Ci-s luate /Și aruncate.”

Limbajul descântecelor este foarte flexibil, este imaginativ, creator de ima-
gini menite să descrie foarte bine discomfortul descântatului, precum și mijloa-
cele de vindecare pe care le propune descântătoarea. 

22 Ovid Densusianu, Aspecte ale vorbirei populare…, p. 57.
23 Simion Florea Marian, Descântecele poporane române..., p. 111. 
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MESAJE ANTROPOLOGICE PESTE TIMP: 
DE LA VAIOAJE LA BETON. SINTAXA 

GOSPODĂRIEI ÎN SATELE SĂLĂJENE

Camelia Burghele

Abstract: This study is an anthropological approach (theoretical and practical) 
towards traditional architecture in Salaj villages.
The paper tackles the stage of „rural traditional architecture” which it sustains 
with field testimonials (interviews) and the transformations undergone by 
house construction to their current design.
Keywords: anthropological approach, traditional architecture, modern archi-
tecture, village household, Salaj villages

Cuvinte cheie: abordare antropologică, arhitectură tradițională, arhitectură 
modernă, gospodărie de sat, sate sălăjene

Perioadei de „sat tradițional” i-au fost specifice construcțiile simple, rudi-
mentare, fără planuri arhitectonice; este vorba mai ales de construcții de lemn cu 
fundație de piatră, acest tip de elevație fiind cvasispecific până la primul război 
mondial. Bisericile de lemn stau mărturie pentru acest tip de construcție și arhi-
tectură, dar la fel erau construite și casele, școlile, morile, pivele, grajdurile sau 
toate celelalte anexe gospodărești (similar uneltelor și ustensilelor folosite în gos-
podărie sau agricultură). Pentru această perioadă, conceptul de schimbare ține 
exclusiv de evoluția instalațiilor și sistemelor de prelucrare a lemnului, la nivel de 
tehnică: Nu aveau oaminii posibilități atunci, nici nu o știut, da nici nu o fost. Cine o 
auzit de ghips, de ciment?1.

Rar și sporadic întâlnim construcții de piatră (mai ales biserici de zid și foarte 
rar școli sau case), la sfârșitul secolului XIX. Perioada interbelică a continuat să fie 
marcată de gospodării construite în jurul unor case modeste, din materii prime 
naturale și într-o arhitectură tradițională2.

Bisericile din satele sălăjene au cunoscut o elevație similară caselor simple de 
1 Carolina Câmpan (n. 1941), Solona – Sălaj
2 o analiză excepțională a fenomenului de disoluție a arhitecturii tradiționale aparține soților 

Mihai Dăncuș, Ioana Dăncuș, Mutații de sens și funcționale în structura așezărilor maramureșene, 
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locuit – o afirmă răspicat Leontin Ghergariu, după un studiu documentat în multe 
din satele sălăjene: „Consider că structura bisericilor de lemn se leagă strâns de 
cea a casei țărănești”3 și de aceea cităm această sursă ca fiind valabiă și pentru 
elevația caselor: „peste scheletul acoperișului, bisericile de lemn din Sălaj au fost 
acoperite cu paie, coceni de porumb, cu stuf, cu scânduri”4; în continuare: „bise-
ricile de lemn din Sălaj au fost construite din bârne așezate orizontal unele peste 
altele și îmbinate la colțuri în „cheutori”, după metode tradiționale specifice lem-
narilor de proveniență sătească”5.

Casele de secol XIX, compuse doar din casă (spațiu de locuit efectiv) și tindă 
(spațiu de trecere alăturat camerei de locuit și de depozitare) aparțin memoriei 
individuale, chiar dacă de dată mai recentă („casa bătrânească”); aceste case 
aveau vatra plasată în casă (deci în interior și nu în exteriorul casei, în curte) iar 
fumul era evacuat printr-o băbătiie (structură piramidală sau semisferică din 
lețuri, lipită cu pământ/ lut, aflată în fundul tindei; în partea de intrare a tindei se 
afla scara ce ducea în pod. 

Începutul secolului XX aduce o mutație semnificativă în structura și 
funcționalitatea casei, în momentul în care cuptorul se mută în tindă, care nu mai 
e o încăpere rece, ci devine caldă; tot în memoria individuală am detectat și for-
mula de vatră deschisă în casă: gătitul se făcea la vatră deschisă iar coptul în pre-
lungirea vetrei, în cuptor închis, lipit cu pământ. Tot acum se schimbă și planime-
tria caselor, în sensul apariției încă a unei încăperi: cămara, destinată depozitării 
unor produse necesare consumului din timpul iernii, care se adaugă, astfel, casei 
(de locuit) și tindei (ca spațiu de trecere, inițial rece, apoi cald). 

Ulterior, apare o a doua cameră de locuit, iar casa are o structură simetrică: o 
tindă centrală și două camere laterale (două căși); acest tip de casă, oferind mai 
mult spațiu de locuit (util), va deveni planul de casă cel mai des întâlnit în peri-
oada interbelică. În aceste condiții, se generalizează și existența câte unei vetre 
pentru fiecare din camerele de locuit; de obicei, întreaga familie locuia în camera 
ce comunica direct cu exteriorul, iar cea de-a doua cameră era considerată casa 
curată și era destinată depozitării celor mai prețioase obiecte din casă sau găzdu-
irii musafirilor.

Foarte importantă în economia casei tradiționale, cu rol special în 
funcționalitatea acesteia, era prisma sau prispa sau talpa sau tărnațul, plasat / 
plasată inițial doar pe o parte a casei, cea dinspre curte, care avea și intrarea în 
casă, dar care ulterior a ajuns să se extindă pe două sau chiar pe trei din laturile 
casei. La început, prispa era doar o platformă de pământ bătut, ridicată la nivelul 

în „Contemporaneizarea tradiției. Identitate și alteritate”, coordonatori Delia Anamaria 
Răchișan, Janeta Ciocan, Editura Etnologică, București, 2014, p. 71 – 81

3 Leontin Ghergariu, Construcțiile monumentale de lemn din Sălaj, manuscris, FA nr. 237, p.  5, 
Arhivele Statului, filiala Sălaj

4 Leontin Ghergariu, op. cit., p. 5
5 Leontin Ghergariu, op. cit., p. 4
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intrării în casă, susținută de stâlpi (bandori) dar ulterior ea a fost înconjurată de 
un gărduleț (herede) cu rol de izolare a spațiului interior (adică a fost hoituită). 

Până la începutul secolului XX, principala materie primă în construcția case-
lor țărănești a fost lemnul, iar acest lucru persistă în elevație chiar și alături de 
cărămidă nearsă și, ulterior, arsă, și va fi înlocuit definitiv de cărămida arsă abia 
după 1950. Cele mai multe din casele primei jumătăți a secolului XX valorifică 
tehnica pământului bătut, cea a vaioajelor (cărămida nearsă) și cea a pământu-
lui clădit și bătut între lețuri longitudinale, totul pe structură de bârne așezate 
în „cunună”, bârne groase prinse în cheutori la talpa casei. Ulterior, după 1950, 
casele au fost construite din cărămidă arsă, cu acoperiș de plăci de azbociment, 
tablă sau țigle cumpărate din fabrică. 

De asemenea, începutul secolului XX este marcat de utilizarea masivă a lem-
nului pentru structura casei și a pereților, a pământului bătut pentru pereți și a 
paielor pentru acoperiș dar tot acum începe procesul de producere a cărămizilor 
nearse. Ulterior, aceste cărămizi se ard în cuptoare (mai multe banchete clădite 
cu mare atenție), în care focul interior este întreținut cu lemne timp de 6 – 10 zile, 
astfel încât să se ardă toate cărămizile în mod egal. Din aceste cărămizi se zidesc 
pereții pentru noile case, dar păstrându-se planimetria caselor cu o cameră sau 
două, talpă, cămară și prispă exterioară.

După anul 1950, planimetria caselor țărănești suferă modificări majore, în 
sensul complexității structurării interiorului, cu mărirea camerelor, astfel încât 
deceniile șase și șapte impun și generalizează o formulă nouă a casei, cu spațiu 
sporit.

Așadar, „prima parte a secolului XX debutează cu primele mutații în schimba-
rea materialelor de construcție, cu consecințe în planimetria locuinței, cu creșterea 
suprafeței construite și apariția unor încăperi noi. De exemplu, fundațiile de beton, 
mai înalte și mai rezistente, au condus la apariția și generalizarea unor încăperi de 
depozitare sub case – pivnițele. Cărămida – mai întâi nearsă, apoi arsă, a permis 
înălțarea pereților și a tavanului caselor și creșterea numărului de camere, cu apariția 
coridorului închis și separarea bucătăriei de camera de locuit. După mijlocul secolu-
lui XX, materialele noi de construcție se generalizează și anulează planul arhitectonic 
tradițional, permițănd camere separate de bucătărie și cămară și conducând la „un 
cu totul alt aspect al casei, a gospodăriei în general și mai ales a statutului ei”6.

Perioada comunistă a înlocuit lemnul și piatra cu construcțiile de cărămidă 
pe fundație de beton și acoperiș de plăci de azbociment și a impus un nou model 
arhitectural, total străin de ceea ce însemnase specificul arhitectural al satului 
tradițional. 

Tot acum se schimbă mult și structura interioară a satelor: sunt mutate multe 
vetre sătești vechi mai aproape de căile de comunicație (drumurile ce legau 
6 Ioan Godea, Janeta Ciocan, Transpunerea elementelor de arhitectură tradițională în arhitectura 

contemporană, în „Contemporaneizarea tradiției. Identitate și alteritate”, coordonatori Delia 
Anamaria Răchișan, Janeta Ciocan, Editura Etnologică, București, 2014, p. 98
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centrele comunale sau raionale între ele), casele încep să fie sistematizate în lanț 
ordonat, fără spații între ele, dispuse perpendicular pe șosea, pentru a ocupa 
loc mai puțin și pentru a face loc și altora, noi, și sunt astfel eludate principiile 
altădată imuabile de constituire a satelor: exploatarea zonelor depresionare cu 
pământ mai fertil, apropierea de ape curgătoare, orientarea către răsărit (din con-
siderente de luminozitate dar și rituale).

Structura casei de tip agro-pastoral este schimbată sub presiunea colectivi-
zării care încurajează investiția în case noi, mai înalte și mai spațioase, fără atât 
de multe anexe gospodărești (animalele cele mai multe fiind comasate în CAP) și 
replicate în serie după un plan cadastral impus de primării și după proiecte – tip 
de case furnizate tot de acestea. Practic, putem vorbi despre o arhitectură verna-
culară, deci fără existența unui arhitect, până la jumătatea secolului XX, dar, deja 
în a doua jumătate, autoritățile impun existența unui proiect al construcției casei 
executat de un arhitect specializat. Deceniul șapte al secolului trecut înseamnă 
și schimbarea radicală a aspectului casei – care acum este finisată cu terasit, fapt 
ce alterează masiv individualitatea casei tradiționale și conduce la o replicare la 
scară largă a caselor, care încep să arate acum toate la fel. Construcțiile de zidă-
rie au devenit cvasigenerale și au promovat masiv noile materiale de construcții: 
cimentul, betonul, cărămida, terasitul.

În acest context au fost stopate operațiuni vechi incluse în procesul elevației, 
cu fond mentalitar și comunitar, cum ar fi aducerea prin clacă a lemnului din pădure 
și a bolovanilor din râuri sau cariere de piatră sau claca de ridicat pereții și bătutul 
acoperișului de paie și au fost mult diminuate meșteșuguri tradiționale locale cu 
implicație în construcția caselor (prin apelul la materiale și produse finite tipizate).

Mutațiile au fost cvasi-totale la nivelul clădirilor administrative sătești: pri-
măriile, școlile, dispensarele, grădinițele și, mai apoi, blocurile, au fost generali-
zate la nivelul întregii țări, prin impunerea câtorva variante standard de proiecte 
de construcție; singurele edificii care și-au păstrat într-o oarecare măsură carac-
teristicile tradiționale au fost bisericile sătești, dar și acestea au inovat arhitectu-
ral masiv în unele cazuri. 

Perioada de după revoluția din 1989 a însemnat un soi de „al doilea val” pen-
tru sate, cu masive efecte repercutate în arhitectură și elevație: surplusul de bani 
obținut din munca în țările Europei a condus la apariția unor case mult supradi-
mensionate. Banii imigranților sunt acum trimiși acasă „pentru a fi convertiți în 
beton, inox sau termopane”; „între casa monocelulară și construcțiile – masto-
dont se vede o fractură de mentalitate, mutații socio-individuale importante și, 
mai ales, o repoziționare dilematică, volatilă și perfidă deseori față de tradiție, 
mutații suportate de către individul istoric care se vede transplantat din satul său 
tradițional, până mai ieri arhaic și autarhic, în malaxorul uniformizant și eclectic 
al satului global”7.

7 George Achim, Alteritate și alterare. Pseudo și antitradiție (pornind de la realitate din Oașul 
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Revenind la satul tradițional recuperat la nivelul memoriei individuale a insi-
der-ilor intervievați în satele someșene, remarcăm raportarea la câteva repere 
bine fixate mentalitar, obținute în urma decantării observațiilor practice, apli-
cate, a generațiilor anterioare; unul este orientarea spațială a casei:

O fost atunci aici case bătrâne, ia așe ni, cu fața cătă drum și cu tărnaț pă lângă 
casă și cu tărnaț de cătă drum8. 

Cadastral vorbind, așezarea caselor în lotul primit de la părinți sau cumpă-
rat era generată de forma parcelei: dacă aceasta era dreptunghiulară, cu latura 
mică a dreptunghiului către drum, atunci și casa era perpendiculară pe acesta 
dar dacă parcela era mai aproape de un pătrat și permitea așezarea casei paralel 
cu drumul, atunci construcția casei urma linia drumului. Așadar, nu putem vorbi 
de predominanța unui mod anume de ocupare a terenului, eventual corelat cu 
tipuri de construcții și sisteme de elevație, ci doar de plierea pe forma geometrică 
a parcelei, cu exploatarea optimă a spațiului și gestionarea utilitară a sectorului 
destinat casei și a celui destinat anexelor9. 

Grupurile de case formau segmente și arealuri distincte în interiorul satu-
lui, în funcție de poziționarea spațială (partea de sus sau de jos a satului) sau în 
funcție de neamuri: 

Noi am fost în Popești, și mai jos o fost Cozmeștii și mai sus o fost Lupuțanii, 
aciie erau mai văzuți10. 

Construcția caselor și compartimentarea lor interioară urma un tipar gene-
ral acceptat și general întâlnit în toate satele studiate, cu foarte mici abateri de 
la tema fundamentală, în funcție de predominanța naturală a unui material de 
construcție sau de starea materială a proprietarului:

Păreții o fost de lemn, așe, în cruce pă la colțuri, cuie – nimic. Și șura așe o fost, 
fără cuie, din paie, da șura io u-am făcut. 

Fundația îi din nește bolovani, cine știe cu ce i-o adus... păreții i-o făcut din 
bârne și i-o lipit cu pământ amestecat cu balegă și cu turmătă, cum să făcea grâul 
și nu o fost așe de groși păreții, numa s-o bătut cu pământ. 

Atuncea tăți o fost meșteri și s-o ajutat unu pă altu când o făcut casă și o făcut 
astăzi la unu, mâine la altu; așe s-o ajutat oaminii în clacă, tăți o lucrat, că nu o fost 
așe, ceva specialitate. 

Trăbuiea bătute cu o rudă paiele alea și greblate bine cu o greblă, ca și steie11.

conemporan), în „Contemporaneizarea tradiției. Identitate și alteritate”, coordonatori Delia 
Anamaria Răchișan, Janeta Ciocan, Editura Etnologică, București, 2014, p. 57 

8 Zamfira Micu, n. 1931, Valea Lungă – Sălaj
9 este și concluzia pentru zonele etnografice învecinate: Diana Taloș, Flaminiu Taloș, Andrada 

Tarța, Diana Cadar, Ghid de arhitectură pentru încadrarea în specificul local din mediul rural. Zona 
Meseș, Cluj Napoca, 2017 și Diana Taloș, Flaminiu Taloș, Andrada Tarța, Diana Cadar, Ghid de 
arhitectură pentru încadrarea în specificul local din mediul rural. Zona Sălaj, Cluj Napoca, 2017

10 Zamfira Micu, n. 1931, Valea Lungă – Sălaj
11 Iulica Câmpean, n. 1926, Răstoci – Sălaj



74   |  Camelia burGhele

Casa are o casă și o tindă și no, podu. Și o prismă bătrână, care nu o fost împrej-
muită cu nimic. 

Numa lipită cu lut. Și o avut cuptor în tindă și o avut băbătiie și o fost tăt acupe-
rită cu paie de când o știu io. Și dă la o vreme u-o strâcat ciorile dar u-o tăt tomnea 
să nu îi ploaie în casă. S-o îmbătrânit și s-o dus.

Are fundație de bolovani, adusă după văi, că când vinea văile mari aducea pia-
tră și le strânjeau bieții oamini și își făceau fundație la căși.

Păreții îs din lemn și cu pământ bătut cu pleavă și paie. Să văd bârnele și au o 
grindă mare în casă.

Poate o fost și oarice meșter, da nu știu...
Ferestrele și ușile le făcea on tâmplar, poate că o fost aici în sat. 
O fost case acoperite cu paie, da asta o rămas ultima. Să folosea și nadă, și 

paie, da mai mult paie de săcară. Care erau cu nadă, erau mai lunji snopii aciie; era 
nadă pă tăte șanțurile12. 

Casa ce bătrânească o avut o cameră așe, mai largă, și o tindă. Și o fost și tindă 
și grajd. O fost acoperită cu paie, cum o fost atuncea căsile acuperite cu paie; io nu 
știu ce fel de paie o fost, da când m-am născut io, erau acoperite de mult casele așa. 
Cu paie de grău și de secară, nu cu paie de ovăz. 

Așe îs casăle, cu vraniță, cu fața cătă drum, cu ocol și săuroi pântru oi. 
În tindă am avut cuptor cocător și acolo puneam de opărit. Am avut vatră și 

de-o lăture de cuptor o fost și cuptor de opărit. Opăream hainele, doară aveam lipi-
deauă de pânză, kimeși, haine cu care umblam noi. 

Și ia, am și tărnaț, da la casa aceie veche nu era hoituit, numa așe, tărnațu gol. 
Aci să vede talpa căsii13. 

Casa are tindă și casă, două camere și are prismă pă două părți și o avut cuptor 
și fiteu din ala de tablă și hornu făcut așe, din vaioaje, pân tindă, până sus.

Păreții o fost din lemn cu pământ bătut, să văd e și acuma. Io așe o știu, acu-
perită cu ciripuri de Surduc, da cred io că o fost acuperită cu paie. Și fundația o fost 
de piatră.

Hăizașu l-o făcut socru meu, Iacob Victor, că el s-o priceput la hăizașuri. Și pă 
șură, și pă casă și pă la tăte casele astea de-aci, socru meu le-o făcut hăizașurile14. 

Piatra îi adusă din Băbeni, din Râmniceri, de cătă pod și păstă piatră îi pusă 
cununa cășii, asta de jos, din lemne de goron și îi una sângură, până în capăt și aici 
are tărnaț. 

Păreții îs de pământ: prima dată s-o pus lemnu și s-o făcut pământ frământat 
cu paie și l-o băgat acolo între lețuri.

O fost patru șeși, stâlpii aieștea din cele patru colțuri, și între ei s-o pus lețuri și 
s-o îndesat cu mâna acolo pământu și l-o bătut cu maiu. Pământ cu pleavă, bătut 
între lețuri. 
12 Valeria Iacob, a Rujii, 1944, Ciocmani – Sălaj
13 Zamfira Micu, n. 1931, Valea Lungă – Sălaj
14 Mărioara Iacob, n. 1952, Ciocmani – Sălaj
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Și acolo sus o fost grinda, să vede înlontru și acuma. I-o zâs meștergrindă. Păstă 
grindă s-o bătut grinzele și și acolo îi pământ și așe s-o făcut podu. O fost acuperită 
cu șindrilă, făcută, și după aceie u-o schimbat și o pus tablă. Șindrila o fost de la 
biserica aceie veche. 

O avut două camere: una o fost casa și una o fost tinda. Cuptoru o fost în casă. 
O avut în pod băbătie, din lemn și lipită cu pământ, așe, și lângă ie să afuma 

clisa în pod. Băbătiia o fost din tindă și d-acolo o mărs fumu acolo sus. Pă talpă 
puneai mălaiu, mazărea, lemnele, ce aveai15. 

Pereții îs făcuți din vaioaje, da amu, de când o tomnit-o, o folosit cărămidă. 
O fost acoperită cu ciripuri, da o fost tare bune ciripuri atunci. Așe o fost atunci 

cășile, cu fundație de piatră, uite că se mai vede aici. O construit-o ceva meșter din 
Cristur, care o făcut mai multe case aici. 

Și îi podită cu grinzi și scânduri. Îi pă o grădină veche. Așe s-o făcut oaricând 
casele, pă pământu părinților, cine o avut. Pă grădina părinților. Cine nu, o plătit 
gredina, dacă nu o avut. Tră și cauți loc bun de casă, care nu-i în nici on fel de bles-
tem a nimănui. Dacă nu, n-ai noroc la ea, n-ai haznă, nici n-ai după ce o lua. Nu este 
ca Dumnezo nime. 

La casele alea vechi să aducea piatra pântru fundație de la Someș mai mult, 
da aduceau și din Aluniș, Săplac îi zicea, și făceau oaminii clacă, nimeni nu făcea 
pântru bani. Altu făcea anu aiesta, alții, anu celălalt, da să făcea clacă: la piatră, la 
cărămidă, la vaioaje, la orice. 

Erau case cu nadă: era mai bine cu nadă decât cu paie, așe zâceau bătrânii, 
că nada îi mai țietoare, că prin paie să mai băga apa, da nada era bine legată, ca 
snopii și era mai țietoare. 

Și aveau tărnaț, și cătă drum și pă o parte, și era lipt cu pământ și în tătă săp-
tămâna lipea pă jos cu pământ și balegă de vacă și să usca și nu mirosea deloc. Da 
era frumos. Și în casă și pă talpă. O fost și numa așe, o fost și cu on pic de gărduț, o 
fost câte o casă, da nu la tăte, că nu o fost bani. Acolo își întindeau sămânța, păstă-
ile, mălaiu și să și durmea vara acolo16. 
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PORTUL POPULAR. STUDIU DE CAZ: CĂMĂŞI ŞI 
II VÂLCENE ÎN COLECŢIA MUZEULUI NAŢIONAL 
AL SATULUI „DIMITRIE GUSTI” DIN BUCUREŞTI

Georgeta Stoica, Georgiana Onoiu

Abstract:The study presents a number of 295 pieces of folk wear from Vâlcea, 
both women and men, a collection belonging to the patrimony of the National 
Museum of the Village „Dimitrie Gusti”. Similar time from one creator to another 
allowed the interpretation with distinct personality from one ethnographic area 
to another. Following the evolution of the Vâlcean port, regarding the images of 
the component parts, we can better understand the role it played in the whole 
of popular culture. Folk art collections of all genres occupy an important place, 
as they form an invaluable documentary archive.
Keywords: Popular Port of Vâlcea, shirt, crafts, decor, chromatic

Cuvinte cheie:Port popular vâlcean, cămaşă, meşteşuguri, decor, cromatică

În ansamblul patrimoniului unui muzeu etnografic, colecţiile de artă popu-
lară din toate genurile ocupă un loc important, deoarece formează o arhivă 
documentară inestimabilă. De-a lungul timpului, puţini sunt cei ce s-au aplecat 
asupra vestimentaţiei populaţiei modeste din mediul rural. Domnitorul Dimitrie 
Cantemir, în Descriptio Moldaviae, călători străini prin Moldova şi Valahia, pictori 
internaționali şi români au imortalizat portul românesc în acuarele şi picturi. 
Frescele din bisericile modeste de lemn ilustrează, uneori cu maximum de rea-
lism, portul popular din diferite zone ale ţării, subliniind în acest fel frumuseţea, 
rafinamentul şi eleganţa acestuia.

România se numără printre puţinele ţări europene în care portul popular s-a 
menţinut viu, până în secolul al XX-lea, în timp ce, în numeroase alte ţări, piesele 
de artă populară din secolul al XVIII-lea sunt rarisime. Credem că păstrarea şi con-
servarea pieselor de port în depozitele şi expoziţiile din muzee este deosebit de 
importantă. În egală măsură este important ca ele să fie cunoscute de marele 
public prin intermediul publicaţiilor de specialitate.

Judeţul Vâlcea, situat la sudul Carpaţilor Meridionali, de o parte şi de alta 
a Oltului, este cunoscut pentru frumuseţea naturii, bogăţia de ape minerale şi 
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minunatele staţiuni de tratament, pentru mănăstirile celebre, arta populară şi 
folclorul caracteristic. Pe teritoriul judeţului apar aproape toate formele de relief, 
dispuse în trepte, în direcţia nord-sud. Munţii Cozia, Căpăţânii, Făgăraş, Lotrului şi 
Parâng, străbătuţi de defileurile Oltului şi Lotrului care se înalţă semeţi în partea 
de nord, oferind privelişti minunate, sunt continuaţi de dealurile subcarpatice şi 
cele de podiş acoperite cu livezi şi vii.

Vâlcea este primul judeţ atestat documentar printr-un hrisov de danie pen-
tru Mănăstirea Cozia, emis de cancelaria domnitorului Mircea cel Bătrân, la 8 
ianuarie 13921. În centrul oraşului Râmnicu Vâlcea, atestat la 1383, se afla cur-
tea domnitorului Mircea cel Bătrân, devenit centru administrativ, comercial şi 
cultural. Aici au fost ridicate, în timp, lăcaşuri de cult, ctitorii domneşti impor-
tante, care au jucat un rol cultural remarcabil. În 1415, la Cozia funcţiona o şcoală 
mănăstirească, la 1502 Mănăstirea Govora devenise un adevărat centru de cul-
tură. Înfiinţarea unei Episcopii la Râmnic a constituit un factor important în evo-
luţia culturală a regiunii. Datorită tipografiilor şi tipăriturilor realizate aici, Nicolae 
Iorga numeşte Râmnicul, într-un capitol al lucrării Literatura veche românească, 
„capitală a tipografiilor”. 

Evoluţia economică şi socială a judeţului a gravitat în jurul localităţii Râmnicu 
Vâlcea, aşezare menţionată în anul 13832

În sec. al XVIII-lea, judeţul era împărţit în patru unităţi administrative: plasa 
Muntelui, plasa Oltului, plasa Olteţului şi plasa Cerna. Sub aspect etnografic, între 
cele patru plase administrate unitar au existat, la vremea respectivă, mici dife-
renţe determinate de specificul şi originea populaţiei, ocupaţii şi meşteşuguri. 
Unele aşezări au beneficiat de statutul de oraş, altele de specializarea în domeniul 
unor meşteşuguri. Până în a doua jumătate a secolului al XVIII-lea se poate afirma 
că, în ansamblu, specificul etnografic al judeţului se prezenta unitar. Odată cu 
trecerea timpului, cu evoluţia societăţii, în mentalul colectiv s-au petrecut schim-
bări, ceea ce face dificilă încercarea de a stabili astăzi, în acest ansamblu, subzone 
bine conturate.

Nu trebuie neglijate transformările petrecute în structura societăţii, aspiraţia 
unei categorii de mici boieri, preoţi, ţărani înstăriţi de a se ridica în plan social „...
participând cu toate contradicţiile sale, ce nu au fost puţine, la geneza mentalităţii 
româneşti moderne”3. Expresie a acestei realităţi, în Oltenia s-au ridicat, în sec. al 
XVIII-lea şi al XIX-lea, ctitorii de către numeroşi „vătafi de plai, căpitani sau simpli 
prelaţi, … de dregători locali ieşiţi din mediul sătesc, ajunşi la o oarecare stare 
ce le-a permis”4 înălţarea de locaşuri (com. Titeşti, com. Păuşeşti Măglaşi), prelu-
ând tradiţia artistică brâncovenească şi creaţia postbrâncovenească exprimată în 

1 Documenta Romaniae Historica, B. Ţara Românească, I, doc. 17, p. 44.
2 Idem, doc. 9, p. 27.
3 Răzvan Theodorescu, Civilizaţia românilor între medieval şi modern, Iaşi, 2006, ed. Princeps, 

p. 448.
4 Idem, p. 449.
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arhitectură5. În pronaosul bisericii de la Urşani apar imagini de ctitori din mediul 
sătesc, îmbrăcaţi în portul tradiţional. Sunt picturi cu ctitori ţărani, descrise cu un 
inefabil pitoresc de pictoriţa Olga Greceanu: „...Vezi de jur împrejur cum îţi apar 
unul câte unul, chipuri albe, abstracte, chipuri de altădată. Sunt ctitorii care n-au 
nici coroane de Voevozi pe cap, nici giubele, nici trupul acoperit cu veşminte de 
brocart, ... nu sunt nici boieri Cantacuzini, Creţuleşti, Buzeşti, Goleşti, Greceni, 
Măldăreşti, Ghiculeşti, dar ceea ce e cu totul nou şi neaşteptat ca ctitorie, sunt 
simpli ţărani, ţărănci şi popi. Stau înşiraţi pe toţi pereţii, ţăran lângă ţăran, în cos-
tumele lor de ţară … fote şi scurteici, ii şi laibăraşe, cămăşi şi marame, toate sunt 
albe. O genială realizare, o creaţie originală”6. 

Colecţia de port popular vâlcean aflată în patrimoniul Muzeului Naţional al 
Satului „Dimitrie Gusti”, s-a constituit odată cu aducerea unei gospodării din satul 
Măldăreşti – Vâlcea în muzeu, în anul 1936 și s-a îmbogăţit, de-a lungul timpului, 
pe baza cercetărilor de teren, a achiziţiilor şi a donaţiilor, ajungând în prezent la 
un număr de 295 piese de port femeiesc şi bărbătesc.

Spre deosebire de cercetarea de teren, unde urmărim cunoaşterea fenome-
nului în ansamblu, în cercetarea colecţiilor urmărim cunoaşterea aprofundată a 
pieselor din patrimoniu, bazată pe documente istorice, arhivistice, grafice şi foto-
grafice, pe studiul informaţiilor culese din teren, pe analiza materialelor şi tehni-
cilor folosite, pe modul în care sunt croite şi asamblate piesele de port, în scopul 
descrierii, stabilirii vechimii, relevării caracteristicilor, apartenenţei teritoriale, 
a semnificaţiei lor din punct de vedere social, economic şi ceremonial. Trebuie 
să menţionăm de la început că numărul redus al documentelor legate direct de 
aspectul vestimentar al ţărănimii, informaţiile incomplete din teren sau a celor 
primite la achiziţionare de la colecţionari sau de la moştenitori şi chiar lipsa unor 
piese de port din colecţie, au făcut dificilă analiza, cu precădere în ceea ce pri-
veşte localizarea, vechimea sau tehnicile de lucru. 

În baza cercetărilor anterioare pe teren, între anii 1960–1970, s-a constatat că 
zona etnografică Vâlcea, cu portul său unitar, aşa cum este el cunoscut în litera-
tura de specialitate, nu mai acoperă astăzi întreg teritoriul al judeţului. Pornind 
de la criteriul geografic, precum şi de la anumite forme de cultură specifice, pe 
teritoriul judeţului, pot fi conturate câteva subzone, fără a putea fi precis delimi-
tate şi anume:

a. aşezările situate în depresiuni, de la Călimăneşti-Muiereasca până la 
Horezu-Stroieşti; 

b. cele care se află spre Zătreni, Măciuca Prundeni, remarcabile prin unele 
diferenţe, situate în partea centrală; 

5 Ion Donat, Fundaţiuni religioase ale Olteniei: Mănăstiri şi schituri, în „Arhivele Olteniei, anul XV, 
nr. 38 – 86, iunie – decembrie, 1936, passim.

6 Olga Greceanu, Biserica de la Urşani-Horezu în pronaosul căreia este mormântul lui I. G. Duca, în 
https://plano 10 wordpress./com/2010/06.
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c. satele cuprinse pe Valea Olteţului cu satele de la Mateeşti până la Ghioroiu, 
în care se resimt influenţe gorjeneşti, 

d. cele de la limita dinspre Măciuca-Frânceşti, cu influenţe doljeneşti7.
Posibilitatea stabilirii unor subzone după graniţele vechilor plase şi după 

micile diferenţe apărute în ansamblul vestimentar este temerară. În momentul de 
faţă se consideră port „specific vâlcean” vechiul nucleu pe baza căruia s-a format 
arta populară locală, în cursul sec. al XVIII-lea şi al XIX-lea, păstrat prin tradiţie, cu 
unele adaosuri integrate pe parcurs, fără îndepărtarea de pattern-ul original. În 
sate se poartă şi astăzi costumul specific, păstrat aproape intact în liniile tradiţiei. 
Acestora li se adaugă, în subzonele menţionate, elemente provenite din zonele 
învecinate, devenite ofensive, cum sunt Gorj, Dolj, Argeş, deşi, cel mai important 
se dovedeşte a fi tocmai acest port „ungurenesc” care s-a extins mult, elementele 
de inspiraţie orăşenească, noutăţile aduse de materialele industriale etc. Trebuie 
subliniat că portul vâlcean a devenit astăzi, în cea mai mare parte a satelor, port 
de ceremonie, marcă de apartenenţă la un teritoriu, respectiv comunitate, motiv 
de mândrie locală şi naţională. Nu degeaba Henri Focillon consideră Oltenia, „...
coeur de la Roumanie et patrie de la patrie”8

Portul popular femeiesc din Vâlcea se încadrează tipului de costum cu vâl-
nic, denumit „opreg” şi tipului cu catrinţe, denumite „zăvelci”, ambele specifice 
Olteniei, răspândite şi purtate concomitent, pe tot teritoriul judeţului. În ambele 
cazuri, ansamblul se compune din maramă sau „cârpă”, cămaşă cu poale, vâlnic 
sau zăvelci, bete încinse la mijloc. Iarna se poartă cojoc şi şubă albă şi în picioare 
ciorapi de lână, opinci, pantofi, papuci sau ghete. Portul cu două zăvelci se com-
pune din cea „în pânză”, vânătă sau neagră, iar în spate, zăvelca în „scoarţă” roşie. 
Costumul cu „opreg” este purtat cu precădere la ocazii festive de femeile cu situ-
aţie materială deosebită. 

Ne oprim în studiul de faţă (analiza colecţiei a fost publicată sub forma unui 
catalog în anul 2017), asupra unui singur tip categorial, piesă de bază a costumu-
lui popular: cămaşa cu poale sau ia cu poale separate.

Colecţia de port vâlcean cuprinde un număr de 70 de cămăşi femeieşti pro-
venind din secolele al XIX-lea şi al XX-lea. În lipsa unor documente privind prove-
nienţa, a informaţiilor privind autorii sau purtătorii, vechimea a fost stabilită în 
funcţie de materialele folosite, de croi, de stilul ornamentaţiei şi de cromatică21.

Cămaşa constituie, după acad. George Oprescu, elementul de bază al por-
tului femeiesc, definitorie pentru stilul ansamblului9. Ea păstrează prin croi şi 
dispoziţia ornamentelor elemente foarte vechi. Forma în care sunt reprezentate 
femeile pe Columna lui Traian de la Roma şi pe Tropaeum Traiani de la Adamclisi, 
cu cămaşă încreţită în jurul gâtului, se regăseşte şi astăzi aproape peste tot pe 

7 G. Stoica, P. Petrescu, Zona Vâlcea, în Dicţionar de Artă Populară, Ed. Enciclopedică, Bucureşti, 
ediţia II, 1997, p. 484–485.

8 Nicolae Bănică-Ologu, Veacul de aur al Râmnicului, ed. Oscar Print, Bucureşti, 2000, p. 15–16.
9 George Oprescu, „Artă medievală şi artă ţărănească”, în Scrieri alese, Bucureşti, 1966.
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teritoriul României. În Vâlcea, cămaşa atrage atenţia prin dimensiunile mari, 
lungă până la glezne, cu mâneci largi şi prin bogăţia ornamentelor. Majoritatea 
cămăşilor femeieşti din colecţie sunt lucrate din pânză de bumbac sau din pânză 
de in cu bumbac, ţesută „în două iţe”. Câteva exemplare sunt lucrate dintr-o pânză 
de bumbac gros, aparţinând probabil femeilor în etate.

   
Cămaşă cu poale, întreg şi în detaliu Muzeul Naţional al Satului „Dimitrie Gusti”

Pânza pentru cămăşi, din cânepă, in şi bumbac este ţesută „în două iţe”. În 
colecţie nu am întâlnit cămăşi de cânepă, ele fiind rare, folosite exclusiv la muncă. 
Cele mai frecvente sunt cele din bumbac, urmate de cămăşile din in sau in cu 
bumbac. Femeile îşi croiau şi decorau singure cămăşile. 

Tehnicile de cusut sunt condiţionate de structura materialului pe care se 
lucrează. Ornamentarea prin cusătură se realizează prin puncte, unele tradiţio-
nale, altele introduse ulterior. Sistemul tehnic al cusăturilor din Vâlcea urmăreşte 
textura pânzei pe care se coase. Punctele se compun dintr-o succesiune de linii 
drepte, verticale, oblice sau orizontale, din a căror combinaţie ritmică rezultă 
modelul10. Tehnici de ornamentare specifice sunt punctul „în cruce” sau „musca”, 
folosit la realizarea tuturor ornamentelor, „obânzeaua”, sub forma unor liniuţe 
drepte sau oblice, „cusătura la un fir”, „cusătura pe dos”, „lănţişorul” sau „sua-
cul”, folosit la umplutură, „drugul”, pentru întărirea marginilor, „găurelele”, care 
mărginesc tivurile, „festonul” lucrat la marginea materialului, „ajurul” sau „şaba-
cul” cusut pe fire scoase, „înaintea acului”, „încreţul” lucrat pe cutele pânzei, 

10 G. Stoica, P. Petrescu, Zona Vâlcea, în Dicţionar de Artă Populară, Ed. Enciclopedică, Bucureşti, 
ediţia II, 1997, p. 484–485.
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„zigzagul”, „gura păpuşii” etc16. Un rol important îl au „cheiţele” cu ajutorul cărora 
sunt unite părţile componente. Ele sunt lucrate ca şi unele dantele, cu acul, şi 
pornesc de la cea mai simplă formă, anume „cheiţa „cu noduri” sau „cu puricei” 
şi ajunge la forme complexe, executate artistic11. 

Detaliu decor cămaşă de sărbătoare Muzeul Naţional al Satului „Dimitrie Gusti”

Compoziţiile ornamentale cusute respectă anumite reguli de repetiţie, alter-
nanţă şi ritm, deosebit de importante în realizarea unui ansamblu armonios. 
Majoritatea motivelor întâlnite pe cămăşile tradiţionale vâlcene sunt geometrice 
sau geometrizate, dar nu lipsesc nici motivele „liber desenate”, care ilustrează o 
viziune estetică mai târzie. Introducerea de materiale noi a contribuit şi la diver-
sificarea tehnicilor de lucru. „Beteala”, o bandă metalică plată foarte subţire, se 
cosea cu acul mare „în muscă”, „cruci” sau „steluţe” se rupea şi apoi se „netezea 
cu mâna”. Mărgelele se înşirau pe aţa „îndoită şi răsucită să nu se rupă”, luate mai 
multe pe ac, „atâtea până faci floarea”. „Fluturii” se prindeau cu o mărgică, fixată 
pe mijloc. Firul metalic apare mai rar”12.

11 Elena Secoşan, Portul popular, în Arta populară din Vâlcea, Râmnicu Vâlcea, 1972, p. 113–135.
12 Elena Secoşan, Portul popular, în Arta populară din Vâlcea, Râmnicu Vâlcea, 1972, p. 113–135.
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Ansamblu vestimentar de sărbătoare, Ansamblu vestimentar 

de sărbătoare, datare 1/4 sec. XX datare 4/4 sec. XIX 

Dantelele cămăşilor din colecţie sunt fie lucrate cu acul de cusut, fie cu cro-
şeta. Dantela cu acul, specifică pieselor de la sfârşitul sec. al XIX-lea şi începutul 
sec. al XX-lea, apare la unirea foilor componente, în timp ce dantela croşetată, 
apare la îmbinările părţilor componente, la gât, la terminaţia mânecilor şi la 
poale. Cele două tipuri de dantele întâlnite în Vâlcea au, probabil, două origini: 
„una sud-est europeană pentru dantelele cu acul, răspândită cu precădere la sud 
de Carpaţi şi una central-europeană pentru cele executate cu croşeta13”. Cheiţele 
executate cu deosebită fineţe cu acul sunt lucrate cu aţă subţire. Dantela croşe-
tată este realizată din aţă de bumbac mai gros, din lână sau mătase şi a fost intro-
dusă la sate spre sfârşitul sec. al XIX-lea prin intermediul negustorilor din târguri. 
Se lucrează separat, fie sub formă de benzi folosite la unirea foilor, fie sub formă 
de colţi, când se aplică pe marginea unor piese.

13 Elena Secoşan, Idem.
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Cămăşile femeieşti sunt lungi, până aproape de glezne, cu „ciupagul” croit 
împreună cu poalele sau cu „ciupagul” separat, cusut de poalele. Sunt şi exem-
plare cu ia separată de poale.

Analiza cămăşilor aflate în colecţie a relevat existenţa mai multor feluri de 
croi, în funcţie de perioada în care au fost lucrate sau de vârsta purtătoarei:

Croiul care a predominat între sec. al XVIII-lea şi până în primele decenii ale 
sec. al XX-lea este cel cu „ciupagul” şi poalele lucrate dintr-o bucată, cu foi care 
merg de la umeri până jos la poale. Cămaşa aceasta, numită şi „ie cu trup”, se 
compune din două foi drepte care formează pieptul şi spatele, cu câte doi clini 
laterali. Mânecile sunt formate dintr-o foaie sau o foaie şi un clin de racordate 
direct la umeri. Părţile componente sunt încreţite în jurul gâtului pe o bentiţă, 
„beată”, şi au „gura” tăiată în mijlocul pieptului.

Croiul iei are la bază tot foi drepte din pânză, a cărei lăţime variază între 40 – 
55 cm. Un croi care apare frecvent în colecţie, este cel cu pieptul şi spatele lucrate 
fiecare dintr-o lăţime, cu câte doi clini laterali, cu mânecile dintr-o lăţime şi jumă-
tate şi „broschiţă” sub braţ pentru lărgime. Foile componente sunt încreţite pe 
bentiţa de la gât, iar mânecile se termină drept sau „cu brăţară”. 

Alte ii au pieptul şi spatele croite fiecare dintr-o foaie aşezată pe lungime, cu 
doi clini laterali ascuţiţi montaţi sub braţ. Mânecile se termină cu bentiţă.

Ii cu pieptul şi spatele croite dintr-o lăţime, la care se adaugă doi clini laterali 
care le conferă lărgime şi se continuă pe sub braţ şi pe mâneca formată dintr-o 
lăţime, terminată cu manşetă.

Ii croite din pânză industrială cu pieptul, spatele şi mâneca cu broschiţă cro-
ite fiecare din câte o foaie de pânză.

Ii croite cu faţa şi spatele dintr-o foaie fiecare, mâneca din două lăţimi, cu 
broschiţe sub braţ, guler în jurul gâtului şi terminaţie cu manşetă la mâneci.

Cămăşile cu poalele cusute de „ciupag” au pieptul şi spatele lucrate dintr-
o lăţime fiecare şi câte doi clini laterali, mâneca dintr-o foaie şi jumătate, cu 
broschiţe sub braţ. Părţile componente sunt încreţite în jurul gâtului pe guler. 
Poalele sunt croite din două lăţimi şi patru clini.

Imaginaţia creatoarelor dar şi constrângerile materialului au determinat şi 
apariţia altor croiuri:

Ii cu pieptul şi spatele formate din câte o lăţime, iar mânecile dintr-o lăţime 
şi un clin care se continuă pe stanii „ciupagului”, cărora le conferă mai multă 
lărgime.

Un exemplar din colecţia muzeului are pieptul realizat dintr-o lăţime şi doi 
clini spatele din trei clini de diferite dimensiuni, mânecile dintr-o foaie şi un clin, 
cu broschiţă.

Cămăşile din acest areal sunt bogat ornamentate, ceea ce este firesc, având 
în vedere „…legătura strânsă şi influenţe reciproce dintre meşteşug, veşmintele 
medievale şi costumul popular… Documente din sec. al XVI-lea şi al XV-lea, ca 
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şi unele portrete de ctitori ne arată că broderiile erau dispuse pe guler, la gura 
cămăşii, pe marginile mânecilor şi chiar pe piepţi …”14.

Decorul se grupează la gât, pe piept, pe spate, pe mâneci şi pe poale. Partea 
cea mai ornamentată este mâneca, urmată de decorul de pe piept, pe care sunt 
repetate, în general, motivele cusute pe mâneci. Pe spate se cos puţine orna-
mente, ele fiind dispuse pe lângă cusăturile de unire ale stanilor cu mânecile. La 
poale, decorul se desfăşoară pe marginea de jos şi pe clinii laterali când sunt pur-
tate cu zăvelci. Foile sunt încheiate cu „cheiţe” cusute cu acul în forme artistice 
deosebite, înlocuite pe parcurs cu cele realizate cu croşeta. 

Ie decorată cu mărgele policrome Muzeul Naţional al Satului „Dimitrie Gusti”

O parte din cămăşile colecţiei sunt decorate prin alesătură în război, sistem 
răspândit cu precădere în sec. al XX-lea. Motivele alese, monocrome, sunt eviden-
ţiate de mărgele policrome. Forma și structura cusăturilor şi alesăturilor variază 

14 Corina Nicolescu, Istoria costumului de curte în Ţările Române, secolele XIV-XVIII, Bucureşti, 1970, 
p. 98–100.
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de la o zonă etnografică la alta. Elena Secoşan considera că „elementul principal 
în determinarea tipologiei zonale a cămăşilor femeieşti nu poate fi croiala căme-
şii, ci sistemul de ornamentare al acesteia, care se înscrie într-un anumit stil, dic-
tat de tradiţia locală”15.

Forma şi structura ansamblului decorativ a variat în timp, fără să aducă prea 
multe schimbări în decorul cămăşilor. Au apărut motive noi, interpretări diferite 
ale decorului, dar s-a menţinut bogăţia caracteristică. Ornamentarea prin cusă-
tură a continuat să se realizeze atât prin punctele tradiţionale, cât şi prin unele 
introduse prin contactul cu oraşul sau cu regiunile limitrofe.

Gulerul este decorat cu puncte de cusătură mărunte, lucrate pe dos „la un fir”, 
în culori închise, completat cu alte puncte în culori vii. Peste încreţurile formate 
prin adunarea foilor în jurul gâtului, sunt cusute cu multă măiestrie, ornamente 
pentru fixarea acestora, care au aspectul unor împletituri. La cămăşile cu pieptul 
croit din două foi, „gura” are tiv cu găurele, colţi lucraţi cu acul sau cu croşeta. 
Când gura este tăiată în foaia care formează pieptul, marginile sunt întărite cu o 
cusătură măruntă.

Decorul pieptului este legat de croială. La cămăşile cu pieptul dintr-o foaie, 
ornamentele sunt dispuse compact, formând „pieptarul”. La cele cu pieptul for-
mat din două foi motivele sunt dispuse de o parte şi de alta a gurii şi au formă de 
rânduri verticale.

Partea cea mai decorată este însă mâneca. În Vâlcea întâlnim două structuri 
compoziţionale: cea mai veche, întâlnită pe arii largi în România, împarte mâneca 
în trei câmpuri: altiţă, încreţ şi râuri; al doilea sistem acoperă toată partea de dea-
supra a mânecii cu ornamente grupate în diferite forme, constituind aşa numita 
„blană”. 

În primul caz, altiţa, care poate fi separată de corpul mânecii, constituie ele-
mentul decorativ principal, fiind situată pe umeri. De formă dreptunghiulară, 
aceasta acoperă uneori lăţimea foii de pânză şi este decorată cu 8–9 rânduri de 
„galoane” de motive mărunte, delimitate. Sub altiţă apare „încreţul” care are 
astăzi numai rol decorativ, cu motive geometrice, monocrome, de obicei galbene 
sau albe. De la încreţ încep „râurii”, rânduri de motive dispuse vertical sau oblic şi, 
mai rar, „costişat”. Râurii cămăşilor din Vâlcea sunt de factură geometrică (rom-
buri, steluţe), formând şiruri mai late decât în alte zone şi sunt cusute mărunt, cu o 
singură culoare. În pictura murală a bisericii de la Stroieşti soţia ctitorului Nicolae 
Moşar poartă o asemenea cămaşă.16 Unele exemplare de cămăşi au mânecile fără 
altiţă, decorate cu „râuri” verticale sau oblice. 

Coloritul decorului cămăşilor din sec. al XIX-lea este sobru – negru, roşu, 
albastru – culori obţinute din plante tinctoriale. Din sec. al XX-lea, introducerea 
de noi materiale – arniciul, lânica industrială, bumbacul mercerizat, mărgelele, 

15 Elena Secoşan, op. cit., p. 120.
16 V. Brătulescu, Biserici din Vâlcea, în BCMI, XXX, 1937
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fluturii etc. – revigorează cromatica respectivă cu alte culori care completau 
aspectul cămăşilor. 

Evocarea tradiţiilor istorice nu este lipsită de temei chiar dacă trecerea tim-
pului ne-a îndepărtat de universul real al locuitorilor satelor vâlcene din secolele 
al XVIII-lea şi al XIX-lea. Urmărind evoluţia portului vâlcean, privind imaginile pie-
selor componente, înţelegem mai bine rolul pe care l-a avut acesta în ansamblul 
culturii populare. 

Analizând, în cele de mai sus, principala piesă a ansamblului vestimen-
tar femeiesc din cadrul colecţiei de Port Popular a Muzeului Naţional al Satului 
„Dimitrie Gusti” din Bucureşti prin prisma materialului, tehnicilor de ţesut şi 
cusut, croiului, decorului, cromaticii etc. dorim să evidenţiem, încă o dată, ideea 
potrivit căreia, cunoaşterea modului de preluare a formelor şi elementelor deco-
rative într-o manieră originală, diferită şi în acelaşi timp asemănătoare de la un 
creator la altul a permis interpretarea cu personalitate distinctă de la o zonă etno-
grafică la alta. 
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Tipuri de decor al mânecii Muzeul Naţional al Satului „Dimitrie Gusti”
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Tipuri de decor al mânecii Muzeul Naţional al Satului „Dimitrie Gusti”
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Tipuri de decor al mânecii Muzeul Naţional al Satului „Dimitrie Gusti”



Portul popular. Studiu de caz  |  93 
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DROBETA, Etnografie, XXVIII–XXIX/2018–2019, p. 95–106

INFLUENŢE ALE COSTUMULUI FANARIOT 
ÎN COSTUMUL POPULAR DE LA 

SFÂRŞITUL SECOLULUI AL XIX-LEA

Ioana Gabriela Duicu 

Abstract: The 19th Century second half brings a breath of fresh air into the Boyar 
and aulic raiment from the Romanian Countries. This change in orientation 
towards the West that started at the end of the 18th Century becomes certain 
after the year of 1848. But, even so, the folk costume of the 19th Century sec-
ond half seems to take over a greater fund of what seemed to be the imposed 
Phanariot raiment. The fez and entari are only two of the elements that shall 
penetrate the folk costume from some areas and upon which we would like to 
approach.
We consider important to analyze how the folk costume is influenced by the 
Boyar and aulic ones, both already not worn anymore and that are one of the 
motifs that conducted to such phenomena. In supporting our points of view, we 
hereby bring image testimonials but mostly writings of some personalities of 
that time frame or domain specialists from the subsequent period.
Finally, our purpose is to underline the duration of the period in which these 
renewals of the folk costume were present, because we must remind that not all 
emerged at the same time nor did they resist until the renunciation to wear the 
folk costume on a daily basis.
Keywords: influences, raiment, Phanariot, folk costume, 19th Century, dating.

Cuvinte cheie: influențe, îmbrăcăminte, fanariot, costum popular, secolul al 
XIX-lea, întâlnire.

Introducere
Studiul pe care-l propunem impune necesitatea punctării, pentru perioada 

analizată şi imediat precedentă, mai exact pentru perioada secolelor al XVIII-lea şi 
al XIX-lea, a condiţiilor în care s-a constituit moda boierimii şi cea aulică. 

Astfel, influenţele care s-au impus în costumul boieresc şi aulic (cel care, la 
rândul lui, va amprenta, mai mult sau mai puţin – în funcţie de zonă –, costumul 
popular) relevant sunt schematizate de N. Iorga, care, la începutul deceniului 2 al 
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secolului al XX-lea, propunea 4 etape de influenţe, dintre care ultimele 2, pe care 
le reproducem mai jos, sunt edificatoare pentru studiul nostru: 

„… 3. Cea de-a doua influenţă bizantină vine prin Grecii din Constantinopol şi 
din insule, tot mai amestecaţi în toate ramurile vieţii noastre, apoi prin Românii, 
vânători de Domnie şi boieri, cari petrec o mare parte din viaţa lor în locurile răsă-
ritene. La sfârşit, această influenţă capătă o înfăţişare turcească (în fond însă, şi 
aceasta, tot bizantină), ceea ce se întâmplă în veacul al XVIII-lea, când ne dăm 
după aşa-numiţii Fanarioţi, cari şi ei se dădeau după stăpânii lor, Turcii.

4. În sfârşit, Ruşii mai ales, dar şi Austriacii, cari au ocupat de atâtea ori 
Principatele în veacurile al XVIII-lea şi al XIX-lea, meşterii nemţi, negustorii braşo-
veni şi lipscani, cari au pătruns, pe la 1774 mai ales, în ţară, Evreii, cari au năpădit 
Moldova, consulii, călătorii, profesorii, actorii ambulanţi, toţi aceştia au impus 
felul de viaţă al Apusului, în care trăim astăzi în chipul cel mai complet, cât pri-
veşte măcar îmbrăcămintea şi locuinţa. Negoţul Europei are interesele sale ca să 
adoptăm la vreme toate rafinăriile, adesea ori urâte, costisitoare, netrebnice şi 
nesănătoase, ale unei civilizaţii pripite, zgomotoase, aspre şi trufaşe, care n’are 
prin urmare numai părţi bune.”1

Dacă aceasta era conjunctura care impunea/crea veşmântul boieresc şi aulic 
al secolelor XVIII – XIX2, ne întoarcem la mijlocul secolului al XIX-lea, atunci 
când, în 1868, Al. Odobescu publica catalogul Expoziţiei universale de la Paris din 
1867, cea la care Principatele Române participau pentru prima dată sub numele 
România. Aici apare, după cunoştinţa noastră, întâia descriere ştiinţifică a por-
tului popular din Principate, unde autorul, cu marea sa capacitate intelectuală, 
surprinde, într-o sinteză doctă, elementele definitorii ale costumului popular. 

De fapt, acesta a fost articolul care ne-a deschis calea pentru tema de faţă, 
subiect care, dezvoltat, considerăm că poate conduce la importante argumente 
susţinătoare certe în datarea pieselor de port popular. În abordarea temei am 
studiat şi analizat capitolul România la Expoziţiunea Universala din 1867, La Paris. 
Memoriu asupra participării sale. Extracte din Circularele şi Instrucţiunile către 
Consiliele judeţene şi comunale, către Prefecţi şi către Agricultori şi Industriaşi, 
subcapitolul II. Veşmintele ţăranului publicat în Al. I. Odobescu, Opere complete. 
Volumul II, «MINERVA», Bucureşti, Institut de Arte şi Editură, 1908, p. 345 – 349.

1 N. Iorga, Femeile în viaţa neamului nostru. Chipuri, datine, fapte, mărturii, Vălenii de Munte, 
Tipografia «Neamul Romvnesc», 1911 (1912), p. 92.

2 Am considerat importantă sublinierea influenţelor din veşmintele acestei perioade deoarece 
încă din secolul al XVIII-lea şi până la mijlocul secolului al XIX-lea ele rămân impuse, constituite 
din elemente bine definite, de tip oriental, cu foarte mici variaţii, specifice întregului Imperiu 
Otoman. Chiar dacă încă de la sfârşitul secolului al XVIII-lea, boieroaicele şi tinerii boieri încearcă 
o schimbare de orientare către occident, acest fapt se va produce ori în procent relativ mic ori pe 
perioade scurte, până la 1859, atunci când are loc adevărata schimbare, produsă ireversibil.
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Cromatica costumului popular

Vâlnic, Dolj, 4/4 sec. XIX
Muzeul Naţional al Satului „Dimitrie Gusti”, Inv. 81156

În respectivul studiu, descriind cro-matica veşmintelor, Odobescu afirma 
că aceasta era redusă la roşu, galben, maro, alb şi negru, iar cea a maramelor, 
ştergarelor sau câr-pelor, doar la alb şi galben şi concluzio-na:«c’est le costume 
d’une peuple méridionale, amoureux des couleurs vives et brillantes, des drape-
ries légères, d’un peuple qui se voit condamné à regret, pendant une partie de 
l’année, à des vêtement lourds et sombres.»3 

Vâlnic, Romanaţi, 2/4 sec. XX
Muzeul Naţional al Satului „Dimitrie Gusti”, Inv. 7658

50 de ani mai târziu, „moda” pare să-şi fi făcut simţită prezenţa şi în costu-
mul popu-lar. Astfel, în 1910, referindu-se tot la cromatică, Nicolae Iorga afirma: 
„Fe-meile ţin mai mult decât la forme pure, originale, la culoarea costumu-lui, în 
care stăpâ-neşte albastrul şi roşul. Aşa e mai ales, în cea mai mare bogăţie portul 
3 Al. I. Odobescu, Opere complete. Volumul II, «MINERVA», Bucureşti, Institut de Arte şi Editură, 

1908, p. 347.
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din Muscel şi din Argeş”4 şi continuă: „În Vâlcea şi Gorj – mai ales în Vâlcea, unde 
nu pot pătrunde influenţe mehedinţene, culoarea bătătoare la ochi nu se obişnu-
ieşte deloc, ci numai severul negru şi discretul albastru.”5

Cele de mai sus se constituie în informaţii foarte importante deoarece ne 
datează intrarea culorii albastru în costumul popular: este vorba de deceniile 8 – 
10 ale secolului al XIX-lea sau primul deceniu al secolului al XX-lea.

Vâlnic, Mehedinţi, cca. 1900,
Muzeul Naţional al Satului „Dimitrie Gusti”, Inv. 21945

Un alt element important pe care-l subliniază Iorga în amintita lucrare este 
„întrebuinţarea acestui aur (pentru zona Mehedinţi şi pentru Banat) într-o măsură 
mai mare în restul costumului e un element vădit oriental nou, care se amestecă 
dibaci cu elementele tradiţionale tracice.”6

Firul metalic pare şi el să se insereze în costumul popular numai după ce boie-
rimea a renunţat la costumul oriental care era foarte bogat în astfel de ornamente. 

N. Iorga ne mai oferă informaţia că aceste două elemente, culoarea albastru 
şi firul metalic, au ca sursă de intrare Mehedinţiul şi Banatul, în care influenţa 
sârbă este destul de puternică. Iată că şi în secolul al XIX-lea aportul sârbesc în 
„moda” costumului popular se face simţit, aşa cum în prima jumătate a secolu-
lui al XVI-lea influenţa moda boierească şi aulică. Este vorba de perioada când 
Despina Miliţa, soţia lui Neagoe Basarab, impune o modă cu influenţe sârbeşti, 
purtătoarea a importante accente bizantine7.

4 N. Iorga, Portul popular românesc, Vălenii de Munte, Editura Soc. „Neamul Românesc”, 1912, 
p. 22.

5 Ibidem.
6 Ibidem.
7 Ioana Gabriela Duicu, Doamna Despina Miliţa. O viziune antropologică a vestimentaţiei de la 
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Acoperitori de cap
În ceea ce priveşte acoperitorile de cap ale femeilor, Odobescu, în amintita 

scriere, enumeră maramele, ştergarele sau cârpele, conciurile şi cununile8. Ceea 
ce ne-a atras atenţia este faptul că nu numai că nu aminteşte fesurile roşii pe care 
le întâlnesc etnografii secolului al XX-lea, purtate de femei în mai toate zonele 
româneşti de pe malul stâng al Dunării, ci, din contră, chiar face precizarea: 

«Pour bien saisir l’originalité du costume des paysannes roumaines, on n’a 
qu’a le comparer à celui que portent les femmes des nations voisines, et, comme 
exemple, citons les femmes bulgares, avec leur robe de laine foncée, serrée à la 
taille, sans plis et sans manches, avec leur petit bonnet ou fez rouge sur la tête, et 
leur grande houppelande de drap»9 şi chiar întăreşte afirmaţia prin prezentarea 
fesului la bărbaţi:«Le paysan roumain port la chevelure ramenée … sur les bordes 
du Danube, la petite calotte rouge des Orientaux, le fez, remplace parfois, chez les 
hommes, le bonnet national en peau de mouton, căciula»10.

Mireasă cu coif, apud Elena 
Secoşan, Paul Petrescu, Portul 

popular de sărbătoare din 
România, Bucureşti, 1984

Fes cu ciucure si bani – acoperitoare de 
cap pentru mirese, Dolj, 4/4 sec. XIX,

Muzeul Olteniei, Craiova

începutul secolului al XVI-lea în Ţara Românească, în „1517 – 2017. Biserica Mănăstirii Argeşului: o 
jumătate de mileniu”, Ed. Arhiepiscopiei Argeşului şi Muscelului, Curtea de Argeş, 2017, p. 57 – 82.

8 Al. I. Odobescu, op. cit., p. 346 – 347.
9 Ibidem, p. 348
10 Ibidem, p. 348 – 349.
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Iată deci mărturia care ne atestă că portul fesului pe sub maramă apare cel 
mai devreme în deceniul 8 al secolului al XIX-lea. 

Costumul de Dolj
În continuare trebuie să amintim faptul că fesul, alături de hervanea11, au 

reprezentat însemnele domneşti începând cu 1832, când au înlocuit cuca dom-
nească şi caftanul şi s-au menţinut până în 1859.

De asemenea, mai trebuie să subliniem faptul că în satira Kera Nastasia saŭ 
Mania pensiilor conturată în iarna dintre 1865 şi 1866, Vasile Alecsandri prezintă 
doar simbolurile vestimentaţiei perioadei şi clasei sociale, „poartă fes alb, tes-
temel cu fiong şi paftale”. Iată, deci, că clasa de mijloc din oraşe, în deceniul 7 al 
secolului al XIX-lea deja asimilase fesul ca acoperitoare de cap.

Dacă astfel putem aprecia că momentul apariţiei fesului în costumul popular 
îl reprezintă deceniul 8 al secolului al XIX-lea sau imediat după, considerăm că el 
a rămas ca unul din obiectele ansamblurilor care acopereau capul până la dispa-
riţia costumului popular din respectivele zone de adopţie. În susţinerea perioa-
dei de final stau lucrări elaborate de personalităţi ale domeniului precum Elena 
Secoşan, Paul Petrescu, Georgeta Stoica etc.

Chemeleţ, Vlaşca şi Teleorman, 1/4 sec. XIX, 
Muzeul Naţional al Satului „Dimitrie Gusti”, Bucureşti

Tot în categoria acoperitorilor de cap mai trebuie să ne oprim asupra cata-
logului odobescian în care autorul menţiona:«On met quelquefois aux jeunes 

11 Mantie de ceremonie a domnitorilor, începând din 1832. (cf. Alexandru Ciorănescu, Dicţionar 
etimologic al limbii român, Bucureşti, Ed. Saeculum I.O., 2007, subvoce.)
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mariée de lourdes coiffures en monnaies, mais le plus souvent, des écheveaux 
épars de fils d’or (beteală), qui remplacent le voile des pays occidentaux»12. 
Informaţie completată, în 1934, de Niculescu-Varone atunci când menţiona pen-
tru zona Vlaşca: „înainte vreme miresele puneau pe cap sovon (tul grec, voal de 
bumbac cu bobiţe albe, lung de 1 m2) care-i acoperea faţa şi cădea pe umeri. La 
cele bogate, sovonul era mai lung. A doua zi după cununie, naşa schimba piep-
tănătura miresei, îi făcea un conci în creştetul capului şi-l lega cu panglici, iar 
deasupra punea chemeleţ zis şi chemelan (un cerc de carton îmbrăcat în catifea, 
cum este culionul călugăriţelor) pe care se fixează şi câţiva fruntari de argint zişi 
şi orţi (părăluţe argintate) sau zloţi (monedă veche de argint în valoare de treizeci 
parale) şi potrivea peste el maramă, pe care o prindea cu spelci (ace cu gămălie 
mare colorată) şi lăsa să atârne o parte în faţă şi alta în spate.”13

Cu informaţiile de care dispunem în prezent, ceea ce putem concluziona este 
că momentul apariţiei sovonului şi chemeleţului nu poate fi determinat, dar cu 
siguranţă ele dispar cel mai târziu în primul deceniu al secolului al XX-lea.

Formulăm totuşi punctul nostru de vedere cu privire la apariţia monedei în 
podoabe şi anume că prezenţa lor se face simţită, cel mai devreme, la sfârşitul 
secolului al XVII-lea şi începutul următorului. Susţinem această afirmaţie prin fap-
tul că prima apariţie a unei salbe de bani într-un document am identificat-o abia 
în secolul al XVII-lea, mai exact în actul din 15 ianuarie 1610 (7118), atunci când 
„Radu Şerban voevod hotărăşte ca jupâniţa Calea, soţia a doua a lui Calotă banul, 
să fie în pace de către Avram postelnicul pentru 80 de galbeni ce pretinde că lip-
sesc dintr’o salbă, deoarece s’au împăcat”14. Aşa cum, de asemenea s-a arătat de 
specialiştii domeniului, transferul modei boiereşti către costumul popular are o 
latenţă de circa 50 – 100 de ani, ceea ce ne determină să considerăm, la momentul 
actual al informaţiei, că apariţia cea mai timpurie a monedei în portul popular are 
loc la mijlocul secolului al XVII-lea. 

Anteriu
În ceea ce priveşte anteriul el reprezenta o haină de sorginte orientală, ce se 

purta, la noi, în lumea boierească. Era lungă, deschisă în faţă, cu mâneci lungi, din 
materiale subţiri, uneori bordată cu blană. Se încingea cu un brâu uneori închis 
cu paftale. A fost purtată atât de bărbaţi cât şi de femei. Cromatica şi ornamentica 
varia în funcţie de sex şi rang.

12 Al. I. Odobescu, op. cit., p. 347.
13 G. T. Niculescu-Varone, Portul naţional românesc Partea a II-a cu 44 fotografii în text, Bucureşti, 

Tipografia Seminarului Monahal Cernica-Ilfov, 1934, p. 69.
14 ***, Documente privind Istoria României Veacul XVII B. Ţara Românească Vol. I (1601 – 1610), 

Comitetul de redacţie Ion Ionaşcu, L. Lăzărescu-Ionescu, Barbu Câmpina, Eugen Stănescu, 
D. Prodan, Mihail Roller redactor responsabil, Bucureşti, Ed. Academiei Republicii Populare 
Române, 1951, doc. 381.
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Zamfira Mihail propune secolul al XVIII-lea ca 
perioadă de intrare a anteriului în costumul popular 
bazându-se pe următorul citat: „La 1763 se dădeau 
«anterei cătăneşti» la 3 carătaşi”15.

În aceeaşi lucrare explică: „croiala hainei ţărăneşti 
[...] a fost asemănătoare cu a paltonului drept”16.

Considerăm că datarea bazată pe acest citat este 
puţin forţată dacă avem în vedere următoarele: 

– anteriul cătănesc era din material subţire şi 
îndeplinea aceleaşi funcţie pe care o îndeplinea şi în 
costumul boieresc sau aulic;

– anteriul, ca parte componentă a costumului 
popular, era din materiale groase şi îndeplinea rolul 
de palton, aşa cum îl descrie şi Frédéric Damé, în 1898: 
„haină vătuită (bumbăcită) şi înseilată (îndilată) ca 
plapoma”17. Citând un articol dintr-un ziar apărut în 
1860, Flo-
rea Bobu 
Florescu, 
Paul Stahl 
şi Paul 

Petrescu, în 1967, explicau „parde-
siu, un capot de lână albă sau neagră 
numit anteriu de este alb sau zeghe 
de este negru”18, iar în 1931, Aurel 
Candrea şi Gheorghe Adamescu, în 
Dicţionarul Enciclopedic Ilustrat „Car-
tea Românească”, îi dădeau urmă-
toarea definiţie: „zăbun lung până 
peste genunchi ce poartă ţăran-
cele din unele judeţe de la şes ale 
Munteniei”19. 

În concluzie, dacă s-ar fi purtat 

15 Zamfira Mihail, Terminologia portului popular românesc în perspectivă etnolingvistică comparată 
sud-est europeană, Bucureşti, Ed. Academiei Republicii Socialiste România, 1978, p. 115.

16 Ibidem.
17 Frédéric Damé, Încercare de terminologie poporană română cu 300 de gravuri, Bucureşti, Editura 

Vestala, 2006, p. 169.
18 Florea Bobu Florescu, Paul Stahl, Paul Petrescu, Arta populară din zonele Argeş şi Muscel, Ed. 

Academiei Republicii Socialiste România, Bucureşti, 1967, p. 136, citând un articol dintr-un ziar 
apărut în 1860.

19 Aurel Candrea, Gheorghe Adamescu, Dicţionarul Enciclopedic Ilustrat „Cartea Românească”, Ed. 
„Cartea Românească”, Bucureşti, 1931, subvoce.

Anteriu, 2/4 sec. 
XVIII,Expoziţia Haina 

îl face pe om, 
Muzeul Naţional de 

Istorie a României, 2014

Anteriu, Gorj, 1/4 sec. XX, Muzeul Naţional 
al Satului „Dimitrie Gusti”, Inv. 4830
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în aceeaşi perioadă cu siguranţă ar fi fost vorba de două piese vestimentare dife-
rite, omonime.

Cu toate acestea, datorită asemănării foarte mari dintre cele două croiuri, a 
modurilor de dispunere a ornamentelor, singura diferenţă fiind în natura mate-
rialului, opiniem pentru o apariţie mai târzie a anteriului în costumul popular şi 
anume în a două jumătate a secolului al XIX-lea, după ce la boieri moda impusă a 
veşmintelor fanariote este înlocuită de cea occidentală. O explicaţie în acest sens 
ar fi aceea că după înlocuirea veşmintelor fanariote, mulţi croitori specializaţi pe 
aceste tipare îşi pierd clientela şi astfel se retrag către periferiile urbane şi către 
lumea satului. Aici, datorită costurilor ridicate ale materialelor aduse în special 
din Orient dar şi a croiului şi lungimii piesei este confecţionată din materiale mult 
mai groase, aşa cum au fost descrise de Frédéric Damé, devenind piesa ultimă pe 
care o îmbracă ţăranul.

Zeghe, Argeş, 1/4 sec. XX, Muzeul Naţional al Satului „Dimitrie Gusti”, Inv. 24766

Concluzii
Înainte de a evidenţia concluziile la cele analizate dorim să atragem aten-

ţia că s-au avut în vedere doar două zone istorice Ţara Românească şi Moldova, 
fără a aborda Banatul, Transilvania şi celelalte teritorii româneşti unificate la 
Marea Unire. De asemenea, nu am făcut referire nici la costumul popular din zona 
Dobrogei pentru că atunci când Odobescu formula studiul asupra costumului 
popular, în 1868, nici aceasta nu fusese încă alipită, evenimentul având loc în 1877. 
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Este imperios să precizăm, mai ales pentru ultimele decenii de „viaţă” ale 
costumului popular care sunt elementele de interferenţă atât etnică cât mai ales 
de rang social la care a fost supus, pentru că, aşa cum se cunoaşte, a fost perioada 
cu cele mai multe schimbări / „înnoiri” mai mult sau mai puţin fireşti.

Din analizele efectuate mai sus putem spune că albastrul intră în cromatica 
portului popular la sfârşitul secolului al XIX-lea sau primul deceniu al secolului 
al XX-lea. Aceeaşi perioadă este valabilă şi pentru apariţia în ţesătura populară 
a firului metal, în special cel auriul. Tot atunci avea loc şi modificarea majoră de 
rol a anteriului transferat din veşmântul boieresc şi aulic în costumul popular şi 
transformat din „capot” ce se purta peste cămaşă, deasupra căruia se punea giu-
beaua, în „palton” ţărănesc. Şi el îşi menţine funcţia până la dispariţia costumului 
popular.

Moneda în podoabe, precum şi diversitatea podoabelor care o înglobează 
par să aibă o apariţie mult anterioară perioadei specificate mai sus. Datarea pe 
care o susţinem referitoare la această apariţie este sfârşitul secolului al XVII-lea 
sau primele decenii ale secolului al XVIII-lea şi va dispărea odată cu ele. 

Formulând punctele de vedere finale putem spune că, privit în ansamblu, 
studiul de faţă vine o dată în plus să prezinte necesitatea aplicării interdiscipli-
narităţii în identificarea unor elemente de strictă necesitate pentru etnografia 
românească. Nu numai istoria, istoria artei, a modei, a bijuteriilor sau etnografia 
pot conduce la identificarea de puncte de sprijin certe în definirea, datarea şi ana-
liza elementelor de port popular, însă constatăm că şi literatura poate fi la fel de 
benefică.
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IHTIS – COMPONENTĂ MAJORĂ A 
ICONOGRAFIEI ORTODOXE. SCURTĂ 
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Sorin Sebastian Duicu 

Abstract: ICHTHYS or Fish is an acronym and means Jesus Christ the Son of God 
the Savior. We considered to address only the Christian – Orthodox component 
of the term and the reflection of this term in Romanian ethnology, in its spiritu-
ality, without addressing the meanings defined in the history, culture and art of 
other peoples.
After the Cross, it is the most ample, representative and defining symbol of 
Christianity.
Keywords: IHTIS, fish, Orthodox, ethnology, Romanian 

Cuvinte cheie: IHTIS, pește, ortodox, etnologie, română

Motto:
Şi a zis Domnul către Moise: „Suie-te la Mine în 

munte şi stai acolo, că am să-ţi dau Tablele de pia-
tră: Legea şi Poruncile pe care Eu le-am scris ca să le 

pun lor lege.”
(Ieşirea a II-a Carte a lui Moise 24, 12)

Preambul
Creştinismul este religia celor care mărturisesc credinţa în ISXS şi purtător al 

unui mesaj universal de mântuire, propovăduită de apostoli.
Au trei mărturisiri de credinţă (crezuri):
– Simbolul apostolilor (anul 50)
– Simbolul Niceeao-constantinopolitan stabilit prin sinoadele ecumenice de 

la Niceea (325) şi Constantinopol (381).
– Simbolul Atanasian (secolele V – VIII) ce explică dogmele creştine de bază, 

specifice tendinţelor majorităţilor şi confesiunii creştine.
La baza creştinismului, a religiei sale, stă relaţia dintre natura lui Dumnezeu, 
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păcatul şi Omul; răspândit în aria mediteraneeană, mesajele le-a transmis în 
latină şi greacă. 

Principalele persecuţii au avut loc în timpul împăraţilor Nero (64 – 67); Decius 
(249 – 251); Valerian (257 – 258) şi Diocletian (303 – 311).

În secolul al II-lea, datorită persecuţiilor elitelor păgâne, a apărut 
apologetica,când apărarea creştinilor a fost făcută de Iustin, Tertulian, Clement 
Alexandritul, Origen sau Eusebiu din Cezarea. 

Constantin cel Mare (306 – 337) prin Edictul de la Milano (313) şi Teodosie (346 
– 395) prin Edictul de la Tesalonic (390) au restaurat rolul creştinismului. 

Schisma papei Nicolae I şi a patriarhului Constantinopolului Fotie, din sec. IX, 
au dus la ruptura definitivă din anul 1054.

În Orient au rămas biserici aliate cu Roma, precum cele Orientale şi cele 
Uniate: armeană, coptă, caldeeană şi ucraineană. 

ICONOCLASMUL s-a desfăşurat între anii 726 şi 843.
Declanşat de împăratul Leon al III-lea (717 – 741), a invocat porunca a II-a a 

Decalogului (vezi Ieşirea – Cartea Exodului I 20, 4 – 6)
Al doilea Conciliu de la Niceea (Iznâk) din 787 îl va declara erezie. 
În sec. al XVI-lea, Reforma Protestantă a dus la revenirea iconoclasmului. 

IHTYS este un acronim şi înseamnă:
ΙΗΣΟΥΣ = Iisus
ΗΡΙΣΤΟΣ = Hristos
ΘΕΟΥ = THEOÛ = Dumnezeu
ΥΙΟΣ = Hyiós = Fiu
ΣΩΤΗΡ = Sōtér = Salvator / Mântuitor
Ceea ce înseamnă: IESUS HRISTOS TEU SIN SOTER (Iisus Hristos Dumnezeu 

Fiul Mântuitorului sau Salvatorului) apare ca simbol în sec. II sgrafitat în catacom-
bele Sf. Calist din Roma. 

Tertulian, în Învăţătura creştină de botez afirmă despre creştini că se nasc în 
apă conform exemplului lui IHTUS. 

Conform învăţăturilor Sfintei Evanghelii, Iisus hrăneşte miraculos 5.000 de 
oameni cu pâine şi peşte:Ev. Marcu: 6, 30 – 44; Ev. Matei; 14, 15 – 21; Ev. Luca: 9, 
12 – 17; Ev. Ioan: 6, 4 – 13.

Iisus se adresează lui Simon şi Andrei numindu-i „pescari de oamenilor” – 
Marcu 1, 16 – 17 [1]. 

IHTIS reprezintă o componentă majoră a iconografiei ortodoxe, mai ales 
pentru secolele II – IV.

Considerăm să abordăm numai componenta creştină-ortodoxă a termenului 
şi acest sens reflectat în etnologia românească, în spiritualitatea sa, fără a aborda 
sensurile diferite din istoria, cultura şi arta altor popoare. 



IHTIS – componentă majoră a iconografiei ortodoxe. Scurtă introspecție bibliografică  |  109 

După cruce, este cel mai reprezentativ, amplu şi definitoriu simbol al 
creştinismului.

Această criptogramă a jucat un rol activ în special în timpul persecuţiilor 
primare,din sec. I – IV,când a avut rolul de parolă,de recunoaştere a creştinilor, 
unii faţă de alţii, dar şi pentru a defini caracterul creştin al unei piese.

Cazurile sunt abordate punctual de cercetători când menţionează, anali-
zează, un obiectiv cercetat, o entitate socială prin mărturiile rămase, un castru, 
mărturiile săpăturilor sau descoperirilor arheologice ale unei zone.

Acest subiect nu a făcut, până în prezent, obiectul unei abordări exhaustive, 
cronologice sau monografice, ele trebuind a fi identificate în ansambluri de piese. 

Avem abordarea generală, enciclopedică, cuprinsă în Dictionnaire 
d’archéologie chrétienne et de liturgie de Fernand Cabral şi Henri Leclerq, tomul 
VII, partea a II-a, Paris, 1927, coloanele 1990 – 2086 şi idem, fascicolele 152 – 153, 
Paris, 1936, coloanele 1246 – 1249. 

1. Opaiţe, Dictionnaire …, Vol. VII, 1927, p. 2075 – 2076, il. 6109.
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2. Opaiţe, Dictionnaire …, Fasc. CLII – CLIII, 1936, p. 1250, il. 10400.
 

3. Gemă, Studii Teologice, 1958, p. 319, il. 6.

Surprinzător, lucrări de referinţă, precum Concordanţa Biblică Tematică, Iaşi, 
2000, şi Pr. Teodor Cios, Biblia în contextul vieţii. Lexicon şi concordanţă biblică, 
Deva, 2001, dar şi foarte multe altele, nu-l cuprind.

Pr. Prof. Dr. Ene Branişte şi Prof. Ecaterina Branişte, în Dicţionar enciclopedic 
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de cunoştinţe religioase, Deva, 2001, p. 211 – 212, menţionează o gemă din Potaissa, 
Turda, sec. III–IV, ce reprezintă pe Bunul Păstor ce include şi criptograma IHTIS. H. 
Gudea şi I. Ghiurca, în Din istoria creştinismului la români. Mărturii arheologice, 
Oradea, 1988, cuprind mai multe piese: fragment de vas, sec. II – III, provenit din 
Gherla, Cluj sau fragment de chiup din Copăceni-Vâlcea, databil în sec. III (p. 191) 
pe care a fost înfăţişat un peşte. Mai cuprinde 2 platouri în care se află câte un 
peşte: unul este de la Micăsasa – Sibiu, Pl. XXXII, iar al doilea, din castrul Veţel – 
Micia – Hunedoara – ambele din sec. III (p. 196). 

4. Tipsie, Din istoria creştinismului…, 1988, planşa XXXII.

5. Gemă, Studii Teologice, 1958, p. 325, fig. 11.
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I. I. Russu, în Materiale paleocreştine din Transilvania, în Studii Teologice Nr. 5 
– 6, 1958, cuprinde gema intaglio din onix, antemenţionată la Potaissa şi adaugă 
că în anul 1847 a făcut parte din colecţia contelui Iosif Kemény din Luncani, Grind, 
aflat la 18 km de Turda (p. 319 – 321).

Autorul mai semnalează 2 pietre geme originare din Transilvania (una se află 
la Budapesta şi a II-a, la Viena) dintre care, Bunul Păstor ţine în mâini 2 peşti, unul 
cu capul în sus şi celălalt cu capul în jos (p. 325 – 326).

I. I. Russu mai analizează un basorelief din piatră sculptată ce se afla mon-
tată într-o casă lângă biserica reformată din Turda Veche (sau din Turda Nouă), în 
care, în afară de un cap uman, se aflau 2 delfini cu capul în jos (p. 330 – 331).

6. Componentă de arhitectură, Studii Teologice, 1958, p. 331, il. 17.

Jean Chevalier şi Alain Ghee5. Gemă, Studii Teologice, 1958, p. 325, fig. 11. 5. 
Gemă, Studii Teologice, 1958, p. 325, fig. 11.rbrant, autori ai Dicţionar de simboluri, 
tradus la Ed. Artemis, Bucureşti, 1995, au inclus această temă în Vol. III, p. 72 – 74, 
unde analizează sensurile la diverse popoare şi religii, însă, către final, vor aborda 
simbolistica peştelui în creştinism (p. 73)

Subiectul este abordat, tematizat, în 3 direcţii:
– sensul deja abordat, al denumirii greceşti, IHTIS,
– simbolul mesei euharistice – Iisus, după Înviere a mâncat peşte (Luca 24, 

42)
– trecând la apă, s-a făcut legătura cu botezul; pruncul este un peştişor, 

aidoma lui Iisus, aşa cum afirmă şi Tertulian (160 – 220) în Despre Botez 1. 
Se mai ajunge la concluzia că dacă duce un vas în spate simbolizează pe Iisus 

şi biserica sa, dacă poartă un coş de pâine sau este reprezentat pe o farfurie înfă-
ţişează Împărtăşania, iar redarea din catacombe reprezintă pe Mântuitor.

Jean Paul Clébert, în Bestiar fabulos. Dicţionar de simboluri animaliere, 
Bucureşti, 1995 (p. 219 – 224) porneşte de la concluzia că peştele este o făptură 
primordială.

Presocraticii, ca Tales din Milet (625 – 545 î.Ch.), elev al lui Aristotel, afirmă 
că viaţa s-a născut în apă; Censorius, în Die Naturae, ne informează că fenicianul 
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Alexandru din Milet consideră că peştii au apărut din ape calde şi din pământ, în 
interiorul cărora s-au dezvoltat embrioni, până la pubertate, apoi din ei au ieşit 
bărbaţi şi femei (p. 220)

Sensul IHTIS este decriptat de Sf. Augustin, iar ideea acestei denumiri secrete 
a fost dată de Cărţile Sibiline. 

H. de Landsberg în Leviathan reprezintă pescari care vor să pescuiască cu 
undiţă şi cârlig.

7. Opaiţ, Arta creştină…, Vol. I, 1979, p. 231, il. 3.

Din catacombe ni se înfăţişează 2 peşti, unul mare care înghite unul mic, sim-
bol al absorbţiei celor două principii care fuzionează în unul singur. 

8. Opaiţ, L’Art …, 1977, il. 21.

Sf. Ambrozie (sec. al IV-lea), Episcopul Mediolanului (Milano),care l-a creşti-
nat pe Fericitul Augustin, conclude: „ţi-a fost dat ca apele să te regenereze prin 
graţia Domnului”.

Îl întâlnim pe talerul din Cina cea de Taină, iar în Orient, euharistia era pusă 
într-un peşte suspendat, aşa cum ne aduce la cunoştinţă Antonin Debidour. Piesă 
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similară cu opaiţul de la Tomis (?) din sec. V – VI, aflat la Muzeul Naţional de Istorie 
a României cuprins în Arta Creştină în România. Sec. III – IV, Vol. I, Bucureşti, 1979, 
p. 230 – 231, precum şi cu cel din Alice Bank, L’Art Byzantine, Leningrad, 1977, il. 21, 
aflat la Muzeul Ermitaj, sec. IV. 

9. Gemă, Arta creştină…, Vol. I, 1979, p. 50 – 52, il. 2.

Una din situaţiile similare, autohtone, este gema din cornalină, ce repre-
zintă 2 peşti care se ţin de patibulumul unei cruci; este găsită la Romula (Reşca), 
jud. Olt, databilă în 4/4 sec. III, şi menţionată în Arta Creştină în România, vol. I, 
Bucureşti, 1979, p. 50 – 51, il. 2.

Peştele reprezintă simbolul euharisticii: el apărea, în Evul Mediu Timpuriu, în 
Cina cea de Taină, pe masă, alături de pâine, cupa de vin, sigiliul papal cu chipul 
Sf. Petru, „annulus piscatori” şi se referă la „pescuirea bogatului” a apostolului 
Petru (Luca 5, 4 – 11).

Peştele este subiect al superstiţiilor, aşa cum a înregistrat Gh. F. Ciauşanu, în 
Superstiţiile poporului român, Bucureşti, 2014 (reeditare), p. 21. 

Dumnezeu a pus pământul să stea pe apă aşezat pe spatele unui peşte mare 
care se mişcă când este cutremur. Se mai consideră că sub pământ este Mărul-
Roşu sub care peştele îl susţine. Dacă se mişcă şi cade mărul dispare pacea pe 
pământ. 

Se impune să se ia în considerare şi simbolurile şi credinţele tradiţionale, 
aşa cum le-a prezentat Romulus Antonescu, în Dicţionarul de simboluri şi credinţe 
tradiţionale româneşti, Iaşi, 2016, p.  995 – 998. Astfel, pământul stă pe 4 peşti: 
Începător, Ascultător, Arătător şi Somnoros, care susţin lumea, conduc soarele şi 
luna, dezleagă apele sau provoacă cutremurele. 
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Unele tradiţii ne spun că în Postul Paştelui nu se mănâncă peşte decât în 
zilele Bunei Vestiri şi Duminica Floriilor.

În completare la afirmaţiile anterioare, de economia relaţiilor despre exis-
tenţa şi sensurile peştelui, în textele teologice moderne şi contemporane, în scri-
erile istorice şi ale artei naţionale, se impune să mai subliniez că am parcurs Sf. 
Scriptură „cu pixul” şi am identificat peştele şi acţiunile sale de 17 ori în Vechiul 
Testament şi de 47 de ori în Noul Testament.

L-am identificat, în Vechiul Testament, ca:
– mâncare pentru oameni (Numere 11, 5 şi 13, 16)
– oamenilor li s-a dat autoritate asupra peştilor (Geneza 1, 26, 28; Psalmi 8, 

6 – 8) şi
– cetul care l-a înghiţit pe Iona (Iona 1, 17; Matei 12, 40)
Pentru Noul Testament menţionez:
– ucenicii pescari (Matei 4, 18 – 21 şi Ioan 21, 1 – 3)
– pescuirea miraculoasă (Luca 5, 4 – 7 şi Ioan 21, 4 – 11)
– hrănirea oamenilor cu 2 peşti (Marcu 6, 37 – 44 şi Ioan 6, 1 – 11)
– banii pentru impozit în gura unui peşte (Matei 17, 24 – 27)
– Pilda pentru peşte şi năvod (Matei 13, 47 – 48)
Această succintă prezentare despre existenţa lui IHTIS în mărturiile arheo-

logice naţionale şi a celor prezente în literatura de profil doresc să se constituie 
într-o invitaţie la aprofundare. 

Bibliografie:
[1] http://ro.wikipedia.org/wiki/Crestinism.
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FAMILIA TRADIŢIONALĂ ÎN CONTEXT EUROPEAN-
ORIGINI, TRANSFORMĂRI ŞI EVOLUŢIE 

Roxana Deca

Abstract:The article refers to the family origin, the main types of families, and 
the emergence context of the traditional Romanian family. The Romanian family 
was characterized, among other things, by a pronounced individualism and also 
a solidarity with other families. The traditional Romanian family cultivated the 
mutual trust of its members; economic, cultural, moral solidarity; obedience to 
its general interests; work and joint consumption; soul cohesion, strong family 
consciousness; collective family responsibility; the ambition of becoming, self-
denial, etc. One of the main interests of the Romanian traditional family was the 
aspiration for economic prosperity. All the family members were subordinated 
to this goal, from parents to children. As a consequence, it can be said that all 
the family members directed their qualities to that purpose, censoring and even 
annihilating other aspirations, other vocations of their own. With its natural lim-
its, the traditional Romanian family remained vigorous and sound until after the 
Second World War. At present, as a result of the fact that cohabitation preserves 
the preference for family-type households, Romania has one of the highest rates 
of marriage in an European context, with great stability over time
Keywords: society, marriage, family, polygamy, monogamy. 

Cuvinte cheie: societate, căsătorie, familie, poligamie, monogamie.

Se presupune că – legată de gintă sau de neam – familia mare sau grupul 
domestic ar data încă din matriarhat, însă nici existența familiei restrânse nu 
trebuie exclusă întru totul din matriarhatul târziu și dezvoltat. Altfel zis, în neo-
litic (perioada matriarhatului dezvoltat) ar fi apărut familia bazată pe căsătoria 
pereche, care unea un cuplu anumit, dar numai temporar. În cadrul acestui fel de 
familie, bărbatul avea mai multe soții (poliginie), dintre care una era principală, 
iar soția avea, de asemenea, mai mulți soți, dintre care unul principal (poliandria). 
Cu timpul, o astfel de conviețuire se va consolida prin stabilirea soțului la soție, 
în cadrul sistemului matrilocal, fără a forma însă o gospodărie comună și a avea 
vreun drept asupra copiilor. În această fază, voința femeii precumpănea, bărba-
tul neavând dreptul să o nesocotească. Ca atare, în matriarhatul dezvoltat, era 
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preferată nașterea fetelor față de cea a băieților. În cazul despărțirii, soțul își lua 
cu sine uneltele de muncă necesare procurării hranei, iar soția păstra obiectele 
casnice.1 Trasarea rudeniei se efectua pe linie maternă, matriliniară sau uterină.

În epoca bronzului, se trece la patriarhat. Crește însemnătatea activității băr-
batului: el se îndeletnicea cu lucrarea pământului și creșterea animalelor, cu pes-
cuitul, vânătoarea etc. În schimb, femeii îi revenea activitatea casnică și culesul din 
natură. Sistemul matrilocal este înlocuit treptat cu cel patrilocal, iar descendența 
se stabilea pe linie paternă (patriliniară sau agnatică). În ultima fază de concreti-
zare a acestui proces și-au făcut apariția răpirea și cumpărarea femeilor cu daruri 
ale mirelui care se dădeau rudelor după mamă ale celei ce urma să devină soție. 
Spre sfârșitul epocii metalelor, s-a trecut la monogamie, adică la unirea trainică a 
unui bărbat cu o femeie. Aceștia și urmașii lor vor alcătui o familie (se mai mențin 
încă unele urme ale matriarhatului ca, de pildă, revenirea definitivă a copiilor în 
ginta maternă; reîntoarcerea temporară a soției în ginta maternă; legături din-
tre nepoți și unchiul matern (avunculat). Bărbatul avea inițiativa căsătoriei, dar 
femeia era răscumpărată de la familia ei prin bunuri sau efectuarea unor munci. 
Când nu avea aceste mijloace ori când era refuzat mirele fura mireasa.2 Poliginia 
și poliandria erau legate de așa numita căsătorie plurală, din care rezultau fami-
liile compuse, mari sau lărgite, în timp ce căsătoria monogamă avea ca rezultat 
familia nucleară, elementară, conjugală, restrânsă sau liberală.

Așadar, pe durata patriarhatului, s-au materializat fie familia mare, fie cea 
mică, restrânsă sau patristică. Aceasta din urmă s-au fi definit prin legăturile băr-
batului cu descendenții, exercitarea controlului în familie de către bărbat, în vir-
tutea faptului că el era puternic și mai rapid ca femeile; bărbatul devenise stăpân 
al femeii pe care o lua ca plată; chiar dacă o cumpăra, femeia nu-i era complet 
indiferentă soțului (avem de-a face cu o căsătorie incipientă din dragoste, care se 
va statua cu timpul).

Familia restrânsă a dus la apariția proprietății private, alături de vechea 
formă de stăpânire în comun. În general, averea unei atare familii consta în ani-
male, unelte, arme, podoabe etc. Pământul arabil, locurile de pășunat, de pescuit 
și pădurile rămâneau încă în proprietate comună.

La geto-daci se poate vorbi, într-o primă fază, de o familie patriliniară care 
excludea poliandria, dar care nu era încă monogamă (bărbatul putea să fie poli-
gam sau avea dreptul unor infidelități ocazionale; femeilor, în schimb, li se cerea 
o strictă fidelitate, adulterul lor fiind crunt pedepsit). Mai cu seamă bărbații din 
aristocrație practicau poligamia.3 

Femeia geto-dacă era considerată inferioară bărbatului. Horațiu amintește 
în versurile sale despre pedeapsa cu moartea a soției adultere geto-dace, iar 

1 Istoria dreptului românesc, București, Editura Academiei, 1980, vol. I, p. 43–44
2 Ibidem, p. 45–47.
3 Ibidem, p. 54
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Pompeius Mela spune că geto-dacii practicau duelul judiciar și că, atunci când un 
daco-get lua în căsătorie o văduvă, chema „la luptă sufletul celui mort”.4 

Să mai reținem că, pe Columna lui Traian și pe mormântul de la Adamclisi 
apar scene în care sunt reprezentați daco-geți care se reîntorc acasă, după luptele 
cu romanii, și sunt primiți de soțiile lor unice.

Se consideră că familia geto-dacă avea următoarele funcții: biologică (nevoia 
satisfacerii instinctului sexual), demografică (de reproducere), economică, poli-
tică, juridică, etică, religioasă, educativă, psihologică individuală și psihologică 
colectivă.5

Familia daco-romană îndeplinea aceleași funcții, dar sarcinile etice, politice 
și juridice erau împlinite și de stat. Să mai subliniem că la romani, cetățenii nu 
aveau drept de proprietate, ci de „posesiune sau uzufruct”. Împăratul era „adevă-
ratul proprietar”.6

În perioada migrațiilor s-a consolidat monogamia, propovăduită de biserica 
creștină. De asemenea, legile lui Iustinian au avut un rol covârșitor în creiona-
rea însușirilor familiei restrânse. Între altele, în concordanță cu ele, s-a înlocuit 
rudenia agnatică (rude în linie paternă) cu cea prin cognațiune (rudenie naturală 
de sânge); la încheierea căsătoriei, consimțământul părinților nu mai era obli-
gatoriu; în vederea căsătoriei, se constituia o dotă soției și sporeau drepturile 
acesteia asupra bunurilor dotale; se îngreuna procedura divorțului pentru frâ-
narea despărțirilor; în domeniul succesoral, rudenia de sânge reprezenta teme-
lia moștenirii legale și, în consecință, se stabileau următoarele clase de erezi: 
descendenți, ascendenți, frații și surorile bune și copiii lor, frații și surorile din 
același tată sau aceeași mamă și copiii lor colaterali.7

Se mai prevedea dreptul de proprietate personală (familială) asupra gos-
podăriei și a terenului aferent ei, se făcea distincție între bunuri mișcătoare și 
nemișcătoare; se statua dreptul de preemțiune la vânzarea unor bunuri imobi-
liare etc.

Luându-se în seamă, pe de o parte, variabila liniei succesorale (raportu-
rile părinți-copii făceau posibile fie situația în care copiii rămân, după căsni-
cie, împreună cu părinții în aceeași familie sau în același grup domestic, fie pe 
aceea în care cuplul nou căsătorit părăsește familia), iar pe de altă parte, felul 
moștenirii averii familiei restrânse sau a grupului domestic de către descendenți 
(în funcție de acest parametru, au existat fie drepturi egale între copii, indiferent 
de sex, fie drepturi egale pentru băieți, dar defavorabile fetelor, fie drepturi ine-
gale pentru copii, favorizate testamentar ori prin sistemul transmiterii întregului 
patrimoniu prin regula cutumiară a primului născut, în general pe linie exclusiv 

4 Ibidem, p. 74
5 Istoria dreptului…., p. 78
6 Istoria dreptului, vol. I, p. 105
7 Istoria dreptului …, p. 123
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masculină), s-a creionat concretizarea în Europa a următoarelor structuri famili-
ale tradiționale esențiale:

a) Grupul domestic comunitar 
b) Familia tulpină
c) Familia de tip butuc (liberal, restrâns, individual, nuclear)
Grupul domestic comunitar se definește prin aceea că toți fiii se căsătoresc și 

trăiesc cu noile familii în grupul domestic al părinților. În schimb, fiicele primesc 
dotă, se căsătoresc și intră în alt grup domestic comunitar.

Avem de-a face, în acest caz, cu o formă de organizare a satului pe nuclee de 
neamuri de oameni. Familiile alcătuitoare ale grupului domestic comunitar nu 
aveau locuințe proprii, ci se înghesuiau toate sub același acoperiș. În consecință, 
un grup domestic comunitar includea cca 30–40 de persoane. Proprietatea, 
munca, produsul muncii reprezentau un capital comun care se împărțea, în fie-
care generație, în cea mai perfectă egalitate. Grupul domestic comunitar a fost 
rar consemnat în Europa Occidentală (în unele zone ale Franței centrale și medi-
teraneene; în Italia centrală; la finlandezi). La slavii de sud a precumpănit, fiind 
considerată forma arhaică și generalizată de manifestare concretă. N-a lipsit nici 
de la albanezii, turcii și tătarii din Dobrogea.8

Se apreciază că, întrucât pământul se lucra de către toți componenții „grupu-
lui domestic”, iar produsele se consumau în comun, această formă de organizare 
familială nu provoca emulație, nu determina progresul. Colectivismul ar fi fost 
marca ei definitorie.

Uneori „grupul domestic” se destrăma la moartea tatălui, când se făcea par-
tajul egalitar al patrimoniului între frați. Alteori, grupul se menținea întreg și după 
moartea tatălui, autoritatea lui fiind preluată de unul dintre fii.9

Familia tulpină se caracterizează prin aceea că un singur fiu (de obicei primul 
născut) primește la căsătorie întreg patrimoniul familial, inclusiv locuința părin-
tească. Fiicelor li se oferă dotă și se căsătoresc în exteriorul grupului domestic. 
Ultimii născuți, dacă nu părăseau grupul, nu aveau dreptul să se căsătorească. 
Fiul ales ca moștenitor rămânea (cu soția și copiii) sub autoritatea tatălui, până la 
moartea acestuia. Avem de-a face cu o succesiune unică și cu o moștenire favori-
zantă pentru un unic descendent, fapt care creează o relație „indisociabilă între 
o casă, un patrimoniu, o linie domestică și un nume. Ierarhia socială este în mod 
principial fondată pe ierarhia patrimoniului funciar.”10 

La acest tip de familie se controlau, de regulă, nașterile, menționându-se 
staționar indicele demografic. De obicei, familia avea astfel doi copii: un fiu și o 
fiică. Fiul moștenea, iar fiica migra prin mariaj. Când existau fii mai mulți, primul 

8 P.H. Stahl, Maison et groupe domestique etendu. Exemples europeens, în Arhitectonom, tome G, 
1991, Tesalonic, p. 1689.

9 P.H. Stahl, op. cit., p. 1667
10 Gheorghe Sistesteanu, Sisteme familiale, strategii maritale și transmiterea proprietății, în Acta 

musei Porolissensis, XVIII, 1993, Zalău, p. 450



Familia tradiţională în context european-origini, transformări şi evoluţie   |  121 

născut se căsătorea, iar ceilalți rămâneau celibatari și stăteau pe lângă gospodă-
ria primului născut. Din secolul al XIX-lea, descendenții defavorizați au început să 
emigreze. Un asemenea tip de grup familial avea o mare statornicie în timp: „el își 
păstrează, secole întregi, numele și patrimoniul, iar comunitățile rurale formate 
pe această bază mențin lungi perioade temporale același număr de gospodării”.11

Se cultivă și un mit al familiei tulpină, întreținut prin cultul predecesorilor 
(comemorări), reuniuni profesionale, aniversări, ceremoniale de transmitere 
a puterii etc. În felul acesta, familia devenea un organism infailibil. Ea hotăra 
oportunitățile familiale, jalona traseele academice, programa emancipările, îi 
excomunica pe recalcitranți etc. Tipul de familie tulpină a fost identificat în regiu-
nea Pirineilor (nordul Spaniei și sudul Franței), în spațiul germanic și scandinavic 
(cu excepția sud-estului Germaniei și a litoralului Mării Nordului), în vestul Marii 
Britanii. În Balcani, modelul a fost consemnat în Slovenia. 12

Familia de tip butuc (liberal, restrâns, individual) a cunoscut două variante 
esențiale de concretizare: egalitară și inegalitară. În prima variantă, cea egali-
tară, descendenții părăsesc după căsătorie familia paternă, creându-și o gospo-
dărie proprie, iar moștenirea patrimoniului se face prin partaj egalitar între frați 
și surori. Un asemenea fel de familie s-a înregistrat, de pildă, în Franța de nord 
(Normandia), în Italia de sud și de nord-vest, în cea mai mare parte a blocului 
iberic (face excepție zona Pirineilor).13

O sub-variantă a familiei nuclear-egalitară o reprezintă cea nuclear-absolută, 
care se individualizează prin aceea că utilizarea testamentului îi îngăduie proprie-
tarului să dispună de moștenire, transmițând-o după voință fie unui copil, fie mai 
multora, fie chiar unui străin. O atare practică s-a notat cu precădere în estul Marii 
Britanii, litoralul Mării Nordului și vestul Franței.14

În general, familia de tip butuc, în varianta egalitară, a fost de o mare dina-
micitate. Pentru a supraviețui, ea a avut de înfruntat reducerea continuă a patri-
moniului funciar (în condițiile partajului egalitar). Pentru conservarea acestuia, 
mai cu seamă în vestul Europei s-au valorificat, între altele, soluțiile: controlul 
demografic; schimbul de parcele între persoane cu loturi aflate la mari distanțe 
de gospodărie (caz surprins în Grecia, Marea Britanie); închirierea reciprocă a 
loturilor îndepărtate (închirierea se efectua între rude, bunăoară, în provincia 
Bretagne)15. Refacerea patrimoniului prin mariaj (căsătoriile erau interzise între 
rude, în Europa Occidentală, conciliul de la Lateran din 1215 a admis interdicția 
de mariaj numai până la al patrulea grad, potrivit dreptului roman, adică până 

11 Gheorghe Sistesteanu, op. cit., p. 451
12 J.Hugues – Deschaux, Structures de parenté et societés paysannes: deux points de vue et des 

suggestions pour une sociologie de la parenté dans les societés urbaines, în „Arch.europ.sociol.”, 
XXXII, 1991, p. 161

13 Gheorghe Sistesteunu, op. cit., p. 449
14 Gheorghe Sistesteanu, op. cit., p. 449
15 G. Augustinus, op. cit., p. 54 apud Gheorghe Sistesteanu, op. cit., p. 451
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la nivelul verilor primari). Uneori, biserica admitea – prin dispensă specială – și 
căsătoriile între verii primari.16

Familia de tip butuc (nuclear, liberal, restrâns, individual) a fost reprezen-
tativă și pentru români, unde după căsătorie, descendenții oricăror părinți – cu 
excepția ultimului născut dintre flăcăi – se mutau în propria lor gospodărie. Fetele 
mergeau în gospodăria celui ales ca soț, iar flăcăii își construiau gospodării fie în 
apropierea casei bătrânești – când terenul din vatra satului era îndestulător –, fie 
roiau în altă parte, dar tot pe moșia părintească. De regulă, părinții îmbătrâniți 
rămâneau cu fiul cel mic pe care-l înzestrau cu casa părintească și cu ceva mai 
multă avere, care constituia echivalentul „părții sufletului lor”. La rândul său, fiul 
cel mic (cu familia sa) avea obligația să-și îngrijească părinții cât trăiau, apoi să-i 
înmormânteze și să le facă toate pomenile. Familiile fără descendenți direcți de 
prin satele din Oltenia lăsau moștenire pământ sau altă avere, pentru ceea ce 
numeau „partea sufletului”, unei rude mai îndepărtate, cu obligația de a se îngriji 
de cele necesare după moarte: înmormântare, pomeni la înmormântare și apoi 7 
ani la rând; dezgroparea osemintelor la 7 ani; zidirea unei fântâni pentru sufletul 
mortului; danii funerare; plantarea însemnelor funerare; construirea sau repara-
rea de poduri sau podețe; efectuarea de construcții sacre (îngrădiri de cimitire 
etc.). Fiecare familie desprinsă din butuc își avea proprietatea sa, iar proprietățile 
învecinate erau despărțite prin garduri. Proprietatea a reprezentat totdeauna 
(chiar și în cele mai liberale societăți care prețuiesc uneori în exces rolul indivi-
dului) o condiție a menținerii coerenței familiei, o garanție a muncii. În general, 
pământul unei familii însuma zestrea soțului, zestrea soției și terenul cumpărat. 
Se adăuga averea mișcătoare și, bineînțeles, ceea ce agoniseau tinerii înșiși. În 
concordanță cu hărnicia, chibzuința membrilor, oricare familie își culegea și dis-
punea de roadele străduințelor ei. În consecință, acest tip de familie provoca 
selecția valorilor productive în societate și emulația pe drumul autodepășirii. 

Familia românească se caracteriza, între altele, atât printr-un individualism 
pronunțat, cât și prin disponibilități de solidaritate cu alte familii, în caz de nevoie. 
Componenții ei manifestau o sporită responsabilitate față de prestigiul familiei; 
probau o coeziune sufletească și o conștiință familială puternică; dețineau drep-
turi, dar numai în măsura împlinirii datoriilor; dispuneau de o libertate cenzurată 
pentru a nu cădea în anarhie; erau egali într-o oarecare măsură, dar și respec-
tau o ierarhie a vârstei, a sexului, încetățenită prin tradiție (bunăoară, bărbatul 
era capul familiei și el conducea adeseori autoritar; exista dreptul de corecție 
al părinților asupra copiilor etc); își consumau solidaritatea cotidiană la nivelul 
familiei (munceau împreună, mâncau împreună, existau mese comune cotidiene, 
dar și mese comune cu valențe rituale și ceremoniale deosebite etc), iar reuni-
rea întregului neam se petrecea numai la evenimentele legate de ciclul vieții, la 
marile sărbători de peste an, la zile onomastice, la hramuri, nedei, clăci etc.

16 Gheorghe Sistesteanu, op. cit., p. 452
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Munca familiei era divizată în funcție de vârstă, aptitudini, stare fiziologică 
și sex (de exemplu, bărbatului îi reveneau cele mai grele lucrări ale pământu-
lui, tăierea și aducerea lemnelor de foc și de construcție, înălțarea acareturilor, 
facerea gardurilor și a porților, confecționarea unor recipiente, unelte și instalații 
tradiționale. În ceea ce privește moștenirea „rămasurilor părintești”, în România 
s-a concretizat atât varianta drepturilor egale pentru toți copiii, fie ei băieți sau 
fete, cât și soluția drepturilor inegale între băieți și fete.

În consonanță cu obiceiul pământului, moștenirea trebuia să fie egală între 
frați și surori pentru evitarea oricăror neînțelegeri.

Privilegiul masculinității pare a fi, totuși, destul de vechi la români, el pree-
xistând chiar înființării statelor românești. Cu toate acestea, în cele dintâi vea-
curi ale înființării țărilor românești precumpănea ideea egalității moștenitorilor 
la moștenirea averii imobiliare. Faza aceasta era încă practicabilă la români în 
secolul al XIV-lea, dar nu se găsește în cele mai vechi documente referitoare la 
celți, germani, slavi. 17

În Țara Românească de la sfârșitul secolului al XV-lea până la mijlocul secolu-
lui al XVII-lea au coexistat sistemul egalității sexelor cu acela ce prevedea privile-
giul masculinității.

Din jurisdicția oficială a Țării Românești privilegiul masculinității la 
moștenirea averii nemișcătoare a ieșit din uz la începutul secolului al XVII-lea. În 
Moldova, favorizarea băieților la moștenirea averii imobile n-a funcționat deloc 
ca o emanație a jurisdicției oficiale. În pofida acestui fapt, și în Moldova se recur-
gea adeseori la înzestrarea cu carul a forțelor, adică numai cu lucruri mobile.

Potrivit uzanțelor strămoșești, în întemeierea căsniciilor au primat, de regulă, 
sentimentele în fața intereselor materiale, a avut întâietate voința tinerilor în 
raport cu cea a părinților: „obiceiul țării a statornicit că flăcăii trebuie să-și aleagă 
ei înșiși neveste și nu să-și aleagă părinții fetei ginerele”.18

În Țara Românească, Pravilniceasca condică din 1870 și Legiuirea Caragea din 
1818 prevedeau expres că numai copiii parte bărbătească moșteneau pământul 
părinților, iar fetele trebuiau înzestrate. Părinții puteau să-și dezmoștenească o 
progenitură sau pe toate, indicând alte persoane cu drept de moștenire. Firește, 
dezmoștenirea se făcea pentru motive grave. Potrivit obiceiului pământului, când 
unei femei îi murea soțul, ea lua în grijă întreaga moștenire și avea drept asu-
pra averii. Condiția era ca soția să fi fost cununată în biserică cu soțul, în fața 
comunității. În situația în care soția se despărțea de soț din vina ei sau murea, ori 
era ucisă în timpul unui flagrant delict, potrivit dreptului scris în Moldova, zestrea 
ei rămânea soțului. 

Familia tradițională românească cultiva, între altele, încrederea reciprocă 
a membrilor ei; solidaritatea economică, culturală, morală; supunerea față de 
17 I. Nădejde, Din dreptul vechi român. Originile dreptului consuetudinar, Noua Revistă Română, an 

I
18 Dimitrie Cantemir, Descrierea Moldovei, București, Editura Minerva, 1986, p. 142
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interesele generale ale ei; munca și consumul în comun; coeziunea sufletească, 
conștiința familială puternică; responsabilitatea familială colectivă; ambiția 
devenirii, a autodepășirii etc. Unul dintre interesele de căpetenie ale familiei 
tradiționale românești era aspirația spre prosperitatea economică. Ei i se subor-
donau toți membrii familiei, de la părinți la copii. În consecință, se poate afirma că 
persoanele care intrau în alcătuirea unei familii își subordonau calitățile scopului 
amintit, cenzurându-și și chiar anihilându-și alte năzuințe, alte vocații proprii. 

Cu limitele sale firești, familia tradițională românească a rămas viguroasă și 
temeinică până după al II-lea Război Mondial. Apoi, comunismul a lansat formula 
„familiei – celulă de bază a societății” pentru a nega rolul individului în societate, 
iar nu pentru a proba în fapt funcția familiei propriu-zise. Mai precis, comunismul 
năzuia uniformizarea întregii societăți, transformarea ei într-o masă amorfă de 
indivizi. Se și spunea că patria e o familie, Procedând așa, comunismul a lovit de 
fapt și în familie prin deprivatizarea ei (a se vedea formula „proprietatea tuturor”). 
Or, proprietatea a reprezentat totdeauna o condiție a menținerii coerenței fami-
liei. Comunismul a mai alterat vechiul cod etic familial, solicitând și impunând 
„demascarea” soțului de către soție și invers; „demascarea” părinților de către 
copii etc. Întrucât activiștii de partid sau cei cu funcții importante în stat trebu-
iau să probeze formal o moralitate exemplară, ei nu aveau dreptul să divorțeze 
cu toate că, deseori, familiile acestora erau nefuncționale. De altfel, familia 
tradițională românească a fost supusă unui proces dur și continuu de decădere, 
concretizat în: slăbirea autorității părinților și sporirea independenței tinerilor, 
anemierea legăturilor de rudenie, descreșterea numerică a familiei, consumarea 
unei alte diviziuni a muncii, degenerare morală (depravare, beție, fascinație a 
adulterului, minciună, șmecherie, lipsă de cuvânt etc.), sporirea violențelor, fur-
turilor, crimelor, creșterii numărului de copii părăsiți, abuzurilor de tot felul, etc.

Pentru familiile tradiționale occidentale civilizația a însemnat avere și orga-
nizare. Ei nu au exclus afectivitatea din ecuație pentru că în viziunea lor averile 
sunt făcute de oamenii superior organizați, mai ales pe baza unei afectivități reci-
proc consimțite.

Cu limitele sale firești, familia tradițională românească a rămas viguroasă și 
temeinică până după al doilea război mondial. În prezent, România are una din-
tre cele mai ridicate rate ale nupțialității în context european, cu mare stabilitate 
în timp, deoarece modul de conviețuire conservă preferința pentru gospodăriile 
de tip familial. Deși căsătoria nu mai este considerată necesară, totuși reprezintă 
în continuare forma de familie valorizată. La baza unei căsătorii fericite, și în pre-
zent, stă temeiul iubirii dublat de solidaritate între parteneri (încredere, respect, 
sprijin reciproc, înțelegere și fidelitate), dar și de suport material necesar asigură-
rii unor condiții bune de locuit. 

În societatea românească actuală femeia joacă rolul soției, al mamei și al 
angajatei pe piața muncii. Cu toate că activitatea profesională îi asigură femeii 
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independența și prosperitate, familia rămâne însă condiția esențială a realizării 
personale a femeii. 

În concluzie, familia reprezintă cea mai importantă valoare a românilor și 
suportul fundamental al vieții lor. 
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„CRONICA FAMILIEI COTOȘMAN DIN 
SÂNICOLAU. AMINTIRI AUTOBIOGRAFICE”. 

ELEMENTE DE ETNOGRAFIE ȘI GENEALOGIE

Dan Şalapa

Abstract: Gheorghe Cotoşman had a prodigious priesthood activity doubled 
by a didactic and another a chronicler of the time of, but also a historian of, a 
researcher of the lives of Romanians from the Banat of the 19th century, with 
extensions in previous centuries on a genealogical line. His typewritten, unpub-
lished manuscript, spanning over 300 pages, gives an overview of the Romanian 
patriarchal life, developed around his family, which records not only genealogy 
but also customs, traditions, trades, participation in great moments of national 
history, among them and the moment of the Union from December 1, 1918, pre-
ceded by the preceding political activities, namely the Memorandum of 1892.
Keywords: Cotoșman, chronicle, Banat, ethnography, memorandum

Cuvinte cheie: Cotoşman, cronică, Banat, etnografie, memorandum

Preotul prof. dr. GHEORGHE COTOŞMAN s-a născut la 5 septembrie 1904 în 
Sânicolau Mare, azi, judeţul Timiş, odinioară, judeţul Torontal, şi a decedat la 12 
ianuarie 1977, în Timişoara. 

Personalitate a bisericii ortodoxe române, autor al mai multor studii de teolo-
gie, redactor şi fondator de reviste cu caracter teologic, istoric şi promotor al creş-
tinismului în spaţiul bănăţean, cu precădere, dar şi în comunităţile de români din 
Serbia. Deasemenea, a publicat o serie de lucrări de istorie bisericească locale, 
monografii de parohii, prin care dovedeşte originea, vechimea şi continuitatea 
românilor din Banat, sau lucrări prin care a militat pentru reînfiinţarea Mitropoliei 
Banatului. Ca studii, să menţionăm, pe scurt, că este absolvent al Gimnaziului din 
Sânnicolau Mare, al Şcolii normale din Timişoara, cu diferenţă la Seminarul teolo-
gic din Râmnicu Vâlcea, a urmat, apoi, Academia teologică din Arad (1925–1928), 
cu examene de diferenţă la Facultatea de Teologie din Bucureşti, unde obţine 
licenţa (1933), apoi doctoratul (1941).

Prodigioasa sa activitate bisericească de ctitor de biserici, de autor de lucrări 
cu specific teologic şi istoric, de monograf şi de redactor, dar şi ca profesor, 
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mai întâi, la Gimnaziul de Stat din Caransebeş, apoi la Academia teologică din 
Caransebeş, unde a predat Istorie bisericească şi Patrologie, l-au propulsat în 
ierarhia bisericească românească, unde a îndeplinit diferite funcţii, de la preot 
paroh la Jimbolia (1928–1937) la consilier cultural al Arhiepiscopiei Timişoarei 
(1948–1950) până la vicar al acesteia, între 1950–1968.

 

Bibliografia sa numără foarte multe studii şi articole în ziare şi reviste, lucrări 
consistente, editate în volume, la diferite edituri, astfel că, Universitatea de Vest 
din Timişoara are un fond Gheorghe Cotoşman cuprinzând din vasta sa operă reli-
gioasă, istorică, didactică. În semn de respect pentru această personalitate dis-
tinctă a începutului de secol XX, edilii municipiului Timişoara au dat numele său 
unei străzi din metropola bănăţeană.

De curând, mânat de obţinerea de informaţii despre ascendenţa mea perso-
nală în Banat, de pe partea mamei, am ajuns la această personalitate, mai exact la 
descendenţi de-ai săi, pe care, contactându-i şi solicitându-le informaţiile dorite, 
am intrat şi în posesia unei lucrări nepublicate, dactilografiate, de peste 330 de 
pagini format A4, intitulată CRONICA FAMILIEI COTOŞMAN DIN SÂNICOLAU MARE 
şi AMINTIRI AUTOBIOGRAFICE. Mai mult, de-acum, rudele mele mai îndepăr-
tate, cu bucurie m-au anunţat că mai au peste 50 de lucrări de-ale lui Gheorghe 
Cotoşman, în manuscris, cu subiecte de teologie, cercetare istorică, articole etc. 
şi pe care sunt dispuşi să mi le pună la dispoziţie spre documentare şi folosire în 
interes public.

Revenind la CRONICA FAMILIEI COTOŞMAN, să precizez că am descoperit în 
ea genealogia propriului meu neam de sorginte bănăţeană, dar dincolo de acest 
amănunt nerelevant într-o perspectivă mai largă, ceea ce m-a făcut mult mai 
atent este faptul că străbunicul său, ION COTOŞMAN zis LADERUL, tatăl bunicului 
său, Teodor, a fost fratele străbunicii mele Elisabeta Cotoşman, căsătorită Bunei, 
mama bunicului meu matern, Traian Bunei. 

De ce este important acest ION COTOŞMAN? Cum a ajuns el, în Severin, din 
Sânicolau Mare, şi de ce? Ei, bine, Ion COTOŞMAN a fost membru al Partidului 
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Naţional Român, condus de Iuliu Maniu, partidul care, la 1892, a iniţiat celebrul 
MEMORANDUM AL ROMÂNILOR DIN TRANSILVANIA, BANAT ŞI UNGARIA, adre-
sat Împăratului Austro-Ungariei, Frantz Iosef. În condiţiile în care 2018 este Anul 
Centenar, care marchează 100 de ani de la Marea Unire a României moderne, 
nu putea să nu-mi atragă atenţia acest amănunt, mai mult, ştiut fiind faptul că 
MEMORANDUMUL a constituit cel mai important act politic al acelei vremi care 
a declanşat definitiv şi irevocabil momentul de la 1918, atât prin activarea mai 
energică a conştiinţei naţionale româneşti, dar şi grăbirea acceptului în sensul 
Unirii, al marilor cancelarii europene. Aşa se face că, aflu, personal, din însem-
nările monografice ale lui Gheorghe Cotoşman, străbunicul său şi stră-străbunic 
al meu pe linie maternă, Ion Cotoşman, odată stârnită la 1894 prigoana împo-
triva semnatarilor şi susţinătorilor Memorandumului de către autorităţile aus-
tro-ungare, acesta ia calea pribegiei, împreună cu familia, între care şi străbunica 
mea, Elisabeta, împreună cu soţul, Lăudan Bunei, şi copiii, şi se stabilesc în Turnu 
Severin. Odată ajunşi aici, ca meseriaş, respectiv, tăbăcar – porecla sa de Laderul, 
înseamnă exact acest termen, tăbăcar, în limba germană – contribuie la imple-
mentarea în Severinul sfârşitului de secol XIX şi început de secol XX a meseriei 
acesteia, tăbăcăritul, de unde avea să apară şi să se dezvolte şi un cartier al ora-
şului, Tabaci, al cărui nume provine din această ocupaţie în regim privat.

Aşadar, iată, Severinul este legat în acest fel, ca adăpost al refugiaţilor 
politici din Sânicolau Mare, de actul Unirii de la 1918, prin această familie care 
avea să se reconfigureze şi să se dezvolte genealogic, aici, până în zilele noas-
tre. Din CRONICA... lui Gheorghe Cotoşman, aflăm că şi alte familii din neamul 
Cotoşmanilor s-au refugiat din aceleaşi cauze la Craiova, la Slatina, la Bucureşti, 
la Târgovişte, iar alte familii au emigrat în America, în alte spaţii geografice spre a 
scăpa de pedepsele instituite ca represalii post-memorandiste. Şi tot din această 
sursă, aflăm şi faptul că ION COTOŞMAN, zis Laderul, avea să fie înmormântat în 
Cimitirul ortodox severinean „drept erou naţional” ceea ce vorbeşte de la sine 
despre, pe de o parte, de reabilitarea fără de tăgadă a patriotului Ion Cotoşman, 
despre recunoaşterea meritelor sale în pre-evenimentele politice ale actului de la 
1 Decembrie 1918, la fel, pe de alta, despre importanţa dată evenimentului în sine 
de către severineni, alături de toată suflarea românească.

Dar CRONICA FAMILIEI COTOŞMAN nu este doar un astfel de document de 
familie, ea abundă de informaţii istorice, etnografice, culturale, teologice, de 
nume şi fapte care pot intra în patrimoniul naţional ca sursă documentară mai 
mult decât suficient de sigură, dincolo de un subiectivism de sorginte naţiona-
listă, explicabil pentru o personalitate a cărei viaţă şi activitate a fost subsumată 
valorilor româneşti, de la cele istorice şi geografice la cele religioase şi culturale, 
mai mult, şi prin prisma unei ascendenţe legate foarte direct de Marea Unire de 
la 1918.

În documentul nepublicat – încă, sper – Gheorghe Cotoşman depăşeşte cu 
mult limitele larg acceptate ale unei monografii, întrucât în el avem atât de multe 
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informaţii nu doar strict legate de o familie, de ascendenţa şi descendenţa sa, ci 
avem informaţii istorice, etnografice, culturale – aici, de la tradiţii şi datini, până 
la obiceiuri şi ritualuri – apoi avem o genealogie atât de amănunţită încât cu 
greu poţi ţine evidenţa numelor, a copiilor, nepoţilor şi strănepoţilor etc. întru-
cât autorul dă dovadă de o străduinţă şi meticulozitate nu doar exemplară ci şi 
de adevărat maestru. Cu sinceritate şi modestie, în acelaşi timp, el declară încă 
de la începutul lucrării că sursele sale nu sunt extrem de ştiinţifice, cum am zice 
astăzi, ci se întemeiază pe mărturii ale neamurilor sale, pe câteva izvoare docu-
mentare locale, dar, în profunzimea lucrării, pe memoria sa, care, la cei 67 de ani 
avuţi când a elaborat Cronica..., aproximativ 1970–1971, mărturiseşte că îl servea 
cu mare şi curată precizie. Aşadar, dacă vrem să avem în vedere această mărturi-
sire, ce introduce în discuţie o subiectivitate evidentă, putem să punem accentuat 
semnul relativului privind informaţiile, dar, având în vedere obiectivitatea cu care 
autorul a elaborat celelalte lucrări ale sale, articolele şi studiile de istorie şi teolo-
gie, personalitatea sa formată până la nivel de doctor în teologie, putem uşor să 
admitem că subiectivitatea sa este la un minim acceptabil în această lucrare. Prin 
urmare, putem admite valoarea documentară a informaţiilor incubate în ea, şi să 
le valorificăm, inclusiv ştiinţific, dacă vreţi, şi nu doar emoţional sau ca legendă 
ori, mai nedrept, simple povestiri despre acele vremuri. Plecând de la aceste pre-
mise, să remarcăm diversitatea de paliere culturale pe care ne poartă autorul, de 
la datini de sărbători – Paşte şi Crăciun, în special – la ritualurile botezului sau al 
nunţilor şi înmormântărilor. Un loc aparte îl ocupă aşa-numitele şezători, în care 
oamenii locului cântau sau spuneau tot felul de povestiri şi făceau glume, la fel de 
mult fiind evidenţiate şi obiceiurile diferitelor sărbători ale comunei, ale localită-
ţilor învecinate Sânicolaului Mare.

Tipologia umană este o altă dominantă a Cronicii cotoşmănene. Evocarea 
bunicului său, Florea, frate cu Ion Cotoşman, şi tată al lui Petru, tatăl său, este de 
o mare sensibilitate şi forţă portretistică. De aici, aflăm cum era îmbrăcat, cum 
purta barba şi mustăţile, cum cânta la fluier şi la frunză, cum reglementa gospo-
dăria şi organiza familia. La fel, vorbeşte despre părinţii săi, Petru şi Floarea, năs-
cută Farca, din Comloşu Mare, despre portul popular îmbrăcat de ei la sărbători 
sau la muncile cîmpului ori ale gospodăriei, despre preocupările tatălui acestuia 
pentru ocupaţia copiilor săi. 

La fel, Gheorghe Cotoşman se dovedeşte un portretist remarcabil în a-i con-
tura pe profesorii şi pe educatorii săi, pe maeştrii spirituali care i-au sugerat căi 
de urmat în viaţă. Alături de aceste portrete foarte reuşite, avem descrierile eve-
nimentelor sau ale unor fapte care i-au marcat destinul, parcursul vieţii, aşa cum 
toponimia ori arhitectura are şi ea loc de cinste, în sensul unor explicaţii foarte 
exacte, credibile, iar descrierile privind lăcașurile de cult, biserici ori catedrale, 
sunt de o mare expresivitate. Iată portretul antologic, fără discuţie, al bunicu-
lui, Teodor, frate cu Ion Laderul: „Revenind la bunicul meu, Teodor, chipul lui 
îmi apare în toată lumina lui, aşa cum l-am cunoscut în anii copilăriei şi până la 
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moartea lui întâmplată în 1919, după ce văzuse cu ochii lui „mântuirea neamului” 
(referire la Unirea de la 1 Decembrie 1918 – n.n.) Bunicul era un om înalt, bine 
făcut, prezentabil, cu mustaţa mare, răsucită la capete, nas mic, ochii căprui, cu 
dantura frumoasă şi sănătoasă, întreagă până la moarte. Dinţii lui mărunţi, înşi-
raţi ca nişte mărgele, erau de un alb imaculat, deşi n-au cunoscut pasta şi peria de 
dinţi. În schimb, îşi îngrijea gura clătind-o cu apă rece, dimineaţa, şi spălând dinţii 
cu degetul arătător muiat în sare. Avea fire comunicativă, se supăra repede, dar şi 
mai repede îi revenea voia bună. Nu ţinea mânie pe nimeni, avea mulţi prieteni şi 
prea puţini răuvoitori căci de duşmani nici nu poate fi vorba.” În acelaşi ton sado-
venian, am zice, continuă portretul bunicului Florea: „Era larg la suflet, pe care-l 
deschidea cu aceeaşi uşurinţă cu care deschidea şi uşa casei pentru a primi goşti/
oaspeţi. Îi plăcea să se veselească la zile mari cu prieteni şi rudeniile. Aveam vinul 
şi ţuica noastră, de la via din Selişte, dinspre Saravale. Câteodată, mai trecea – 
când venea de la holda din „Drumu Timişorii”, „De la Casă”, sau „De la Groapă” 
– pe la restaurantul din colţ, al lui Dinger Şandor, unde-mi servea şi mie porţia de 
„cracăr”, limonadă rece şi dulce”.

Foarte importante elemente de etnografie regăsim în descrierea gospodăriei 
părinteşti a autorului, din care redăm acest fragment: „Grajdul nostru era plin de 
cai şi vaci, iar cocinile pline de porci, scroafe şi purcei. Gospodăria lui (a bunicu-
lui, Florea Cotoşman – n.n.) avea aspectul unei gospodării de om înstărit, chiar 
bogat. Avea şi slugă, ca şi oamenii bogaţi, deoarece atâta pământ cerea braţe de 
muncă, nu glumă!”

Informaţii etnografice şi folclorice, extrem de elocvente, cu conotaţii de edu-
caţie culturală şi patriotică, survin şi din portretul tatălui său, Petru, verişor cu 
Elisabeta Cotoşman, căsătorită Bunei, străbunica noastră, emigrată în Severin 
la 1895: „Ceea ce-l punea pe tata în respectul sătenilor, era darul său de minu-
nat povestitor şi de neîntrecut flueraş cu buzele. Captiva auditoriul cu mulţimea 
poveştilor culese din gura bătrânilor. Dar cu buzele, fluiera aşa de melodios încât 
întrecea în duioşie şi savoare până şi privighetoarea. Mie-mi mişca toate cor-
zile inimii, îmi deştepta interesul şi aprindea fantezia ori de câte ori începea să 
povestească nu atât poveşti cu feţi-frumoşi din lacrimă cât mai ales întâmplări 
şi episoade din istoria neamului nostru. Nu-i era străină originea noastră de la 
Roma, de la împăratul Traian la Decebal. Ştia să-mi povestească şi să mă farmece 
cu poezia „Pe o stâncă neagră” (referire la poezia „Muma lui Ştefan cel Mare” de 
Dimitrie Bolintineanu – n. n) pe care o cânta pe o melodie inspirată din vechile 
melodii naţionale...”

Partea de rezistenţă, să spunem, a lucrării sale, CRONICA FAMILIEI 
COTOŞMAN..., pe lângă aceste informaţii ce pot constitui lesne surse de docu-
mentare cel puţin alternative, avem genealogia familiei Cotoşman, unde autorul 
se dovedeşte de o acribie demnă de un cancelar de dinastie imperială!

Curios a afla până în cele mai îndepărtate vremuri cine i-au fost strămoşii 
direcţi, aflăm că neamul Cotoşmanilor se trage undeva de prin Ardeal, şi, fără a da 
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amănunte cronologice, scrie astfel: „Bunicul meu, Teodor Ctoşman, îmi torcea cu 
multă duioşie povestea neamului nostru, al Cotoşmanilor. Spunea el, că a aflat de 
la tatăl său, Iefta/Iepta, Eftimie, Eutimie/ şi de la moşul său, Teodor (frate cu Ioan 
Laderul – n.n.) că străbunii lor ar fi venit din Ardeal, de la Vinţ. Fraţii, cu numele 
„doctorilor fără de arginţi”, Cosma sau Cuzman, şi Damian/Dămian/, cu turmele 
de oi, venind de la Vinţ, s-au aşezat în Sinclăuş, cum şi azi numesc localnicii băş-
tinaşi oraşul Sânicolau Mare de la graniţa apuseană a ţării. După spusele moşului 
meu, Teodor, şi după versiunea moşului meu omonim, noi am fi descendenţii lui 
Cosma/Cuzman, iar ceilalţi Cotoşman – după poreclă, a lui Vlaicu, Bicu, Hoja etc. 
– se trag din Damian” Meticulozitatea evocării ascedenţilor are şi conotaţii isto-
rice, astfel, aflăm de mulţi din neamul Cotoşmanilor ca participanţi la actul revo-
luţionat de la 1848, alţii fiind contestatari fervenţi ai dominaţiei austro-ungare de 
sub Maria Tereza sau a fiului său, Iosif al II-lea, inclusiv împotriva stăpânirilor cu 
aparenţă românească, numite de împărăţia austro-ungară.

Dar, familiile Cotoşman, derivate din Cosma şi Damian, sau ramificat repede 
şi cu mult spor demografic, înrudindu-se cu familii de acelaşi rang – nu neapărat 
bogate, dar nici sărace, ci dominate de dorinţa de a munci şi de a-şi asigra un trai 
decent, liber, prin muncă – generând noi familii, numeroase, cu copii mulţi, cu răs-
pândiri în satele şi comunele împrejumuitoare. Pe majoritatea acestora, Gheorghe 
Cotoşman le fixează în Cronica... sa, dând nume, filiaţi, înrudire, localizare geogra-
fică, uneori, anii naşterii şi ai morţii unora dintre ei. În multe cazuri, precum acelea 
ale celor plecaţi de prigoana post-memorandistă, el le numeşte localitatea migra-
ţiei, fie în Regat, dându-le numele exact anii refugiului şi eventuala reîntoarcere în 
Sânicolau Mare, fie, în cazul emigraţiei unor familii din neam, le dă destinaţia, în 
special, America de Nord. Iată un exemplu concludent în acest sens, de emigraţie 
forţată, legat de Ion, zis Laderul, extras din masivul document citat mai sus: „Ion/
laderul* tăbăcarul, căsătorit cu Sabina Fleşariu din Comloşu Mic, mătuşa preo-
tului dr. Petru Fleşariu din Sânicolau Mare. Ei au avut copii pe: Saveta (Elisabeta, 
străbunica noastră – n.n.), Ion-Romulus, Amalia, Eufemia-Fema, Maxim şi pe Ion. 
La 5 august 1967, Angela Pahonie din Turnu Severin, nepoată a lui Ion Laderul, iar 
la 5 martie 1972, Ecaterina Ioanovici, născută Târziu, de 94 de ani, soră cu soţia lui 
Ion-Romulus, fiul lui Ion laderul, precum şi Ofelia dr. Leon Sauciuc, fiica Ecaterinei 
Ioanovici, născ (ută – n.n.) în Sânicolau Mare în 1910, mi-au reconstituit datele 
familiare privind pe naţionalistul Ion Cotoşman, care, în 1895, a trecut în România, 
în Turnu Severin, cu soţia, cu feciorii şi fetele sale, dintre care Saveta (Elisabeta 
– n.n.) şi Ion Romulus erau căsătoriţi. Au fost adăpostiţi în familia Stoenescu, cu 
feciorul căreia, cu Nicolae, se mărită Fema/Eufemia“. Iar consemnarea continuă 
într-un registru cu conotaţii istorice poate unice ale personalităţii celui care a fost 
memorandistul Ion Cotoşman zis Laderul: „Necazurile, prigoana, oboseala au 
răpus la scurt timp pe mult încercatul Ion Cotoşman laderul, socotit şi el alături 
de ceilalţi luptători pentru triumful idealului de libertate şi unitate naţională drept 
erou naţional, înmormântat în cimitirul din Turnu Severin. 
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A doua parte a masivei lucrări nepublicate aflată în document dactilogra-
fiat, este dedicată studiilor şi evoluţiei sale profesionale, prilej cu care aflăm alte 
amănunte şi nepreţuite informaţii despre mediul şcolar al începutului de secol XX 
din Banat, despre cel teologic din Caransebeş sau cel universitar din Bucureşti. 
Deopotrivă, ne sunt puse, generos, la dispoziţie, referinţe despre mediul preo-
ţesc, despre relaţia preot-credincios, despre istorii ale unor lăcaşuri de cult, des-
pre oameni care au slujit altarul creştin-ortodox în bisericile cu precădere bănă-
ţene, dar nu numai, din perioada pre- şi postbelică, despre munca, sacrificiul şi 
loialitatea acestor oameni.

CRONICA FAMILIEI COTOŞMAN... se mai constituie şi într-un sustenabil docu-
ment istoric, de educaţie patriotică, de ghid elocvent, solid şi vast pentru eventu-
ale documentări monografice, sursă de inspiraţie pentru studii etnografice, soci-
ologice, istorice şi teologice, deopotrivă.
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ZESTREA MEHEDINȚEANULUI I.G. BIBICESCU

Cornel Boteanu 

Abstract: I.G.Bibicescu, born in Mehedinţi with parents who had lived in 
Ciovârnăşani, had an envied career, a holding for several years, the position of 
governor of the BNR. In this posture he was occupied by the popular creations, 
not from the area of Mehedinţi, but from the United Ardeal with Romania. The 
collection of popular poems and songs, thus making evidence of our language 
because the Carpathians were never a border, but on the contrary they were a 
support of our national identity.
Keywords: popular creations, cultural unity, traditions, customs, cultural 
identity.

Cuvinte cheie: creații populare, unitate culturala, tradiții, obiceiuri, identitate 
culturala

Născut la Cerneți, pe data de 8 noiembrie 1848, guvernatorul BNR, I.G. 
Bibicescu a fost una dintre importantele personalități ale liberalismului românesc 
alături de C.A. Rosetti, I.C. Brătianu, Eugeniu Carada, Emil Costinescu, Teodor 
Costescu și alții. Tânărul Bibicescu, fiul negustorului Gh. Bibicu din Ciovârnășani 
și-a început studiile la Cerneți unde exista o veche tradiție școlară ale cărei baze 
fuseseră puse de Ion Maiorescu, tatăl criticului literar Titu Maiorescu, mare refor-
mator al culturii românești. Apoi le-a continuat la liceul Carol I din Craiova unde 
l-a avut coleg pe Al. Macedonski. după care a urmat studiile economice propriu-
zise la București și la Paris, stabilindu-se la întoarcere în capitala țării.

Aici s-a împrieteni cu C.A Rosetti care l-a atras în redacția ziarului „Românul,” 
unde a lucrat mai mult timp ca redactor-șef, semnând alături de nume ilustre ale 
vieții noastre literare și politice: Hașdeu, Bolliac, Odobescu, G Barițiu și alții. După 
aceea a editat el însuși ziare precum: Dorobanțul, Renașterea, Unirea, Telegraful 
român, desfășurând o bogată activitate publicistică.1 Analizând parțial această 
activitate, Virgil Tătaru sublinia caracterul ei onest și pozitiv și menționa o serie de 
articole precum: Regele și lingușitorii săi („Telegraful român”, nr. 186), Traficanții 

1 Ileana Roman, I. G. Bibicescu sau viața ca operă, Ed. Prier, Drobeta Turnu Severin,1998.
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(„Telegraful român”, nr 151), Între teorie și practică („Telegraful român”, nr. 68), 
Prostituații („Telegraful român”, nr.170), De la întuneric la lumină („Telegraful 
român”, nr. 61).2 

Provenit de la țară, dintr-o familie obișnuită, Bibicescu a cunoscut lumea 
satului încă din copilărie (tatăl său se numea Gh. Bibicu și se trăgea din Colibași), 
a avut o viziune clară asupra situației noastre agrare și a manifestat o simpatie 
constantă pentru cei din lumea satului.3Această viziune se integra de fapt uneia 
mai largi, despre întregul spațiu românesc și de dincoace și de dincolo de Carpați. 
Numai astfel se poate explica interesul său pentru românii din Ardeal, manifestat 
chiar de la începutul carierei în ziarul Românul, unde, în calitate de redactor, avea 
o rubrică intitulată De peste munți, în care prezenta realitățile din Transilvania:

Am călătorit des prin Transilvania și am și mi-am dat osteneala să cunosc țara, 
să cunosc cu deosebire oamenii. Cu cât i-am cunoscut, cu atât i-am iubit mai mult 
pe românii de acolo și ca urmare am întreprins și continuat, în curs de ani, în ziare 
le la care scriam, o propagandă de toată ziua pentru românii din Transilvania.4 

Ne-am întrebat, în mod firesc de ce olteanul cu rădăcini în Colibașii 
Mehedințiului manifesta atâta interes pentru realitățile românești de dincolo de 
Carpați și am găsit răspunsul abia după ce am parcurs o bună parte din publi-
cistică și am înțeles că acest oltean reprezenta ca și mulți colegi de generație, 
de altfel, un mare patriot pentru care primau idealurile naționale. El desfășura o 
muncă de apostolat, venită dintr-o înaltă conștiință morală și un simț patriotic, 
specific acestei generații post- pașoptiste. Mânat de aceleași idealuri patriotice 
Bibicescu se implicase sufletește în lupta pentru cucerirea independenței scoțând 
ziarul Dorobanțul în care evoca vitejia românilor căzuți pe câmpul de luptă și spri-
jinea ziare precum Unirea, Telegraful și alte publicații transilvănene. 

Așadar Bibicescu s-a aliniat unei viziuni specifice vremii și milita pentru rea-
lizarea unei Românii puternice și independente atât din punct de vedere politic 
cât și economic. După ce Unirea Principatelor fusese realizată sub domnia lui 
Al. I. Cuza și Independența proclamată de către Mihail Kogălniceanu, mai rămă-
sese de făptuit un ideal, cel al Marii Uniri pentru care trebuia redeșteptat spiri-
tul ardelenilor și acest lucru se putea realiza, a intuit genial Bibicescu pe urmele 
înaintașilor săi V. Alecsandri și Mihai Eminescu, scoțând în relief bogăția și unita-
tea creației noastre populare. Așa făcuse și bardul de la Mircești înainte de Unirea 
Principatelor publicând lucrarea „Poezii populare. Balade (Cântece bătrânești)”, 
utilizată pe plan extern drept argument al unității naționale. De fapt prin această 
monumentală lucrare republicată în anul 1866 s-a declanșat dorința de a aduna 
creațiile populare care l-a prins în vârtejul ei și pe Mihai Eminescu care făcea parte 

2 V. Tătaru, I. G. Bibicescu, Ed. Profin, Drobeta Tr. Severin, 2010
3 C.A. Protopopescu, Unele aspecte ale activității desfășurate de IG Bibicescu privind lupta pentru 

dreptate socială și independență națională, în Mehedinți istorie și cultură, vol. I,1978, p. 28 
4 I.G. Bibicescu, Poezii populare ale românilor, București, Ed. Minerva, 1970, p. 6
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din Societatea „Orientul” și adunase la rândul său multe asemenea creații popu-
lare în drumul prin Ardeal de la Blaj până la București. Respectul pentru această 
creație se poate observa din însemnarea făcută pe marginea unui manuscris:

Dumnezeul geniului m-a sorbit din popor cum soarbe soarele un nor din marea 
de amar.

Preotul Simion Florea Marian, G Dem. Teodorescu ori Bogdan Petriceicu 
Hașdeu, Nicolae Densusianu, Ovid Densusianu reprezintă doar câteva nume de 
personalități ilustre preocupate în mod deosebit de creația noastră populară a 
cărei unitate și bogăție uimise întreaga Europă. Modele existau așadar destule 
în epocă și Bibicescu nu a făcut altceva decât să le urmeze aproape cu sfințenie. 

Câțiva ani la rând el a fost în Ardeal, în localitatea Vîlcele, comitatul Trei 
Scaune, astăzi județul Covasna, la băi. Acolo s-a apropiat de oamenii locului și a 
rămas neplăcut impresionat de faptul că tinerii români se îndepărtaseră de fol-
clor preferând cântecele ungurești:

În aceste excursiuni mi-a atras atenția un lucru ce dureros m-a impresionat: 
auzeam copilele de român, așa se zice pe acolo, cântând ungurește. Am întrebat de 
ce și mi s-a răspuns cu cuvintele: pentru că sunt mai frumoase cântecele ungurești.

Am rămas înmărmurit.5 
Acest lucru l-a determinat, după cum mărturisea în Prefața culegerii sale de 

poezii populare ca, timp de șapte ani la rând cât a mers la băi, să culeagă aproape 
tot ce se putea din localitatea Vîlcele, de la baba Nora sau baba Reveca Scurtu, 
adevărați depozitari ai acestui tezaur. El îi plătea pe oameni pentru cântecele 
spuse, scrise ori cântate și, văzând acest lucru, au prins gust și ceilalți țărani care 
veneau:

Vâlva ce făcea baba Nora cu banii ce câștiga de la mine pentru cântece își pro-
duse efectul dorit: tinerii satului, flăcăi și fete începuseră a-mi spune tot ce știau și 
a mai învăța de la bătrâni și altele. Astfel urmai șapte ani de-a rândul- în timpul 
cât stam la Vîlcele- culegând ce mi se spunea, scriam ce mi se spunea scriind chiar 
ce mai scrisesem, pe de-o parte pentru control, pe de alta pentru a prinde cât mai 
multe variante și în sfârșit pentru a nu lipsi pe cei ce siliseră să învețe de mulțumirea 
de a câștiga bacșișul meu. Fu pentru mine o revelațiune, o fericire.6 

Tehnica de culegere folosită nu mai era aceea a îndreptării și adnotării pe care 
o utilizase predecesorul său Alecsandri, căci Bibicescu punea accent pe corectitu-
dinea informației pe care o lua direct de la sursă, fie spusă, fie scrisă. Atunci când 
a sesizat că baba Nora se simte mai în largul ei când cântă, a pus-o să cânte:

Primi să-mi cânte și-mi cântă. Baba Nora nu mai era baba Nora care-mi dicta. 
Acum versurile mergeau ușor, înlănțuirea lor se păstra și baba parcă trăia ceea 
ce cânta. Melodia aici pasionată, aici dulce,aici plângătoare și pururi melanco-
lică, avea accente atât de sincere, încât nu puteai să nu fi mișcat. Fu pentru mine 

5 Ibidem
6 Ibidem, p. 8- 9



138   |  Cornel boteanu

o revelațiune, o fericire. Farmecul cântecului duios pururi, tărăgănat și dulce, 
cadențarea aici înceată, aici repede și grăbită, dând expresiunea cuvenită senti-
mentelor ce descriu vorbele, mă făcură să regret că nu puteam să culeg și muzica 
acestor cântece. Ar fi fost folos îndoit și o nouă față a calităților poporului român 
pusă în evidență. Baba Nora cânta și eu scriam .7 

Se poate observa din această mărturisire simțul deosebit al responsabilității, 
specific omului corect, care nu vrea să falsifice cu nimic informația. De altfel cer-
cetătorul menționează că pentru fiecare text cules este notată localitatea, numele 
culegătorului și numele celui care a cules-o, iar culegerea s-a făcut cu respectarea 
tuturor particularităților de grai, un lucru care ni se pare esențial și pe care-l vom 
scoate în evidență la locul cuvenit.

Localitatea Vîlcele era o comună de 600–700 de locuitori, aflată la jumătatea 
drumului dintre Brașov și Sf. Gheorghe, în comitatul Trei Scaune unde elemen-
tul românesc fusese aproape anihilat. Scopul nemărturisit al cercetătorului era 
tocmai revigorarea acestui element pentru a arăta că poporul care produce ase-
menea cântece are un suflet mare și un viitor pe măsură. Considerațiile autorului 
nu se opresc însă doar la metoda culegerii fiind pus în evidență rolul negativ al 
politicii de maghiarizare și deznaționalizare. În localitatea Vîlcele exista în acea 
vreme o școală la care învățau vreo 70 de elevi, dar ca urmare a legii maghiare ea 
a fost transformată în școală de stat cu limba de predare ungurească. Acest lucru, 
considera Bibicescu „urma să aibă un efect dezastruos pentru români.”8

Culegerea propriu-zisă, cu titlul „Poezii populare din Transilvania culese și 
adnotate de I. G. Bibicescu”, apărută la Imprimeria Statului, în anul 1893, a fost 
publicată, așa cum sublinia în mod clar autorul, dintr-un simț al solidarității 
frățești:

Simțământul solidarității naționale e viu. Suferim toți de suferințele fraților 
noștri și luăm parte la lupta lor cu inima deschisă și cu speranța pot zice, cu credința 
că suferințele lor vor înceta, că soarele românismului va străluci mândru și peste 
acele țări unde sila se trudește a-l întuneca, voind să facă pe români a nu mai fi 
români9 

Înainte de tipărirea cărții cu un an, Bibicescu ținea conferința cu titlul „Poezia 
populară a poporului român din Ardeal” în salonul Societății Concordia română, 
în anul 1892, la 25 septembrie și sublinia importanța culegerii folclorului.

În acest timp cartea circula deja în manuscris și fusese remarcată și utilizată 
de către Hașdeu în monumentala sa lucrare: „Magnum Etymologicum Romaniae”, 

7 Idem
8 Dacă dar trecutul rămas-a fără mare efect, întrucât privește maghiarizarea românilor, viitorul 

mi se înfățișează întunecat, căci, dacă abia în câțiva ani, școala în care se recitau numai poezii 
maghiare produsese efectul de a face pe tinerii care învățaseră la școală să creadă că sunt mai fru-
moase cântecele ungurești, ce va putea oare fi când ani mai mulți vor trece, când efectele școalei 
se vor accentua și mai cu seamă când școalele froebeliane (kindesov) vor funcționa! Ibidem, p. 11

9 Ibidem, p. 5
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fapt care a constituit și unul dintre motivele care au generat tipărirea ei, potrivit 
mărturisirii din prefață.10

Ea cuprinde un material bogat și bine clasificat pe categorii specifice: doina, 
iubirea, străinătatea, cătănia, codrul, strigături, cugetări, glume, colinde, cântece 
bătrânești, diverse, schițe, ghicitori, note. Acest lucru arată că cercetătorul avea 
o viziune clară asupra creației populare, fapt subliniat de cercetători de renume 
cum ar fi I. C. Chițimia, cel care a realizat prefața celei de-a doua ediții a lucrării 
menționate, publicată la editura Minerva,în anul 1970:

I. G. Bibicescu a realizat o lucrare de merit considerabil și se simte că n-a pornit 
la drum ca un profan, ci era la curent cu mișcarea și cercetările folclorice. El vorbește 
printre primii de relatarea lui Matei Strykowski privind cântecele populare istorice 
în sud-estul Europei (se folosește de Arhiva istorică a României, t. 2, nr. 6, publicată 
de B. P. Hașdeu), de asemenea opinia lui despre optimismul, manifestat de popor 
în creația sa și amplu documentat în Prefață (p 18) nu este străină de conferința 
publică a lui Hașdeu din 1892 sub titlul „Noi în 1892”în care la fel se accentuează 
optimismul literaturii populare, contrar valului de pesimism din literatura cultă.11

Materialul folcloric prezentat este de o mare bogăție și varietate, iar cerce-
tătorul nu–și ascunde sentimentul de bucurie pentru faptul că a reușit să adune 
aceste creații care dezvăluie viața de zi cu zi, intimitatea, cugetările și aspirațiile 
unor frați ardeleni lipsiți de cele mai elementare drepturi.

Clasificarea acestui material folcloric este bine realizată, chiar dacă aria doi-
nei ar fi putut fi lărgită cu capitolele: străinătatea, cătănia și codrul, aspecte ale 
aceleiași specii de fapt. Capitolul al II-lea, cel referitor la străinătate, este repre-
zentat prin cântece de mare acuratețe care dau expresie sentimentului de jale, 
dominant în aceste creații:

Păsărică din alac
Nu mă blestema să zac, 
Că n-am pe nime cu drag,
Să-mi puie mâna la cap
Să mă-ntrebe de ce zac. 
Păsărică din ogor,
Nu mă blestema să mor,
Că n-am pe nimeni cu dor,
Ca să-ntrebe de ce mor12

10 Eminentul filolog, istoric și folclorist, d. B. P. Hașdeu, podoaba, operei și literaturii române, 
cerându-mi manuscriptul acestei colecțiuni și consultându-l și citându-l des în al său monumental 
„Magnum Etymologucum Romaniae” m-a făcut să văd că tipărirea ei prezintă și alt folos, tot atât 
de mare, pe lângă cel indicat mai sus. IG Bibicescu, op. cit., p. 6 

11 I. C. Chițimia, I.G. Bibicescu și folclorul Transilvaniei, studiu introductiv la volumul „Poezii popu-
lare din Transilvania”, București, Ed. Minerva,1970, p. XVIII 

12 Text nr.152 (Nu mă blestema), op. cit., p. 118–119



140   |  Cornel boteanu

Strâns legată de înstrăinare este cătănia, care în Ardeal putea să dureze ani 
de zile, deoarece pentru cel plecat exista neșansa de a nu se mai întoarce nicio-
dată acasă, să piară în războaiele pe care Imperiul habsburgic le purta. Poate că 
de aceea textul doinei ia adesea accente de blestem:

Cine m-a făcut catană
Să nu-și mai dea de pomană,
Că pomană și-a făcut,
Când mi-a pus pușca de gât13

Dragostea, iubirea și întemeierea familiei, ocupă un rol esențial în concepția 
omului de la țară și lor le sunt consacrate cele trei categorii ale doinelor cuprinse 
în capitolul „Iubire” (Dragoste, Drăguții certați, Iubirea de familie):

Foicică din doi nuci
Tu, neică, să te usuci
Ca pînea care-o mănânci
Și ca vinu care-l bei 
Că ai zis c-o să mă iei. 14

Părăsirea ființei iubite primește de asemenea forma blestemului, așa cum se 
poate observa dintr-un text cules de la baba Nora din Vâlcele, un personaj devenit 
antologic:

Să te-ajungă,neică ajungă, 
Șapte boli,șapte lungori,
Șapte perechi de friguri,
Nouă perechi de junghiuri,
Șapte sute lei în pungă
La doftori să nu-ți ajungă.15

Se poate constata că blestemul capătă aici accente dure, la fel ca-n descân-
tece, și conferă o notă de culoare textului liric în sine. De multe ori textele primesc 
formă dialogată și valorifică elemente simbolice. Într-un asemenea cântec cules 
de la aceeași baba Nora, dragostea ia forma balaurului din descântec. Lungimea 
textului și forma lui dialogată ne fac să credem că avem de-a face mai degrabă cu 
o variantă a baladei lui Milea, pentru că și personajul masculin se numește Milea:

13 Text nr. 176 (Să nu-și mai dea de pomană), p.134
14 Text nr. 80 (Tu, neică, să te usuci), p. 80–81
15 Text, nr.70 (Blestem), p. 72
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Mândră, mândrulița mea,
Învăluie-ți tu mâna
Ș-o bagă în sânul meu 
Să mă scapi de dorul greu.
El vorba nu-și isprăvea
Mândra mâna-și învălea
În sânul lui o băga
Șarpe bălaur scotea 
Și pe masă îl trântea
Brâu de aur se făcea 
Și pe ea îl încingea, 
Toată lumea se mira.16

O deosebită valoare este acordată cântecelor bătrânești, citate în mai 
multe variante. În lucrare sunt inventariate 25 de asemenea cântece dintre care 
menționăm: Gruia lui Novac (cinci variante), Fata Bărbulesei, Fata Pietri, Manea 
Mârza, Gheorghilaș, Cucoana lui Ștefan Vodă, Pintea, Stoian și Vidra, Toderel, 
Mireasa moartă. Câteva balade prezintă motivul fetei care este vândută turcului 
(Fata Bărbulesei, Fata Pietri, Irina Pintei), întâlnit și în balada Ilinca Șandrului, care 
în zona noastră nu s-a mai păstrat decât sub forma unei legende a fetei care s-a 
aruncat de pe o stâncă în apele Motrului, rostind cuvintele:

Decât roaba turcilor
Mai bine hrană peștilor (Legenda Picuiului, relatată de Ion Gavrilescu, 78 ani, 

din satul Călugăreni, comuna Padeș.
Deosebit de interesante mi s-au părut baladele Salomia și Iosif, ambele culese 

din Vîlcele în care apare motivul incestului și fac parte din categoria Soarele și 
luna la fel ca și Iovan Iorgovan

În categoria colindelor sunt cuprinse 17 piese, unele cu caracter laic zugră-
vindu-l pe Dumnezeu, chinuindu-se să întindă cerul peste lume, alta prezintă 
alungarea lui Adam din rai și găzduirea lui Dumnezeu și Sf. Ion de către doi cio-
bani. Textele 230–240 sunt încadrate la categoria Alte colinde și poartă urmă-
toarea însemnare: Scrise de părintele Ion Moga din Vâlcele, după cum le-au rostit 
feciorii din acea comună, în anul 1884.

Foarte interesant mi s-a părut colindul al unsprezecelea, cu numărul 325:

Sus la poarta raiului
Șade ruja raiului,
Ilorelui Doamne!
Șade și chindisește
Cu ochi negri rai păzește

16 Text nr. 6 (Mândra bună), p. 43
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S-o smintit ș-o adormit
Iuda rai o jefuit
Colindul se încheie cu versurile:
Să fii rujă sănătoasă
Rujă ș-a lui Dumnezeu!

Textul 326 (Al doisprezecelea colind) poartă însemnarea: Zoritul a doua zi 
de Crăciun. Se cântă de feciori și oameni însurați la fiecare între sine și cuprinde o 
mulțumire adresată lui Hristos:

Mulțumescu-ți, mulțumesc, 
Doamne Iisuse Cristoase
Că ne-ai dat zori frumoase
Și raze prea luminoase.
Doamne veșmintele tale
Dau și raze ca de soare
Și lumină ca de lună
Căci din cer te-ai coborât
Doamne, josu-ți pe pământ

Ultimele texte (327–331) cuprind, după cum spune autorul colinde pe care le 
cântă țiganii greco-orientali, unele „mai melodioase și mai pe înțeles- cum zice pe 
drept cuvânt părintele Moga”, dar pe care românii nu le acceptă:

E sigur că românii nu voiesc a cânta nicăieri colindele cântate de țigani și e 
asemenea cunoscut că chiar gazda, dacă feciorii i-ar colinda cu un atare colind, s-ar 
crede atins (ofensat)17

Și cu toate acestea sunt menționate cinci asemenea colinde tocmai pentru a 
se arăta faptul că ele circulau în zonă.

În capitolul Diverse sunt cuprinse câteva creații pe care cercetătorul nu le-a 
integrat într-o categorie anume, poate din lipsa unei certitudini. Aici intră creația 
Vilean otrăvit, restul unei balade care se aseamănă cu Cântecul lui Mantu care a 
fost cules de Florian Chioreanu de la Craifalăul de câmpie:

Cântă păsărică-n iarbă
Din Vălean cură otravă.
Cântă păsărică-n nuc,
Pe Vălean la groapă-l duc:
Nouă ceterași zicând,
Nouă mândre-a lui plângând,
Numai mândra lui cea dragă,

17 I.G. Bibicescu, op. cit., p. 223



Zestrea mehedințeanului I.G. Bibicescu  |  143 

Vânătă-i și tare neagră,
C-aceea i-a dat otravă18

Unele motive cum sunt cele ale raiului și iadului le-am cules și noi în Plaiul 
Cloșani unde le-am găsit integrate în „Cântecul zorilor”:

Și dădui de-o cărărușe
De mergea la iad la ușă. 
Parc-am avut un păcat
Găsii iadu descuiat, 
Ce-am văzut m-am spăimântat:
Trupuri negre și pârlite,
De părinți afurisite,
De popa nespovedite, 
Fete sulemenite
Și cu dracu potrivite19

Anumite texte sunt frânturi de baladă, așa cum se poate observa în „Cine 
m-a sărutat” în care portretul voinicului este construit după modelul ciobanului 
mioritic:

Un voinic înalt
Nalt cât și un brad;
Sprâncenele lui
Pana corbului;
Mustăcioara lui
Spicul grâului;
Ochișorii lui 
Mura câmpului;20

Altele sunt cântece lirice, doine de o mare frumusețe, care circulă și astăzi în 
folclorul nostru:

Pelin beau, pelin mănânc,
Sara pe pelin mă culc.
Dimineața când mă scol,
Cu pelin pe ochi mă spăl.
Mă căznesc de este o vreme
Să fac din pelinaș miere,

18 Text 364, p. 304
19 Text 358 (Rai-Iad), p. 300
20 Text362 (Cine m-a sărutat), p. 302
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El, pustiul e tot fiere!
Mă căznesc de este un an
Să fac din pelin zahar,
El, pustiu,-i tot amar!21

Majoritatea textelor cuprinse în această categorie sunt scurte, frânturi de 
cântece vechi cum este „Cucule, pană galbenă” sau „Revecuțo, lele” ori simple 
strigături care consemnează realități din lumea satului:

Nu te uita drept la mine
C-or gândi că ne-avem bine.
Dar uită-te- ncrucișat,
C-or gândi că ne-am lăsat.22

– Bădiță cum te-am urât
Aseară dintr-un cuvânt!
– Tu, mândruță să mă ierți,
C-așa fac oamenii beți.23

Capitolul ghicitori cuprinde 32 de piese, unele de mare expresivitate tocmai 
prin limbajul lor licențios:

Roșia tatei pe neagra mamei
(Focul și căldarea)24

Dinainte-nfigu-ți-o
Dindărăt dirigu-ți-o
(Opinca)25

Foarte interesant mi s-a părut capitolul X, intitulat „Schițe”, în care este pre-
zentat obiceiul numit „înfârtățitul sau însurățitul” pentru care autorul utilizează 
experiența copilăriei petrecute în județul Mehedinți. De la început Bibicescu ține 
să clarifice semnificația cuvântului „Fârtat” disociindu-se de Vasile Alecsandri, 
care în culegerea sa „Poezii populare ale românilor” îi dădea, fără nicio logică, 
explicația de „bastard” (fără tată). După ce analiza mai multe texte poetice și în 
proză, Bibicescu concluziona:

Dicționarul budan, iacă cum explică această vorbă:

21 Text 361 (Pelin beau), p. 301
22 Text 388 (Nu te uita drept la mine), p. 316
23 Text 390 (Bădiță cum te-am urât), p. 317
24 Text XXVI, p. 350
25 Text XXXII, p. 351
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Fârtat: soț, ortac, de la frate.
Deci nicio legătură sau asemănare, fie de sens, fie etimologică, cu „bastard„ 

sau cu „fără tată.”
„Fârtat” are corelativ feminin forma „surată”26

Cercetătorul, chiar dacă se afla pe un teren mai puțin cunoscut, al limbii și eti-
mologiei, exprimă o părere de bun simț arătând că cele două cuvinte au circulat 
în toate țările române și că sunt legate de anumite obiceiuri care se mai păstrează 
încă în zona mehedințeană, dar și în Munții Apuseni. Curios lucru la acest om cu o 
pregătire economică incontestabilă, să cunoască obiceiurile de pe cuprinsul țării 
și să fi citit lucrarea lui Teofil Frâncu și G Candrea: „Românii din Munții Apuseni” și 
să poată concluziona:

Și de fapt tot mai există un obicei, o solemnitate „înfrățitul și însurățitul”, o 
solemnitate care în județul Mehedinți se practică în toți ani și în munții Apuseni din 
Transilvania de asemenea.

În județele vecine cu Mehedințiul, ca Doljul și Gorjul nu am dat de urme de 
această solemnitate, deși cuvintele fârtat și surată există. În partea de dincoace de 
Olt a României nu e nimic și peste Milcov negreșit că nu e, de vreme ce Alecsandri, 
cunoscătorul adânc al poporului, admiratorul entuziast al lui și culegătorul cel 
mai stăruitor și cu dragoste al mărgăritarelor poetice populare, n-ar fi putut să nu 
cunoască acest obicei, dacă el ar fi existat și dacă l-ar fi cunoscut n-ar fi atribuit 
cuvântului Fârtat un înțeles atât de străin de el.27

Aceste considerații de bun simț dovedesc o bună cunoaștere a întregului 
areal românesc și un simț analitic al unei minți lucide care nu vrea să tragă con-
cluzii pripite.

Ceea ce m-a impresionat și mai mult este descrierea cu lux de amănunte a 
acestui obicei pe care l-am prezentat și noi, așa cum l-a descris interpretul de 
muzică populară Ion Dumitrașcu, și cum se petrecea concret în vremea copilăriei 
sale.28

Mărturisesc că Bibicescu impresionează prin simplitatea și acuratețea pre-
zentării și realizează una dintre cele mai frumoase pagini etnografice din întreaga 
sa lucrare, care ar putea fi utilizată drept model pentru reconstituirea unor obice-
iuri care s-au stins:

„Am practicat ca copil (sic) înfârtățitul și am în București pe fărtatul meu, 
domnul profesor Gârbea. M-am adresat la dânsul, spre a reconstitui împreună, în 
toata a ei întregime și amănunțimi, serbarea înFârtățitului; am făcut apoi amân-
doi apel și la mai tineri decât noi, care s-au înFârtățit mai de curând. Iaca dar ce 
este la Mehedinți – și în special în Severin –„înfârtățitul” și „însurățitul”:

Luni, după Duminica Tomei, spre seară, familiile orașului ies afară la câmp, 
26 I G Bibicescu, Înfîrtătit, – însurățit (schiță), în op. cit., p. 335
27 Ibidem, p. 336
28 C Boteanu, M Borloveanu, Ponoarele. Studiu monografic, Ed. MJM, Craiova, 2002, p. XXX
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însoțite de copiii lor, pentru înfârtățitul și însurățitul acestora. Locul destinat aces-
tei petreceri – îmi scrie Al. Bîcleșanu, absolvent al gimnaziului real din Severin – 
este o câmpie acoperită cu un covor de verdeață. În apropiere se află turmele 
ciobanilor; mielușeii zburdă prin iarbă, zbenguindu-se pe lângă mamele lor. În 
apropiere de această câmpie, se află o tânără pădure numită Crihala.

De cu ziua, ba chiar și în zilele precedente, se fac pregătiri prin familii, pre-
gătiri ce constau mai ales în „încondeiare” de ouă, pe care mamele sau scriu 
ceva, sau le împodobesc cu diferite figuri executate cu un condei special muiat 
în ceară; apoi astfel încondeiate le roșesc. Căldura apei cu băcan roșu topește 
ceara, roșește ouăle, afară de părțile ce au fost încondeiate care rămân albe. De 
dimineață, luni după Duminica Tomei, copiii aleargă în toate părțile, spre a culege 
smicele de salcă (salcie) pentru coroane. Astfel pregătiți, după prânz, își iau 
cununile, ouăle încondeiate, puțină sare – toate obiecte necesare la înFârtățit și 
însurățit – și pornesc la câmp împreună cu părinții. În timpii din urmă, îmi afirmă 
tânărul Bîcleșanu, sarea ar fi fost înlocuită de unii cu zahăr și mai adaoge că, la 
câmp, sunt întâmpinați de unul sau două comitete de tineri, cu muzici care cântă 
diferite arii. Apoi fiecare merge la casa comitetului și dă o sumă oarecare de bani, 
după voință. Pe vremea noastră, nu existau nici comitete, nici contribuire de bani. 
Ajunși la locul destinat, însurățitul și înfârtățitul se începe în modul următor:

1) Se face o horă „mândră și frumoasă”, la care iau parte toți, mari și mici, 
părinți și copii, aceștia din urmă, băieții și fetele, ținându-și coroanele de salcie 
pe antebraț.

2) După câtva timp, copiii se desprind din horă, lăsând numai pe cei mari să 
urmeze jocul și se retrag: băieții cu băieți, fetele cu fetele.

3) Întocmiți apoi în grupe de câte doi băieți sau două fete, își pun coroanele 
pe cap și încep înfrățirea în modul următor: 

Mai întâi, schimbă unul cu altul câte un ou din cele frumos încondeiate. Apoi, 
cel mai mare băiat sau fată, își scoate coroana de pe cap și o prezintă orizontal 
celuilalt, care – la rândul său – prezintă p-a sa în același chip, însă răzimată pe 
vârful degetelor și pe antebraț, așa cât podul palmei e încununat de cele două 
coroane.

În palmă e sare. Atunci, se ține următorul dialog. Cel care are sare în mână 
întreabă pe celălalt:

– Îmi ești frate pân’ la moarte?
Și acesta răspunde:
– Îți sunt:
Apoi se pleacă și atinge cu limba sarea din mâna celui care a întrebat.
Aceasta se repetă de trei ori, întorcând coroana pe partea cealaltă, de fiecare 

dată. 
Celălalt face asemenea, adică după fiecare întrebare, linge și el sare din mâna 

celuilalt, de trei ori d-a rândul. După aceasta solemnitatea fiind sfârșită, legătura 
stabilită, își pune fiecare coroana pe cap, scutură sarea din mână, se iau în brațe și 
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se învârtesc unul pe altul iarăși de trei ori. Fetele urmează tot astfel, întrebuințând 
însă dialogul următor:

– Îmi ești surată pân’ la moarte?
– Îți sunt.
Așa se petrece la Mehedinți înfărtățitul și însurățitul.”29

Nu mai puțin documentat este celălalt studiu, numit „Sînt- Toaderul” în care 
Bibicescu se oprește asupra aceluiași obicei, așa cum se practica el în Munții 
Apuseni și citează din lucrarea lui Teofil Frâncu și G. Candrea menționată mai sus 
arătând că frăția de cruce se realizează în tinerețe, până la vârsta de 10–16 ani, 
oricum înainte de căsătorie și după ce s-au prins numai „moartea îi mai poate 
despărți”. Obiceiul este menționat într-o serie de localități de pe Crișul Alb: 
Grohot, Tomnatic, unde se înfigea un spin în vârful degetului pentru a se amesteca 
sângele care sigila de fapt această frăție. În ținutul Târnavelor la Londroman sau 
Lunca acești frați de cruce cum se mai numesc își ziceau veri, iar în zona Sibiului, 
în comuna Săcel frăția se realiza la Sf. Toader când tinerii se adunau lângă un pom 
și își făceau un jurământ după care schimbau între ei niște colăcei făcuți în casă 
(colăceiii de Sântoader):

– Frate, frate, până când mi-i fi tu frate?
– Ți-oi fi frate pân’ la moarte.
Jurământul putea să ia și altă formă:

Eu ți-oi fi frate
Până la moarte
M-oi lăsa de pîne
Și de sare mai bine, 
Decât să mă las de tine30

Cercetătorul arată că existau și altfel de înfrățiri cu caracter juridic, prevăzute 
în dreptul roman fiind ilustrate prin cuvintele lui Valeriu Maxim:

La romani semnul caracteristic al amiciției era amestecul sângelui din ranele 
celor doi amici, cu hotărâre de-a muri unul pentru altul 31

A doua formă de frăție era atunci când cei doi mîncau dintr-o turtă în formă 
de cruce, așa cum menționa filologul B.P. Hașdeu, referitor la Ștefan Tomșa care 
s-a înfrățit cu unul pe nume Dumitru:

Au mâncat dintr-o turtă făcută în forma crucei, ceea ce la ei se privește ca 
alianța cea mai sfântă32

Tot pe Hașdeu îl citează ți atunci când prezintă și frăția de moșie pe baza 
unui hrisov din anul 1577, o solemnitate care se întărea la biserică prin prezența 

29 I G Bibicescu, op. cit., p. 338
30 I G Bibicescu, op. cit., p. 340
31 Ibidem, p 341
32 Idem
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preotului care-i întreba dacă înfrățirea se făcea de bună voie. Aceste informații 
despre înfrățire preluate din studiile lui Hașdeu asupra fenomenului ilustrează 
o foarte bună documentare și în același timp o tendință specifică omului de 
formație științifică, aceea de a epuiza problema. 

Până și „Notele”, capitolul final al lucrării, prezintă o importanță deosebită 
prin meticulozitatea cu care sunt întocmite, rigoare care merge până la cerceta-
rea elementului etimologic, tocmai pentru a arăta că românii și-au păstrat identi-
tatea națională și că destul de puține elemente de influență maghiară au pătruns 
în creațiile noastre populare.33

Dar respectul cercetătorului pentru materialul cules și pentru cei care i-au 
furnizat acest material se poate observa din acribia cu care a făcut totul refuzând 
pur și simplu să intervină în text, chiar atunci când o putea face cu ușurință, după 
cum o demonstrează altă consemnare:

Aș fi putut numai printr-o mică schimbare să înlocuiesc aceste două versuri prin 
alte două rimate, dar având același sens. Aș fi putut să pun în locul celor două de 
sus pe acestea:

Că tata meu d-o trăi
Alți voinici ne-or mai veni 
Sau
Că tata meu d-o trăi
Și alți frați ne-o dărui
care ar fi putut trece ca populare, fără să schimbe nimic în ideea ce trebuiau să 

exprime. N-am făcut-o însă pentru două cuvinte.1). pentru că n-aș mai fi fost cule-
gător conștiincios, ci autor și 2) pentru că dacă aici și în alte locuri aș fi complinit lip-
surile sau aș fi dres versurile-chiar dacă prin dregere nu le-aș fi stricat-cititorul n-ar 
fi văzut atât de limpede, cât aș fi putut eu să văd că urgent este a se culege din gura 
poporului, mărgăritarele închipuirei lui, căci zi cu zi ele dispar, cu moarte bătrânilor 
care le știu și o mare și prețioasă avuție națională se pierde.

După ce face câteva considerații valabile asupra materialului cules, cercetă-
torul concluzionează:

Aș putea să mă opresc aici. Dar nu, căci îmi par necesare câteva observațiuni 
asupra limbei prin care se dovedește nu numai unitatea genetică a poporului 
român, ci și o unitate în cultura lui, în lungul curs de veacuri cât a trăit în Dacia. 
Într-adevăr, limba românului de peste munți este aceeași, în esența ei, ca a celui de 
dincoace.34 

33 În sfârșit din cântecele culese în diferite localități de peste munți și cuprinse în colecțiunea de 
față, se va vedea faptul important că chiar puținele cuvinte maghiare adoptate și utilizate de 
români nu au o circulațiune generală și că sunt întrebuințate unele în unele locuri și altele în alte 
cercuri. Aceste considerațiuni vădesc cât de minimă a fost înrâurirea limbei maghiare asupra cele 
românești, deși o mie de ani trăit-au alături români și maghiari. I G Bibicescu, op. cit., p. 356

34 Prefață, la volumul Poezii populare din Transilvania, București, Ed. Minerva, 1970, p. 27
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De fapt acesta era scopul întregii demonstrații, susținerea unității limbii care 
se cimentează „pe tulpina bătrână de veacuri, dar neguroasă și necontenit vlăs-
tărind”. Sfatul cercetătorului este să fie adunate cântecele, ghicitorile, basmele și 
toate creațiile populare de la oamenii bătrâni, adevărate „arhivele vii” pentru că 
odată cu ei se pierd și aceste valori:

Astfel pe fiecare an, s-ar aduna o prețioasă comoară care, încredințată unei 
societăți de folclor ce s-ar întocmi românească și ca formă și ca fond și ca idee și ca 
simțimânt…35și ar tipări-o, am avea curând o monumentală arhivă a simțirilor și 
însușirilor poporului român, adică cea mai prețioasă și măreață carte cu totului tot. 

Ovidiu Bârlea arăta că I. G. Bibicescu a avut și intenția de a aduna basmele, 
dar „o colecție veche de basme a fost arsă în 1893”, doar unul singur fiind publicat 
într-un periodic36. Și folcloristul I. C. Chițimia, cel care a prefațat a doua ediție a 
lucrării apărută la Editura Minerva din București în anul 1970 sub îngrijirea Mariei 
Croicu avea cuvinte de apreciere la adresa cercetătorului mehedințean:

Este regretabil că unele materiale, precum colecția de basme, s-au pierdut 
după înseși spusele autorului, pentru totdeauna. Ce s-a păstrat îi face însă cinste 
și-l situează printre folcloriștii români de frunte.37

Așadar Bibicescu realizase și o colecție de basme care n-au avut această 
șansă de a vedea lumina tiparului. Probabil că ar fi rivalizat cu basmele culese 
de Petre Ispirescu și nu numai, dată fiind meticulozitatea cercetătorului. Trebuie 
să ne mulțumim însă și cu ce ne-a rămas, această culegere de folclor realizată cu 
un scop precis și folosită drept argument pentru a demonstra, în spiritul Școlii 
Ardelene, unitatea de neam a tuturor românilor:

Este de datoria noastră de a lucra spre a face cunoscut pe acei frați nu numai 
politicește, ci și în întregime, adică așa cum sunt în intimitate, în viața lor de toată 
ziua, în cugetările și aspirațiunile lor.38

Să nu uităm că această culegere este închinată „Ligii pentru unitatea cul-
turală a românilor” și ilustrează în mod cert solidaritatea cu românii de din-
colo de Carpați, reprezentând un dar neasemuit al fostului guvernator al BNR, 
la fel de important ca și biblioteca și colecția de monede și manuscrise pe care 
a lăsat-o severinenilor, circa 40000 de volume, (după aprecierea domnului Dan 
Buciumeanu). Prin acest tezaur de spiritualitate I. G. Bibicescu și-a legat pentru 
totdeauna numele atât de sediul administrativ al județului, cât și de românii de 
dincolo de Carpați, după cum de altfel mărturisea în „Actul de danie”:

Rog pe cetățenii severineni să aibă grijă de dania mea pe care le-o fac din dra-
goste fiiască și din fierbintea dorință de a contribui la înălțarea generațiilor viitoare 
ale iubiților mei olteni și fraților din ținuturile de peste munți împreunați acum cu 
noi în de secoli doritul stat național românesc. Dorința mea este ca la modesta 

35 Ibidem, p. 30
36 O Bârlea, Istoria folcloristicii românești, București, Ed. enciclopedică., 1974, p. 31
37 Prefață, I. G. Bibicescu și folclorul din Transilvania, p. 414
38 Ibidem
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bibliotecă pe care o dăruiesc să se adauge daniile altora, în bani sau în altă avere, 
spre a se putea dezvolta o mare bibliotecă în care să se poată citi și din care să 
se poată împrumuta cărți folositoare în toate ținuturile învecinate și astfel să radi-
eze dintr-însa răspândirea culturii și a științei. Prin aceasta s-ar realiza cea mai vie 
dorință a vieții mele.39

Din aceste cuvinte răzbate modestia, dar și patriotismul celui care face 
donația. Atunci când le citești parcă auzi cum răsună Testamentul Văcăreștilor: 
„Urmașilor mei Văcărești/Las vouă moștenire/Creșterea limbei românești/Ș-a 
patriei cinstire”.

Căci cel mai important lucru pe care îl poate face un om în existența lui 
pământească este cinstirea patriei și jertfa pentru prosperitatea acesteia. Așa 
a făcut și acest Guvernator al BNR un om modest care nu și-a uitat originea și 
județul din care s-a desprins și a avut șansa de a se stinge cu mulțumirea sufle-
tească a omului onest care a apucat să-și vadă împlinit idealul, acela de a vedea 
România parțial întregită, după cum mărturisea:

Anul 1918 a dat în sfârșit, satisfacerea credinței nestrămutate ce-am avut și 
manifestat în izbânda cauzei noastre și am văzut România întregită în granițele ei 
naturale etnice.40

39 Publicat în Monitorul Oficial, nr. 86/22 iulie,1921, București, Ed. Imprimeria Statului, 1921.
40 I. G. Bibicescu, Opt ani în Banca Națională a României, București, 1921, p. 35, apud V. Tătaru, 1918 

în volumul Corespondență, Ed. Radical, 1996, p. 159
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DRAGOSLAVELE – O MONOGRAFIE 
INTERBELICĂ DE REFERINȚĂ

Filofteia Pally

Abstract: Ioan Răuțescu, priest and historian, was born in Dragoslavele-
Muscel in 1892 and died in 1974. He made his studies at the Central Seminary in 
Bucharest (1905–1913) and at the Faculty of Theology in Bucharest (1927–1931) 
and served as a priest in Dragoslavele (1914–1968), being ordained an iconom 
stavrofor.
He has done numerous local history researches, editing some of the most exten-
sive monographic works (Dragoslavele, Topoloveni, Campulung, Nãmãiești 
Hermitage, Churches from Rucar, Churches from Boteni); he was also a good 
specialist of local folklore.
Still from the preface of the work we fiind that this is the second volume of 
Muscelul nostru (Our Muscel), C. Rãdulescu-Codin, presenting his co-author, 
priest Ioan Rãuþescu, as „a modest apostle from the villages (who), besides the 
detailed knowledge of his village, the power of labor, the diligence and the skill 
he proved (he knowse specially the old Romanian writing) – shows ... what can 
they do, when are united to the good deed, the twolights of thevillages „.
To be published in an almost complete form, the authors mention that „we have 
made some sacrifices over our powers, seeking to give in the facsimiles some 
old works and old acts, interesting for their writing and content, as well as for 
the image of the icon of the times past”.
The sources of information and documentation used are mentioned: old docu-
ments, kept by the Administration of the Dragoslave the work of the teacher 
Iosif Catrinescu, the Geography of Dragoslavele, published in 1902, in Vointa 
Muscelului; personal documents of local families, which refer to the activity 
of the customs in Dragoslavele, here being the passage between Transylvania 
and Wallachia. These documents are also important with the information on 
the departure of the villagers to Moldova, Ardeal (Transylvania) and Ilfov, where 
they founded new villages. The authors note the unparalleled wealth in histori-
calt estimonies, revealed by these numerous writings, and which outlines „the 
godliness of the ancestors and thepurity of pastmorals”. Withmodesty, they 
acknowledge the limits of their research and warmly pay tribute to the insti-
tutions and people who funded the printing of the volume: Obștea moșnenilor 
dragosloveni (freeholders congregation of Dragoslavele), The Romanian Royal 



152   |  FiloFteia pally

Society of Geography, Dragoslave Saints Peter and Paul Cooperative,The Ministry 
of Public Instruction, Federala Negru-Voda, Câmpulung and priest Alexandru 
Georgescu from Vlãdești. The monograph, comprising 432 pages, is structured in 
eight chapters with many subchapters.
Keywords: priest, historian, Dragoslavele-Muscel

Cuvinte cheie: preot, istoric, Dragoslavele-Muscel

Comuna Dragoslavele este situată în marginea nord-estică a județului 
Argeș, la limita cu județele Brașov și Dâmbovița, fiind așezată la poalele Munților 
Leaota, pe malurile Dâmboviței. Este străbătută de șoseaua națională DN73 care 
leagă  Pitești de  Brașov și care, aici, se ramifică în șoseaua județeană DJ725 ce 
duce spre sud, la Stoenești  (unde se termină în DN72A). 

Aproape unit cu Rucărul, satul Dragoslavele se lungeşte chiar pe malul 
Dâmboviţei. De aici, şoseaua lasă valea râului în stânga, urcă mult şi merge de-a 
curmezişul coastelor împădurite, până la Mausoleul de la Mateiaş. De pe vârful 
acestui deal, pe care s-a ridicat monumentul în amintirea eroilor Primului Război 
Mondial, se zăreşte întreaga vale a Câmpulungului.

Recensământul din 2011 precizează că populația comunei Dragoslavele se 
ridică la 2.613 locuitori, în creștere față de recensământul anterior, din 2002, când 
se înregistraseră 2.549 de locuitori.  Majoritatea locuitorilor sunt români  (76,12%), 
la care se adaugă o minoritate de romi (21,24%).  Din punct de vedere confesional, 
majoritatea locuitorilor sunt ortodocși  (89,51%), înregistrându-se și creștini după 
evanghelie  (6,66%). Pentru 2,6% din populație, nu este cunoscută apartenența 
etnică și confesională. 

Drumul până la Dragoslavele e pitoresc străjuit de Mateiaş, Vârtoapele 
şi creasta Pietrei Craiului. Aflată la o distanţă de 18 km de Câmpulung Muscel, 
comuna face parte dintre aşezările de depresiune intramontană. Conform legen-
dei, Dragoslav ar fi fost una dintre căpeteniile militare ale lui Negru-Vodă. După 
victoria purtată împotriva tătarilor, la Cetăţeni, voievodul a răsplătit vitejia 
căpitanilor săi – Costea, Badea şi Dragoslav –, cu proprietăţi „cât pot cuprinde 
cu privirea”. De aici, localităţile Coteneşti, Bădeni, Stoeneşti şi Dragoslavele. În 
secolele XV-XVI, Dragoslavele era şi punct vamal (Câmpulung a fost capitala Ţării 
Româneşti, în perioada 1330–1369), pe aici făcându-se legătura cu Germania, 
Italia, Polonia şi chiar cu Orientul, prin căile navigabile Dunăre-Argeş.

La sfârșitul secolului al XIX-lea, comuna făcea parte din plaiul Dâmbovița 
al județului Muscel și era formată doar din satul de reședință, cu 1104 locuitori. În 
comună, funcționau două biserici și o școală.  Anuarul Socec, din 1925, o consem-
nează situată în aceeași plasă, având 1864 de locuitori, în satele Dragoslavele și 
Valea Caselor și în cătunele Fundata și Lunca Gârții. 

În 1950, comuna a fost transferată raionului Muscel, din regiunea Argeș iar în 
1968, a trecut în administrația județului Argeș. 
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Pe teritoriul comunei Dragoslavele, se află trei monumente istorice de arhi-
tectură, de interes național:  biserica de lemn „Sfântul Gheorghe” a schitului 
Dragoslavele   (sfârșitul secolului al XVII-lea, strămutată aici, din 1949);  biserica 
„Adormirea Maicii Domnului”-Joseni   (1661) și  biserica „Înălțarea Domnului”- 
Suseni  (1745). 

În Joseni-Dragoslavele, lăcaşul ctitorit, la 1661, de voievodul Grigore Ghica, 
una dintre cele mai vechi biserici din zona de nord a Muscelului, are o poveste 
impresionantă: în vremea Primului Război Mondial, aceasta a fost transformată 
de nemți în lagăr pentru soldații români, căzuți prizonieri. „De la facerea ei, bise-
rica a stat multă vreme nepictată, până în jurul anului 1800 iar, în timpul Primului 
Război Mondial, din cauza transformării bisericii în lagăr, picturile realizate între 
timp au avut mult de suferit din cauza fumului. În cele 45 de zile în care au fost 
ţinuţi aici, pentru a supravieţui frigului, soldaţii români, luaţi prizonieri de nemţi 
şi exploataţi crunt pentru realizarea infrastructurii – munciţi până la epuizare şi 
hrăniţi o dată la două zile –, au ars, în sfântul locaş, tot ce-au apucat şi ei: mobili-
erul bisericii, străniile, cărţile şi tâmplăria”, povestea preotul lăcaşului, Gheorghe 
Cârstina. Sub covoare, sunt vizibile urmele focurilor aprinse în sfântul lăcaş, acum 
un secol, de prizonierii lagărului fascist. „Era în perioada octombrie-noiembrie, 
însă la noi, în zona asta, din octombrie este foarte frig. Trebuia să se încălzească şi 
ei cumva, altfel ar fi pierit, aşa slăbiţi cum erau, sărmanii. Astfel, s-a afumat toată 
pictura bisericii, de nu s-a mai înţeles nimic din ea.”

Prin 1927, pe vremea când primul patriarh al României, Miron Cristea, era 
mitropolit primar, devenea şi cetăţean de onoare al comunei. Fusese primit cu 
ospitalitate şi cazat la vila unui boier local, arhitectul Dimitrie Dima, o somitate 
a arhitecturii româneşti şi internaţionale, după ce, la întoarcerea de la Braşov, a 
rămas aici, în pană, cu trăsura. A fost încântat de locurile acestea și de primirea 
făcută de dragosloveni, Obştea dăruindu-i patriarhului trei hectare iar, din 1928, 
și vilele de la Dragoslavele. Preoţimea musceleană i-a mai construit, aici, încă o 
vilă, în care patriarhul şi-a făcut reşedinţa de vară. În semn de recunoștință, patri-
arhul a dispus repictarea pereţilor bisericii, incluzând chipul regelui Mihai (care îl 
însoțea, adesea, la Dragoslavele) alături de al său, într-o frescă realizată pe pere-
tele din stânga.

„Pictura a fost realizată de către Ioan Dogărăscu din Rucăr, un ucenic al mare-
lui pictor bisericesc, Belizarie. Trebuie adăugat că patriarhul a adus din Elveţia 
zece vaci de rasă, pe care le-a dăruit sătenilor, cu obligaţia ca fiecare, la rândul 
lui, să doneze o viţică altei familii. De asemenea, din ordinul său, a fost asfaltată 
comuna, Dragoslavele fiind prima localitate electrificată din mediul rural”, poves-
tea părintele. Regele Mihai, în prima şi scurta sa domnie, a trecut de câteva ori prin 
sfântul lăcaş. „Cei mai în vârstă, pe care eu i-am prins în viaţă îşi aminteau de vre-
murile când regele, copil fiind, venea aici. Adesea, demnitarii din vremea în care 
patriarhul era prim-ministru veneau împreună cu Regele Mihai, la Dragoslavele 
şi făceau aici şedinţele consiliului de miniştri. Înainte de întrunirea propriu-zisă, 
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se opreau la bisericuţa aceasta, unde să făcea un tedeum, o rugăciune de mulţu-
mire adusă lui Dumnezeu şi abia apoi mergeau la reşedinţa patriarhului, cu regele 
Mihai şi staff-ul care-i însoţea”, mai povesteşte părintele. 

Foto 1. Frescă, Biserica din Joseni – Dragoslavele

Foto 2. Biserica Adormirea Maicii Domnului

Pictura Majestății Sale a rezistat până la alungarea sa din țară, când s-a 
dispus ca portretul să fie distrus. Din fericire, preotul paroh Ioan Pârvu a salvat 
fresca, acoperind-o cu o soluţie specială, o culoare făcută cu un clei de oase, care 
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se lipea pur şi simplu, fără să denatureze în vreun fel pictura, dar o acoperea inte-
gral. Astfel, s-a păstrat ascunsă zeci de ani, până când preotul Ioan Pârvu, în ulti-
mele clipe de viață, a mărturisit secretul părintelui Gheorghe Cârstina. Cu puţin 
timp înainte de căderea comunismului, preotul Cârstina, la rândul său pictor şi 
restaurator, a redat lăcaşului pictura ascunsă vreme de cinci decenii. 

Bisericuţa-lagăr mai are și alte taine, pe care preotul Gheorghe Cârstina le-a 
descoperit: câteva însemnări ale primilor elevi ai şcolii de la Dragoslavele, şcoală 
care a funcţionat în tinda bisericii. „Când am restaurat pictura, s-a decojit o parte 
din grundul care a fost dat la suprafaţă şi am observat acolo nişte semne, nişte 
zgârieturi care nu păreau întâmplătoare. Am băgat un şpaclu și, sub stratul de 
grund, am găsit o scriere. Este vorba de o scriere de la prima şcoală care a funcţi-
onat aici în anul 1687. Am aflat multe de la bătrânii satului. Mama unui învăţător 
de aici a trăit 103 ani şi aflase de la bunica ei că în şcoala din tinda bisericii, copiii 
stăteau pe nişte băncuţe săpate în zid, iar învăţătorul stătea pe un scaun din lemn 
cu trei picioare şi avea o măsuţă plină cu nisip foarte fin, pe care copiii scriau cu 
un beţişor, după care îl nivelau cu un arc foarte fin. Ei au scris însă şi pe peretele 
acesta, unde au desenat păpuşi, jocuri. Copiii aceştia erau pregătiţi pentru a lucra 
la vamă, pentru că aici, la noi, funcţiona o vamă. Era nevoie să ştie limbi străine, 
să poată descifra un paşaport de trecere prin vamă etc.”, mai povesteşte preotul 
Gheorghe Cârstina. 

În lăcaşul de la Dragoslavele, se găseşte şi o sculptură de la catapeteasma 
Bisericii Sărindari, din Bucureşti, numită şi Biserica coconilor, cea mai mare cate-
drală a Capitalei, în care se botezau fiii de domnitori. „La cutremurul din 1898, 
când biserica s-a dărâmat, catapeteasma a fost recuperată, protejată un timp şi 
apoi adusă, la dispoziţia patriarhilor, la Dragoslavele şi Rucăr (împărţită). Foarte 
puţină lume ştie despre piesele acestea. Nimeni nu s-a mai interesat de ele, deşi 
este o lucrare veche de câteva sute de ani. Eu, unul, m-am îngrijit cum am putut 
de ea, ca să n-o mănânce moliile şi cariile”, mai spunea preotul. 

În biserică, se mai află, de asemenea, şi o icoană despre care se crede că este 
făcătoare de minuni, pentru că de ea este legată mărturia unui soldat român, 
supravieţuitor al lagărului fascist, care, la ceas de deznădejde, a avut o viziune cu 
Sfântul Nicolae coborând către el şi spunându-i că va scăpa teafăr din lagăr, aşa 
cum s-a şi întâmplat.

Reşedinţă a patriarhilor, Schitul Dragoslavele, înfiinţat de primul întâistătă-
tor al Bisericii Ortodoxe Române, Miron Cristea, a dobândit statutul de schit,odată 
cu aducerea frumoasei biserici din lemn, în timpul lui Justinian Marina. Cel de-al 
treilea patriarh al României l-a îndrăgit pentru vecinătatea cu ţinuturile natale, 
dar şi pentru frumuseţea, simplitatea şi pacea locului.1

Patriarhul Miron Cristea a inițiat efectuarea unor lucrări de reparaţii şi 
modernizare a imobilelor şi parcului, dispunând şi construcţia unei a treia clădiri 

1 Nicoleta Olaru, Dragoslavele Patriarhului Iustinian, ziarul Lumina/26 martie 2017.
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care deserveşte stăreția. Celelalte două construcţii, care existau deja, sunt cea 
a Reşedinţei patriarhale şi a chiliilor cu trapeza. Aşezământul a devenit loc de 
popas pentru patriarhul care călătorea, deseori, în Transilvania.

În anul 1947, când se dorea schimbarea destinaţiei aşezământului de la 
Dragoslavele în sanatoriu, a intervenit Patriarhul Justinian Marina care, prin fer-
mitatea şi autoritatea care îl caracterizau, l-a salvat, trecându-l în administrarea 
Arhiepiscopiei Bucureştilor. Totodată, patriarhul a început, pe cheltuiala proprie, 
ample lucrări de modernizare a clădirilor şi a incintei. 

În 1949, Patriarhul Justinian a transformat aşezământul în schit, pe care 
l-a înzestrat cu o frumoasă biserică de lemn, aşezată pe versantul drept al râu-
lui Dâmboviţa, în parcul Reşedinţei patriarhale. Biserica, cu hramul „Sfântul 
Gheorghe“, a fost construită, la sfârşitul secolului al XVII-lea, în stil maramure-
şean şi a fost inițial dusă de la Borşa la Predeal, fiind o vreme loc de rugăciune şi 
meditaţie pentru tinerii din „Straja Ţării”, organizaţie înfiinţată de Carol al II-lea. 
Când s-a strămutat, biserica a fost dezmembrată bucată cu bucată şi refăcută la 
Dragoslavele, sub supravegherea meşterului Dumitrescu, ca să fie „loc de recule-
gere şi primire a delegaţiilor străine”. 

Foto 3. Biserica Sfântul Gheorghe



Dragoslavele – o monografie interbelică de referință  |  157 

Foto 4. Interior, Biserica Sfântul Gheorghe
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Foto 5. Interior, Biserica Sfântul Gheorghe

Pictura bisericii este cea originală, în stil ţărănesc. Sfinţirea s-a făcut pe 21 
august 1949, de către un sobor de ierarhi, preoţi şi diaconi. Atunci a fost hiro-
tonit întru arhiereu preotul Teofil Herineanu, venit de la greco-catolici, pentru 
Episcopia Vadului, Feleacului şi Clujului. Între anii 1950 şi 1960 în cadrul aşeză-
mântului, a funcţionat o şcoală de cântăreţi bisericeşti.

„Patriarhul Justinian a îndrăgit mult Dragoslavele. Venea aici ca pe meleagu-
rile natale. Pentru odihnă şi pentru lucru. Se pare că ţinea aici şi şedinţele sino-
dale. Unele lucrări menţionează faptul că aici ar fi scris şi «Tâlcuirea Evangheliei şi 
cazaniile de peste an». Dăduse dispoziţie monahilor din schit să nu împiedice pe 
nimeni care venea să-i vorbească. Era apropiat de oameni”, precizează monahul 
Cosma Diaconu, care s-a documentat temeinic despre Schitul Dragoslavele, unde 
vieţuieşte din 20092.

Patriarhul Justinian a ajutat atât schitul, cât şi comunitatea satului 
Dragoslavele, pentru lucrări de canalizare și reparaţii la podul peste Dâmboviţa 
sau pentru noul sediu al Primăriei. A donat, de asemenea, scaunele pentru 
căminul cultural. Venea, de sărbători, la Biserica domnească Adormirea Maicii 

2 Cosma Diaconu, Monografia locaşurilor de cult din comuna Dragoslavele, teza doctorat, 2014.



Dragoslavele – o monografie interbelică de referință  |  159 

Domnului din sat şi stătea într-o strană, aproape de cântăreţ, cântând cu toată 
lumea. 

Schitul păstrează, la loc de cinste câteva lucrări donate cu dedicaţie, de 
patriarh, respectiv, o Evanghelie şi un Apostol, dăruite în anul 1966, şi un Triod, 
în 1970. De asemenea, o colecţie de studii teologice din timpul arhipăstoririi sale, 
precum „Ortodoxia”, „Biserica Ortodoxă Română” şi „Apostolatul social”, cu scri-
erile patriarhului.

În contextul Decretului din ’59, care avea drept scop distrugerea vieţii mona-
hale în România şi slăbirea considerabilă a poziţiilor economice şi sociale ale 
Bisericii, Patriarhul Justinian s-a retras, o vreme, la Dragoslavele, unde a pregătit 
un memoriu prin care solicita încetarea măsurilor represive. De asemenea, patri-
arhul a căutat, în timpul acesta, soluţii prin care urmărea să blocheze, discret 
şi cu tactul său caracteristic, măsurile luate de Guvern. Pentru a câştiga timp, a 
amânat convocarea Sfântului Sinod pentru luna decembrie 1958. Retragerea la 
schitul-reşedinţă a produs panică în rândul clericilor. Se vorbea că patriarhul are 
domiciliu obligatoriu sau că era deja arestat. 

O copie a memoriului patriarhului se păstrează în arhiva CC a PCR. Actul a 
fost depus de Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, Justinian, la Departamentul 
Cultelor, în data de 31 octombrie 1958 şi transmis, la 10 decembrie, spre lectură, 
lui Gheorghe Gheorghiu-Dej.

Documentul este extraordinar din mai multe puncte de vedere. În mod direct, 
se denunţă, punctual, măsurile adoptate împotriva Bisericii. Astfel, aflăm că fiii şi 
fiicele de preot erau discriminaţi în privința şanselor la studiu, iar părinţii lor tre-
buiau să se descurce cu un salariu redus şi în condiţiile creşterii considerabile a 
impunerilor pe veniturile parohiale. În cazul mănăstirilor, se reclama politica de 
sabotare a atelierelor mănăstireşti, care nu mai primeau comenzi din partea sta-
tului, dar nici a particularilor. La fel de rea devenise situaţia atelierelor eparhiale 
şi a tipografiilor. În plus, peste noapte, statul a început să vândă Bisericii materi-
ale de construcţii la preţuri mult crescute.3

Memoriul patriarhului stă mărturie despre un întâistătător demn şi respon-
sabil, care nu se ferea de confruntare, însă şi foarte diplomat, după cum arată 
modul în care solicită încetarea măsurilor represive, sugerând că cele petrecute 
au fost o neînţelegere, iar Guvernul şi Partidul Muncitoresc ar trebui să reia vechea 
„colaborare” cu Biserica. Nu sunt semne de laşitate sau naivitate, patriarhul fiind 
conştient de faptul că avea în faţă un „partener”periculos. 

În prezent, Schitul Dragoslavele este stavropighie patriarhală. Reşedinţa patri-
arhală a primit numele de Centrul social-cultural Miron Patriarhul, Dragoslavele.

În perioada 2008–2010, cu binecuvântarea Preafericitului Părinte Daniel, 
Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, şi cu sprijinul Consiliului Judeţean Argeş, 
s-au restaurat casele şi parcul Reşedinţei patriarhale şi s-au delimitat, printr-un 

3 Ibidem.
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gard, biserica şi parcul, de restul incintei. Drumul spre bisericuţa de lemn trece pe 
sub o frumoasă boltă de trandafiri. Pe 31 august 2010, a avut loc slujba de bine-
cuvântare a lucrărilor, oficiată de Preafericitul Părinte Patriarh Daniel, împreună 
cu un sobor de ierarhi, preoţi şi diaconi, în contextul împlinirii a 85 de ani de exis-
tenţă a Patriarhiei Române. Cu ocazia resfinţirii, Schitul Dragoslavele a primit un 
al doilea ocrotitor, pe Sfântul Prooroc Ilie Tesviteanul. În prezent, în schit, se nevo-
iesc trei călugări, stareţ fiind arhimandritul Pavel Toderiţă.

Pe lista monumentelor istorice, mai sunt înscrise și șapte cruci de piatră, 
clasificate ca monumente memoriale sau funerare: două cruci de piatră ale lui 
Lupu Vameșul (una din 1692, aflată în zidul curții Dima, de la nr. 590, alta din 1716, 
aflată pe dreapta șoselei, spre Rucăr); crucea lui Coman Pârcălabul (1724), aflată 
pe șoseaua Târgoviștei, în Valea Năcii, în troiță nouă; cea de pe Dealul Naca, în 
cimitirul creștin după evanghelie (1674); crucea din zidul casei lui Dumitru Arsu; 
cea din centru, din fața casei nr. 162 (ambele din 1632–1654) și cea de pe zidul de 
incintă al bisericii Înălțarea Domnului–Suseni (1665).

În rest, alte patru construcții din comună 
sunt incluse în  lista monumentelor istorice 
din județul Argeș,  ca monumente de interes 
local, toate aflate în satul Dragoslavele: casa 
Catrinescu (1848); casa Ologel (1880); școala 
(1886); ansamblul reședinței patriarhale, cu 
casa veche, anexele, parcul (toate trei datând 
din 1930) și casa nouă (1935).

Aceasta este comunitatea căreia i s-a 
dedicat una dintre cele mai interesante și 
valoroase monografii și căreia îi consacrăm 
tema prezentării ce urmează. În anul 1923, la 
Tipografia şi Librăria lui Gheorghe N. Vlădescu, 
din Câmpulung – Muscel, apărea volumul 
Dragoslavele, avându-i ca autori pe Constantin 
Rădulescu – Codin şi preotul Ioan Răuţescu.

Încă din prefaţa lucrării, aflăm că acesta 
reprezintă cel de-al doilea volum din seria 
Muscelul nostru, C. Rădulescu – Codin prezen-
tându-l pe coautor, preotul Ioan Răuţescu, ca 
pe „un modest apostol de la sate (care), pe 

lângă cunoaşterea amănunţită a satului său, puterea de muncă, hărnicia şi pri-
ceperea ce a dovedit (cunoaşte în special scrisul vechi românesc) – arată…ce pot 
face, când sunt uniţi, spre fapta bună, cei doi luminători ai satelor”4.

4 C. Rădulescu-Codin, Preot I. Răuţescu, Dragoslavele, Câmpulung, Tipografia Gh. Vlădescu, 1923, 
p. III.

Foto 6. Monografia 
Dragoslavele, pagina 1
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Foto 7. Preot Ioan Răuțescu

Pentru a fi publicată într-o formă aproape completă, autorii menţionează că 
„am făcut unele sacrificii peste puterile noastre, căutând să dăm chiar în facsimile 
unele hrisoave şi acte vechi, interesante pentru scrisul şi cuprinsul lor, precum și 
pentru chipul cum înfăţişează icoana vremurilor trecute”.5Sunt menţionate sur-
sele de informare şi documentare folosite: acte vechi, păstrate la Administraţia 
Obştii din Dragoslavele, lucrarea învăţătorului Iosif Cătrinescu, Geografia comu-
nei Dragoslavele, publicată în 1902, în Voinţa Muscelului; acte personale ale unor 
familii locale, în care se fac referiri la activitatea vămii din Dragoslavele, aici 
făcându-se trecerea dintre Ardeal şi Ţara Românească. Aceste documente sunt 
importante şi prin informaţiile privitoare la emigrările sătenilor către Moldova, 
Ardeal şi Ilfov, unde au întemeiat sate noi.

Autorii remarcă bogăţia fără seamăn în mărturii istorice, pe care le relevă 
aceste numeroase înscrisuri şi din care se conturează „evlavia strămoşilor şi 
curăţenia moravurilor din trecut”. Cu modestie îşi recunosc limitele cercetării 
şi aduc calde omagii instituţiilor şi persoanelor care au finanţat tipărirea volu-
mului: Obştea moşnenilor dragosloveni, Societatea regală română de geografie, 
Cooperativa Sfinţii Petru şi Pavel din Dragoslavele, Ministerul Instrucţiunii Publice, 
Federala Negru-Vodă, din Câmpulung şi preotului Alexandru Georgescu, din 
Vlădeşti.

Monografia, cuprinzând 432 de pagini, este structurată în opt capitole, la 

5 Ibidem.
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rândul lor având numeroase subcapitole. Într-o succintă prezentare și pentru a 
ilustra complexitatea enciclopedică a abordării, acestea sunt următoarele:

Capitolul 1 se referă la: Trecutul istoric, legende despre Schela şi Vama 
Dragoslavelor, mănăstirea din Câmpulung, o carte a bisericii din Făgăraş, 
Casele din Vamă, Cele 12 sate de sub ascultarea Schelei, Originea şi privilegiile 
Dragoslăvenilor, Emigraţiunile, năvălirile de peste munţi şi expediţiunile româneşti, 
Trecerea lui Carol XII, Cartea satului Rucăr şi Dragoslavele, Dragoslavele în timpul 
primului război, Ocupaţia germană, Pârcălabii satului, Legende, tradiţii şi amintiri, 
Crucile vechi din comună, Actele vechi din secolele XVII – XVIII – XIX, Alte lămuriri 
privitoare la trecut.

Atestaţi documentar din secolul al XIII-lea, dragoslovenii, împreună cu satul 
vecin, Rucăr, erau zonă de vamă, pe vremea când „Schela Dragoslavelor”, în tim-
pul domniei lui Vladislav, domn al Ţării Româneşti şi ban al Severinului, „concede 
Braşovenilor să plătească tricessimea pentru mărfurile de transport”, satul vecin 
fiind menţionat ca punct vamal în 1377, în privilegiul lui Ludovic I al Ungariei.

În secolele XV şi XVI vama din Dragoslavele este cunoscută mai mult sub 
numele de „vama de la Dâmboviţa”6, ea fiind amintită în numeroase hrisoave, 
găsite în arhiva cetăţii Braşov, date de Mircea Voievod, Vlad Voievod (Dracul) etc.
Jumătate din venitul Vămii din Dragoslavele mergea către Mănăstirea Câmpulung, 
iar cealaltă jumătate către Şcoala Domnească din Câmpulung, înfiinţată sub 
Antonie Vodă, în 1669.

Începând cu anul 1692, între sătenii din Rucăr şi Dragoslavele şi Mănăstirea 
Câmpulung apar neînţelegeri care, judecate de Divanul din 1706, duc la consfinţi-
rea, din nou, a vechilor danii stabilite de Matei Basarab şi Antonie Vodă. 

În vremea lui Constantin Brâncoveanu, din acelaşi venit al vămii, se acordau 
50 de taleri pe an pentru întreţinerea bisericii din Făgăraş, construită de domnitor, 
de către cele 12 sate, aflate sub ascultarea Schelei Dragoslavele: Nucşoara, Corbi, 
Corbşori, Slănic, Berevoieşti, Brătieni, Albeşti, Lereşti, Nămăieşti, Stoieneşti, Bădeni 
şi Coteneşti. Din aceste sate, se recrutau vameşii funcţionari cu bună reputaţie în faţa 
sătenilor, ei făcând parte din categoria acelora care dădeau danii bisericilor. De ase-
menea, sătenii se bucurau de privilegii, fiind scutiţi de dări prin hrisoave domneşti, 
în semn de recunoştinţă pentru ajutorul dat vameşilor. Astfel, un hrisov al lui Radu 
vodă, din octombrie 1622, îi scutea de toate dările: „să fie slobozi de grâu, de fân, de 
miere, de ceară, de bou, de cal domnesc, de oaie seacă, de dijma albinelor şi de opă-
cinaş, de banii de judeţ şi de cășerie şi de gorştină de porci şi de vinăriciu şi de toate 
slujbele şi de angaralele, pentru că sunt la drum şi au să păzească schela şi plaiul”.

Cele mai multe hrisoave sunt din vremea lui Matei Basarab şi ele subliniază 
că „sătenii dragosloveni au fost moşneni, apoi li s-au luat proprietăţile de unii 
boieri cari încercaseră să-i aducă în stare de rumânie.”7

6 Idem, p. 4.
7 Idem, p. 23.
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Multe dintre cărţile şi hrisoavele domneşti erau scrise pe pergament sau pe 
hârtie groasă, unele păstrându-se foarte bine, până astăzi, în arhive de familie.
Din unele acte, aflăm că, din cauza persecuţiilor şi a vremurilor grele, trei părţi din 
sătenii rucăreni şi dragosloveni s-au refugiat în comuna Soveja, judeţul Putna, pe 
la începutul secolului al XVII-lea, unde au format satele Rucăreni şi Dragosloveni, 
emigraţia fiind şi mai puternică în secolul al XVIII-lea, la începutul celei de-a doua 
domnii a lui Nicolae Mavrocordat (1718).

Alţi dragosloveni plecaseră, la sfârşitul secolului al XVI-lea, în Ilfov, întemeind 
comuna Bragadiru şi comuna Bragadiru – Bulgar. De asemenea, numeroase au 
fost emigrările în Ţinutul Bârsei, unde se găsesc și astăzi locuitori cu acelaşi nume 
ca al celor din Dragoslavele.8

Începând cu a doua jumătate a secolului al XVIII-lea, se înregistrează feno-
menul invers, revenirile fiind destul de dese, unii dintre aceştia fiind, probabil, cei 
din familiile care se strămutaseră odinioară. În această perioadă, se semnalează 
reîntoarceri în satele de pe Valea Argeşului şi Valea Dâmboviţei.

Un capitol aparte este dedicat perioadei septembrie – noiembrie 1918, din 
vremea Primului Război Mondial, Dragoslavele fiind teatrul unor lupte crâncene, 
de care a depins însăşi soarta neamului românesc şi în care au căzut sute de 
soldaţi. Precizăm că, aici, la Mateiaș, în 1916, a căzut primul erou al războiului, 
colonel Gheorghe Poenaru-Bordea, din Regimentul 30 Dorobanți9. Gospodăriile 
sătenilor au fost distruse, vitele sacrificate, fabrica de cherestea, arhivele şi biblio-
tecile şcolii, bisericii, primăriei, obştii şi băncii, de asemenea, distruse într-o mare 
măsură. A urmat perioada ocupaţiei germane – o etapă dificilă, de mari privaţiuni 
şi sacrificii – încheiată în noiembrie 1918.

În Capitolul al II-lea, găsim referiri la: Aşezarea geografică, Hotarele, Felul 
pământului, Munţii, Dealurile, Livezile de fâneţe, Apele curgătoare.

Situată în nord-estul judeţului Muscel, comuna avea o suprafaţă totală de 
12000 ha, relief muntos, mai mult de trei sferturi din acesta fiind acoperit cu 
păduri, îndeosebi din brad şi fag.10Munţii, aflaţi în proprietatea moşnenilor dra-
gosloveni, opt la număr, erau bogaţi în păduri şi păşuni.

Capitolul al III-lea se referă la Întinderea teritorială, populaţia şi mişcarea popu-
laţiei. Este vorba despre structura administrativă şi demografică a localităţii, care 
ne precizează că localitatea este formată din 4 sate, cu reşedinţa în Dragoslavele. 
Populaţia totală era de 1953 suflete, sau 436 familii, dintre care: 1933 români, 19 
italieni, un albanez. Românii sunt de religie creştin – ortodoxă, italienii sunt cato-
lici iar albanezul este mahomedan. Faţă de anul 1899, când populaţia era de 1415 
locuitori, se înregistrează o creştere demografică semnificativă.

Pe parcursul Capitolului IV, aflăm date interesante despre Situaţia economică 

8 Idem, p. 43.
9 Filip Lucian Iorga, Un cântec de lebădă. Vlăstare boierești în PrimulRăzboiMondial, 2016, 

București, EdituraCorint, p. 17- 18.
10 Idem, p. 140.
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a comunei, informaţiile oferite pornind de la relaţia de proprietate asupra pămân-
turilor şi împărţirea pe dramuri a proprietăţii (dramul mare este echivalent cu 
un hectar, dramul de pădure împreună cu dramul de păşune valorând un dram 
mare). 

Foto 8. Portretul lui N. Catrinescu, președintele Obștei sătești 

Aflăm că preţul de vânzare al pământului pentru livezi, înainte de război, era 
de 700 lei/pogonul, iar căminul de casă din vatra satului, 2 500 lei/pogonul; după 
război, aceste valori s-au triplat. Producţia medie a pământului era de 1600 kg la 
fâneţe, 1 600 kg la porumb, 8000 kg la cartofi. 

Comuna avea 2 grădini publice, plantate cu brazi, pe o suprafaţă de 1588 
m2.11Terenul cultivat ocupa suprafața de 95 ha, ponderea deţinând-o culturile 
de porumb şi cartofi. Lucrările erau făcute cu pluguri cu brăzdar de metal, dar 
încă mai funcționau şi câteva pluguri din lemn. Pe coaste, acolo unde se cultivau 
cartofii, terenul nu era arat, ci doar săpat cu sapa şi hârleţul.

Ziua de arat se plătea cu 200 lei/plug cu doi boi şi 300 lei/plug cu patru boi, 
lucrările fiind executate doar de bărbaţi. Femeile lucrau la semănat, prăşit şi 
recoltat, fiind plătite cu 20 lei/ziua, la care se adăuga asigurarea hranei.

Prin comparaţie, aflăm că lucrul la coasă se plătea cu 80 de lei/ziua, plus 
hrană iar la pădure, ziua de lucru se plătea cu 70 – 100 de lei. Se face precizarea că 
în intervalul 1916 – 1920, preţurile muncii s-au mărit de 20 de ori.
11 Idem, p. 189.
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Grădinăritul este practicat pe două hectare, pe care se cultivă varza, dar care 
se mai plantează şi prin câmpurile agricole cultivate cu porumb şi cartofi. Ceapa, 
usturoiul, morcovii şi mazărea sunt în cantităţi insuficiente pentru consumul de 
vară, iar roşiile rămân verzi, fără a ajunge la maturitate. În concluzie, necesarul de 
zarzavaturi este asigurat de către sârbii grădinari din zona Târgoviştei, care vin cu 
căruţele în comună, vinerea şi sâmbăta.

Pomicultura ocupă o pondere semnificativă, prunii fiind cultivaţi pe 18 ha, 
fiecare familie având 2–3 meri sau peri plantaţi în grădină, alături de casă. Nuci nu 
sunt, iar livezile de pruni dau recoltă o dată la 3–4 ani, clima rece determinând o 
slabă producţie de fructe. De altfel, la o altitudine de peste 1 600 m, nu cresc pomi 
roditori, iar autorii menţionează că doar 10 familii de săteni deţin fiecare peste 
20 de pomi. Ilustrativ este și faptul că, dacă înainte de război în comună func-
ţionau 10 poverne, în perioada imediat următoare războiului, funcţionau doar 
3 poverne, 13 cazane de ţuică fiind confiscate de armata germană de ocupaţie. 
Chiar şi în aceste condiţii dificile, sătenii nu îşi vindeau borhotul de prune, ci adu-
ceau, cu chirie, din alte zone, cazane de ţuică. Nu sunt consemnate cuptoarele 
sistematice pentru uscat prune. În schimb, sătenii au „slăniţi” – cuptoare mici, 
simple, cu o singură gratie de alun, cu o capacitate de 4–6 kg, uscându-se doar 
prune de toamnă sau grase. Sătenii prepară şi magiun, dar numai pentru nevoile 
gospodăreşti, nu și pentru valorificare comercială.

Plantele textile – cânepa şi inul – se cultivau pe 4 ha (trei cu cânepă şi unul cu 
in), producţia fiind necesară confecţionării pânzei pentru îmbrăcămintea lucrăto-
rilor de la pădure şi a copiilor acestora, precum şi la confecţionarea prosoapelor 
şi feţelor de masă.

Creşterea animalelor este o activitate cu pondere însemnată pentru comună, 
dintre cele 430 de gospodării, doar 25 neavând vite mari, restul deţinând 2 – 5 vaci 
şi oi. În perioada de vară, vitele mari păşunează în munţii apropiaţi (Algâiu, Roşu, 
Prislop, Albescu, Fântâneaua), copiii fiind responsabili cu ducerea şi întoarcerea 
animalelor în gospodărie.

Vitele sterpe rămâneau, chiar cu riscul de a fi victimele sălbăticiunilor, mai 
multe zile la păşunat, iar sătenii din satul Fundăţica, având casele pe munte, îşi 
păşteau vitele în vecinătatea locuinţelor. După Sfântul Ilie, vitele mari erau lăsate 
prin livezile în care se cosise fânul, iar toamna, în grădinile închise. Gospodarii 
care aveau „hodăi” prin livezi şi oboare, adăposteau aici vitele mari, pe tot par-
cursul iernii, ceilalţi ţinându-le în gospodărie și hrănindu-le cu fân.

Oile beneficiază, în general, de aceeaşi îngrijire ca și animalele mari, primă-
vara şi vara păşunând în munţi. Înţărcatul mieilor şi urcatul la munte se desfă-
şoară între 23 – 28 mai. Odată pornite, oile sunt împărţite în 3 grupe sau „cio-
poare” (cum le mai numesc ciobanii)12.

Oile cu lapte sau mânzările sunt păscute în zonele cu iarbă bogată şi grasă, în 

12 Idem, p. 193.
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intervalul cuprins între înţărcat şi Sfântul Pantelimon acestea fiind mulse de trei 
ori pe zi, pe timpul nopţii lăsându-se în apropierea stânei. Dacă pe un munte sunt 
1 000 de mânzări, acestea se împart în două ciopoare sau grupe: oile cornute şi 
oile ciute. De remarcat că toţi ciobanii care aveau turme de mânzări se numeau 
„mânzărari”. Oile care rămân sterpe, berbecii bătuţi şi nebătuţi, precum şi mioa-
rele (cele care, în anul precedent, au fost miei) se pasc într-o altă parte a muntelui, 
ciobanii lor fiind numiţi şi miorari.

În partea cea mai ridicată a muntelui, aproape de vârf, se pasc mieii: ciobanii 
răspunzători de această grupă (se numesc cârlănari) trebuie să fie cei mai harnici, 
mieii solicitând o atenţie deosebită. Tunsul mieilor (miţuirea) se face în apropi-
erea sărbătorii Sfinţilor Apostoli Petru şi Pavel, lâna lor, numită miţe, fiind mai 
scumpă decât cea a oilor mari.

Răvăşitul sau coborârea oilor din munte are loc după Sfânta Maria (15 august 
– 31 august), moment în care se împart: brânza, urda şi untul produse de mânzări. 
Cantitatea pentru o mânzare, în anii buni, era de 3 kg de brânză, 1 kg de urdă şi 
100 grame de unt, costul pazei şi al păşunatului fiind egal pentru toate categoriile 
de ovine.

Iată o descriere detaliată a răvăşitului. „Ziua în care are loc acest eveniment 
însemnat, pentru cei care au oi, se face din vreme cunoscută. De obiceiu, are loc 
totdeauna în zi de dulce, mai ales Lunia. În dimineaţa acelei zile, stăpânii oilor tre-
buie negreşit să ia parte. Stăpânul muntelui sau baciul numără mânzările în total 
şi după numărare le bagă din nou în strunga din apropierea stânei. Acolo, fiecare 
şi le alege pe ale sale după semnele ce fiecare oaie are la urechi şi după aceea 
le trec în strungi mai mici, care sunt făcute din timp, în apropierea strungii celei 
mari. După alegere, sunt numărate din nou pe cemetii sau pe grupe. Numărul gru-
pelor corespunde cu al stăpânilor. Tot astfel, se aleg sterpele şi mieii. În urmă, se 
numără în total (la un loc mânzările, sterpele şi mieii fiecăruia); după aceea, se 
face plata şi se primeşte de la baciu produsul mânzărilor”.13

Oile întoarse de la munte pasc prin livezi; sătenii cu „cemetii” mai mari le duc 
la moşii mai mari, de unde sunt aduse la începutul lunii noiembrie. După răvă-
şit, berbecii se aleg, aceştia revenind între oi după data de 14 octombrie, pentru 
ca oile să aibă miei între 9 martie şi 15 aprilie, la sfârşitul iernii. În perioada de 
iarnă oile sunt hrănite de trei ori pe zi, cu fân, fiind ţinute în livezi, în grajduri sau 
oboare. După Crăciun, acestea sunt hrănite şi cu crengi de salcie, coaja şi mugurul 
fiind hrănitoare; dacă este foarte frig, în hrana lor se introduce şi porumb.

Sătenii cu turme numeroase îşi duc oile la baltă pe timpul iernii, aici, găsind 
salcie şi iarbă. Cele care rămân în comună pasc prin livezi, până la înţărcatul mie-
ilor, numindu-se plecători oile cărora li se sacrifică mieii, în această perioadă. 
Bolile grave cu care se confruntă oile sunt: șchiopul (dorul de picioare) care pro-
duce epidemii la 3 – 4 ani, vărsatul, gălbeaza şi răsfugul.

13 Idem, p. 194–195.
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Autorii prezintă, extrem de detaliat, informaţiile privind construcţiile pentru 
adăpostirea animalelor, statistica acestora, venitul din comerţul cu produsele 
lactate, caracteristicile islazului, catagrafia vitelor pentru anii 1916, 1918, 1921, 
precum şi responsabilităţile medicului veterinar, adus în sat în 1910 şi tratat cu 
respectul cuvenit.

Tabloul economic al comunei prezintă, în continuare, activităţile referitoare 
la apicultură şi pescuit, la valorificarea medicală a apelor pârâului Runcu, la pre-
lucrarea lemnului în fabrica obştii, dar şi la sărbătorile de muncă, specifice vieţii 
economice a localităţii.

Nu lipsesc informaţiile detaliate despre meseriaşi, industria casnică textilă, 
morile, comerţul şi căile de comunicaţie.

O prezentare de excepţie se face, pe parcursul lucrării, obiceiurilor sătenilor, 
în mod special a celor sociale, descrierea acestora fiind îmbogăţită cu transcrie-
rea oraţiilor culese de la vornicei. Aceeaşi atenţie este acordată şi colindelor şi 
cântecelor vechi, ale căror texte sunt reproduse cu fidelitate.

Alte subcapitole vorbesc despre activitatea bancară din zonă (Banca popu-
lară Albina, Cooperativa, Impozitele, finanţele şi bugetul comunei).

Capitolul V. Administraţia şi justiţia reprezintă sistemul administrativ al 
localității, instituţiile pe care le găzduieşte localul primăriei – construit în 1864, cu 
8 încăperi –fiind: banca, obştea, cooperativa, percepţia şi primarul. Sunt menţio-
nate informaţii despre natura conflictelor soluţionate la judecătorie (cca. 350 de 
procese pe an), cele mai multe având la bază motive de proprietate, dar şi insulte, 
furturi, loviri.

Capitolul VI face prezentarea aspectelor spirituale ale comunității, fiind denu-
mit Starea morală, culturală şi socială. Pe parcursul acestor pagini, sunt deta-
liate informaţii privitoare la activitatea celor două biserici de zid, cea din satul 
Dragoslavele fiind ctitorie a voievodului Grigore Ghica, din anul 1661. Mai aflăm că 
biserica şi cimitirul, aşezate pe o movilă înaltă de cca. 1,60 m faţă de nivelul şose-
lei naţionale, sunt împrejmuite cu zid înalt, pentru a nu putea pătrunde anima-
lele, zidul dinspre şosea fiind din piatră cioplită, la fel ca şi treptele de la intrare, 
lucrate la 1989.

În continuare, sunt descrise: instrucţiunea, higiena şi asistenţa publică, con-
ştiinţa naţională şi politică, lista vitejilor morţi în război, dar şi proiectele de viitor, 
care ar trebui să aducă îmbunătăţiri considerabile traiului din comună.

Capitolul VII este dedicat luptelor din 1916. Intrată în război pe 14 august 1916, 
România obține câteva victorii în sud-estul Ardealului, dar, în condiții de totală 
inferioritate în armament, oameni și experiență, armata română este obligată 
să se retragă și se angajează în „bătălia trecătorilor”. Una dintre aceste trecători, 
unde au avut loc lupte crâncene, este și trecătoarea Bran-Rucăr-Dragoslavele, 
împreună cu prelungirea acesteia spre sud, din jurul Mateiașului. Bătălia de lângă 
Mateiaș avea ca scop apărarea pozițiilor din nordul orașului Câmpulung. S-a con-
stituit, la începutul lunii octombrie 1916, gruparea de trupe „Nămăiești”, aflată sub 



168   |  FiloFteia pally

comanda generalului Găiseanu. Din această grupare, făceau parte Regimentul 30 
Dorobanți Muscel și Regimentul 70 Infanterie, ambele cu reședința în Câmpulung, 
regimente formate, mai ales, din luptători din județul Muscel, printre care s-au 
aflat și săteni din comuna Dârmănești și alte localități învecinate.

Dintre cei 173 de săteni mobilizați, au căzut victime 76 de bărbați (73 decedați 
și 3 dispăruți), ceea ce reprezintă un imens sacrificiu de vieți al comunității, cu 
consecințe dramatice asupra destinului familiilor îndoliate, supraviețuirii copiilor 
orfani, rămași fără sprijin părintesc.

Foto 9. Harta Frontului Regiunii Dragoslavele

Capitolul VIII este dedicat orfelinatului care fusese înfiinţat prin grija unui 
fost medic–primar, dr. N. Cădere, ajutat de preşedinta unui Comitet de ajutorare, 
doamna Estera Golescu, descendentă din boierii Goleşti, consideraţi „pildă cla-
sică de patriotism” pentru toate generaţiile.
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Foto 10. Mausoleul de la Mateiaș, Argeș

Foto 11.

Casa Golescu, din Câmpulung Muscel. A aparținut lui Vasile Golescu, tatăl 
Irinei Golescu, numind-o Vila Ștefan, în amintirea fratelui său, mort în timpul răz-
boiului de la 1914. Fiind inginer, absolvent al „Ecole des Eaux et Forêts de Paris”, 
Vasile Golescu a conceput parcul din jurul casei pornind de la o pădure naturală.

A fost construită de către arhitectul Constantin N.Simionescu, în 1909, într-o 
perioadă în care mișcările naționale romantice aveau loc în Europa, fiind un bun 
exemplu de stil neo-românesc, cu ancadramente sculptate din piatră, la ferestre, 
cu o logie bine proporţionată și cu arce modest decorate și armonioase.

Lucrarea se încheie cu Adăogiri, Tabla numelor de popoare, voievozi, eroi, 
boieri şi oameni de seamă, Tabla numelor de localităţi, munţi, dealuri, văi, ape, 
locuri izolate, un Glosar şi Îndreptări cuvenite pentru greşelile din text.
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Cuprinsul volumului prezintă, în final, titlurile tuturor vederilor, facsimilelor, 
figurilor şi hărţilor – în număr de 53 – prezentate pe parcursul capitolelor.

Calităţile ştiinţifice şi literare ale acestei monografii, precum și complexita-
tea și vastitea informațiilor vor determina reeditarea ei, după anii ’30, precum şi 
recunoașterii ei cu Premiul Academiei Române, pentru această categorie tematică.

***

Pe vremuri, la Vama Branului de dinaintea Cetăţii Braşovului, soseau numeroși 
negustori români în căruţele lor încărcate, străbătând drumul dificil printre şiru-
rile de munţi, dinspre Câmpulung Muscel, prin Dragoslavele, Rucăr şi toate cele-
lalte sate ferecate în văi adânci. Vremuri medievale, deseori tulburate de rivalită-
ţile conducătorilor de ţărişoare şi regate din partea răsăriteană a Europei și care, 
deși trecute demult în istorie, amintesc de cavaleri, meşteşugari şi boieri care 
au lăsat urme de neşters, prin această trecătoare naturală. Prin Culoarul Rucăr 
– Bran, dintotdeauna, au fost legate cele două tărâmuri ale noastre: Transilvania 
şi Ţara Românească.

Mircea Păcurariu, DICŢIONARUL TEOLOGILOR ROMÂNI, Ed. Enciclopedică, București, 2002
IOAN RĂUȚESCU, Preot, istoric
 N. 1 octombrie 1892, în Dragoslavele, județul Argeş, decedat la 19 mai 1974, în 

Dragoslavele. Studii făcute la Seminarul „Central” din Bucureşti (1905–1913), mai târ-
ziu, la Facultatea de Teologie din Bucureşti (1927–1931). Preot în Dragoslavele (1914–
1968), hirotonit iconom stavrofor. A întreprins cercetări de istorie locală, întemeiate 
pe material documentar inedit; cunoscător al folclorului local.

 Lucrări publicate: Colinde, Bucureşti, 1919, 48 p.; Dragoslavele, ed.I, Câmpulung-
Muscel, 1923, Vl + 432 p.   (în colaborare cu Constantin Rădulescu-Codin), premiată 
de Academia Română, ed. a II-a, revăzută şi adăugită, Câmpulung, 1937, VIII + 553 
p.  (singur); Mănăstirea Aninoasa din județul Muscel, Câmpulung, 1933, VIll + 258 p. ; 
Monografia satului Topoloveni, Câmpulung, 1939, 239 p.   (premiată de Academia 
Română); Câmpulung-Muscel. Monografie istorică, Câmpulung, 1943, X + 426 p.; 
Schitul Nămăieşti, în GB, an. XVI, 1957, nr. 8–9, p. 565–586; Bisericile din Rucăr, în GB, 
an XX, 1961, nr.9–10, p. 816 – 836; Știri documentare privitoare la biserica din Schitu 
Goleşti (Muscel), în GB, an. XXI, 1962, nr. 9- 10, p. 864–876; Bisericile din Boteni-Muscel 
şi slujitorii lor, în GB, an. XXIII, 1964, nr. 9 – I 0, p. 883 – 896; Catagrafia fostului judeţ 
Muscel, făcută în anul 1840, din porunca mitropolitului Neofit, în GB, an. XXIV, 1965, nr. 
9 – 10, p. 875 –900. 

 A publicat diferite broşuri cu caracter religios, articole cu caracter istoric, în Biserica 
Ortodoxă Română și Glasul Bisericii.



DROBETA, Etnografie, XXVIII–XXIX/2018–2019, p. 171–178

COLECŢIA ETNOGRAFICĂ „ILINCA ALEXANDRU”1

Sabin Lungoci

Abstract: The study presents a small collection organized by a local craftsman 
who is known for his craft rather than his passion for collections.
The owner of collection, Ilinca Alexandru, is a person whith a strong personality, 
famous all over Romania for his charisma.
The collection is organized for a short time, a lot of things are needed to be com-
pleted in order to achieve legal approval.
Keywords: Collections, tradition, craftsman, leather, Râmnicu Vâlcea.

Cuvinte cheie: Colecții, tradiție, meșter, piele, Râmnicu Vâlcea.

Ilinca Alexandru, figură emblematică a culturii tradiționale vâlcene și 
românești, este foarte cunoscut românilor pentru prezența sa la diferitele mani-
festări culturale, ca un veritabil meșter opincar. Puțini îi cunosc însă pasiunea 
pentru colecționism, acesta înjghebând de-a lungul timpului o frumoasă colecție 
de obiecte tradiționale românești expuse în locuința sa din Râmnicu Vâlcea.

Colecţia etnografică particulară „Ilinca Alexandru” se află în Râmnicu Vâlcea, 
într-o casă situată la ieşirea din Râmnicu Vâlcea spre Călimăneşti, cu acces direct 
la Drumul Naţional 7, la mică distanţă de Muzeul Satului Vâlcean.

Fiind constituită relativ recent, colecţia etnografică a lui Ilinca Alexandru, ca 
de altfel multe altele de acest gen, nu este colecţie autorizată, ea neîndeplinind 
condiţiile tehnice, dar mai seamă cele legale pentru acest demers. Condiţiile de 
conservare, depozitare, expunere, microclimat, dar şi altele, nu sunt îndeplinite, 
astfel că, ele nu pot să intre în legalitate, fiind doar simple demersuri de patrimo-
nializare ale unor mărturii etnografice.

Găzduită într-o anexă a imobilului în care locuieşte meşterul Ilinca Alexandru, 
colecţia se face cunoscută publicului mai ales prin personalitatea sa.

Constituită ca rezultat al meşteşugului pe care îl practică Ilinca Alexandru, 
dar şi al numeroaselor participări la târguri şi manifestări etnografice, colecţia 

1 Articol apărut integral (parte a unui subcapitol) în teza de doctorat cu titlul Muzeele din Oltenia 
(secolul XX)
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este puţin cunoscută publicului, poate şi datorită faptului că la intrarea casei 
meşterului este atârnată o scândură sculptată pe care scrie „Opincărie”, şi nu 
muzeu, aşa cum s-ar cuveni.

Colecţia constituită de meşterul opincar vâlcean are un pronunţat carac-
ter etnografic şi elemente ce o apropie de meşteşugul prelucrării pieilor. Astfel, 
în cadrul colecţiei sunt expuse 20 de cojoace, făcute mai ales în judeţul Vâlcea. 
Acestea provin din Bărbăteşti, Băbeni, Horezu şi Vaideeni. În colecţie mai este 
expus şi un cojoc originar din Poiana Sibiului, realizat în anul 1936 şi care are bro-
dat pe buzunare numele Elena Suciu.

În mijlocul sălii este expus un „cal” pentru cusutul manual al pielăriei, o pere-
che de foarfece vechi, precum şi câteva perechi de opinci realizate de meşterul 
Alexandru Ilinca.

Din colecţie mai fac parte căciuli tradiţionale din toate zonele României, con-
fecţionate din blană de miel, dar şi clopi ciobăneşti.

Costumele populare sunt şi ele prezente, două dintre acestea, din Mărginimea 
Sibiului, fiind expuse pe manechine.

Sectorul ceramicii este bine reprezentat prin ulcioare, farfurii, străchini, clo-
poţei, figurine realizate în centre cunoscute ca: Horezu, Oboga şi Corund.

Mai găsim aici şi piei crude pentru a sublinia că este vorba în special de o 
expoziţie dedicată prelucrării tradiţionale a pieilor, însă nu lipsesc nici exponate 
ce ilustrează industria casnică textilă cum ar fi: cinci furci de ţesut, o vârtelniţă, 
mosor, fuse, pieptene de dărăcit cânepa.

Tabloul ocupaţiilor tradiţionale este întregit prin expunerea unor linguri din 
lemn frumos incizate, laolaltă cu o piuă şi un putinei.

Pentru a reconstitui interiorul unei locuinţe ţărăneşti mai sunt utilizate o 
măsuţă cu trei picioare cu scăunele, un leagăn pentru copil, un tâlv, un tuci de 
aramă ce stă agăţat de tavan, două fiare de călcat cu jar, precum şi patru ploşti 
grupate într-un singur loc. Ploştile sunt realizate în stiluri diferite, unele fiind pic-
tate, altele incizate.

Expoziţia este completată cu câteva icoane, tablouri ale meşterului, fotogra-
fii, diplome şi premii obţinute de Alexandru Ilinca de-a lungul timpului.

Posesorul acestei colecţii, meşterul Alexandru Ilinca este cunoscut în 
România, mai ales pentru prezenţa sa la numeroase târguri din ţară cu profil meş-
teşugăresc şi etnografic.

Meşterul Ilinca, având o înfăţişare emblematică, precum cea a unui ţăran 
meşteşugar, a fost invitat de-a lungul timpului la întâlniri cu caracter protocolar, 
cum ar fi vizita secretarului de stat american Joe Biden sau, mai recent, vizita 
preşedintelui francez Emmanuel Macron.

Meşterul Alexandru Ilinca nu are studii de specialitate în domeniul prelucră-
rii pieilor, păstrând metode vechi şi utilizând unelte şi materiale aşa cum erau 
ele folosite în trecut. În consecinţă, Centrul Judeţean Pentru Conservarea şi 
Promovarea Culturii Tradiţionale Vâlcea l-a propus comisiei Ministerului Culturii, 
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pentru includerea acestuia în categoria „Tezaur Uman Viu”, însă aceasta i-a dat 
aviz nefavorabil fără a furniza explicații plauzibile.

De-a lungul timpului, meşterul Alexandru Ilinca a primit nenumărate distinc-
ţii pentru meşteşugul opincăritului, dar şi pentru apariţiile sale inedite, făcând 
subiectul a numeroase articole scrise sau reportaje televizate.

Foto nr. 1. Meșterul Ilinca Alexandru prezență devenită emblematică la manifestările 
culturale organizate de Muzeul Național al Satului „Dimitrie Gusti” din Bucuresți

Foto nr. 2. Atelierul de opincărie ce adăposteşte colecţia 
etnografică „Ilinca Alexandru” din Râmnicu Vâlcea



174   |  sabin lunGoCi

Foto nr. 3. Piese din colecția etnografică „Alexandru Ilinca”

Foto nr. 4. Tablou cu meşterul Ilinca – colecţia etnografică „Ilinca Alexandru”
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Foto nr. 5. Icoană de vatră – colecţia etnografică „Ilinca Alexandru”

Foto nr. 6. Ceramică tradiţională – colecţia etnografică „Ilinca Alexandru”
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Foto nr.7. Cojoc din colecţia etnografică „Ilinca Alexandru”



II. RECENZII
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PAMFIL BILȚIU, CRUCI ȘI OBIECTE DE 
CULT RELIGIOS DE LA BISERICA DE LEMN 

DIN BILBOR, JUDEȚUL HARGHITA1

Gabriela Boangiu

Lucrarea a apărut sub egida Asociației Filantropia Bilbor în cadrul proiec-
tului „Identificarea, valorificarea și promovarea valorilor culturale din locali-
tatea Bilbor”, cu sprijinul financiar al Centrului Cultural Județean Harghita și al 
Consiliului Județean Harghita. Această cercetare îndeplinește principiile de ela-
borare specifice etnologiei și istoriei artei, aducând un plus academic în dome-
niu. Lucrare se deschide cu o amplă detaliere a caracteristicilor geografice și 
istorice – atestări documentare, ale localității Bilbor: „Localitatea Bilbor este 
situată în nordul județului Harghita, la treizeci de kilomentri de orașul Toplița, la 
intersecția căilor de acces ce duc spre Moldova, pe Valea Bistricioarei, prin pasul 
Mestecãnișului. Potrivit cercetărilor, satul a fost întemeiat la 1776, sub denumirea 
de Bilbor, de cãtre un grup de protestatari împotriva asupririi sociale (haiduci), 
migrați din zona Maramureșului și Țara Moldovei. Prima denumire pe care a pur-
tat-o așezarea a fost Satul lui Stan” (p. 3).

Biserica de lemn din Bilbor se remarcă prin patrimoniul material autentic pe 
care îl adăpostește. Așa cum menționează și autorul, „obiectele de cult religios 
de la Bilbor se încadrează, prin valoarea și frumusețea lor, într-un patrimoniu de 
artă populară în care motivele vechi fuzionează cu cele religioase, rezultând prin 
contopirea organică, o artă de sinteză de certă valoare artistică” (Pamfil Bilțiu). 
Așadar, „Biserica de lemn din Bilbor, monument istoric, care păstrează crucile 
și obiectele de cult baroce cercetate de noi, a fost edificată între anii 1795–1797, 
de cãtre șase meșteri lemnari, aduși din Bucovina, dupã sistemul bisericilor lui 
Ștefan Voievod, ilustrând astfel strânsele legături dintre Ardeal și Moldova” (p.  4).

Una dintre ocupațiile locuitorilor din Bilbor era și prelucrarea artisticã a lem-
nului, dovadă stând și astăzi frumoasele troițe bogat ornamentate. De asemenea, 
în patrimoniul Bisericii de lemn din Bilbor pot fi identificate „candelabre, cruci 
de procesiuni, cruci-arbori ritualici, cruci-steag ritual, decorate și pictate în stil 

1 Editura Eurotip, Baia Mare, 2013, ISBN 978-606-617-127-4
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baroc, la 1896, de cãtre un meșter de mare talent: Ilie Avram Todosiu. Numele 
meșterului, anul și luna execuției se aflã inscripționate cu vopsea pe o cruce auto-
grafă închisă în cerc: meșter Ilie Avram Todosiu, 1896 iunie 27. Examinând orna-
mentica, motivistica, maniera în care sunt vopsite lucrările, ajungem la concluzia 
că ele sunt lucrate de același meșter care a știut imprima obiectelor sale unitate 
stilisticã” (p.  5). Proveniența meșterului este Ardeal sau Moldova, locuri unde 
puteau fi identificate ateliere pe lângă mânăstiri.

Obiectele de cult întâlnite în patrimoniul Bisericii de lemn din Bilbor înregis-
trează o ornamentică de factură tradițională, bogată în motive simbolice cu mare 
impact asupra receptorilor atât de odinioară, cât și a celor de astăzi. Astfel, un 
motiv întâlnit pe un candelabru este „crucea închisă în cerc din petale de flori, 
motiv răspândit în arta noastră populară, el circulând în ornamentica porților de 
lemn, pe piesele de mobilier țãrãnesc din arta populară a Maramureșului. Motivul 
se confundă ușor cu rozeta din petale de flori, generalizată în arta populară 
maramureșeană și românească. Crucea închisă în cerc, la origine motiv solar, cir-
culă frecvent într-o gamă variată de tipare, în arta noastră populară, fiind atestată 
în Argeș Dâmbovița, Sibiu, Gorj, Mehedinți, Buzãu” (p. 6). Astfel, „Crucea închisã 
în cerc, în simbolistica creștină, ne redă reprezentarea lui Dumnezeu și a lumi. 
Crucea reprezintă pentru lumea creștină divinitatea supremă, iar cercul lumea pe 
care acesta o domină” (p. 6).

Printre obiectele realizate de meșterul Ilie Avram Todosiu, se numără și cruci 
de procesiune care fac parte din „categoria celor treflate virtuale, adică au fixate 
la intersecția brațelor patru ogive semnificând razele soarelui” (p. 8). Un motiv 
întâlnit cu predilecție este cel al florii de trandafir, simbolizând „cupa vieții, sufle-
tul, inima, iubirea. Folosirea intensă a motivului de către meșter se datorează 
semnificației lui religioase, fiind asociat cu potirul în care a picurat sângele lui 
Cristos sau o transfigurare a rănilor Mântuitorului” (p. 8). Crucile din această cate-
gorie sunt realizate prin mai multe procedee: crestare, scrijelire, pictate, sculptate 
cu motive mai ales religioase. Sunt cruci cu douã fețe, astfel, pe prima fată este 
sculptat Isus răstignit, iar în interiorul crucilor treflate, meșterul redă prin culori 
câte o icoană cu figuri de sfinți. Pe cea de-a doua față este reprezentat Botezul 
lui Isus, fiind redate două personaje: Isus Cristos și Ioan Botezãtorul, „la capătul 
de sus al brațului vertical, pe treflă, este reprezentat Dumnezeu Tatãl” (p. 10–11).

Alte motive apar și pe alte tipuri de cruci, de exemplu cârja ciobanului, furca 
cu trei coarne, motivul ochiului, potcoava, pomul vieții, ramura de măslin, motive 
solare, soarele antropomorfizat, gemenii divini – Soarele și Luna, Săgeata, steja-
rul, medalioane cu sfinți și serafimi, rombul, porumbelul. Culorile folosite sunt 
combinate într-o manieră ce amintește de meșterii populari de odinioară, întâl-
nim, așadar, roșu, verde, galben, care au menirea de a sublinia „detaliile fiziono-
mice”, culoarea roșie este cea de fond. Studiind maniera de lucru a meșterului, 
autorul concluzionează: Ilie Avram Todosiu „era înzestrat cu talent, cu cunoștințe 
de religie ortodoxă, cu multă fantezie, care i-a facilitat varietatea creației sale, 
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de care a fost preocupat constant. Ca artist popular a știut mânui bine uneltele 
sculptorului, pictorului și procedeele de execuție a lucrărilor sale. Creativitatea lui 
ne-o dovedește din plin originalitatea lucrărilor sale, care își revendică statutul de 
unicate în arta de factură populară bisericească” (p. 26). Totodatã, „obiectele de 
cult din creația sa aparțin barocului târziu. Apartenența operei sale la acest stil ne 
este ilustrată cel mai bine de preocuparea sa pentru decorul excesiv, realizat prin 
sculptare, pictare și aplicare, așa cum ne-o dovedește prezența canafilor, un al 
lait-motiv al meșterului” (p. 27).

Lucrarea de față impresionează prin forța studiului motivelor, a mijloacelor de 
redare a scenelor și motivelor religioase, a semnificațiilor revelate a unui patrimo-
niu unicat în arta religioasa de factură populară a Transilvaniei. Menționăm, toto-
dată, că doamna Maria Bilțiu a fost colaboratoarea prezentului studiu; mulțumim 
cercetătorilor, așadar, pentru rigurozitate și metoda eficientă de studiere a unor 
artefacte valoroase, ce grăiesc despre cultura și identitatea românească. 
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PAMFIL BILȚIU, MARIA ȘERBA, MARIA 
BILȚIU, VALEA COSĂULUI, VOL. III – CULTURA 

MATERIALĂ ȘI ISTORIA AȘEZĂRILOR1

Gabriela Boangiu

Lucrarea de față impresionează prin capacitatea extraordinară a cercetăto-
rilor de a reda detaliile monografice ale unei comunități umane, reprezentativă 
pentru o zonă etnografică deosebit de importantă cum este cea a Maramureșului. 
Excelenți utilizatori ai metodei monografice și ai principiilor de studiu etnologic, 
cercetătorii Pamfil Bilțiu, Maria Șerba, Maria Bilțiu ne aduc în actualitate caracte-
risticile Ținutului Cosăului „parte integrantă a Depresiunii Maramureșului, situat 
în jurul văii cu același nume, Valea Cosăului” (p. 5). Menționez, totodată, că lucra-
rea a apărut cu sprijinul Consiliilor Locale ale Comunelor Budești, primar Liviu 
Tămaș și Călinești, primar Mihai Ștefan Nemeș. Cartea impresionează, de aseme-
nea, prin calitatea foarte bună a fotografiilor documentare, venite în spijinul cer-
cetării de teren și a documentării bibliografice foarte detaliate. 

Așadar, cercetarea se deschide cu prezentarea cadrului geografic și istoric al 
Văii Cosăului, redarea cadrului natural, a climei, vegetației, faunei, a bogățiilor de 
subsol, precum și aspecte din istoria locală: Ținutul Cosăului în izvoarele istorice, 
izvoare arheologice, toponimia și hidronimia zonei, dovezile epigrafice, elemente 
de heraldică și cartografie, iconografia, izvoarele muzeografice, istoriografia și 
izvoarele documentare, izvoare etnografice și folclorice. Concis, aflăm că Valea 
Cosăului are aproape 25 de km, „de la Culmea Sermeteș până în apropierea satu-
lui Berbești, unde [râul Cosău] se varsă în râul Mara și este pomenit în izvoarele 
istorice încă din secolul al XIII-lea. De-a lungul acestei văi fertile se află așezate 
un număr de cinci sate: Budești, Sârbi, Călinești, Cornești și Ferești. Tot din acest 
ținut face parte și satul Văleni deși se află la o oarecare distanță de această vale” 
(p. 5).

Izvoarele etnografice și folclorice amintesc de obiceiurile moștenite de la 
strămoși foarte îndepărtați, se presupune, chiar de la daci, pare se fi conservat 
unele obiceiuri și credințe; „piesele de îmbrăcăminte purtate și azi de țăranii 

1 Editura Eurotip, Baia Mare, 2014, 286p. ISBN 978-606-617-082-6, vol. III
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de pe Valea Cosăului (cioareci, guba de lână, cămașa deschisă la piept, cojocul, 
opincile, cămăși cu cusături florale pentru femei, mărgele) sunt rămase din portul 
dacilor” (p. 19–20). De asemenea, unele denumiri vechi amintesc despre aceeași 
origine. Izvoarele folclorice sunt foarte bogate: legende de întemeiere, povestiri 
despre haiduci, povestiri de pe front, povestiri din călătorii, lirică populară despre 
istoria locală a acestor locuri din Maramureș. 

Capitolul întâi cuprinde și secțiunea Ținutul Cosăului – satele și evoluția 
lor, unde aflăm, încă de la început, că „numele râului Cosău este pomenit pen-
tru prima oară într-o diplomă a regelui maghiar Andrei al II-lea, în anul 1231 
(...). Ținutul Cosăului se întinde de o parte și de alta a râului cu același nume și 
după cum afirmă un localnic: este un pământ binecuvântat de Dumnezeu unde 
n-o mânat apele, n-o pârjolit focu’, n-o bătut piatra și n-o s-o clătinat pământu’.” 
(p.  22). Sunt prezentate apoi atestările documentare și eventualele legende de 
întemeiere ale satelor componente Ținutului Cosăului, urmează prezentarea suc-
cintă a Organizării administrative a Comitatului și prezentarea unor etnii mino-
ritare, precum evreii și tătarii. O secțiune aparte este dedicată Haiducilor de pe 
Valea Cosăului, menționând documente scrise sau orale despre Grigore Pintea 
zis Pintea Viteazu, Ioan Tămaș Părăscu ce „umbla însoțit de doi ortaci”, mai în 
vechime, sau mai aproape de zilele noastre, o serie de voinici care s-au opus 
politicii comuniste, ca de exemplu Pralea Petru a Chițoaiei, Profesoru Tămal 
din Sighet, Muntean Ioan de pe lângă Tg. Mureș, Frunzilă, Dunca din Sârbi, zis 
Pribeagu, de aememnea, lor li s-au alăturat și Dunca Nuțu-Ionel din Glod și Onciu 
Gheorghe din Văleni.

O altă secțiune a lucrării este Participarea moroșenenilor de pe Valea Cosăului 
la marile evenimente istorice, printre acestea se numără Răscola din 1514, Revoluția 
de la 1848, Primul Război Mondial și Unirea din 1918, Al Doilea Război Mondial. 
Regimul comunist a lăsat urme și în această zonă, derulat pe perioada 1945–1989, 
„a avut două etape: perioada marilor cote, a uriașelor poveri pentru țărani, iar a 
doua etapă este cea a transformării socialiste a agriculturii” (p. 43).

Cercetătorii au investigat și Situația politică după anul 1989, cu caracteristi-
cile sale specifice zonei. Totodată este subliniată iIdentitatea satelor de pe Valea 
Cosăului, inclusiv a câtorva Adevăruri ascunse în negura timpului, documente 
scrise, atestări documentare despre sate dispărute, dar și povestiri ale locuito-
rilor despre satele de odinioară. Structura lucrării se continuă cu cel de-al doi-
lea Capitol, Așezările din Bazinul Cosăului și evoluția lor, având trei subcapitole 
– Tipologia satelor, Componența gospodăriei, Locuința – arhitectura interioară. 
Astfel, „tipul caracteristic satelor din zona de deal și podiș este satul răsfirat cu 
variantele sale” (p. 59). Gospodăria țărănească specifică Maramureșului este de 
„tipul cu curte dublă”, „gospodăria cu curte simplă este cea în care casa și anexele 
ei se află împrejmuite în aceeași îngrăditură, iar cea cu curte dublă este cea în care 
casa are spațiul ei delimitat și îngrădit separat, față de ocolul vitelor. În acest caz 
delimitarea se face prin gard simplu prevăzut cu leasă.” (p. 64). Locuința specifică 
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Ținutului Cosăului păstrează trăsăturile principale ale zonei Maramureșului, cu 
unele elemente de originalitate: „planul tradițional al casei din Maramureș avea 
trei încăperi: casa, tindă și cămară, așezate în rând. Casa, rar întâlnită în prezent, 
cea tradițională, are tinda întunecoasă, așezată spre stânga, lipsită de geamuri 
sau luminată cu geamuri mici. Din tindă se trece în camera de locuit luminată de 
două geamuri la fațadă și o fereastră laterală. Tinda rece este lipsită de plafon, iar 
pereții sunt netencuiți” (p. 75). Ca elemente de originalitate, menționăm „ruda de 
culme”, așezată „deasupra patului și în dreptul cuptorului”, „bogat încărcată cu 
cergi, fețe de masă, lepedeie, scoarțe, țesături de traistă, fețe de pernă dispuse 
cu capătul ornamental către interiorul casei. Prin bogăția, frumusețea aranjării 
pieselor, ruda constituie punctul cel mai decorativ” (p. 76).

Capitolul al treilea se referă la Ocupațiile tradiționale, structurate și acestea în 
1) Ocupații tradiționale principale (Agricultura, Pomicultura, Creșterea animalelor, 
Păstoritul pe Valea Cosăului), 2) Ocupații tradiționale secundare (Culesul din natură, 
Albinăritul, Pescuitul, Vânătoarea, Exploatarea lemnului-butinăritul, Mineritul) și 
3) Ocupații casnice (Morăritul, Alimentația și bucătăria tradițională, Rețete culi-
nare de odinioară, Prelucrarea fibrelor vegetale și animale, Prelucrarea cânepii, 
Prelucrarea lânii, Portul popular, Croitoria, Confecționarea pălăriilor. Cercetătorii 
subliniază importanța caracteristicilor zonei în desfășurarea ocupațiilor 
tradiționale, evidențiind particularitățile anumitor tradiții și obiceiuri specifice 
unor ocupații, anumite unelte, denumiri locale ale acestora, menționează des-
cântece despre mana vacilor, arătând astfel, legătura dintre patrimoniul material 
și cel imaterial tradițional. 

Capitolul al patrulea se referă la Instalații tehnice țărănești – tradiție și inovație, 
„în domeniul tehnicii populare țăranul român s-a dovedit, de-a lungul istoriei, 
deosebit de inventiv și creativ, fără aportul inginerilor instruiți, prelucrând și 
perfecționând ce a făurit pe calea tradiției” (p. 207). Existența numeroaselor mori 
pe Valea Cosăului se explică prin „debitul de apă mare, prin caracterul ei de apă 
de munte cu unde repezi, [ea] a fost o sursă de energie optimă pentru instalațiile 
tehnice țărănești hidraulice” (p. 207). Pe lângă mori, mai exisitau și alte instalații 
specifice Ținutului Cosăului și implicit zonei mai ample a Maramureșului: oloinițe, 
vâltori, pive, horincii, darace (foșalăi), ferestraie acționate hidraulic. 

La Meșteșugurile țărănești, face referire Capitolul al cincilea, la 1). Prelucrarea 
materialului lemnos: Dulgherit, Tâmplărie, Dogăritul, Drănițitul, la 2) Prelucrarea 
pieilor și blănurilor: Cojocăritul și blănăritul, Opincăritul, la 3) Prelucrarea metale-
lor: Fierăritul, la 4) Fântânăritul și tipuri de fântâni de pe Valea Cosăului. Prelucrarea 
lemnului are o tradiție îndelungată în zona Maramureșului, atât în ceea ce privește 
locuințele, casele și arhitectura vernaculară, cât și arhitectura religioasă, fiind 
binecunoscute bisericile de lemn maramureșene, „bisericile de lemn de pe Valea 
Cosăului ne certifică tradiția prelucrării lemnului și dulgheritului în secolele al 
XVII-lea și al XVIII-lea, Biserica din Budești – Susani este datată 1642, cea din Sârbi 
– Susani de la 1667, iar cea din Sârbi – Josani la 1665.” (p. 225). Se remarcă anumiți 
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meșteri dulgheri, numiți în zonă maistări, care „prelucrau lemn de construcție 
mai ales bârne pentru case și alte acareturi: șuri, cotețe, porți, dar și grinzi pen-
tru poduri, ghizduri de fântână” Creatori de porți cu har sunt menționați „Ioan 
Bud, Godja Ioan a Ioanei din Ferești, Ioan Cupcea din Călinești activ pe la mijlocul 
secolului al XIX-lea (...) Dintre meșterii de porți contemporani, faimoși, amintim 
pe Ion Țiplea din Ferești, Gavrilă Utan din Călinești” (p. 225). Autorii menționează 
caracteristicile meșteșugurilor țărănești, enumerând și numeroși meșteri dul-
gheri, tâmplari etc. care s-au remarcat în zona, exemplificând prin fotografii ale 
acestora în atelierele de lucru.

Structura lucrării se îmbogățește cu un nou capitol, cel de-al șaselea, des-
pre Târgurile, tranzacțiile, comerțul, schimburile, caracteristice Văii Cosăului. 
Cercetătorii sublinază existența unor elemente specifice metalității arhaice de 
odinioara: frumusețea zilelor de târg, anumite practici magice: pentru a avea 
noroc la târg se urează târg bun, practica zapisului, dar și cea a aldămașului cu 
care se încheia tranzacția.

Capitolul al șaptelea cuprinde referiri la Unități tradiționale de măsură utili-
zate pe Valea Cosăului, întâlnind anumite particularități de limbaj, regionalisme 
sau expresii locale specifice zonei cercetate.

Capitolul al optulea se intitulează Sisteme de transport și comunicație și se 
caracterizează prin anumite practici locale, specifice Ținutului Cosăului, dar și 
Maramureșului, distincte printr-o terminologie aparte, care le individualizează.

Fiecare capitol în parte a fost însoțit de anumite micro-bibliografii, iar lucra-
rea beneficiază și de o amplă bibliografie – volume, studii și articole, reviste, anu-
are, editoriale, manuscrise, fond arhivistic. 

Cercetarea reunește informații interdisciplinare, ordonate de principiile rea-
lizării studiului monografic cu profil etnologic, realizând conexiuni între cultura 
materială și cea spirituală specifică ținutului Cosăului, fiind un excelent instru-
ment de lucru pentru specialiști interesați de zona studiată sau de zona etnogra-
fică mai amplă a Maramureșului, de studenți interesați atât de conținut, dar și de 
practica cercetării de teren, precum și pentru publicul larg, fascinat de o zonă cu 
identitate proprie, păstrătoare a unor tradiții milenare. 
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CRUCI BISERICEȘTI ȘI DE FAMILIE1

Gabriela Boangiu

Tematica abordată trezește sentimente complexe, de evlavie, de smerenie, 
credință și identitate creștin-ortodoxă, impresionează prin rigoarea tipologizării, 
a analizei motivelor și ornamenticii, a simbolismului acestor artefacte încărcate 
de simțire profundă, punte peste veacuri. 

Lucrarea album, de factură monografică, se deschide cu un Cuvânt îna-
inte al autorilor. Aceștia precizează tema: cruci și troițe din arealul județului 
Maramureșului, care cuprinde patru zone etnografice distincte – Țara Lăpușului, 
Maramureșul, Țara Chioarului și Zona Codrului, „cu toate că acest compartiment 
al artei populare este bogat în semne cu mito-simbolistică, care ne dezvăluie veri-
tabile vestigii ale vechimii civilizației pe aceste meleaguri, a rămas neinvestigat, 
până în prezent, de cercetările de specialitate” (p. 5). Materialul prezentat a fost 
cules pe parcursul a numeroși ani, prin cercetare de teren, utilizându-se înregis-
trări audio-video, dar și schițe, desene, „depunând eforturi pentru cuprinderea a 
întreaga varietate a crucilor, atât a celor legate de lăcașurile de cult, cât și a celor 
legate de viața spirituală (p. 5). 

Scopul principal al lucrării este restituirea unui „tezaur de artă populară de 
mare varietate (p.  5), îndeplinind un rol major în ceea ce privește valorificarea 
științifică a acestuia, precum și conservarea imaginii și detaliilor științifice ale 
unor artefacte de proveniență variată – cruci „așezate în altare, pe tetrapoade, 
pe uși împărătești, pe catapetesme, pe prapori (...), în colecții muzeale, în colecții 
particulare, în lăzi de turnuri sau anexe ale bisericilor și este limpede că acest 
tezaur nu este accesibil iubitorilor acestui compartiment de artă populară și 
specialiștilor, ceea ce recomandă importanța restituirii lui” (p. 5).

Autorii lansează ideea constituirii unui muzeu care să tezaurizeze tipologii de 
artefacte studiate, menit să conserve, dar și să restaureze cu metodă științifică 

1 Editura Eurotip, Baia Mare, 2015, 331p. ISBN 978-606-617-176-2
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crucile investigate. Aceștia subliniază, totodată, că materialul selectat spre publi-
care este dintr-un fond mult mai bogat, orientându-se după următoarele criterii: 
„să cuprindă cât mai multe tipuri și modele, să reprezinte, în varietatea lor, atât 
crucile de lemn, cât și cele de metal sau confecționate din alte categorii de mate-
rial (os, ceramică, ghips, sticlă). Am investigat alături de crucile vechi și exemplare 
mai noi, care prezintă un interes mai aparte, pentru a scoate în evidență raportul 
tradiție-inovație, rolul acestor exemplare de a potența valențele artistice ale aces-
tui tezaur spiritual. Astfel de exemplare capătă importanță și pe linia evidențierii 
procesului de evoluție a modelelor și tiparelor aparținând acestui tezaur” (p. 6).

Structura lucrării debutează cu un amplu material despre Cruce – semn și 
simbol, „crucea este unul din simbolurile atestate încă din antichitatea cea mai 
îndepărtată, (...). Simbolul crucii este prezent pe toate continentele lumii și la 
toate popoarele cu civilizații dintre cele mai vechi.” (p. 7). Și în România, cerce-
tările arheologice au descoperit piese cu semnul crucii, din perioade precreștine, 
aparținând diverselor culturi: Cucuteni (4200 î.Hr), Gumelnița (5000 î.Hr.), 
Hamangia, Vădastra, Vittenberg – obiecte descoperite la Sighișoara sau specifice 
artei scite de pe teritoriul României, de exemplu aplice cruciforme la Borsești și 
Armășoia, care au fost datate în secolele Vi-V Î.Hr. Autorii precizează că „simbolis-
mul precreștin al crucii este atât de încărcat încât este dificil de făcut o distincție 
clară între care dintre funcțiile apotropaice sau de magie stimulatorie le avem 
ca moștenire păgână sau le datorăm unei influențe creștine. Ea este un model al 
totalității cosmosului, dar și al omului sau al divinității antropomorfe cu mâinile 
desfăcute. Crucea constituie o variantă geometrizată a arborelui lumii. Ea are și 
evidente asociații cu soarele, ca centru energetic, răspândind razele sale în jur.” 
(p. 8).

Tot în acest capitol, secțiunea Dezvoltarea și complexitatea crucii în creștinism 
aduce în dezbatere aspecte inedite ale semnificațiilor crucii în acest curent reli-
gios, „încă din cele mai vechi timpuri creștinii au crezut în efectul crucii și au 
transformat-o în scut protector. Horia Bernea a însemnat rânduri semnificative în 
care sublinia foloasele crucii pentru creștini: Crucea este puternică și folositoare, 
cu atât mai puternică și mai folositoare devine ea în momentele de răstriște și de 
cumpănă. Când două bețe se fac cruce se întâmplă un lucru extraordinar, se naște 
un izvor cu resurse inepuizabile (Horia Bernea, Mapa Crucea:7)” (p.  8). Crucea 
capătă o serie de semnificații, ea a devenit „scară de mântuire a lumii, care urcă 
la cer, copac veșnic ce stă în mijlocul cerului și al pământului, ce sprijină univer-
sul (Eliade, Istoria credințelor și ideilor religioase, București, Ed. Științifică, 1991, 
p. 367)” (p. 9).

Secțiunea Semnul crucii și complexitatea lui vorbește despre „relația omului 
cu Dumnezeu, dar crucea este și semnul Sfintei Treimi, dogmă creștină, care este 
o uniune spirituală mistică a celor trei persoane sau ipostaze divine: Dumnezeu-
Tatăl, Dumnezeu-Fiul și Duhul Sfânt” (p. 12). Semnul crucii este folosit la Botez, 
la „confirmarea Sfântului Mir, în Taina Maslului, în Taina Împărtășaniei. Mai mult, 
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creștinii își făceau semnul crucii înaintea principalelor activități din viața lor”. 
(p. 12).

Crucea în folclor și în viața omului subliniază existența a numeroase obiceiuri 
românești care implică prezența termenului sau a artefactului propriu-zis. Astfel, 
în basme sau și în unele documente de arhivă se întâlnesc „frății de cruce”. La obi-
ceiurile de naștere, copilul este protejat de cruce, fie prin gestualitatea preotului, 
dar și prin cea a nașei, care sufla de trei ori peste copil. În obiceiurile de Crăciun, 
la Bobotează, crucea aducea lumină și senin în gospodăriile localnicilor. De ase-
menea, construcția caselor, așezarea temeliei sau construcția acoperișului erau 
consacrate prin gestualități specifice în semn de protecție, „considerăm că locul 
așezării ne sugerează asocierea crucii cu lumina” (p. 16).

Crucea este întânită și în practicile magice, este invocată în descântece „de 
deochi”, „de adus laptele”, „de speriat etc. Se face semnul crucii prin medierea 
unui obiect investit magic: pieptăn, cuțit, busuioc, cruce propriu-zisă. Crucea 
„a pătruns în magia meteorologică (...), în riturile de dezlegare a ploii (...) sau de 
potolirea furtunilor și vremurilor grele” (p. 17).

Este frecvent întâlnită Crucea în arhitectura tradițională, în „arhitectura bise-
ricilor de lemn, pe portalurile de intrare în incinta lor, pe ușile de la intrare, adesea 
în combinație cu alte semne simbolice: frânghia împletită, rozeta, pomul vieții” 
(p. 17). La „casele țărănești din Maramureș sau alte regiuni ale țării, întâlnim cru-
cea sculptată, aplicată sau traforată, într-o gamă variată de modele, adesea într-o 
armonioasă combinație cu alte semne simbolice, amplasată la fațada caselor, a 
șetrelor sau filigoriilor, precum și pe fațada anexelor gospodăriilor. Pe căpriorii 
caselor vechi, în decorul lor, crucea este nelipsită, frecvent, întâlnindu-se tiparul 
în X” (p. 17). Casele țărănești adăpostesc „diverse tipare de cruci de familie, mai 
mari sau mai mici, pictate sau simple, așezate în cui, pe peretele din față, la care 
creștinii se rugau seara, dimineața, înaintea meselor sau după ele, ori de câte ori 
familia era încercată de necazuri, de lipsuri și nevoi. (p. 17).

Crucea în ornamentica tradițională și iconografie vorbește despre prezența 
simbolului crucii ca ornament tradițional întâlnit în diferite contexte, sculptat, 
traforat sau pictat, prezent fie pe ustensile casnice – blidare, sucale, furci de tors, 
cutii pentru păstrat acte, fie pe ustensile pastorale: bâte, tipare de caș, în arta 
decorativă, în ceramica tradițională. În iconografie, întâlnim simbolul crucii în 
icoane reprezentând Sfinții Împărați Constantin și Elena, Sfânta Treime, Sfinții 
Ierarhi, Sfântul Trifon. Se întâlnește, de asemenea pe icoanele de sticlă, pe frescă. 

Problematica Tipurilor de cruci este delicată, naște clasificări multiple, dato-
rită unor criterii diverse. Diferențiindu-se inițial între crucea latină – cu un braț ver-
tical mai lung și cea grecească – cu laturile egale, crucile au cunoscut numeroase 
clasificări după materialul din care sunt executate, după locul pe care îl ocupă sau 
clasificări specifice doar spațiului românesc, cum este cea realizată de Livia Rusu: 
„crucea cu brațe egale, cea mai răspândită în epoca precreștină” (p. 20): crucea 
latină, crucea cu două brațe orizontale, crucea cu trei brațe orizontale sau crucea 
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papală, crucea Sf. Andrei sau în formă de X, crucea malteză, svastica, labarumul 
sau monograma lui Iisus, crucea roșie, crucifixul.

Secțiunea Crucea în patrimoniul spiritual al Bisericii aduce în discuție valoriza-
rea patrimoniului bisericesc, ce cuprinde diverse tipuri de cruci – traforate, sculp-
tate, pictate, din metal, lemn, cu reprezentări motivice si simbolice sau religioase. 

Analiza morfologică a tipurilor și modelelor crucilor din inventarul lucrării se 
referă la o anumită tipologie a crucilor, astfel, acestea pot fi clasificate în cruci de 
lemn (cruci mobile de mână: cruci de binecuvântare, de închinare și ceremonia-
luri, cruci de ceremonialuri și procesiuni; cruci cu postament: cruci cu Sf. Maria, 
alte categorii de cruci cu postament), cruci cenotafe, cruci de familie, cruci de 
metal, cruci de metal cu suport, cruci de turle de biserici, cruci combinate, cruci 
de ceramică, de os, de sticlă, de fibre textile etc. Structura lucrării mai cuprinde și 
secțiunile Tipologia crucilor din inventarul lucrării și Indicele localităților cercetare, 
urmate de Bibliografie.

Lucrarea reprezintă un model de cercetare, o monografie tematică de tip etno-
logic, care impresionează prin minuțiozitatea investigațiilor, mit-analiză și studie-
rea tipologiei crucilor prezente în patrimoniul bisericilor de lemn din Maramureș 
și al crucilor de familie. Recomandăm cu căldură lucrare celor interesați de arta 
populara, arta religioasă, istoria credințelor și ideilor religioase. 
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CAMELIA BURGHELE. DE LA VRAJĂ 
LA VRĂJEALĂ – O ANTROPOLOGIE A 

SUPRANATURALULUI CONTEMPORAN1

Gabriela Boangiu

Lucrarea impresionează prin modul inedit de abordare a tematicii de cerce-
tare – „supranaturalul în contemporan, prin evitarea diluției metodologiei utili-
zate, prin perspectiva complexă de studiere a societății de astăzi, cumulând efici-
ent principiile ordonatoare ale etnologiei, antropologiei și sociologiei.

Prefața – Despre vrajă, cu profesionalism și ... fără vrăjeală este semnată de 
Nicu Gavriluță, un nume remarcabil al științelor sociale românești și nu numai, 
autor al unor lucrări de referință în domeniu, ca de exemplu Mentalități și ritua-
luri magico-religioase. Studii și eseuri de sociologie a sacrului, Hermeneutica sim-
bolismului religios, Mișcări religioase orientale. O perspectivă socio-antropologică 
asupra globalizării practicilor yoga etc. Nicu Gavriluță descifrează cu tâlc volumul 
Cameliei Burghele, fără a-i scădea farmecul demonstrațiilor, al argumentelor și 
al articulațiilor, considerându-l „imperios necesar” în peisajul studiilor culturale 
românești actuale. Cercetarea Cameliei Burghele se sprijină pe studiile sale ante-
rioare, de descifrare a mentalitarului țăranului român „față de magia terapeutică, 
cu resorturi mentale și punerile în praxis ale acestuia. În prezentul studiu, aceasta 
și-a mutat centrul de interes asupra urbanului (p. 7), „autoarea a ales să analizeze 
felul în care omul modern, contemporan, globalizat și macdonaldizat, operează 
cu aceleași concepte ca bunicii lui sau, din contră, își construiește altele noi, potri-
vit vremurilor actuale (...). Poziționarea se face prin intermediul religiei (care a 
devenit tot mai elastică și mai blândă), fie prin mijlocirea magiei (tot mai produc-
tivă și mai rafinată)” (p. 7). Tot Nicu Gavriluță este cel care observă că autoarea 
se situează în „tradiția antropologilor francezi și italieni care au scris despre o 
resurecție omniprezentă a magiei, chiar dacă ea reapare într-o formulă ecletică, 
marchetizată, în infinite oferte de rezolvare magică a situațiilor de criză” (p. 7). 
Prin temele abordate, Camelia Burghele se remarcă drept un „antropolog pasi-
onat, debordând de plăcerea observației comportamentului cultural al omului 
contemporan” (p. 8–9).
1 Editura Institutul European, Iași, 2017, prefață de Nicu Gavriluță, 221p, ISBN 978-606-24-0203-7
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Structura cărții debutează cu un Argument al autoarei, menit să traseze liniile 
de forță ale studiului propriu-zis. Discutând crizele și schimbările de paradigmă 
ale antropologiei, Camelia Burghele vorbește despre fascinația unei „antropology 
at home”, despre un studiu al cotidianului, al realității de zi cu zi, al comunității 
urbane, „informatizate, globalizate, secularizate” (p. 12). Postmodernitatea pro-
voacă demersurile antropologiei, îi chestionează obiectivele, obiectul și meto-
dologia, impunând chiar „acceptarea subiectivității în actul de cunoaștere/
construcție a lumii” (p. 13). Autoarea aduce în discuție expresia lansata de Michel 
Maffesoli – „revrăjirea lumii”, este spectacolul la care asistăm cu toții – „jocuri 
digitale, telefonie mobilă omniprezentă, efervescență mediatică, exacerbarea 
luxului (p. 15), „postmodernitatea nu mai este buna sau rea, ci pur și simplu este 
o experiență umană pe care individul o trăiește în comuniune cu alți indivizi cu 
emoții similare față de bogăția spirituală a universului” (p. 15). Discursul antro-
pologic nu poate evita provocările pe care le-au adus globalizarea, pe de o parte 
și secularizarea pe de alta. Religiosul se redefinește fără să dispară. Toate aceste 
detalii trebuie să fie conștientizate de antropologul zilelor noastre dacă își dorește 
o cercetare la zi a „supranaturalului contemporan”.

Capitolul întâi – Trei pledoarii pentru o „dezvrăjire conjuncturală” și o „secu-
larizare amiabilă. Ieșirea din Biserică... în curtea ei, aduce în discuție mai multe 
diade, precum credință și raționalitate, omul modern și religia instituționalizată, 
sacru și societatea modernă, religie și Constituție europeană, libertate religioasă 
și „revrăjirea lumii” etc. Secularizarea a permis o desprindere a religiei de stat, 
un aparent declin al religiei, contracarat de un reviriment al mișcărilor religioase 
multiple, cu origini diverse și manifestări dintre cele mai complexe. Astfel, „dorind 
cu orice chip modernitatea, omul se simte tentat să renunțe la religie pentru o 
mai mare libertate: demersul se dovedește însă a fi unul iluzoriu, iar omul con-
temporan pare să înțeleagă că, sub o formă sau alta, Dumnezeu nu va muri nici-
odată” (p. 53). 

Cel de-al doilea capitol, Homo magicus, cel dintotdeauna. Dezvrăjirea lumii și 
revrăjirea ei, între licit și ilicit abordează problematici complexe precum seducția 
magiei, religiozitate, religie populară, sentiment religios. Secolele al XVI-lea – al 
XVII-lea deschid calea unei noi spiritualități, rațională, concentrată pe științele 
pozitiviste, care asigură o anumită „autonomie omului modern” și care con-
duce la o „demitizare treptată a lumii prin golirea acesteia de mister magico-
religios” (p. 55). Chiar Biserica a fost cea care a luptat împotriva unei așa numite 
„religii populare” – „un set tradițional de cutume utilizate multă vreme pentru 
relaționarea omului cu sacrul”, în „detrimentul capacității sale de transcendență 
și de înviere” (p.  55). Pentru omul modern, „nu este real decât ceea ce poate 
fi experimentat de el însuși”, aflându-se într-o stare de independență față de 
magie și religie (p. 56). Marcel Gauchet impune „termenul de dezvrăjire pentru 
a caracteriza spiritualitatea modernă, demonstrând că problema cea mai mare 
a omului contemporan este fundamentarea unei noi raportări la credință. Omul 
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modern se crede propriul său creator, iar acest proces nu poate avea loc decât 
desacralizând lumea” (p.  56). În contemporaneitate se poate identifica o anu-
mită „seducție a magiei”, paralelă cu revirimentul religiilor actuale, o curiozi-
tate pentru practici magice, o anumită „simpatie pentru paranormal” (p.  57). 
Antropologia culturală și socială este sensibilă la astfel de curente culturale, iar 
menirea antropologului este de a rămâne treaz și de a studia contemporaneita-
tea cu toate provocările ei. Autoarea, este conștientă atât de realitatea socială și 
de noile fenomene culturale, cât și de impulsul spre investigare pe care trebuie să 
și-l asume antropologul – de oriunde din lume s-ar afla, Europa de est, Asia sau 
America de Nord: „s-ar impune, așadar, o necesară aducere la zi a referențialului, 
uzând de instrumentele de lucru ale etnologului modern, orientat către multi-
culturalitate, toleranță, obiectivitate, dar și rigoare profesională maximă. Fără 
nici cea mai mică intenție de trecere în revistă a vastei bibliografii de specialitate 
românești și europene, apelăm la informații din sfera sociologiei (indicatori soci-
ologici), istoriei mentalităților (grile de raportare la sacru), istoriei religiilor (fațete 
al religiozității) sau sondaje de opinie (multe dintre ele necesare unor prognoze 
de dezvoltare națională sau pur și simplu unor barometre electorale) pentru a 
creiona câteva dintre cele mai definitorii atitudini în relația omului modern cu 
divinitatea” (p. 63). Cercetătorii contemporani din diverse sectoare ale științelor 
sociale consideră că „nebuloasa mistico- ezoterică nu e o formulă nouă de rapor-
tare la sacru, ci mai degrabă un sincretism de forme vechi și noi”, o formă înnoită 
de „religie populară” (p. 67). Așadar, Camelia Burghele vorbește despre un „pla-
giat” magico-religios în cotidianul contemporan, o „preluare a cadrului ritual din 
religia populară”, „patternul este același și doar instrumentele /recuzita/ingredi-
entele au evoluat odată cu societatea” (p. 77). Studiind cazul României, înainte 
și după decembrie 1989, autoarea poate face o comparație între – pe de o parte 
scăderea influenței bisericii asupra vieții mirenilor impusă de stat și o „glisare” 
spre non-formal a comportamentului religios, pe de altă parte, în perioada post-
decembristă, se constată niște „revitalizări religioase”, dar și un interes pentru 
o spiritualitate alternativă, autoarea aducând argumente pertinente în această 
privință, date din chestionare sociologice, studii asupra spiritualității și religiei în 
rândul tinerilor etc. (p. 84).

În Capitolul al treilea, Camelia Burghele dezvoltă pe larg intuiția „plagiatului 
magico-religios”, așa cum rezultă și din titlul: Un plagiat magico-religios de succes: 
clișeele rituale tradiționale traduse în grilă modernă. Autoarea analizează profilele 
unor vrăjitoare și pseudo-vrăjitoare contemporane, recuzita, gestualitatea, tema-
tica vrăjilor contemporane, cercetează căi moderne de proliferare a vrăjitoriei – 
pe internet, există „Portalul vrăjitoarelor din România” – http://www.vrăjitoare.
eu, cercetând structura comunității virtuale, contextul simbolic al mesajelor aces-
tora, rețele de comunicare cu vrăjitoare din alte colțuri ale lumii, dar și profilul 
clienților acestora. Concluzia: se constată o preluare a unor practici tradiționale 
de răspuns la o problematică actuală, un mentalitar arhaic reactivat care mediază 
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pentru rezolvarea unor probleme contemporane, așadar, „de la vrajă la vrăjeală” 
sunt mai multe praguri... 

Structura lucrării se completează cu un al patrulea capitol – Experimente 
de marketing cultural: vrăjitoria și magiile contemporane – maxima manipu-
lare. Autoarea realizează o comparație între sărbătorirea Dragobetelui versus 
Valentine’s Day, cu scopul de a decela răspunsuri posibile și a identifica structuri 
simbolice ale sărbătorilor „locale” la o întrebare contemporană: „este mai bine 
să importăm obiceiuri sau să reinventăm tradiții locale?” Problematici precum: 
exigențele managementului cultural și consumul de cultură populară, globalizare 
și localism, patrimoniu imaterial și protecția UNESCO, caracteristici ale sărbătorii 
în rural, dar și în urban – despre e-sărbătoare și provocările contemporane ale 
realității sociale, fac parte din agenda antropologului Camelia Burghele. 

Secțiunea Sărbătoarea pascală: religie, etnologie și ...advertising. De la mielul 
de Paști la iepurașul de ciocolată. Analiza întreprinsă de autoare este foarte deta-
liată, pornind de la distincția sărbătoare în rural – sărbătoare în urban, sărbătoare 
tradițională – sărbătoare în modernism și postmodernism, Camelia Burghele 
încearcă să surprindă principalele caracteristici ale sărbătorii pascale jalonând 
anumite „repere religioase ale Sfintelor Paști”, „repere etnologice” și aspecte 
socio-culturale ale consumismului caracteristic Paștelui, tradiții de import, sim-
bolistica reclamelor și statistici referitoare la comportamentul cultural al români-
lor cu ocazia sărbătoririi Paștelui. 

Autoarea chestionează anumite Forme și formule de solidaritate ale „generației 
Facebook” formulând o întrebare retorică: protestul stradal, o șezătoare urbană? 
Comparând societatea tradițională cu cea contemporană se pot observa 
discrepanțe majore, însă la o privire mai adâncă se poate decela o asemănare 
în ceea ce privește coagularea opiniei publice, coeziunea socială, apariția unor 
forme specifice de solidaritate umană și vechile ceremonialuri și scenarii de reli-
gie populară, anumite „liturghii politice” cum le denumea Claude Riviere. Un 
rol principal în socializările contemporane îl îndeplinește internetul cu ale sale 
mult discutate, blamate sau refuzate rețele de socializare – în principal Facebook. 
Astfel, „dintr-o perspectivă etnologică, însă, protestul stradal contemporan, ca 
formulă de solidarizare, valorifică și re-semantizează vechea șezătoare a satului, 
cu toată paradigma de roluri de gen, statusuri, acțiuni, responsabilități, demer-
suri comune, scenarii rituale, jocuri specifice, folclor adiacent” (p. 158). Autoarea 
compară protestul stradal din februarie 2017 al generației facebook cu șezătoarea 
din satul tradițional, pe diferite paliere: „timpul desfășurării, spațiul desfășurării, 
actanții, anunțarea evenimentului, criterii de alăturare/grupare, scop principal, 
scopuri colaterale, forme de solidarizare, forme de coeziune, forme de replicare, 
producții folclorice specifice, componenta de loisir, formule de comunicare, 
aspecte de moralitate, vizibilitate externă” (p. 159–165).

Un alt fenomen cultural remarcabil a fost generat de apariția cărților des-
pre Harry Potter și magie. Camelia Burghele analizează cu multă măiestrie 
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mecanismele specifice manipulărilor contemporane, ale marketizărilor flamboa-
iante pe fundalul unei „nebuloase mistico-ezoterice” (Françoise Champion), sub-
liniind aspectele socio-culturale ale producțiilor literare sau cinematografice și 
inserțiile magico-religioase specifice contemporaneității. 

Discursul antropologic despre magie în contemporaneitate nu putea rămâne 
în afara unei analize a implicării mass media în promovarea noilor imagini ale 
magico-religiosului. Producții ficționale din diferite domenii, curente spiritu-
ale revitalizate, toate se întâlnesc în răscruciul comunicării digitale de astăzi, 
omul contemporan este predispus la manipulare sau se poate autosalva în fața 
avalanșei de ficțional magico-religios? O întrebare retorică ce apare ca o conclu-
zie a lucrării, o punte spre un viitor pe care încercăm să-l descifrăm. 

Lucrarea se continuă cu un Epilog ce concentrează faliile principale ale lucră-
rii, subliniază argumente, descifrează simboluri mai vechi sau mai noi. Ni se pare 
important să redăm aici textul publicat pe coperta a patra aparținând Doamnei 
Academician Sabina Ispas despre lucrarea prezentată în prezenta recenzie: 
„Camelia Burghele este o personalitate recunoscută a generației sale, deja consa-
crată (printre altele prin monumentala serie Satele sălăjene și poveștile lor, numă-
rând deja zece volume). Este o «pasăre rară» care merită răsplata recunoașterii 
pentru o muncă asiduă depusă cu dăruire, înțelepciune și ... știință. Studiile sale 
etnologice de magie terapeutică și comportament cultural în satul tradițional i-au 
deschis orizonturile spre antropologia culturală, unde iată, pune sub lupă struc-
turile magice contemporane cu întregul lor context actual. Volumul De la vrajă la 
vrăjeală marchează trecerea etnolgului Camelia Burghele la studiile de antropo-
logie urbană, pentru care percepția supranaturalului are o structură aparte, sur-
prinsă de autoare cu acuratețea unui «senior» în ale analizei diacronice. Un volum 
unic în felul său, de pionierat și, mai ales, de maximă actualitate, tentant pentru 
lectură” (Acad. Sabina Ispas). 

Așadar, felicităm și noi autoarea pentru un volum remarcabil și care, cu 
siguranță, va deveni reper pentru studiile contemporane de etnologie, antropo-
logie și sociologie. Un instrument de lucru viabil, redactat cu rigoare științifică, 
dar și într-un stil particular, spontan, direct, cu exemple la zi.
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CONTRIBUȚIA ARISTOCRAȚIEI FEMININE 
LA REALIZAREA MARII UNIRI

Gabriela Boangiu

Abstract: The role of women in society has, over time, undergone many changes. 
The nineteenth century, however, brings with it numerous feminist movements. 
For women, the study of law and medicine was difficult to access, even in com-
merce, their presence was limited due to their right to inheritance and property. 
Women from the upper echelons, the nobility and the bourgeoisie, are begin-
ning to hold meetings in which discussions about women’s rights, the right to 
vote, and others arise.
After the First World War, women were granted the right to vote in 21 countries. 
The major ICW and IAW women’s organizations are then dedicated to prevent-
ing war and defending labor and women’s rights: workers’ welfare, family allow-
ances, equal working conditions for both sexes, defense of illegitimate children, 
the right of the married woman to retain her name and nationality.It included the 
International League of Women for Peace and Freedom, the Union of Christian 
Women for Temperance, the World Association of Young Christian Women, the 
International Nursing Committee, the World Union of Women for International 
Concord. This Committee put pressure on the United Nations to develop inter-
national relations, promote peace, abolish prostitution, and improve the health 
and well-being of children, education of young people and working conditions 
and wages of workers. Feminist movements in Romania, existed between 1850–
1900 and after: 
The National Grouping of Romanian Women, the Association of the House of 
Women, the Solidarity Society, the National Council of Romanian Women, the 
Small Women’s Settlement, the International Council of Women, the National 
Orthodox Society of Romanian Women, etc. 
The contribution of women to the realization of the Great Union has involved 
charity – associations, activity under the sign of the Red Cross or even on the 
front – here the powerful image of Queen Mary is strongly involved. The pillar of 
the family during the war is the woman, who does not abdicate from the hope 
of the whole family after the war. The woman – mother, sister, wife – exists as 
a landmark in an entire symbolic imaginary woven around her in the popular 
songs of the time.
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Cuvinte cheie: femei, relații internaționale, mișcări feministe, Marea Unire.

Rolul femeii în societate, de-a lungul timpului, a cunoscut numeroase schim-
bări. Secolul al XIX-lea aduce însă cu sine, mișcări feministe numeroase. Femeilor 
le era greu accesibil studiul dreptului și al medicinei, chiar în comerț, prezența lor 
era limitată datorită dreptului lor asupra moștenirii și proprietății. Femeile din 
păturile superioare, nobilime și burghezie, încep să organizeze întruniri în cadrul 
cărora apar discuții despre drepturile femeilor, despre dreptul la vot și altele. În 
anul 1869, femeile din Wyoming primesc dreptul egal de vot cu al bărbaților, de 
asemenea, în Australia Occidentală și în Australia de Sud primesc dreptul de vot, 
în anul 1890, același lucru se întâmplă și în alte trei state americane. În anul 1880, 
Lady Harberton fondează Asociația Îmbrăcămintei Raționale. În anul 1893, pri-
mesc drept de vot femeile din Noua Zeelandă. În anul 1906, femeilor din Finlanda 
li se recunoaște dreptul de vot. În anul 1919, Congresul American dă drept de vot 
femeilor. În Canada de limbă engleză, în anul 1922, se acordă drept de vot femei-
lor. De asemenea, în Austria, Ungaria, Cehoslovacia, Polonia, Letonia, Lituania și 
Estonia, femeile primesc drept de vot în anul 1923. În Franța de-abia în anul 1945, 
legea din 2 noiembrie instituie sufragiul feminin. 

În prima jumătate a secolului al XX-lea se formează două asociații feministe 
puternice: The International Council of Women (ICW) și The International Woman 
Suffrage Alliance (IAW). 

După primul război mondial, dreptul de vot a fost obținut de femei în 21 de 
țări. Marile organizații feminine ICW și IAW se consacră apoi prevenirii războiului și 
apărării dreptului de muncă al femeilor: bunăstării muncitorilor, alocațiilor fami-
liale, egalității condițiilor de muncă pentru ambele sexe, apărării copiilor ilegi-
timi, dreptului femeii măritate de a-și păstra numele și naționalitatea. Cele două 
organizații se regrupează la Geneva, în cadrul Comitetului unit al Organizațiilor 
reprezentative pentru Femei. Acesta cuprindea Liga Internațională a Femeilor 
pentru Pace și Libertate, Uniunea femeilor creștine pentru temperanță, Asociația 
mondială a Tinerelor Femei creștine, Comitetul internațional al Infirmierelor, 
Uniunea Mondială a Femeilor pentru Concordie Internațională. Acest Comitet 
a pus presiune pe Societatea Națiunilor Unite, pentru a dezvolta relații 
internaționale, promovarea păcii, abolirea prostituției, ameliorarea sănătații și 
bunăstarii copiilor, educația tinerelor și condiții de muncă și salarii ale muncitoa-
relor. În ciuda dinamismului lor, nu au obținut decât dreptul femeii măritate de 
a-și păstra naționalitatea.

Mișcări feministe în România, au existat între anii 1850 – 1900 și după: 
Gruparea Națională a Femeilor Române, Asociația Casa Femeii, Societatea 
Solidaritatea, Consiliul Național al Femeilor Române, Mica Antantă a Femeilor, 
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Consiliul Internațional al Femeilor, Societatea Ortodoxă Națională a Femeilor 
Române etc. 

Contribuția femeilor la realizarea Marii Uniri a implicat caritate – asociații, 
activitate sub semnul Crucii Roșii sau chiar pe front – aici intervine puternic ima-
ginea simbol a Reginei Maria.

Stâlpul familiei în perioada războiului este femeia, care nu abdică de la 
speranța întregirii familiei după război. Femeia – mamă, soră, soție – există ca 
punct de reper într-un un întreg imaginar simbolic țesut în jurul ei în cântecele 
de cătănie ale vremii, dar acesta este un alt aspect pe care nu îl vom dezvolta în 
articolul de față, ținând seama că tema este aristocrația feminină și Marea Unire, 
ci îl vom aborda pe îndelete într-un articol viitor. 

Așadar, în cadrul spațiului danubiano-pontic se pot înregistra anumite cazuri 
de emancipare a femeii avant la lettre. Doamne și domnițe au avut o contribuție 
importantă în viața politică, socială sau culturală a vremii. Există câteva exem-
ple: Doamna Chiajna a luptat împotriva boierilor uneltitori pentru a apăra tro-
nul fiului ei, înflăcărând oștenii prin exemplu propriu în lupta reală. Doamna 
Ecaterina Salvaresso (citată și cu numele de Catherine Salvarezzo; n. secolul al 
XVI-lea, Turcia – d. 1590, Tripoli, Liban) a fost soția domnitorului Alexandru al II-lea 
Mircea și mama lui Mihnea al II-lea Turcitul. L-a cunoscut pe Alexandru al II-lea 
în timpul pribegiei acestuia la Constantinopol și s-au căsătorit în 1558, la Pera. 
Ecaterina Salvaresso era de origine italiană și provenea dintr-o familie catolică. 
Atunci când soțul său a fost înscăunat Domn, a fost nevoită, ca Doamnă a Țării 
Românești, să treacă la ortodoxism. A ctitorit Mănăstirea Slătioarele din Ocnele 
Mari. În 1573 a înființat, împreună cu domnitorul, prima tiparniță din București, 
la Mănăstirea Plumbuita. Când fiul ei, Mihnea al II-lea, încă minor, a fost înscău-
nat Domn în Țara Românească de către sultanul Murat al III-lea, ea a condus țara, 
în calitate de regentă, timp de șapte ani (între 1577–1583). Era o perioadă grea, 
plină de intrigi și pretendenți la tron, țara aflându-se sub suzeranitate otomană și 
domnitorii fiind la bunul plac al Porții Otomane. Maria Voichița, fiica domnului 
muntean Radu cel Frumos şi a Doamnei Maria Despina a fost luată ostatică împre-
ună cu mama sa, la 24 noiembrie 1473, în timpul unui raid întreprins de Ştefan cel 
Mare împotriva lui Radu cel Frumos. Cele două domniţe au fost date în grija con-
soartei domnului Moldovei, Maria de Mangop. Curând, domnul i-a schimbat sta-
tutul din azilantă în oaspete de rang înalt, respectată şi protejată de toată Curtea. 
După dispariţia prematură a Mariei de Mangop, la  19 decembrie  1477, Maria 
Voichiţa a devenit Doamna Moldovei, cel mai probabil în vara anului 1478, astfel 
unindu-se ramura Drăculeştilor a dinastiei Basarabilor cu ramura Bogdăneştilor 
a dinastiei Muşatinilor. Fiul lor, Bogdan, şi nepot al lui Radu cel Frumos, născut la 
16 iunie 1479 (cf. Constantin Rezachevici), a devenit domn după moartea ilustru-
lui său părinte, survenită la 2 iulie 1504. Alături de acesta, Doamna i-a mai dăruit 
«două fiice frumoase» (Cronicile slavo-române), Ana, rămasă necăsătorită (dece-
dată la 1499, Mănăstirea Bistriţa), şi Maria Chiajna, căsătorită cu nobilul polonez 
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Wiesnowiecki (decedat la 18 mart. 1518, Mănăstirea Putna). Influenţa asupra soţu-
lui a fost destul de importantă, dovadă faptul că, după 1487, cei doi au iniţiat con-
struirea mai multor biserici în stilul Putnei, Milişăuţii, Pătrăuţii, Voroneţul, Sf. Ilie 
din Suceava, Bălineştii, Dorohoiul – unde se află şi un superb portret al Mariei 
Voichiţa, (în stilul Primăverii lui Botticelli). Cea de la Pătrăuţi, construită în 1487, 
a fost dăruită iubitei sale soţii la împlinirea vârstei de 30 de ani. În tabloul votiv, 
domnul, zugrăvit cu un chip rotund şi luminos, încadrat de plete blonde, ţinând 
în mâini macheta bisericii pe care o prezintă ca pe o ofrandă lui Iisus Hristos, prin 
intermediul lui Constantin cel Mare, stă alături de soţia sa, de Bogdan şi de cele 
două domniţe. Maria Voichiţa apare şi în celelalte tablouri votive alături de soţul 
său, urmată de copii şi câteodată de nepot, viitorul Ştefăniţă Vodă1.

Domnița Elena, fiica domnului Moldovei şi a  Evdochiei de Kiev, a fost sor-
tită, încă de la naştere, ca orice odraslă de domn, unei căsătorii diplomatice. În 
anul 1479 Ştefan a început tratativele pentru o căsătorie dinastică între fiica lui 
şi moştenitorul cneazului Moscovei, Ivan Ivanovici, folosind-o în acest scop pe 
cumnata sa Teodosia, sora Evdochiei, apropiată familiei princiare moscovite, 
care, în 1480, îi va răspunde solicitării astfel: „Şi eu am rugat pe marea cneaghină 
şi marea cneaghină a binevoit şi s-a rugat fiului său, marelui cneaz. Şi marele 
cneaz a binevoit ca să vrea să ia pentru fiul său pe fiica ta. Şi marea cneaghină 
şi marele cneaz au poruncit ca să poruncesc către tine ca tu cu acest lucru cu tot 
să trimiţi la marele cneaz pe omul tău bun”. După logodna din 1482, săvârşită la 
Suceava, prin procură, cu reprezentantul cneazului, Andrei Plesceev, tânăra dom-
niţă a plecat pentru totdeauna spre noua ei familie la Moscova cu un somptuos 
alai. Cununia a avut loc în ianuarie 1483 şi curând, la 10 octombrie 1483, a născut 
un fiu, pe Dimitrie. Intrigile de la curte au dus la dispariţia soţului ei la 7 martie 
1490, otrăvit, se pare, de medicul său evreu, venit din Veneţia pentru a-l îngriji. 
Din acest moment, domniţa moldavă a căzut pradă duşmăniei celei de-a doua 
soţii a marelui cneaz moscovit, Sofia Paleolog, care dorea tronul pentru fiul său 
Vasile, declanşându-se astfel criza dinastică moscovită din 1497 – 1502. Ştefan cel 
Mare era la curent cu ceea ce se întâmpla cu fiica sa pentru că îi cere principe-
lui lituanian dreptul de trecere liberă pentru solii săi, de la care a primit următo-
rul răspuns: „...dacă ar vrea de data aceasta chiar să trimită soli la cuscrul său, 
la marele cneaz Ivan Vasilievici, ca să se încredinţeze de sănătatea fiicei sale, a 
marii cneaghine, şi a nepotului său, noi dăm solilor săi trecere slobodă prin ţara 
noastră la Moscova şi de acolo îndărăt la ţara sa. Aceasta, noi, la dorinţa Domniei 
Sale, a prietenului nostru, o facem”. Complotul organizat de marea cneaghină în 
1498 a fost înăbuşit şi Dimitrie proclamat mare cneaz al Vladimirului, Moscovei şi 
Novgorodului. Dar, după numai patru ani, Sofia a ieşit învingătoare, Elena şi fiul 
său au fost închişi, de data aceasta Vasile fiind desemnat moştenitorul lui Ivan 

1 George Marcu (coord.),  Dicţionarul personalităţilor feminine din România, Editura Meronia, 
Bucureşti, 2009
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III. Domniţa s-a stins din viaţă în închisoare şi a fost înmormântată la Mănăstirea 
Voznezenskaia2. 

Domniţa Ralu Caragea, mezina domnitorului fanariot Caragea, a rămas în 
istorie drept întemeietoarea primului teatru din Bucureşti. Cea care a adus pen-
tru prima dată în Capitală o trupă de actori greci a fost nevoită să plece pentru 
totdeauna din Ţara Românească după fuga tatălui său. De numele domniţei Ralu 
Caragea se leagă apariţia primului teatru din Ţara Românescă în urmă cu două 
secole. „O persoană cu inspiraţii artistice, natură aleasă, posedând gustul frumo-
sului în cel mai mare grad, admiratoare a muzicei lui Mozart şi a lui Beethoven, 
hrănită cu scrierile lui Schiller şi Goethe”, scrie Ion Ghica despre cea care a înfi-
inţat primul teatru din Capitală. Fiica cea mai mică a domnitorului fanariot Ioan 
Gheorghe Caragea nu s-a născut pe pământ românesc. Ralú Karatzis, după numele 
primit la naştere, s-a născut la Constantinopol. Mama sa era Elena Scanavi, fiica 
unui bancher din Constantinopol. Când Ioan Gheorghe Caragea a fost învestit în 
1812 ca domn fanariot al Ţării Româneşti, copila de numai 13 ani a ajuns şi ea 
la Bucureşti. A avut parte de  o educaţie aleasă. Cunoştea deja limbile franceză, 
greacă, germană şi turcă şi odată ajunsă la Bucureşti a învăţat şi română. Aşa cum 
o evocă istoricul C. Gane în „Trecute vieţi de doamne şi domniţe”, Ralu Caragea 
avea o mare pasiune: teatrul. „Cât despre teatru, acesta nu era pentru Ralu un 
mijloc de-a petrece; teatrul era pentru ea un fel de-a răsplăti cultura, de-a înălţa 
sufletele celor care trăiau prea lipiţi de glie, o înviere a vechii glorii elene, într-un 
cuvânt aproape o vocaţiune, un apostolat”, scrie istoricul C. Gane. Palatul în care 
locuia cu familia s-a transformat într-un mic teatru unde lumea bună şi iubitoare 
de cultură se aduna pentru a asista la piese de teatru sau recitări de poezii. Cu 
decoruri din pânză croită şi cu hârtie poleită, domniţa a organizat, în 1816, o primă 
reprezentaţie teatrală în limba greacă, chiar în apartamentele sale unde s-a jucat 
în limba greacă piesa.

Și exemplele pot continua… Însă ne-am propus să detaliem situația 
aristocrației feminine din perioada primului Război Mondial și a Marii Uniri.

Emanciparea femeii rezultă din numeroasele elemente de modernizare a 
societății, „actul filantropic și de caritate asumat de reprezentantele marilor fami-
lii boierești din Țările Române a particularizat cazul românesc în context euro-
pean și a dus la recunoașterea drepturilor cetățenești ale femeii”3. Așadar, „vizi-
bilitatea femeii române în spațiul public a fost reclamată și promovată de elite, 
ceea ce face ca transmiterea mesajului către celelelalte categorii de populație să 
fie trunchiată, pe alocuri echivocă”4.

Femeile își continuă studiile în Occident – influențe din situația Franței și a 
altor capitale europene. De exemplu: Zoe Golescu, Maria Rosetti sau Cocuța 

2 Ibidem.
3 Mincu, Mioara; Mironescu, Elena, Femei române, Vol. I, Editura Alcor Edimpex, Bucuresti, 1994.
4 Ibidem.
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Conachi, Atmosfera Salonului Elena Sturza5 era celebră. „Descendentele familii-
lor aristocrate continuă să-și desăvârșească profilul intelectual în capitalele euro-
pene faimoase, în timp ce moștenitorii burgheziei au ales învățământul universi-
tar românesc (în 1908, cca 21,64% din numărul studenților erau femei)”6.

Printre personalitățile remarcabile la sfârșitul secolului al XIX-lea și începutul 
secolului al XX-lea, care au fost implicate în mișcările de emancipare a femeii în 
România se numără și Alexandrina „Didina” Cantacuzino  (născută Alexandrina 
Pallady, cunoscută și ca Alexandrina Grigore Cantacuzino; născută la 20 septem-
brie 1876 – a decedat în 1944) a fost o feministă, filantroapă și diplomată română, 
una dintre liderele feministe din România în anii 1920 și ‚30. În calitate de condu-
cătoare a Consiliului Național al Femeilor din România și a Asociației Femeilor 
din România, ea a fost vicepreședintă a Consiliului Internațional al Femeilor, care 
reprezenta Alianța Internațională a Femeilor, și a reprezentat România la  Liga 
Națiunilor. Cu toate acestea, convingerile sale feministe și profilul internațional 
s-au ciocnit cu conservatorismul său național și în cele din urmă a ajuns la con-
vertirea ei la fascism. Alexandrina Pallady, cunoscută și sub numele de Didina, s-a 
născut la Ciocănești, un sat care astăzi se află în județul Dâmbovița  (dar în 1876 
făcea parte din județul Ilfov). Data ei de naștere este cunoscută a fi 20 septembrie 
1876, însă alte surse creditează anul 1877 sau 1881.  Prin naștere ea a făcut parte 
din clasa marilor boieri: tatăl ei, locotenent colonelul Theodor Pallady (1847/1853–
1916), un aristocrat din regiunea estică a Moldovei, a câștigat distincții în Forțele 
Terestre Române; mama ei, numită de asemenea Alexandrina (1845/1848–1881), 
a fost boieroaica Kretzulescu din  Țara Românească  și moștenitoarea unei mari 
moșii.  Prin bunica paternă, Alexandrina cobora dintr-o altă mare casă boie-
rească, Ghica, care deținea conacul din Ciocănești7. 

Căsătoria a produs în total patru copii, însă Alexandrina a fost singura care 
a supraviețuit copilăriei. Dintr-o relație cu Maria Stamatiade, Theodor Pallady a 
avut un fiu, viitorul poet simbolist Alexandru Teodor «Al. T.» Stamatiad  (născut 
în 1885). Familia paternă a Alexandrinei a produs și alte figuri intelectuale impor-
tante:  Theodor Iancu Pallady, pictorul modernist, și  Lucia Sturdza-Bulandra, 
actrița, erau nepoți ai lui Theodor Pallady și deci veri ai Alexandrinei.

După decesul mamei, Alexandrina, în vârstă de cinci ani, a fost crescută de 
mătușa ei Eliza Ghica, și formal adoptată de soțul Elizei, Vladimir M. Ghica.  Cu 
banii familiei Ghica ea a studiat în Franța. În jurul anului 1899, după decesul Elizei 
Ghica,  Alexandrina Pallady-Ghica a locuit în  București, unde s-a măritat cu vii-
torul politician Grigore Gheorghe Cantacuzino. Numele ei a devenit Alexandrina 
Grigore Cantacuzino.

Căsătoria a propulsat-o în înalta societate, aducând-o și în contact cu 

5 Ibidem.
6 Ibidem.
7 George Marcu (coord.), Dicţionarul personalităţilor feminine din România, Editura Meronia, 

Bucureşti, 2009
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elita  Partidului Conservator.  Familia Cantacuzino, de origine fanariotă, a avut 
o mare influență în afacerile politice ale Moldovei și Țării Românești. Socrul ei 
era magistratul, consilierul politic și fostul prim-ministru  Gheorghe Grigore 
Cantacuzino  (1833–1913). El era, de asemenea, unul dintre cei mai mari moșieri 
din  Regatul României, cunoscut de publicul larg ca  Nababul. Cumnatul ei 
era Mihail G. «Mișu» Cantacuzino  (1867–1928), care a fost Ministru al Justiției și 
liderul unei facțiuni din interiorul Partidului Conservator. 

Cantacuzinii au afirmat că dețin un titlu princiar, care, deși fără efect sub 
legile românești, i-a permis Alexandrinei să se intituleze «Prințesă Cantacuzino».  

Alexandrina și Grigore au avut trei fii, toți născuți între 1900 și 1905, înainte 
ca ambii părinți să-și înceapă carierele publice. În 1910, Alexandrina s-a alătu-
rat societății filantropice ortodoxe române, Societatea Ortodoxă Națională a 
Femeilor Române (SONFR). În timp ce adesea este creditată a fi membru fon-
dator, este posibil ca Societatea să fi existat sub un alt nume încă din 1893, cu 
Ecaterina Cantacuzino, soția lui Gheorghe Cantacuzino, ca președintă8. 

Nucleul SONFR era reprezentat de un grup de doamne din înalta societate, 
care le includea printre altele pe: Alexandrina Cantacuzino, Zoe Râmniceanu, 
Elena Odobescu, Anastasia Filipescu, Maria Glagoveanu, Sultana Miclescu și 
Zetta Manu.  Deși SONFR a fost sponsorizată de „Nababul” și alți conservatori 
importanți, pozițiile ideologice au rezonat cu programul Național Liberal al 
lui Spiru Haret, Ministru al Educației, care le-a oferit sprijinul său total. Cu astfel 
de surse de venit, completate de împrumuturi bancare și donații private, SONFR 
a înființat două școli de fete, 17 grădinițe (prima în Dorobanți) și 22 de biblioteci 
publice. Unele fonduri s-au îndreptat direct spre cumpărarea de terenuri pentru 
comunitățile țărănești românești din Transilvania și din alte părți, cu școli con-
struite în locuri îndepărtate: Cernăuți, Geaca și Marcovăț9. 

Misiunea mai formală a SONFR a fost aceea de a combate «propaganda reli-
gioasă străină» și «instituțiile de învățământ străine», pe care le-a descris drept 
surse de corupție pentru tinerele românce.  Membrii SONFR au inclus sufragete 
liberale, cum ar fi  Calypso Botez; Cantacuzino însăși era mai puțin afiliată cu 
acest curent, deși ea însăși se descria ca «feministă».

Începutul  Primului Război Mondial  a plasat România într-o situație deli-
cată. Din 1914 până în vara anului 1916, cabinetul național liberal al lui  Ion I. 
C. Brătianu  a păstrat neutralitatea țării. Opinia publică a fost împărțită brusc 
între susținătorii Puterilor Antantei și „germanofili” – care au favorizat Puterile 
Centrale, în special Germania. Grigore Cantacuzino a oscilat între cele două părți, 
dar cele două ziare ale sale, Minerva și Seara, au fost strâns asociate cu germano-
filia. În septembrie 1914, ambele au fost cumpărate de un consorțiu german și au 
devenit purtătoare de cuvânt ale propagandei germane10. 
8 Mincu, Mioara; Mironescu, Elena, Femei române, Vol. I, Editura Alcor Edimpex, Bucuresti, 1994.
9 Eadem.
10 Eadem.
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În urma  Tratatului din 1916 de la București cu Antanta, regele  Ferdinand 
I  și premierul Brătianu au convenit să se alăture războiului împotriva Puterilor 
Centrale. Acest lucru a avut ca efect reducerea la tăcere a disidenței germanofili-
lor. Alexandrina s-a oferit voluntar să lucreze ca asistentă medicală. În august 1916, 
spitalul nr.113 înființat de SONFR cu fonduri de la Banca Națională a României 
și condus de Alexandrina Cantacuzino a avut inițial 300 de paturi pentru ca la 
sfârșitul lunii noiembrie să ajungă la 543 de locuri.

Sub președinția lui Marghiloman la  Crucea Roșie Română, Alexandrina a 
devenit membră a comitetului de Cruce Roșie lucrând pentru a oferi asistență 
umanitară prizonierilor din România și din străinătate. Atitudinea ei politică la 
acel moment rămâne un mister, cu excepția credinței sale că «o lume nouă se va 
ridica din umanitatea însângerată» – nu ca o aprobare a revoluției politice, ci ca o 
încredere în capacitatea românească de muncă și întinerire.

În mai multe rânduri, Alexandrina s-a opus autorităților germane și a protejat 
interesele SONFR, de obicei cu un succes semnificativ. SONFR a fost implicată în 
contrabandă recuperând soldații români înapoi în zona liberă a Moldovei. Spitalul 
pe care l-a condus a fost în cele din urmă evacuat de forțele germane.

Anul 1918 s-a încheiat cu o înfrângere neașteptată pentru germano-
fili:  Armistițiul din noiembrie  a semnalat o victorie bruscă pentru Puterile 
Antantei și a dus imediat la căderea administrației Marghiloman. Alexandrina 
Cantacuzino, care a asistat la evenimente, a mediat între Marghiloman căzut în 
dizgrație și generalul  Alexandru Averescu, ministrul favorit al regelui, circulând 
zvonuri că România este pradă socialismului revoluționar. Organizând petrecerea 
de bun venit pentru regina Maria, ea l-a îndemnat pe Marghiloman să nu iasă în 
față deoarece misiunea militară a Antantei și populația doreau să-l evite. Ca un 
tribut adus acțiunilor ei patriotice, Alexandrina a fost aleasă președinte al SONFR 
în 1918; ea va conduce societatea până în 1938. 

După crearea României Mari, Alexandrina a devenit membră a Asociației pen-
tru Eliberarea Civilă și Politică a Femeilor din România (AECPFR) și a încercat fără 
succes să absoarbă Liga pentru Drepturile și Îndatoririle Femeilor în SONFR.  În 
1921, Alexandrina, care a avut ca scop crearea unui organism al tuturor feminis-
telor românce a devenit vicepreședinte al nou-formatului Consiliu Național al 
Femeilor din România, CNFR; președinte era Calypso Botez. În jurul anului 1923, 
Alexandrina a fost unul dintre susținătorii votului femeilor, criticând Constituția 
din 1923 pentru că nu l-a adoptat. 

În acei ani, Alexandrina a lucrat ca cititor permanent pentru asociația Casele 
Naționale. A susținut activități similare la SONFR, unde a ținut prelegeri despre 
ethosul ortodox și naționalist, propunând atragerea în societate a numeroși 
membri ai claselor de mijloc,  precum și a noilor sosiri din  Basarabia:  Elena 
Alistar și Iulia Siminel-Dicescu. 

Scopul declarat al Alexandrinei a fost acela ca „lumea nouă” a  perioadei 
interbelice să însemne sfârșitul „femeilor păpuși”, al „femeilor ca veșnici copii”, 
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ai „femeilor ca obiecte de plăcere”; noua „evanghelie” a femeii trebuia să fie 
scrisă prin „moralitatea în viața publică”. În timp ce pledează pentru apariția unei 
generații „mamă-cetățean”, ea a deplâns urbanizarea rapidă a epocii, susținând 
că tinerii de la sat abandonează „marele rezervor al vieții de familie” pentru a 
„deveni rapid domnul și doamna cutărică“. 

  Deși naționalistă acasă, Alexandrina s-a implicat curând în mișcarea 
internațională a femeilor, deseori ca reprezentant român. A împărțit puterea în 
mod egal cu Botez, care trebuia să se ocupe de treburile externe ale CNFR. În 1923, 
ea a fost delegata Ligii Drepturilor Femeilor la Congresul Internațional al Alianței 
Femeilor de la Roma. În timp ce era în străinătate, a creat o versiune feminină a 
Micii Antante, «Mica Antantă a Femeilor «, a cărei președintă a fost până în 1924. 
«Mica Antantă a Femeilor» (MAF) a aliniat organizațiile feministe din România cu 
surorile asemănătoare din Cehoslovacia, Polonia, Grecia și Regatul Iugoslaviei. 
În general Alexandrina era ostilă minorităților etnice, dar și interesată de găsirea 
unui loc comun cu feministele comunităților săsești și maghiare transilvănene, 
invitându-le la Congresul Femeilor din 1925. 

Din 1925 până în 1936, cu mandat CNFR, Alexandrina a servit ca vicepreședinte 
al Consiliului Internațional al Femeilor (CIF) și, ca atare, a devenit cea mai cunos-
cută feministă a României. Ea a fost unul dintre delegații europeni la Conferința 
CIF din 1925 de la Washington. În 1926, distincțiile sale au inclus «Marea Cruce a 
Reginei Maria», «Ordinul Sfântului Mormânt» (Collar), «Ordinul Sf. Sava» (Marele 
Ofițer), «Croix de guerre» (Ofițer) și «Croce al Merito di Guerra» (Ofițer). A fost dele-
gata CIF la Liga Națiunilor în 1927 și din nou în 1933, precum și raportorul Alianței 
Internaționale a Femeilor la același organism internațional (1926, 1928, 1933).  

Calypso Botez este născută în anul 1880, la Bacău și decedată în anul 1933. 
Licenţiată în Istorie şi Filosofie la Universitatea din Iaşi, a predat filosofia la Liceul 
Carmen Sylva din Bucureşti, fiind şi membră în Comisia de Inspectori a şcolilor 
de stat. În timpul primului Război Mondial a activat ca preşedintă a Crucii Roşii 
din Galaţi. În anul  1917  a înfiinţat, împreună cu mai multe luptătoare pentru 
drepturile femeilor, Asociaţia pentru Emanciparea Civilă şi Politică a Femeilor 
Române, iar din 1921, Consiliul Naţional al Femeilor Române, al cărui preşedinte 
a devenit11.

Membră în comitetul central al Societăţii Ortodoxe Naţionale a Femeilor 
Române, în comitetul societăţii Solidaritatea, în comitetul Uniunii Intelectualilor 
şi membră a Institutului Social Român, militează energic pentru ameliorarea stării 
de inferioritate a femeilor din România. „Toţi românii sunt egali în faţa legii, zice 
articolul 1 din Constituţia românească. Dumneavoastră ştiţi că românca e în afară 
de lege împotriva acestui articol”, afirma Calypso Botez. Articole ale ei, pe această 
temă, sunt găzduite în revistele „Convorbiri literare”, „Revista idealistă”, „Revista 

11 George Marcu (coord.),  Dicţionarul personalităţilor feminine din România, Editura Meronia, 
Bucureşti, 2009.



210   |  Gabriela boanGiu

pentru Ştiinţă şi Reformă Socială” ş.a. A fost consilier municipal al Primăriei din 
Bucureşti, din partea Partidului Naţional Ţărănesc, în 192912.

În lucrările sale, pledează pentru dreptul la vot, creşterea rolului economic, 
emancipare intelectuală şi politică, facilitarea divorţului şi suprimarea regimu-
lui dotal:  Problema drepturilor femeii române   (1919),  Problema feminismului. O 
sistematizare a elementelor lui   (1920),  Drepturile femeii în constituţia viitoare   
(1922),  Drepturile femeii în viitorul Cod Civil   (1924),  Rapport sur la situation juri-
dique de la femme   (1932). „Cu excepţia lui Calypso Botez, feministele românce 
nu au reuşit să depăşească un anume nivel pragmatic, o legare directă a artico-
lelor, broşurilor lor de stringente realităţi […] Singură Calypso Botez a încercat o 
sinteză a problematicii feminismului, o sistematizare a discursurilor feministe” 
(Mihaela Mudure)13.

Elena Sevastos (Didia Odorica), n. 16 mai 1864, com. Cucorăni, jud. Botoşani 
– d. 18 mart. 1929, Chişinău (înmormântată la cimitirul Eternitatea din Iaşi). 
Folcloristă şi prozatoare, își aduce contribuția la cunoașterea tradițiilor și a cultu-
rii populare în spațiul României Mari. A absolvit şcoala primară la Botoşani, studii 
secundare la Şcoala Centrală de Fete din Iaşi (1876–1886), Facultatea de Litere şi 
Filosofie a Universităţii din Iaşi (1886–1889). Dedicată cu pasiune cercetării folclo-
rului românesc, călătoreşte prin ţară adunând un impresionant material valorifi-
cat apoi în volumele „Nunta la români”, „Cântece moldoveneşti” şi „Călătorii prin 
Ţara Românească”.

A desfăşurat o importantă activitate publicistică, în paginile revistelor susţi-
nând atât valoroase creaţii folclorice (doine, balade, anecdote, strigături, snoave 
şi poveşti), cât şi scrieri literare personale şi articole social-politice. În 1893 scoate 
la Iaşi publicaţia  Rîndunica  – revistă literară, ştiinţifică şi folcloristică (pseud. 
Odorica), în paginile căreia semnează cele mai de seamă scriitoare ale vremii.

A mai colaborat la:  Convorbiri literare, Dochia, Era nouă, Familia, Gazeta 
săteanului, Independentul, Lumea ilustrată   (semnează – Elena D.O. Herat-
Sevastos), Românca, Românul  (semnează Rândunica), Tribuna, Universul, Vatra, 
Viaţa literară, Viitorul româncelor ş.a.

OPERA: Călătorii prin Ţara Românească  (Iaşi: Tip. Naţională, 1888), Cîntece 
moldoveneşti   (culegere de doine şi balade, semnată Elena D.O. Sevastos; Iaşi: 
Tip. Naţională, 1888),  Nunta la români. Studiu istorico-etnografic comparativ   
(Bucureşti: Tip. Göbl, 1889) – Premiul „I. Heliade Rădulescu” acordat de Academia 
Română, Poveşti  (culegere; Iaşi: Fraţii Şaraga, [1892]), Anecdote poporane (cule-
gere; Iaşi: Fraţii Şaraga, 1893), Limba română şi autorii evrei. Critică literară asupra 
poeziilor populare de M. Canianu  (Iaşi: Tipografia Naţională, 1898), Ştefan cel Mare 
în Munţii Vrancei  (poem dramatic; Galaţi: Tip. Buciumul Român, 1904), Mijloace 
pentru îmbunătăţirea stării poporului român   (Galaţi, 1905),  Pace – Înfrăţire   

12 Ibidem
13 Ibidem
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(broşură, Galaţi, 1905),  Dreptul tău   (piesă de teatru în versuri; Bucureşti: Tip. 
Curţii Regale F. Göbl Fii, 1906), Omagiu Franţei   (poem în versuri, semnat Elena 
D.O. Sevastos; Iaşi, 1919), Literatură populară, vol. 1–2 (Bucureşti: Minerva, 1990).

Maura Prigor [Coralia Simionescu-Costescu]   (n.  15 august  1900,  Slatina, 
judeţul Olt – nu se știe în ce an a decedat). Scriitoare, publicistă, militantă pen-
tru emanciparea femeilor din România. Fiica bacteriologului Sava Simionescu, 
urmează cursurile liceale la Şcoala Centrală de Fete din Bucureşti şi pe cele uni-
versitare la Geneva. Încearcă să se afirme politic (aderă la Partidul Naţional Agrar 
şi la Partidul Naţional Creştin).

În 1930, Maura Prigor pune bazele unei publicaţii care se ocupă „exclusiv de 
chestiuni femeieşti, feminine şi feministe” (Mircea Damian), „Tribuna femeii”, unde 
militează pentru obţinerea de drepturi pentru femeile din România. Debutează în 
1929 cu un articol în „Vitrina literară”. În paginile unor publicaţii precum „Adevărul 
literar şi artistic”, „Ţara noastră”, „Munca literară şi artistică”, „Familia”, „Curentul 
magazin”, „Vremea”, semnează articole pe diverse teme, proză şi, mai rar, poezii.

A publicat romane: O comoară de fată  (Scrisori cu întâmplări adevărate către 
prietenele mele sătence), Biserica nouă (1930), Statuia care arde  (1934) şi nuvele 
(vol. Tunda, 1940). A fost membră a Societăţii Scriitorilor Români din 193514. 

Ella L. Negruzzi  sau Elena Negruzzi, (n. 11 septembrie 1876, Hermeziu, județul 
Iași - d. 19 decembrie 1949, București) a fost o juristă română, manifestându-se în 
perioada interbelică ca o figură proeminentă în mișcarea feministă din România. 
A fost fiica scriitorului și omului politic ieșean  Leon C. Negruzzi   (1840–1890) și 
sora mai mică a generalului Mihai Negruzzi  (1873–1958).

A urmat cursurile școlii primare, Externatul Secundar de Fete (actualul 
Colegiu „Mihai Eminescu” din Iași) și ale Facultății de Drept la Iași. După absol-
virea studiilor universitare a cerut în anul 1914 să fie admisă în Baroul Iași, dar 
cererea i-a fost respinsă pe motiv că nu are drept de vot (fiind femeie), iar avocații 
trebuiau să aibă drept de vot. După mai multe procese care au durat aproape 
șase ani, Ella Negruzzi a devenit prima femeie avocat din Romania [1]. A profesat 
ca avocat în Baroul Covurlui – Galați și din 1919, în Baroul București.

S-a remarcat în perioada interbelică ca o militantă pentru drepturile feme-
ilor, punând bazele Asociației „Emanciparea femeii”, al cărei președinte a fost. 
Asociația fondată de ea a urmărit emanciparea femeii prin prisma dezvoltării 
acesteia în toate domeniile și ocuparea de funcții în raport cu pregătirea și capaci-
tatea fiecăreia. Și-a concentrat atenția asupra femeilor de la sate, inițiind cercuri 
culturale și fondând cămine culturale unde a arătat sătencelor cum să-și organi-
zeze gospodăria și cum să-și educe copiii.

După instaurarea fascismului în Germania, Ella Negruzzi s-a manifestat ca o 
luptătoare împotriva războiului, făcând parte din organizația „Grupul avocaților 
democrați”, înființată în 1935. De asemenea, a înființat organizația „Frontul 

14 Ibidem.
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feminin” (1936), organizând numeroase întruniri și conferințe menite să contri-
buie la antrenarea femeilor în acțiunile pentru apărarea drepturilor lor econo-
mice, politice, sociale și culturale [2].

S-a remarcat și în publicistică.
Ana Conta-Kernbach   (n. 5 noiembrie 1865, Târgu Neamţ, judeţul Neamţ – 

d.  13 decembrie  1922,  Iaşi). Pedagog, publicistă, militantă pentru emanciparea 
femeilor din România. Fiica lui Grigore Conta şi a Mărioarei (născută Scutariu), 
sora filosofului şi politicianului  Vasile Conta   (1845–1882). După studii liceale 
la Institutul „Humpel” din Iaşi (1883), urmează Şcoala Normală Superioară şi 
Facultatea de Litere şi Filosofie a Universităţii din Iaşi, absolvită în 1888 cu magna 
cum laude, şi, din 1893, Facultatea de Litere şi Filosofie din Paris şi Collège de 
France, unde a audiat cursuri de filosofie, pedagogie şi istoria artelor.

Admisă ca profesoară de pedagogie la Şcoala Normală „Mihail Sturdza” din 
Iaşi, a fost, concomitent, şi directoare a Şcolii Normale de Aplicaţie din acelaşi 
oraş. Este trimisă de Ministerul Instrucţiunii să studieze organizarea învăţământu-
lui francez şi german (aprecierile ei fiind publicate în mai multe studii) şi participă 
cu comunicări la congrese internaţionale de specialitate (Nürnberg, Geneva sau 
Bruxelles).

A fost şi prima femeie admisă în Consiliul General al Instrucţiunii, unde a acti-
vat alături de cei mai importanţi pedagogi ai ţării. Militează pentru obţinerea unor 
drepturi pentru femei, pentru asigurarea unei salarizări echitabile şi crearea unui 
statut profesional al femeii-mame.

Ana Conta-Kernbach a fost soţia poetului Gheorghe Kernbach (1859–1909).
S-a remarcat prin textele publicate în „Convorbiri literare”, unde a debutat în 

1891, „Junimea literară” sau „Arhiva” din Iaşi. A scris mai multe lucrări de peda-
gogie:  Elemente de metodică   (1905), Elemente de pedagogie   (1907), Noţiuni de 
pedagogie şi metodică  (1914) şi plachete poetice: Clipe  (1921), Boabe de mărgean  
(1922) etc.

Toate aceste exemple feminine vorbesc despre o epocă de intense împliniri, 
de uimitoare ridicări ale femeii la un statut înalt, recunoscut de comunitate – o 
emancipare a femeii care a condus la numeroase consecințe în epocile urmă-
toare. Un ideal național împlinit – Marea Unire, a fost posibil și datorită acestor 
mișcări de emancipare feminină și de luminare a societății acelor vremuri. 
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COSTUMUL TRADIȚIONAL FEMEIESC 
ÎNTRE COPIE ȘI CREAȚIE

Doina Ișfănoni

Abstract: The author brings to the reader’s attention the three ways of approach-
ing popular creation today, here the traditional women’s costume – identifica-
tion, creation and reproduction. She also presents the benefits of those inter-
ested in this segment of Romanian culture and civilization. 
Keywords: Traditional costume, identification, creation, reproduction

Cuvinte cheie: Costum tradițional, identificare, creare, reproducere.

În contextul societății post-industriale, caracterizată printr-un accelerat 
proces de globalizare și standardizare, inclusiv a existenței umane, individul se 
confruntă, tot mai des, cu sentimentul robotizării ființei, ca urmare a înregimen-
tării sale în cadența acelorași activități cotidiene și de timp liber. Pentru majori-
tatea citadinilor timpul s-a fluidizat, curge monoton pe aceleași coordonate, fără 
popasuri dedicate satisfacerii unor pasiuni sau împlinirii unor vise. Sărbătorile 
și evenimentele din viața personală tind să se alinieze și ele unor standarde uni-
versal valabile. În acest context economic și antropologic, mulți contemporani 
își îndreaptă privirea spre valorile creației țărănești, considerându-le ca fiind cele 
mai sincere și nealterate manifestări ale spiritualității și identității românești. 
Cunoașterea valorilor cultural-istorice din zonele de origine și a celor care defi-
nesc specificul civilizației țărănești, devine o adevărată provocare pentru mai 
multe categorii socio-umane.

Din perspectivă istorică acest fenomen nu este nou. La începutul secolului al 
XX-lea, mai exact în anul 1922, reputatul istoric de artă George Oprescu semnala, 
cu multă probitate, implicațiile socio-culturale ale redescoperirii patrimoniul 
etnografic. Iată cum definea George Oprescu acest fenomen: Trăim într-o epocă 
în care obiectele ţărăneşti, având caracter artistic, sunt foarte căutate. De unde 
până acum 30–40 de ani, puţini erau aceia care le acordau atenţie, în ultimul timp 
s-a produs o reacţiune în sens contrar şi arta populară a cunoscut o admiraţie fără 
rezervă, puţin indiscretă, ca toate manifestaţiile în legătură cu moda şi snobismul. 
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Şi dacă neatenţia şi dispreţul cu care erau tratate şi mai înainte au făcut ca multe 
lucruri demne de păstrat să dispară, dragostea de acum nu e mai puţin vătămă-
toare. Ea dă prilej să se înmulţească şi răspândească, prin negustori fără scrupul 
şi amatori fără pricepere, toate acele obiecte pseudonaţionale, fabricate în oraşe, 
care pun într-o ciudată lumină şi gustul producătorului, şi pe al cumpărătorului, 
compromiţând produsele autentice ale artei ţărăneşti. … În orice caz, s-ar fi putut 
introduce o oarecare ordine în haosul care domneşte acum în domeniul artei popu-
lare şi s-ar fi putut face o separaţie între ce este autentic românesc şi ce nu; între ce 
este frumos conform cu vechea tradiţie, demn să trăiască mai departe şi produsul 
hibrid al modei, care în zilele noastre provoacă aceleaşi ridicole victime la sate ca 
şi la oraşe.

De mare actualitate, observațiile profesorului George Oprescu ne ajută să 
înțelegem complexitatea resorturilor care alimentează fenomenul actual al 
redeșteptării interesului pentru creația țărănească. Modul de raportare al contem-
poranilor la sistemul de valori etnografice este foarte diferit. În cele ce urmează 
ne propunem să analizăm trei dintre rutele de abordare ale creației țărănești 
tradiționale în context contemporan.

1. În primul rând, avem persoanele care se implică în activitățile de identifi-
care și salvare a diverselor categorii de obiecte vechi, specifice vieții tradiționale. 
Casa și anexele gospodărești, piesele de mobilier, uneltele și ustensile casnice, 
țesăturile, ceramica, costumul, obiectele de cult și ceremonial –icoane, pristol-
nice, cruci de mână – sunt depistate în sate și colectate pentru a servi unui inte-
res personal – conservarea memoriei familiale – sau pentru a realiza mici colecții 
etnografice, menite a evoca ingeniozitatea și creativitatea locuitorilor dintr-
un anume areal geografic. După 1990, prin inițiativa acestor iubitori de creație 
țărănească, deveniți colecționari sau animatori culturali, s-au înființat mai multe 
muzee și colecții etnografice locale. Apreciem efortul lor, întrucît prin acțiunile lor 
contribuie, nu numai la salvarea de patrimoniu etnografic zonal, ci și la ilustrarea 
diversității și originalității acestuia.

2. O altă rută de abordare a valorilor culturii tradiționale este asumată de 
persoanele care își propun să continue procesul de realizare al diverselor cate-
gorii de obiecte în condiții de manualitate integrală, cu materialele, tehnicile și 
compozițiile plastico-decorative specifice genului asumat. In funcție de statutul 
socio-profesional al persoanelor care își asumă un asemenea demers, realita-
tea românească aduce în atenție motivații și abordări distincte. În primul rând 
sunt meșterii populari specializați în confecționarea de obiecte etnografice, 
pe baza experienței dobândite în familie sau prin ucenicie în atelierele de pro-
fil. Este cazul ceramiștilor, lemnarilor, cojocarilor, sumănarilor, constructorilor 
de instrumente muzicale populare, al crucerilor și iconarilor. Acestora li se ală-
tură apoi, persoanele specializate în realizarea de țesături decorativ-utilitare 
– scoarțe, covoare, păretare, ștergare, fețe de masă, așternuturi -precum și per-
soanele care confecționează piese de costum popular. Trăsătura definitorie a 
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meșterilor populari, indiferent de zona de rezidență și gen abordat, este respec-
tul pentru specificul meșteșugului asumat. Buni cunoscători ai codurilor vizuale 
de exprimare a particularităților funcțional-estetice ale pieselor lucrate – forme, 
compoziții, ornamente, cromatică –, precum și al contextelor de utilizare a aces-
tora – amprenta identitar-zonală a spațiului de locuit și a pieselor costumului 
tradițional – ei duc mai departe prestigiul creației țărănești, îmbogățindu-i mesa-
jul prin contribuția personalității fiecăruia. Este vorba despre un subtil dialog 
între tradiție și inovație, de ponderi novatoare care nu distrug structurile consa-
crate ale genului, ci au rolul de a transpune formal și decorativ ingeniozitatea și 
creativitatea meșterului contemporan. Similar lexicului, meșterii populari știu 
să îmbogățească vocabularul plastico-decorativ al creației tradiționale, fără a-i 
strica sintaxa specifică. In acestă situație, apelând la limbajul consacrat al arte-
lor vizuale, putem vorbi și în cultura tradițională de creație1, înțeleasă ca un pro-
ces de asumare a genezei formelor pe baza unei experiențe lucrative specifice 
respectivului gen, în condiții de manualitate integrală și a unui concept menit să 
potențeze artistic mijloacele de expresie folosite. Din acest punct de vedere, cre-
ativitatea meșterului țăran se manifestă în subtilitatea folosirii unor maniere pro-
prii de stilizare a motivelor și de folosire a paletei cromatice, conferind pieselor 
sale o notă distinctă față de obiectele realizate de un alt meșter.Tendința de per-
sonalizare stilistică a obiectelor și conștientizarea valorii lor îi determină pe unii 
meșteri contemporani să își semneze piesele. Din acest punct de vedere,astăzi 
aproape că nu mai putem vorbi de creație anonimă în oricare dintre genurile patri-
moniului etnografic. Ca urmare a personalizării procesului de creație țărănească 
constatăm că între meșterii populari apar diferențe calitative, unii detașându-se 
prin excelență tenologică și expresivitatea artistică a pieselor lucrate. Ca semn 
al recunoașterii experienței și competenței lor, aceștia sunt evidențiați pe plan 
național cu titlul de Tezaur Uman Viu.

3. Cea de a treia modalitate de abordare a creației țărănești este realiza-
rea de copii după piesele de patrimoniu. Atrase de farmecul obiectelor țărănești 
lucrate manual, de expresivitatea lor artistică și, mai ales, de statutul emblema-
tic-identitar al costumului tradițional, mai multe categorii de persoane, de vârste 
și profesii diferite, și-au propus să copieze anumite categorii de piese aparținând 
costumului popular. Individual sau reunite în diverse asociații numite sugestiv 
Stup și Șezătoare aceste persoane, preponderent femei, își propun, de regulă, 
reproducerea fidelă a unei singure piese: cămașa femeiască tradițională – ia. 
Diversitatea zonală,specifică acestei piese a costumului femeiesc, este urmărită 
în cele mai mici detalii, făcându-se eforturi lăudabile de procurare a materialelor 
de bază -pânza de bumbac – și firele pentru broderie. Pentru succesul activității 
femeile apelează la surse documentare autorizate. Caută albume și cataloage 
1 Conform Micului dicționar enciclopedic, a crea înseamnă” A face ceva care nu exista mai înainte, 

a produce, a înființa, a întemeia, a organiza. A inventa, a născoci, a concepe, a compune(o operă 
literară etc.)”. Editura Enciclopedică română. București, 1972
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de port tradițional care prezintă portul din diverse zone dar cuprind și planșe cu 
ilustrarea decorului, a motivelor și a punctelor de cusatură specufice. Colecțiile 
muzeale reprezintă o altă sursa de documentare extreme de prețioasă întrucât 
au posibilitatea să vadă concret calitatea materialelor folosite, croiul, tipurile de 
cusături de îmbinare a foilor de pânză și, bineînțeles, să studieze tehnicile de bro-
derie. Femeile contemporane angrenate în această activitate își asumă această 
muncă de realizare a unei cămăși țărănești ca pe un pariu cu sinele. Principala lor 
motivație este dorința de a trăi o experiență unică, aceea de a realiza cu propriile 
mâini o cămașă/ie, respectând întru totul condițiile de acum 100 de ani. Acest pariu 
a generat un complex fenomen social în care sunt implicate cele mai diverse cate-
gorii profesionale. 

Evident că, a realiza o copie după o piesă originală nu este ușor. Pentru a 
corespunde exigențelor specifice confecționării cămășilor tradiționale persoana 
respectivă are de respectat un canon care impune mai multe tipuri de reguli. In 
primul rând este vorba de calitatea materiilor prime: pânza de in, cânepă sau 
bumbac, în funcție de zona și epoca din care provine originalul. La fel de impor-
tante sunt firele de brodat: lânica, arniciul, borangicul vopsit, mătasea și bum-
bacul mercerizat. Urmează descifrarea croiurilor, bazate pe geometria reunirii 
bucăților de pânză, calculate în funcție de proporțiile viitoarei purtătoare; de pre-
cizat că, dată fiind îngustimea pânzei, între 40 și 55 de cm., necesarul de material 
trebuie foarte bine calculat. Tehnicile de cusătură și broderie reprezintă o nouă 
provocare, iar compozițiile decorative, categoriile de motive și cromatica sunt 
coduri pe care dacă nu le respecți întru totul, piesa lucrată va comunica un alt tip 
de informație.

Din acest punct de vedere, pentru a nu cădea în capcanele preluării fără dis-
cernământ sau ale adoptării costumului în numele unei mode trecătoare, este 
necesară, în primul rând, cunoașterea valorilor autentice ale costumului tradițional 
și înțelegerea tehnicilor de confecționare specifice fiecărei zone. Urmând această 
cale poţi înțelege, dincolo de utilitatea veșmintelor, funcția comunicațională a 
costumului tradițional, capabil în orice context să arate de unde venim, ce am 
fost şi cine suntem. 

Mereu acelaşi şi totuşi diferit, costumul românesc ilustrează principiul unităţii 
în diversitate. Decenii şi chiar secole la rând, creativitatea şi măiestria miilor de 
femei din satele româneşti, au şlefuit, generaţie după generaţie, acelaşi giuvaer – 
cămaşa – desăvârşindu-i croiul, tehnicile de broderie şi repertoriile decorative. Ca 
piesă de bază a costumului tradiţional cămaşa însoţeşte omul în toate ipostazele 
existenţei sale. La arat şi semănat, la seceriș, la biserică şi petreceri, la colindat 
şi nedei, la nunţi şi înmormântări, cămaşa având importante funcţii comunica-
ţionale, sintetizate în limbajul formelor plastico-decorative şi în cromatica aces-
tora. Simbolurile primordiale ale umanităţii, exprimate prin rigoarea formelor 
geometrice – linie, cerc, romb, pătrat, spirală, cruce – ne vorbesc despre soare şi 
stele, despre pământ şi apă, despre etapele existenţei umane şi despre universul 
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spiritual al unui popor aflat într-un permanent dialog cu mediul înconjurător şi 
divinitate. Din simbolistica ornamenticii costumului popular aflăm despre ocupa-
ţiile locuitorilor, despre păsări şi animale, despre plante și flori, despre dansurile 
oamenilor, despre opţiunile şi credinţele fiecărei generaţii. Prin compoziţiile şi 
motivele decorative folosite la împodobirea cămăşilor, catrinţelor, fotelor, mara-
melor, cepselor, conciurilor, a pieptarelor, cojoacelor, şubilor și sumanelor, costu-
mul este o fascinantă concretizare vizuală a cosmogoniei şi mitologiei româneşti.

Dincolo de bucuria reușitei, de satisfacția lucrului dus cu bine la capăt, copi-
ile aduc realizatoarei și altfel de beneficii. Dintre acestea menționăm:

– Cunoașterea unui segment de patrimoniu cu valoare emblematic-identitară;
– Dobândirea de competențe tehnologice și lucrative despre calitățile vizuale 

ale suprafețelor textile (în funcție de natura fibrelor folosite) și ale tehnicilor de 
cusătură și broderie;

– Însușirea limbajului plastico-decorativ specific vestimentației feminine: 
tipuri de compoziții (gruparea tripartită a decorului pe mânecile cămășii în altiță, 
încreț, râuri); despre semnificația unor categorii de motive, despre maniera de 
stilizare a decorului, despre cromatică;

– Însușirea corespondențelor plastico-simbolice dintre maniera de ordonare 
a suprafețelor decorate –compoziție, motive,cromatică – și contextele utilizării 
lor – sărbătoare, ceremonie, ritual;

– Conștientizarea valorii de marcă cultural-identitară a costumului;
– Dobândirea unor competențe pentru utilizarea timpului liber.
În concluzie, fiecare dintre manierele de abordare a creației țărănești aduce 

celor implicați beneficii de ordin cognitiv, dobândind competențe teoretice și prac-
tice despre un important segment al culturii și civilizației românești. Dincolo de 
cuvinte, forţa fascinatorie a costumului tradițional te atrage, reţine şi crează emo-
ţii, stimulându-ţi memoria afectivă şi nostalgia originilor. Prin respectarea princi-
piilor de bază ale artei – ritm, simetrie, repetiţie, echilibrul ponderilor cromatice 
– costumul se defineşte ca ansamblu vestimentar de piese, cu statut emblematic. 
Simplitatea croiurilor, rafinamentul artistic al ornamentelor şi cromatica imprimă 
siluetei umane graţie şi distincţie, monumentalitate şi, implicit, prestigiu vizual.

Recunoscut şi apreciat, pe plan naţional şi internaţional, costumul popular 
românesc contribuie la promovarea valorilor autentice ale spiritualitătii româ-
nesti, prilejuind un veritabil dialog intergenerațional, între noi, cei de azi și gene-
raţiile trecute.Pentru originalitatea și rafinamentul broderiilor sale marii creatori 
de modă au preluat sau interpretat unele piese ale costumului femeiesc, inte-
grând în tendințele modei etno sau retro cămașa femeiască, șubele sau anumite 
categorii de motive decorative. Yves Saint Laurent în 1981, Oscar de la Renta în 
anii 2000, Jean Paul Gaultier în 2006, Tom Ford în 2012, Isabel Marant în 2013 – au 
copiat în colecțiile lor piese care reproduc croiul și decorul cămășilor românești/
iilor tradiţionale. Cu excepţia lui Yves Saint Laurent, în 1981, sursa de inspiratie, 
cămaşa românească, nu a fost menționată.
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„CĂMAȘA FEMEIASCĂ TRADIȚIONALĂ 
– DE LA PIESĂ DE PORT LA ARTEFACT” 

(CĂMĂȘI EXPUSE LA CASA BĂNIEI)

Roxana Deca

Abstract: Currently, the exhibition of traditional costumes from The 
Ethnographical Section of the Museum of Oltenia is focused on capitalizing the 
most representative pieces in this collection.
An ethnographical exhibition aims to preserve, accumulate, research and capi-
talize on the specificities of culture and civilization of a particular geographi-
cal area. Regarding the reception of the ethnographical heritage, we are talking 
about an operation of discovery, confrontation and definition of identity.
Keywords: exhibition, women’s shirt, collection

Cuvinte cheie: expoziție, cămașă femeiască, colecție

Deoarece costumul popular din Oltenia, așa cum apare reprezentat în 
expozițiile etnografice derulate la Secția de Etnografie a Muzeului Olteniei, este 
nu doar un spectacol de formă și culoare, ci și un document istoric, ne propunem 
să vorbim despre un atare artefact prin prisma piesei cu cea mai mare greutate 
din costum, anume cămașa. Aceasta apare atestată pe numeroase monumente 
antice de pe teritoriul României, cele mai vechi mărturii legate de costum datând 
din perioada neolitică și epoca bronzului. Astfel, desenele geometrice de pe cor-
pul unor idoli de lut – Venus de la Craiova și figurinele descoperite în necropola de 
la Cârna, Oltenia – au fost interpretate de reputați specialiști, precum Al. Tzigara-
Samurcaș și Vladimir Dumitrescu, ca fiind posibile ornamente de pe veșmintele 
acelor vremuri. Același lucru se poate spune și despre figurinele descoperite mai 
recent, care aparțin culturii Gârla Mare (1600–1150 î.Ch.), jud. Mehedinți, Oltenia.

Costumele purtate de femeile dace, reprezentate pe metopele LIII și LIV 
ale monumentului de la Adamclisi, Dobrogea, datând din perioada antichității 
romane, înfățișează cămașa încrețită pe lângă gât, pe fir de ață, cu croi specific 
atât dacilor, cât și ilirilor.

Alături de aceste îndepărtate atestări ale portului, începând din secolul al 
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XIV-lea, o valoroasă sursă de informație o reprezintă imaginile unor costume pur-
tate de domnitori, boieri și țărani, așa cum apar în diverse documente și cronici 
pictate, jurnale ale călătorilor străini, în tablourile votive din bisericile aulice, de 
târg și de țară, în albume, gravuri și desene, iar mai târziu, în veacul al XX-lea, și 
în fotografii. 

Și la nivel lingvistic, cămașa cu altiță este atestată pe teritoriul românesc din 
antichitate, derivând din latinescul tunicae lineae (tunică subțire purtată pe piele) 
care desemna cămașa femeiască, dar și dintr-un termen de origine celtică (galic), 
împrumutat de romani, și anume camisia, atestat pentru prima oară în limba 
latină în secolul al IV-lea, din care provine românescul cămașă, desemnând piesa 
de port cu o textură mai aspră a materialului. 

În timp ce cămașă este un termen generic al piesei de îmbrăcăminte ca atare, 
denumirea de ie se aplică numai cămășii femeiești. Vechimea acestei piese din 
portul femeiesc considerată cea mai importantă, a făcut ca ea să fie invocată 
deseori în problematica etnogenezei, continuității și unității poporului român. 
Cămașa se leagă de întreg contextul culturii materiale populare românești, înce-
pând cu sursele de materii prime și tehnicile corespunzătoare, căci pânza din 
care era lucrată se țesea în gospodăriile țărănești, la război, din cânepă, in, bum-
bac, apărut ceva mai târziu și utilizat pe scară largă în Oltenia, dar și în Muntenia, 
Dobrogea și Moldova, în egală măsură cu firul de borangic.

În portul feminin s-au utilizat 3 tipuri de cămăși, diferind prin croi. Cămașa 
„de-a întregul”, cea mai veche, cămașa încrețită la gât sau cămașa cu altiță sau ia, 
și cămașa cu platcă. 

De-a lungul timpului, oameni de cultură sau personalități din cele mai diverse 
domenii, au promovat ia tradițională românească. Este cunoscută imaginea regi-
nei Maria purtând ia sau cămașa cu altiță cu bucurie și înfățișându-se în mai toate 
adunările din țară sau străinătate îmbrăcată în costum popular românesc. De 
asemenea, personalitățile politice ale vremii, reginele și aristocrația feminină, au 
adoptat acest tip de îmbrăcăminte din considerente identitare, dar și estetice și 
pentru a se face plăcute de mulțime. 

Marii artiști precum Henri Matisse au imortalizat în creațiile lor femei îmbră-
cate în ie. Tabloul „România revoluționară”, aparținând pictorului Constantin 
Daniel Rosenthal, o înfățișa pe Maria Rosetti, englezoaică la origine și soția lui 
C.A.Rosetti, purtând atât ie, cât și maramă. 

În concluzie, ia se reinventează și apare fie ca piesă vestimentară de referință 
în colecțiile de modă pe care le-au prezentat pe podiumurile lumii – vezi Yves 
Saint Laurent, Kenzo, Jean Paul Gaultier, fie îmbrăcată de sportivi faimoși, pre-
cum Nadia Comaneci, când evolua pe saltea sau la sol. 

Principalul obiectiv al expunerii costumelor tradiționale prin discursuri 
expoziționale permanente sau temporare în muzeul nostru este promovarea 
cămășii cu altiță, nu doar ca obiect de patrimoniu muzeal, ci și ca piesă identitară 
de port, ca document istoric, ca model de inspirație pentru creații vestimentare 



„Cămașa femeiască tradițională – de la piesă de port la artefact” (cămăși expuse la Casa Băniei)  |  221 

moderne și nu în ultimul rând, pentru a fi recunoscută în lista aparținând patri-
moniului imaterial al UNESCO.

De-a lungul timpului, colecţia de port popular a Secţiei de Etnografie a fost 
îmbogăţită prin achiziţii, donaţii şi transferuri, ajungând în prezent la aproxima-
tiv 3000 de piese, majoritatea aparţinând Olteniei. Costumele şi piesele compo-
nente se remarcă prin vechime, valoare documentar-artistică şi stare de conser-
vare, motiv pentru care o parte dintre ele au fost incluse în expoziţia permanentă, 
deschisă la Casa Băniei (clădirea este monument istoric, clasat ca una dintre cele 
mai vechi clădiri civile din oraş, ridicată de boierii Craioveşti la sfârşitul secolului 
al XV-lea construcţie).

Primii specialişti etnografi care au contribuit la realizarea nucleului de bază 
al colecţiei de port popular au fost muzeografele Mateescu Cecilia, începând din 
1954, iar din 1956, şi doamna Diaconescu Elena. Pe baza unui patrimoniu de 1891 
obiecte, în anul 1956 se înfiinţează Secţia de etnografie a Muzeului Olteniei – 
Craiova, ca „secţie independentă şi în expunere, nu numai în depozit”, aceasta 
funcţionând alături de Secţia de istorie, în clădirea din strada Madona Dudu. 
(Truşcă, 2005, 50)

Expoziţia permanentă de etnografie a fost deschisă la 23 august 1967, termi-
nându-se efectiv la 15 octombrie 1967. La acea vreme, specialiştii etnografi erau 
Sandu Ilie şi Enache Ştefan, ultimul fiind numit şef al Secţiei de etnografie. Rând 
pe rând, la Secţia de etnografie a Muzeului Olteniei – Craiova au lucrat şi alţi speci-
alişti, precum Viorica Tătulea, Ileana Fulga, şi dr. Georgeta Niţu, oameni pasionaţi 
care s-au implicat în îmbogăţirea, salvarea şi valorificarea ştiinţifică a patrimoniu-
lui muzeal, atât prin activitatea de cercetare pe teren, cât şi prin expoziţii. Studiile 
ştiinţifice publicate de aceşti specialişti au îmbogăţit literatura etnografică prin 
contribuţii inovatoare.

În istoria colecţiei de port a muzeului a existat şi un moment dificil. La cutre-
murul din 1977 aproximativ 20% dintre piesele etnografice au avut de suferit 
degradări şi distrugeri; acest neajuns a fost remediat în timp prin donaţii, achiziţii 
şi transferuri de la alte instituţii culturale.

Expoziţiile de etnografie dedicate prezentării portului popular tradiţional, 
au dobândit, de-a lungul vremii, şi alte valenţe cultural-educative. Tematicile şi 
modul de prezentare a costumului au urmărit ilustrarea diversităţii tipologice şi 
a valorii artistice a pieselor ce-l alcătuiesc. Scopul acestor expoziţii viza atrage-
rea unui număr cât mai mare de vizitatori şi transmiterea de informaţii corecte 
despre importanţa costumului popular tradiţional ca veşmânt cu semnificaţie 
de marcă social-identitară. De asemenea, în aceste expoziţii s-au pus în valoare 
vizuală calităţile estetice ale portului, diferenţiat pe vârste, statut civil şi zone de 
provenienţă. 

Când vorbim despre cămaşa oltenească, ne raportăm, în primul rând, la 
calitatea ei de marcă identitară pentru cel ce o poartă. Remarcăm apoi la unita-
tea acestei piese vestimentare din punct de vedere al materiilor prime, croiului şi 
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al câmpurilor decorative (suprafeţele brodate). Ceea ce conferă varietate zonală 
cămăşii femeieşti este decorul ei: compoziţia, motivele şi cromatica.

Un alt element de particularizare plastico-decorativă a cămăşii este dicta tde 
vârsta şi statutul civil al purtătoarelor. Cămaşa era purtată cu fală şi indica rolul şi 
statutul fiecărei femei în familie şi în comunitate. Există diferenţe între cămăşile 
purtate de copii, de adolescenţi, de tinere neveste şi femeile vârstnice. Fiecare 
etapă de vârstă este exprimată printr-o cămaşă – mai simplă pentru zilele de 
lucru şi somptuoasă pentru sărbători – care păstrează în structura sa morfologică 
şi decorativă nu numai o experienţă milenară de muncă şi competenţă tehnolo-
gică, ci şi credinţe străvechi de tip precreştin şi creştin. Încă de la ţeserea pânzei, 
cămăşile de sărbătoare erau supuse unor ritualuri magice cu rol apotropaic şi 
benefic pentru purtătorii săi.

În satele olteneşti cămăşile de sărbătoare, purtate cu prilejul diferitelor eve-
nimente majore din viaţa omului (naştere, nuntă, înmormântare) sau la marile 
sărbători creştine (Paşti şi Crăciun), erau înnobilate prin folosirea unor calităţi 
superioare de pânză (din borangic sau marchizet – ţesătură fină de bumbac), iar 
pentru broderie se foloseau firele de lânică prelucrată industrial, firul metalic, 
auriu sau argintiu şi mătasea colorată. În Romanați, Dolj şi Mehedinți, cămăşile se 
remarcă prin eleganța şi rafinamentul broderiei.

În prezent, expoziția de costume populare din Oltenia este axată pe valo-
rificarea celor mai reprezentative piese din colecția de port. Muzeul etnografic 
urmărește să conserve, acumuleze, cerceteze și valorifice specificități de cultură 
și civilizație ale unui spațiu determinat în special geografic.

Cât privește receptarea patrimoniului etnografic, aceasta devine o operație 
de descoperire, confruntare și definire a identității.
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INFLUENȚA OBICEIURILOR POPULARE 
ASUPRA PERPETUĂRII PORTULUI 

TRADIȚIONAL ÎN ȚINUTUL PĂDURENILOR

Rusalin Ișfănoni

Résume: Le Pays des Pădureni, une zone qui a conservé l’identité de culture 
archaïque, l’unité et l’homogénéité, n’épargna pas quand même aux trans-
formations survenues en Roumanie durant le XXème siècle. Les changements 
visibles ont commencé depuis l’étape de la grande industrialisation socialiste. 
Particulièrement présente dans la zone, attirant dans ses branches tant des 
jeunes gens amateurs d’enseignement professionnel, que des hommes séduits 
par des emplois bien rémunérés, l’exploitation des mines va contribuer à l’aban-
don de l’agriculture, occupation traditionnelle de base, au dernier rang d’inté-
rêt. Cette réalité entraine dans son sillage des transformations majeures en ce 
qui concerne les usages et coutumes traditionnels: changements dans l’archi-
tecture de l’ habitation, interdiction de la part des autorités du parti commu-
niste de certains coutumes à caractère religieux, cause de la disparition du rôle 
cérémonial des hommes dans le cadre de la communauté villageoise (membre 
du groupe des chanteurs des noëls, musicien, garçon d’honneur, etc.), appa-
rition en échange des jeux a caractère compétitif (football, volley). Les jeux 
dominicaux et même les fêtes du patron, dans certains villages vont disparaître, 
au fur et à mesure, l’ancien costume sera remplacé par des éléments vestimen-
taires urbains et par les bleus de travail; le renoncement a la longue chemise 
de chanvre, pièce de base dans le costume féminin et masculin, détermine les 
femmes du pays à renoncer à la culture du chanvre, implicitement aux veillées 
et réunions pour filage. Toutes ces transformations culminent avec la dépopula-
tion des villages, le déménagement de certaines familles dans la proximité des 
lieux de travail, généralement dans le milieu urbain, ou elles choisissent d’habi-
ter les HLM ou les maisons qu’ils se font construire.
Mots clé: Pays des Pădureni, siècle XX, industrialisation, collectivisation, poli-
tique vs. Tradition populaire

Cuvinte cheie: Ținutul Pâdurenilor, sec. XX, industrializare, colectivizare, poli-
tica vs. tradiție populară
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Ţinutul Pădurenilor, zonă distinctă şi foarte bine conturată din punct de 
vedere geografic, antropologic şi etnografic, a atras atenţia multor specialişti: 
geografi, etnografi, folclorişti, etnomuzicologi, antropologi şi istorici. Toţi au fost 
impresionaţi de unitatea culturală a localităţilor care alcătuiesc ţinutul, precum 
şi de conservarea, până în a doua jumătate a secolului nostru, a acestei culturi 
arhaice şi originale. Renumitul etnograf Romulus Vuia, care cunoştea foarte bine 
zona, deoarece făcuse aici cercetări temeinice şi repetate afirma că „... în această 
regiune izolată de păduri şi în urma condiţiilor geografice cu totul speciale s-a 
dezvoltat una dintre cele mai originale şi profund arhaice civilizaţii populare din 
ţara noastră“.1

Explicaţia acestei unităţi şi omogenităţi a pădurenilor o găsim în condiţiile 
geografice şi istorice specifice, precum şi în legăturile economice, sociale şi cultu-
rale statornicite între aşezările şi locuitorii ţinutului de-a lungul veacurilor.

Arhitectura locuinţei se schimbă
Cu tot conservatorismul lui, ţinutul nu s-a putut sustrage complet de la trans-

formările care au cuprins România în sec. al XX-lea. Primele semne înnoitoare se 
resimt îndeosebi în arhitectura locuinţei, imediat după primul război mondial. 
Planul simplu al casei de odinioară, format dintr-o încăpere – locuinţa propriu-
zisă – şi cămară, cu târnaţul pe colţ sau de-a lungul faţadei, se dezvoltă, adău-
gându-i-se încă o încăpere, care devine casa faină, în care se intră doar cu ocazia 
sărbătorilor sau a unor evenimente familiale, ce presupun şi prezenţa oaspeţilor. 
Modificări apar şi în ceea ce priveşte elevaţia locuinţei: se adoptă casa cu două 
niveluri, ce se integrează foarte bine terenului în pantă, dominant în ţinut. La par-
ter se amenajează pivniţa şi bucătăria, casa de jos, cu pereţii din piatră care con-
stituie, totodată, şi soclul pentru nivelul al doilea, construit din lemn.

Ca materiale noi de construcţie amintim apariţia ţiglei tip „Marsilia“, pentru 
învelitoare. Aceasta înlocuieşte tradiţionalul acoperiş din paie călcate. În ceea ce 
priveşte tehnica de clădire a pereţilor, se observă că îmbinarea bârnelor în străve-
chiul sistem al cununilor (“blokbaw”), este înlocuit tot mai mult cu îmbinarea în 
usciori, adică pană şi uluc (“fakwork”). În ridicarea zidurilor începe să fie folosită 
tot mai des cărămida arsă, făcută fie de ţigani, care veneau special pentru astfel 
de lucrări, fie de localnici.

Angajarea în masă a pădurenilor în industrie
Primul mare „seism“, care sparge încremeneala în care părea că rămăsese 

ţinutul, se petrece în deceniul al cincilea al sec. al XX-lea, când începe marea indus-
trializare socialistă, bazată pe industria grea, tocmai aceea care avea rădăcini 
adânci în Ţinutul Pădurenilor. Unul dintre primele obiective industriale majore, 
care s-a dezvoltat rapid în această etapă, este Combinatul Siderurgic Hunedoara. 
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Aici, pe lângă cele patru furnale de capacitate medie, se construiesc încă trei, 
de capacitate mare, ultimul, numărul şapte, necesitând la o singură încărcătură 
(şarjă) 1.000 de tone de minereu de fier. Pentru asigurarea acestora cu minereu 
se dezvoltă minele de fier de la Ghelar, Teliuc şi Vadu Dobrii. Se sapă noi galerii, 
se deschid noi puţuri şi orizonturi. Forţa de muncă cea mai apropiată o constituie 
pădurenii. Pentru pregătirea muncitorilor în diferite profesii, oţelari, laminorişti, 
electricieni, frezori, se înfiinţează la Hunedoara un mare grup şcolar profesional. 
În 1955 se deschide şi la Ghelar – vechi centru minier – o şcoală profesională care 
avea să pregătească minieri calificaţi, mecanici, lăcătuşi şi alte meserii necesare 
mineritului. Majoritatea copiilor de pădureni, după ce absolveau şapte clase în 
şcolile din comunele Topliţa, Alun, Cerbăl, Ghelar, se îndreptă spre aceste şcoli 
profesionale, cei mai mulţi dintre ei spre Hunedoara.

Efectul angajării în masă al bărbaţilor în această industrie nu se lasă prea 
mult aşteptat pentru Ţinutul Pădurenilor. Se inversează ordinea importanţei ocu-
paţiilor tradiţionale. Dacă, până la această vreme, ierarhia ocupaţiilor se prezenta 
astfel: I. agricultura, II. creşterea vitelor, III. minerit, acum, pe primul loc trece 
mineritul şi siderurgia, pe locul doi rămâne tot creşterea vitelor, iar agricultura 
ajunge pe locul trei.

Cotele de cereale, pe care trebuia să le dea statului toţi cei ce cultivau pămân-
tul, accelerează restrângerea agriculturii ca ocupaţie principală în satele pădu-
reneşti. Unii dintre gospodari nu apucă să ducă acasă nimic de la arie, „decât 
lacrimi în ochi“.2 În Goleş, sat micuţ de culme, cu holde bine îngrijite, „se cântau 
femeile ca după mort“ (se boceau), atunci când plecau carele cu boi încărcate cu 
bucate din ocol spre baza de recepţie de la Hunedoara.3 Singura soluţie pe care 
o găsiseră pădurenii în rezolvarea acestei situaţii a fost reducerea la minimum a 
suprafeţelor cultivate şi îmbrăţişrea activităţilor industriale. În asemenea cazuri, 
mulţi gospodari, deveniţi mineri sau siderurgişti, toţi navetişti, au renunţat întru-
totul la cultura cerealelor, rezumându-se doar la o holdă, două pe care continuau 
să cultive doar cartofi, fasole, varză şi dovleci pentru porci. Pâinea o cumpărau 
acum de la magazinul de alimente al întreprinderilor. Scade şi numărul vitelor, în 
special cele care trag la car şi la plug (boii şi caii sunt vânduţi la abatoare). În noile 
locuri de muncă, alături de pădureni, munceau acum şi muncitori veniţi din alte 
părţi ale ţării: Moldova, Muntenia, Munţii Apuseni; numărul acestora, numiţi de 
localnici bărabe, depăşeşte cu mult numărul băştinaşilor. 

Renunţarea la portul tradiţional
Costumul pădurenesc de lucru, pe care localnicii îl mai purtau încă la mină, 

compus din cămaşă şi izmene din pânză groasă şi aspră de câlţi, chimir lat de 
piele, laibăr în spate şi toloboni din pănură albă în picioarele, încălţate cu opinci 
de plotog sau de gumă (cauciuc) îi amuza pe aceşti noi veniţi în industria fieru-
lui, îmbrăcaţi în salopete, astfel încât locuitorii zonei nu mai erau numiţi pădureni, 
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ci toloboni; cuvântul tolobon devenise sinonim cu cel de pădurean, dar cu sens 
peiorativ. Pe localnici îi stingherea, oarecum, noua denumire, conştietizând fap-
tul că portul lor străvechi, în noile condiţii, devenise desuet, motiv pentru care 
încep să renunţe, treptat, la el, înlocuindu-l cu universala salopetă. În zilele de săr-
bătoare sau la evenimentele care aveau loc în interiorul ţinutului – nunţi, nedei, 
Paşti, Crăciun – pădurenii continuau să se îmbrace în hainele lor tradiţionale; doar 
în picioare, în loc de opinci de plotog, se încălţau acum cu bocanci, primiţi de la 
mină ca încălţăminte de protecţie (de uzură). Ei purtau cu plăcere aceşti bocanci 
grei, încă le mai puneau şi ţinte de oţel pe talpă ca „să bată“ mai tare la podele 
în timpul dansului. Cele patru dansuri pădureneşti de bază: Brâul, „Jocul de doi”, 
„Ardeleana” şi „Spicul de grâu”, „merg mai bine“ dacă sunt susţinute de asemenea 
bătăi, pe care le ştiu executa dansatorii mai iscusiţi. Această alternanţă a portului 
popular bărbătesc în zilele de sărbătoare, cu salopeta în zilele de lucru, a durat, în 
ţinut, întreg deceniul şapte al sec. al XX-lea. Ulterior, bărbaţii încep să-şi cumpere 
costume de la magazine, cu scopul de a le purta în zilele de sărbătoare. Totuşi, ei nu 
trec brusc la noul costum. O bucată de vreme, cinci, şase ani, îmbracă doar haina de 
la costum, vestonul de culoare închisă, care-l poartă peste cămaşa pădurenească, 
sau chiar peste laibăr, în locul şubei de lână albă sau căputului, din pănură laie, 
ce se purtau pe vreme rea. Doar dacă se ivea vreo ocazie de a participa la un eveni-
ment festiv care se desfăşura în afara ţinutului, atunci bărbaţii îmbrăcau costumul 
complet, haină, pantaloni, cămaşă, dar, şi cu acest prilej, ei mai reţineau câte o 
piesă, două de la costumul popular: laibărul în locul vestei şi pălăria pădurenească 
cu pană (pămătuf). Încă nu îndrăzneau să-şi lase capul descoperit. În tradiţia locu-
lui, bărbaţii se purtau cu capul descoperit doar în cazul când aveau „mort în fami-
lie“. După 1960, renunţarea la costumul popular începe să se manifeste, sporadic, 
şi în rândul femeilor. Fenomenul s-a accelerat după ce primele fete pădurence au 
absolvit diferite şcoli profesionale sau chiar liceul şi, mai ales, după ce s-au angajat 
„la stat“, prestând diferite meserii: croitor, tricoter, strungar, frezor etc. Pentru a 
practica aceste meserii unele făceau naveta. Cele care locuiau în satele de pe vale 
aveau mijloc de transport, iar altele, din satele care nu aveau acces la drum şi la 
autobuz, şi-au procurat locuinţe la bloc, în centrele urbane unde lucrau.

Abandonarea portului pădurenesc a cărui piesă principală, atât la costumul 
femeiesc cât şi la cel bărbătesc, era cămaşa lungă confecţionată din pânză de 
cânepă, a determinat femeile din ţinut să renunţe la cultivatul cânepii. Fenomenul 
s-a răsfrânt asupra obiceiurilor legate de prelucrarea acestei plante; nu se mai 
organizează nici şezători şi nici clăci de tors, pentru că nu-şi mai aveau motivaţie. 
Se ştie că în şezătoare, activitatea principală era torsul cânepii, la fel şi în majori-
tatea clăcilor. Ticula Ileana din Goleş îşi aminteşte că: „...în vremea când semăna 
cânepa, prin 1955, familia ei făcea claca la tors; dădea câte 60 de caiere de fuior la 
fete şi la femei. Fiecare fată cerea de tors ceea ce ştia că poate să toarcă mai bine: 
fuior, stupă, paceşi şi câlţi. Fuiorul şi stupa se foloseau la urzit, iar paceşii şi câlţii 
la bătul pânzei“.4
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Influenţa nefastă a politicii asupra obiceiurilor tradiţionale
Din nefericire, şezătoarea şi claca nu sunt singurele obiceiuri care se suprimă 

în aceste timpuri noi. În deceniul 1950–1960, conducerea de partid (P.M.R.) şi de 
stat a României a recomandat autorităţilor locale să interzică practicarea unor 
obiceiuri cu caracter religios, în special cele prilejuite de sărbătorile Crăciunului 
şi Paştelui. Normal că, la nivelul comunelor, dar mai ales al satelor, această reco-
mandare nu a fost luată în seamă atât de serios, dar, pe măsură ce bărbaţii se 
angajau în întreprinderile de stat, ei erau urmăriţi mai îndeaproape şi asupra 
comportării lor „ideologice“. Aceştia nu mai primeau concedii în zilele de sărbă-
toare religioasă, ca urmare, nu-şi mai puteau menţine rolurile ceremoniale pe 
care la avuseseră în cadrul comunităţii săteşti: membru al cetei de colindători, 
muzicant, vornic etc. Ba erau chiar ameninţaţi cu „darea afară de la lucru“ (de la 
mină) dacă s-ar fi auzit că ei ar mai fi mers cu colinda prin sat.5 Deci, după 1955–
1960, la Crăciun nu mai veneau colindătorii pe la casele gospodarilor şi nici nu se 
mai făcea a treia zi masa comună, a colindătorilor cu ceilalţi gospodari, urmată 
de o petrecere. Luni, la Paşte, nu se mai puteau întâlni feciorii ziua, pentru a prac-
tica diferite jocuri în care îşi etalau calităţile fizice şi vigilenţa: Ţurca, Piul, Porcul, 
şi nici să organizeze jocul (dansul) care se făcea doar în această a doua zi de Paşti, 
pentru că trebuiau să meargă la mină, să „facă norma“. În mod compensatoriu, 
apar şi la sat jocuri cu caracter competiţional, cum ar fi fotbalul şi voleiul, care se 
practicau duminica, atunci când era tineretul acasă, în sat.

Paralel, în satele pădureneşti, ca de altfel în toate satele României, începe 
campania de colectivizare. Conştienţi că, mai devreme sau mai târziu le va fi luat 
pământul la colectiv, gospodarii îşi dau copiii – băieţi şi fete – la diferite şcoli la 
Hunedoara, Deva, Ilia sau Dobra. Aceştia se întorceau acasă doar sâmbăta, pentru 
ca duminica să plece înapoi. O parte din tineri sunt admişi în învaţământul supe-
rior şi revin în sat doar în vacanţe. În cursul săptămânii satul rămânea fără tineret; 
dacă se întâmpla să moară cineva în acest răstimp, aproape că nu mai avea cine 
să facă jocurile din priveghi.6

Aceeaşi soartă au avut-o şi celelalte obiceiuri: strângerea bolbotelor, Jocurile 
duminicale şi, în unele sate, chiar şi Nedeiele (Alun, Vadu Dobrii). Imposibilitatea 
de a mai ţine Nedeie este semnul cel mai veridic al decăderii satului respectiv, 
atât din punct de vedere demografic, economic, cât şi spiritual, folcloric. Aceasta 
înseamnă reducerea masivă a numărului de gospodării şi a locuitorilor, a avuţiei 
acestora – boi, oi, vaci, păsări –, deoarece la asemenea evenimente orice gospo-
dar trebuie să fie pregătit pentru a primi cel puţin 20 de musafiri. Renunţarea la 
Nedeie reflectă deci, cel mai clar, drama satului tradiţional pădurenesc. Preotul 
vine şi el din ce în ce mai rar la biserică; de exemplu în satul Goleş, în cursul anului 
1997, preotul a slujit la biserică doar de trei ori, dintre care o dată la Bobotează, 
când a umblat prin sat cu crucea.7
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Familii întregi de pădureni se mută la oraş
Toate aceste mutaţii creează condiţiile psiho-sociale de abandonare a satu-

lui de către unele familii. Acestea se mută cu domiciliul în apropierea locului de 
muncă al bărbatului, de regulă în mediul urban, locuind fie la bloc, fie la case 
pe care şi le construiesc singuri. În aceste condiţii, copiii frecventează grădiniţa 
şi şcoala din cartier, iar părinţii scapă de grija navetei lungi şi obositoare. Aşa a 
gândit şi familia Babeş Simion, prima care a parăsit satul Goleş, mutându-se la 
Hunedoara în anul 1966. Simion, electrician la Combinatul Siderurgic Hunedoara, 
l-a atras şi pe fratele lui Gavrilă, lăcătuş de profesie, care s-a mutat şi el în anul 
urmator. Apoi familia Preda Ionel s-a mutat la Ghelar, Preda Aron la Hunedoara, 
Preda Petru Paiuş a cumparat casă şi grădină la Silvaş, în apropierea Hunedoarei. 
Plecând câteva familii a scăzut simţitor numărul copiilor de vârstă şcolară, ceea 
ce a dus la desfiinţarea şcolii din sat în anul 1979. Acest fapt a determinat şi alte 
familii să-şi grăbescă plecarea din sat, lucru care s-a şi petrecut ulterior. 

1
2

3 4
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Legende foto 
1 – Harta României (cu negru: Munţii Poiana Ruscă în care se află Ţinutul Pădurenilor, jud. 

Hunedoara);
2 – Terase agricole în ţarina comunei Lelese, foto: Rusalin Işfănoni, 2015;
3 – Satul Cerişor, foto: R.Işfănoni, 2013;
4 – Două femei din Cerişor stau de vorbă în uliţă; foto: R.Işfănoni, 2013;
5 – Aratul cu plugul tras de boi, foto: R.Işfănoni, 2013;
6 – Biserica de lemn din Runcu Mare, foto: R.Işfănoni, 2014;
7 – Alai de nuntă în satul Cerişor, foto: R.Işfănoni, 2015;
8 – Cântecul bradului în cadrul obiceiului de înmormântare, satul Cerişor, foto: R.Işfănoni, 

2018;
9 – Cu colinda în satul Lelese. foto R.Işfănonin, 2005;.
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VÂLNICUL DE MEHEDINȚI. 
OBSERVAȚII ȘI IPOTEZE (I)*

Ecaterina Bosoancă

Résume: L'auteur se propose de trouver l'origine d'une pièce considérée énig-
matique dans l'ensemble du costume féminin d'une zone restreinte au centre 
d'Olténie. La recherche part d'un côté de la broderie métallique, couvrant les 
pans de cette jupe plissée, qui appelle des analogies avec des pièces des zones 
voisines Olt et Vâlcea, d'autre côté de la présence mentionnée depuis le XIXe 
siècle des commerçants et artisans aroumains dans les lieux de négoce d'Olté-
nie. Suivant les routes du Levant l'auteur arrive à supposer des connexions avec 
les broderies d'Assiout (en Egypte), occasionnées par l'activité commerciale 
moins connue des aroumains dans les villes entourant le Caire et Port Saïd.
Mots clé: vâlnic; broderie métallique; Olténie; aroumains 

Cuvinte cheie: vâlnic, broderie metalică, Oltenia, aromâni

Cercetările etnografice din secolul trecut dedicate costumului tradițional 
feminin oltenesc au pus în evidență o piesă de excepție, cu existență episodică și 
enigmatică, denumită fie zăvelca cu betea1, fie crăț2, fie vâlnic creț3 și răspân-
dită într-o enclavă restrânsă din centrul Olteniei, în zona de întâlnire a județelor 
Mehedinți, Dolj și Gorj. O primă descriere și situare pe hartă, aparținând lui G.T. 
Niculescu Varone, datează din anul 1937. „Fetele și femeile bogate din județul 
Mehedinți poartă „fâstâcă” (fotă) dintr-o bucată, bine cutată și largă de patru, 

*  Mulțumiri d-nei muzeograf Roxana Deca pentru amabilitatea cu care ne-a pus la dispoziție 
fotografii ale celor 3 vâlnice cu beteală aflate în expoziția etnografică permanentă a Muzeului 
Olteniei din Craiova. Mulțumiri de asemenea d-nei muzeograf Florentina Pleniceanu, pen-
tru solicitudine și sprijin acordat în fotografierea pieselor din colecția etnografică a MRPF din 
Drobeta Turnu Severin. 

1 E. Secoșan, „Portul popular”, în vol. P.Petrescu, E.Secoșan, G.Stoica, P.Ciobanu, Arta popu-
lară din Mehedinți, Drobeta Turnu Severin, 1983, p. 105; G. Stoica, G. Onoiu, Portul popular din 
Mehedinți și Dolj în colecțiile Muzeului Național al Satului „Dimitrie Gusti”, Brăila, 2018. (MNSDG)

2 G. Stoica, în vol. G. Stoica, P. Petrescu, M. Bocșe, Dicționar de artă populară, București, 1985, 
p. 423 (“vâlnic”). 

3 D.Ișfănoni, P. Popoiu, Costumul românesc de patrimoniu din colecțiile Muzeului Național al 
Satului „Dimitrie Gusti”, București, 2007, p. 84. 
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cinci m făcută din stofă de lână, țesută în două ițe, de coloare neagră, prunie (ca 
pruna), vișinie, roșie cu dungi galbene, subțiri și verticale. Partea de jos, în lățime 
de 15–40 cm, este lucrată cu ținte de beteală albă și pe margine are dantelă de 
lână colorată, „bătaie”, șiret de lână sau panglică de felurite colori. La unele din 
ele, jos, pe margini, sunt cusute păpuși, cu fir de lână colorată și apoi, în sus, 
vin „țintele”. În părți fotele au cusute cu fir „flori sărite”4.“Peste cămașă ele pun 
[...] zăvelci (fote subțiri tot dintr-o bucată), largi de cinci șease foi încrețite, și 
pe poale, în lățime de o palmă, sunt cusute bețele (beteală) albă galbenă, ca în 
județul Mehedinți”5.

Elena Secoșan aprecia că avem de a face cu un „fenomen izolat, de ori-
gine necunoscută, cu formă de ornamentație încă neîntâlnită, enigmatică. 
Singularitatea aspectului ca și restrânsa zonă în care se poartă, fac din acest tip 
de vâlnic o problemă [..] a costumului popular oltenesc, cu atât mai mult cu cât 
încă nu s-au elucidat nici originea, nici epoca apariției sale”6. Captivat de efectul 
dinamic al broderiei policrome desfășurate în forma unei hore la poala vâlnicu-
lui, Paul Petrescu remarca o realizare artistică și tehnică excepțională. „Variațiile 
de direcție ale celor trei, patru, sau cinci împunsături din care este alcătuit fie-
care element alcătuitor al unei figuri fac posibilă o interpretare cibernetică a 
ansamblului”7. Claude Faulque, specializată în studiul istoric al materialelor 
textile, se referă cu certitudine la aceeași piesă într-un capitol tratând caracte-
rul protector al broderiei: „În România, bunăoară costumul femeilor de la sudul 
Carpaților era realizat în gospodărie, incluzând și cutele complicate ale fustei 
din lână fină. Broderia se așternea la sfârșit, o cusătură bogată făcută din șuvițe 
de argint, cu o bordură a fustei și urcând până în talie la intervale regulate. Într-
adevăr, în tradiția românească argintul este considerat ca fiind purificator, adică 
îndepărtează răul și duhurile rele”8.

Ipostaze9 timpurii ale vâlnicului cu beteală se regăsesc în opera lui Carol Popp 
de Szathmary (fig. 1), respectiv desene și acuarele din a doua jumătate a secolu-
lui al XIX-lea, într-unul din cazuri având și datarea „1876”10. „Țesături, costume 
naționale și piese de port specifice din Mehedinți, Banat, Argeș, Muscel, ce au fost 
4 G.T.Niculescu Varone, Portul popular al femeilor din jud. Mehedinți în vol. Costumele naționale 

din România întregită, București, 1937, p. 136
5 Ibidem, Portul popular al sătenilor din județul Dolj, p. 123
6 E. Secoșan, P. Petrescu, Portul popular de sărbătoare din România, București, 1984, p. 65.
7 P. Petrescu, Motive decorative celebre (Contribuții la studiul ornamenticii românești), București, 

1971, p. 99–100.
8 C. Faulque, La broderie. Splendeurs, mystères et rituels d’un art universel, Genève, 2007, p. 48
9 Costum femeiesc din Craiova, reproducere după M. Constantin, Costumul popular femeiesc în 

stampele pictorului Carol Popp de Szathmary, SCIA, seria AP, T 19, nr 1, p. 102, București, 1972, fig. 
6, p. 102, DRI SZ, nr 3676, Muzeul de Artă al Republicii.

10 Țărancă din Craiova, jud. Dolj 1876, S. Ionescu, Repertoriul graficii românești din secolul al XIX 
lea (Desen. Acuarelă. Pastel. Gravură) S-Z, vol. II, Muzeul de Artă al RSR, Cabinetul de Stampe și 
desene, București, 1975, cat. 1536, creion și acuarelă, inv.28159/3562, p. 331; Țărancă din Craiova, 
jud Dolj, ibidem, cat. 1630, acuarelă, inv. 29138/4541, p. 347.
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premiate”, realizate de Academia de Croitorie și Modă11 vor reprezenta România 
printre alte exponate 60 de ani mai târziu la Expoziția Internațională de la Paris, 
în 1937. Costumul mehedințean cu vâlnic cu beteală nu va fi lipsit dintr-o suită 
având drept numitor comun broderia metalică. 

Fotografiile publicate sau prezente actualmente în spațiul virtual livrează 
imaginea piesei în ansamblul costumului de sărbătoare purtat de diferite perso-
naje: Regina Maria, Principesa Ileana, tinerele studente din jurul lui Nicolae Iorga 
la Oxford sau Vălenii de Munte, Mis România, Mis Oltenia, eleve12, dansatoare la 
Sărbătoarea Olteniei în 1943 (fig.3); sunt tot atâtea mărturii ale faptului că vâlni-
cul cu beteală cucerise lumea feminină a orașului și intrase în moda vremii. 

Atracția româncelor pentru costume strălucitoare, împodobite cu broderie 
metalică, nu este de dată recentă. Istoria a reținut carta mitropolitului moldovean 
Gavril Calimah, contemporan al domnitorului Constantin Dinu Moruzi (1777–1782), 
prin care interzicea utilizarea în ținutele boierilor a unor mărfuri scumpe de import: 
„să se găsească chipuri spre ușurarea cheltuielilor zadarnice...toată tafta cu fir și 
cu petială, ori cu sârmă țesută sau cusută să fie oprită în toată vremea, după cum 
și acu, atât la bărbați cât și la femei; tot felul de șireturi cu fir sau cu petială, sau 
cu sârmă, să fie oprit, atât la strae, cât și la cap, fără numai colane pentru încins, 
fiind trebuitoare...se deosebește peteala cu care la nunți, după vechiul obicei se 
împodobesc miresele..”13. O „arătare de cheltuieli” olteană, conținea la 1803 soli-
citarea clucerului Glogoveanu către casa de comerț Hagi Pop din Sibiu a „ 4 coți 
sârmă galbină., 2 deto (idem) albă, 6 deto fluturei galbeni”14 în timp ce călătorii 
francezi prin Valahia veacului al XIX-lea remarcau gustul femeilor pentru vestmin-
tele strălucitoare: „Femeile din popor și-au păstrat vechiul costum național, care 
este foarte grațios, dar care trebuie să coste și el foarte scump pentru că și în alcă-
tuirea lui intră o anumită cantitate de aur, argint și blănuri, probabil de calitate 
inferioară”15; „La Tr. Severin [...] într-o duminică [...] oricât de sărace ar fi, fetele 
de la țară au broderii cu fireturi destul de scumpe pe care le poartă în zilele de 
sărbătoare, amintindu-ne întrucâtva moda rustică din Italia [...] prin pieptarele cu 
fluturi lucrați cu fir de aur și argint”.16 „Aspectul strălucitor al unor costume din 
Oltenia, Muntenia, Sudul Moldovei și Banat, determinat de folosirea firului meta-
lic și a paietelor trebuie pus în relație cu contactul mai direct pe care ținuturile 
sudice ale țării l-au avut cu produsele de artă textilă ale Orientului. Așa se explică 

11 M. Bâtcă, Costumul popular românesc, București, 2006, p. 17 (www cimec.ro).
12 Corul Școalei de fete „Madona Dudu” din Craiova, fotografie în articol Al. Buzerea, Contribuții la 

viața muzicală a Craiovei. Nelu Ionescu, OLTENIA Studii și comunicări,, vol. III Craiova, 1981, p. 313
13 D.Z.Furnică, Din istoria comerțului la români, mai ales băcănia (1593–1855), București, 1906, 

p. 45–48, doc. XXXI.
14 Ibidem, p. 228
15 L. Livadă- Cadeschi, Un francez în Valahia anilor 1830. Alphonse Royer și amintirile sale, în 

SYMPOSIA. Caiete de etnologie și antropologie, 1/2002, AINS, Craiova, p. 263–264
16 Ch. de Moüy,” Scrisori din Bosfor. Turn Severin (1879)”, în vol. Prin Țările Române. Călători străini 

din secolul al XIX lea. Antologie alcătuită de S. Vărzaru, București, 1984, p. 163
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strălucirea argintie și aurie a costumului de Vrancea, de Muscel, de Argeș, vâlni-
cul cu beteală de argint de Mehedinți și Dolj, costumele bogate de Banat”17. Firul 
metalic auriu sau argintiu (sârma- fir laminat înfășurat pe suport de mătase sau 
bumbac) și beteala (fir aplatizat- tel, peteala, ngr. petali) pătrund în gospodăria 
țărănească pe calea negoțului, prin punctele de traversare a Dunării de la Vidin-
Calafat, Rahova-Bechet, Nicopole-Turnu, Șiștov-Zimnicea, Rusciuk-Giurgiu.18 

Tehnică cu tradiție în broderia liturgică europeană, ulterior în moda occiden-
tală a secolelor XVIII-XIX, broderia metalică se bucură de tradiție și vitalitate în 
spațiile balcanic, levantin și mediteranean, prezentând variante adecvate deco-
rului geometric și celui liber desenat. Vâlnicul cu beteală de Mehedinți prezintă o 
tehnică de broderie comparabilă cu cele răspândite în Levant și Africa meditera-
neană, având particularități și denumiri diverse. Sunt cunoscute în țările magrebi-
ene broderiile geometrizante nabeul, aplicate pe piese de costum (fig.37), printre 
cele mai răspândite în Orientul Apropiat este broderia telli (fig. 42), care folosește 
un punct de cusătură răspândit în Liban, Siria, Egipt, asemănătoare cu brode-
ria denumită în Turcia tel kirma (fig. 43, 44). Aceasta permite obținerea motivelor 
geometrice dar și o tratare naturalistă. Printre cele mai vechi se consideră brode-
ria persană19 zardozi (fig.41), folosită pentru decorarea costumelor ceremoniale 
de căsătorie. Tehnica tulle bi telli20 (fig.38), răspândită în India, Pakistan, regiu-
nea Golfului și Arabia Saudită, presupune obținerea decorului pe un suport foarte 
fin de țesătură, prin realizarea unor noduri izolate. Procedeul este identic cu cel 
surprins de cercetarea etnografică românească în Vâlcea21. Documentată în Egipt 
în secolul al XIX-lea, aceasta folosește drept țesătură de fond tulul din bumbac 
fin, răspândit în Egipt după 1840, an asociat cu explozia producției de bumbac. 
Principalele piese cu broderie metalică erau șalurile (fig. 50). Inițial țesătura 
acestora (din bumbac de Assiut, anticul Lycopolis, oraș cu tradiție în producția 
textilă egipteană) avea finețea mătăsii; la 1895 o autoare britanică observa că un 
astfel de șal poate fi trecut cu ușurință prin strânsoarea unei brățări femeiești. 
Compozițiile ornamentale în registre transversale sau în variante cu chenar 
închizând în câmp central unul sau mai multe romburi, asociază motive stilizate 
(siluete umane, unda apei/zig zag, frunze de palmier, piepteni, ceainice, cămile, 
cruci, etc.) (fig. 47–49). Cele mai frumoase exemplare se cumpărau la Assiut22, 

17 G. Stoica, P. Petrescu, Arta populară românească, București, 1981, p. 118
18 ibidem, p. 55
19 Zari embroidery (trc-leiden.nl/trc-needles/regional-traditions/indian-subcontinent/indian-zari- 

embroidery)
20 trc-leiden.nl/trc-needles/regional-traditions/middle-east-and-north-africa/pre-modern- 

middle-east-and-north-africa/tulle-bi-telli. 
21 Beteala se cosea cu acul mare în muscă, cruci sau steluțe, se rupea și apoi se netezea cu mâna. 

apud G. Stoica, G. Onoiu, Portul popular din Vâlcea în colecțiile Muzeului Național al Satului 
„Dimitrie Gusti”, București, 2017, p. 20

22 Noha Fawzy Abdel Wahab, „Al-tally” ascension journey from an Egyptian folk art to international 
fashion trend, MJAF_Volume 10_Issue 1_Pages 58–83 asiut.pdf
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locul unde se confecționau, dar și la Assuan și în bazarele din Cairo. Răspândite 
în Europa occidentală au inspirat constant creația artistică, circulă și astăzi în 
lumea modei, prețuite pentru calitatea lor deosebită și continuă să inspire ținute 
de haute couture contemporane. Astăzi sunt celebre ținutele propuse de Galliano 
(1998), J.P.Gaultier (/2013), Roberto Cavalli ori Valentino (2014). Șalurile de Assiut 
sunt mai puțin cunoscute actualmente în țara noastră23, în trecut însă mărfurile 
egiptene din această categorie nu le erau străine românilor24.

Materialului utilizat drept suport al broderiei metalice constituie un prim 
criteriu de ordonare a vâlnicelor mehedințene cu beteală. Se remarcă în general 
două variante: 

– țesătură rezistentă, lucioasă, din lână păr, în 4 ițe, vopsită în culorile albastru 
închis, grena, negru (fig. 4, 12); prezintă dimensiuni variind între 55–80 cm/200–
650 cm; în cazul materialului obținut prin asamblarea a două foi în sens orizontal 
dimensiunile unei foi variază între 40–45 cm/300–500 cm; pliseuri mărunte, în 
picioare25.

– țesătură cu aspect apretat, mat, din lână păr sau bumbac, în 2 ițe, vopsită 
în culorile negru, portocaliu sau roșu cu discrete vărguțe galbene ori negre (fig. 16, 
18, 19); prezintă dimensiuni variind între 65–80 cm/200–530 cm; în cazul materi-
alului obținut prin asamblarea a două foi în sens orizontal dimensiunile unei foi 
măsoară 40–45 cm/275 cm; pliseuri mărunte, însă mai frecvent cute mari, cul-
cate. Existența pieselor cu dimensiuni identice sau apropiate și decor asemănă-
tor sugerează stabilirea unor standarde de confecționare în cadrul unor ateliere 
urbane specializate. 

Cercetând procedeele tehnice utilizate se observă, în afara broderiei cu 
beteală, aplicația de fir metalic conturând discret mici inserții de postav colorat 
(fig.12), broderia cu lânică colorată peste fire (fig.4, 15), în cruci (fig. 27) și festo-
nul. Diferențe de abordare tehnică și stilistică sunt sesizabile în modul diferit de 

23 Un șal de Assiut figurează în evidența MȚR București drept maramă, confecționată în România. 
(patrimoniu etnografic acces cimec.ro./mțr, maramă D5036)

24 Misirul, denumirea otomană a Egiptului, dăduse numele unui sortiment de bumbac tors foarte 
fin (E. Alterescu, Glosar de termeni de port popular din Transilvania și Banat, Studii și cercetări 
de etnografie și artă populară, vol. 1, București, 1981, p. 239) și urzelii pentru cămăși utilizate 
în Bihor (G.T. Niculescu Varone, op. cit. p.  62), deasemenea unei țesături din bumbac apreci-
ată în Transilvania (G. Stoica, P. Petrescu, M. Bocșe, op. cit., p. 296). Nicolae Iorga, referindu-se 
la mărfurile orientale importate în secolul al XVIII-lea din Levant menționa inul de Misir, fotele 
de Brusa, Țarigrad, Tesalonic și Misir, șalurile de Magrăpia, albe, cu lustruri și de Misir.. (N. Iorga, 
Istoria comerțului românesc. Epoca mai nouă, București, 1925, p. 102)

25 “După ce fâstâca (fota) este cusută (brodată) se trec prin ea, la distanțe de 5, 10 și 15 cm, mai 
multe rânduri de sfori, spre a se „încuta” (a se forma cute mici egale). Apoi se fixează pe o scân-
dură, se udă, se presează și se usucă de mai multe ori. Pe urmă i se scot sforile. Fâstâcele sunt 
lungi, până mai jos de genunchi, iar poalele cămășii se văd de patru degete sau de un lat de 
mână. La marginea de sus a fotei se coase două șireturi cari servesc a se lega la mijloc cu ele.” 
(G.T.. Niculescu Varone, op. cit., p. 136)
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dispunere a butonilor în cadrul coloanelor (fig.24, 19) precum și în modul de utili-
zare a betelii (aspect bombat sau netezit, presat).

Cel mai bine reprezentat rămâne criteriul decorativ, conform căruia se dis-
ting două variante de compoziție ornamentală:

– broderia metalică se desfășoară în treimea (uneori aproape jumătatea) 
inferioară a piesei, acoperind pliseurile mărunte de regulă; este probabil varianta 
cea mai veche, sugerând existența unui model de import în secolul al XIX-lea; se 
constituie din coloane verticale formate obligatoriu din câte 3 rânduri de butoni, 
uniforme sau în alternanță cu coloane zig zag, cu terminații discrete, sugerând 
stilizări vegetale sau antropomorfe; bordura cu broderie policromă antropomorfă 
(fig 4–7) de la poală este înlocuită treptat de un registru orizontal de beteală cu 
lățime și decor geometric distincte (fig. 8, 10, 11). În alte variante, eventual ulte-
rioare, databile în secolul XX, apare un registru orizontal de broderie policromă 
cu decor fitomorf, tratat în manieră naturalistă sau geometrizantă (fig. 13, 14, 15).

– broderia metalică acoperă toată suprafața vizibilă (fața cutelor late), fiind 
organizată în 3 registre orizontale distincte ce combină un număr mic de segmente 
ornamentale de bază (fig.16–19). Mecanismul alcătuirii compoziției ornamentale 
se dovedește ingenios, face dovada unei gândiri tehnice și decorative fără cusur. 
Unitățile de bază sunt coloane de butoni, romburi, formate din câte 4 butoni, mici 
hexagoane cu un unghi interior (de la care, variabil pornind, se construiesc mono, 
dublu, triplu zig zag-uri cu bordură), ramuri cu 2, 4, 6 brațe dezvoltate în adevă-
rate inflorescențe. În unele cazuri această variantă prezintă lateral 2 borduri ver-
ticale care accentuează decorul geometrizant (fig.20–23). Broderia peste fire sau 
în cruci, cu lânică colorată, intervine în dispunere transversală, încadrată la poale 
de borduri metalice sau în segmente întrerupând coloanele verticale (fig.26, 27). 

Varianta cu decor dispus pe fața cutelor poate fi localizată cu aproximație 
în aria orașului Strehaia, exemplarele din colecția MRPF și fotografiile examinate 
atestând localitățile Strehaia, Butoiești, Stângăceaua, Bâltane.

Distincția între producția atelierului specializat, de factură urbană și încer-
cările târzii, de factură casnică, este evidentă la nivelul concepției artistice și 
al execuției tehnice. Utilizarea elementelor ornamentale izolate sau în exces, 
împuținarea materialului suport, încercarea de transfer pe alte piese (catrințe) a 
segmentelor de decor specifice vâlnicului rămân „inovații” discutabile, marcând 
oarecum alunecarea în amatorism (fig. 28–31).

Localitățile în care vâlnicul cu beteală era purtat în județul Mehedinți sunt 
menționate în anul în 193726 (comunele Gura Motrului, Buicești, Butoiești, Pluta, 
Deleni, Cosovăț, Socolești, Breznița de Motru, Bâltanele, Ruptura, Voloiacu, 
Cernaia, Menții din Față și din Dos, Cârceni, Bârlogeni, Stângăceaua, Șușița) și 
se află toate în vechile plăși Motru de Jos și Dumbrava, în aria de reverberație a 
localităților Strehaia, Gura Motrului, Țânțăreni. Majoritatea vâlnicelor din colecția 

26 G.T.Niculescu Varone, op. cit. (Mehedinți p. 136, Dolj p. 123)
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Muzeului Regiunii Porților de Fier provin din Butoiești și Stângăceaua, vâlnicul 
din Muzeul Olteniei provine din Terpezița (plasa Dumbrava), două vâlnice din 
Muzeul Național al Satului „Dimitrie Gusti”27 provin de la Tâmna și Vânju Mare. 
Zona de nord28 a Doljului, menționată de C. Niculescu Varone este amplasată în 
vecinătatea vechilor drumuri oltene intens circulate spre Gorj și Vâlcea (comunele 
Căpreni, Mierea-Birnici, Bodăești, Amărăști, Melinești și Negoești)29. Proveniența 
patrimoniului etnografic confirmă această zonă, o piesă de la Muzeul Olteniei 
provine din Șimnic30.

Lărgind cadrul de abordare și încercând să identificăm o arie mai extinsă 
de răspândire a broderiei cu beteală, menționăm cu acest prilej satele Priseaca, 
Teslui, Oporelu din zona etnografică Olt, unde se purta până la primul război 
mondial „zăvelca vânătă” (fig.36). Existența acesteia este semnalată în interiorul 
unui triunghi aproximativ, format de localitățile Slatina-Drăgășani-Pitești, zonă 
străbătută de drumurile de negoț din Olt, în zona de reverberație a târgurilor de 
la Drăgășani și Slatina. Zăvelca vânătă, cu variante decorative compactă sau „cu 
prag”, avea țesătură în 4 ițe împodobită cu beteală albă și galbenă în formă de 
cruciulițe, linii drepte sau în zig zag.31 Elena Secoșan precizează frecvența redusă 
doar în această subzonă Olt32 și într-o restrânsă subzonă de pe cursul drept al 
râului Olt din județul Vâlcea, aflată în aria de reverberație a târgului de la Râureni 
(fig. 32, 33). În Vâlcea zăvelcile „în scoarță cu prag”, al căror decor este accen-
tuat discret cu ținte, steluțe, cruci din beteală33, sunt identice cu cele din Olt 
(Curtișoara)34. 

27 G. Stoica, G. Onoiu, Portul popular din Mehedinți și Dolj în colecțiile Muzeului Național al 
Satului”Dimitrie Gusti”, Brăila, 2018

28 v. deasemenea T. Pleșa, Șt. Enache, Zona etnografică Dolj, București, 1982, p. 102
29 Satele Mierea- Birnici, Bodăești, Melinești și Negoești alcătuiau în 1930 comuna Drumul mare cf. 

Indicatorul localităților din România, București, 1943 (www.cimec.ro)
30 Descoperirile monetare din apropierea drumului comercial ce lega Sibiul de Craiova confirmă 

existența unor vechi fluxuri comerciale. Șimnicul se afla la 3 km de Craiova în apropierea 
Drumului Vâlcii, arteră comercială veche care străbătea Oltenia de la nord la sud. (T.Rădulescu, 
Tezaurul monetar de la Șimnicul de Jos, municipiul Craiova (a doua jumătate a sec. XVII-sfârșitul 
deceniului doi, sec. XVIII), Oltenia. Studii și Documente. Culegere. Seria III, an IV, 2000, nr. 1–2, 
p. 46–56). Despre intensitatea și continuitatea circulației pe aceste drumuri stau mărturie des-
coperiri monetare și în apropierea Drumului Bechetului și Ostroveni, aproape de vadul Bechet- 
Oreahova, care marca unul din drumurile principale ce legau Craiova și Oltenia de lumea sud 
dunăreană încă din Epoca Bronzului. (A. M. Rădulescu, Tezaurul monetar din secolele XVII-XVIII 
de la Ostroveni Dolj, Oltenia. Studii și documente, op. cit., p. 57–62).

31 G. Stoica, R. Ilie, Zona etnografică Olt, București, 1986, p.  76; E. Secoșan, P. Petrescu, op. cit., 
p. 110

32 v. deasemenea ilustrațiile no.59/Cornățel, 60/Poboru apud E. Secoșan, P. Petrescu, op. cit. și D. 
Ișfănoni, P.Popoiu, op. cit., p. 72

33 G. Stoica, G. Onoiu, Portul popular din Vâlcea... op. cit., p. 28
34 Foto no. 61/Curtișoara Olt. Fota mică și catrința din costumul de Argeș (foto no. 85, apud 

E.Secoșan, P. Petrescu, op. cit., p. 112), decorate cu broderii în culoare roșie și ținte de beteală, 
prezintă la rândul lor analogii interesante, confirmând ipoteza importului de tehnică laolaltă cu 
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Apariția la un moment dat, într-un anumit loc, a unor piese de excepție în 
costumul femeiesc, în genul celor descrise sau menționate anterior, poate fi pusă 
în legătură cu situația economică înfloritoare înregistrată în județele oltene înce-
pând cu prima jumătate a secolului al XIX-lea35. Statisticile înregistrează ascensi-
unea orașului Craiova față de Târgoviște și a județelor vecine Dunării (Teleorman, 
Romanați, Gorj, Mehedinți, Dolj) care întrețin relații intense cu Poarta otomană 
și care cuprind două treimi din membrii companiilor valahe de comerț. La 
recensământul din 1831 orașul București conduce prin activități comerciale și 
meșteșugărești, urmează Craiova și Ploiești.36 Teritorial cele mai mari cantități 
de cereale provin din plășile aflate în centrul și sudul Mehedințiului (Dumbrava, 
Blahnița, Câmpul), ponderea zonei de nord fiind mai mică. Rolul de grânar al 
plășilor din sudul Mehedințiului determină apariția celor mai multe bâlciuri și târ-
guri unde se valorifică o parte din produsele agricole ale zonei, la Bălăcița, Corlățel, 
Calafat, Cleanov37. Pentru cereale operează schele la Calafat, Cerneți, Vârciorova, 
vremelnic Izvoarele și Cladova, pentru vite la Calafat, Cerneți, Vârciorova38. 
Drumurile de poștă și puținele orășele ale Olteniei își sporesc importanța. 
Conscripția austriacă de la 1727 înregistra satele de forșpan Cerneți, Strehaia, 
Țânțăreni. La Strehaia erau mulți cârciumari și văcari39, târgul săptămânal de vite 
din această localitate era vizitat de negustori și producători din bazinul mijlociu 
și inferior al Motrului și din plășile Ocolul și Dumbrava40. Drumul Mare al Băii de 
Aramă cobora pe valea Motrului, prin Tg.Cărbunești-Peșteana-Turceni-Țânțăreni-
Gura Motrului, făcând joncțiunea cu Drumul Mare al Hușniței spre mănăstirea și 
târgul de la Strehaia41. După 1841 drumul de olac va trece prin Țânțăreni, cu stații 
la Strehaia, Stângăceaua, Isvorani. La Țânțăreni, unde se adunau apele Gilortului 
și Motrului, și unde era un important loc de traversare a Jiului, din drumul spre 
Tg. Jiu se desprindea un drum secundar spre Tg. Gilort, care făcea legătura cu dru-

materialul. Asociată locurilor și drumurilor de negoț, broderia metalică din Oltenia și Argeș sus-
cită comparația cu decorul metalic geometric pe piese de port ceremonial bulgăresc din zona 
Burgas, localitățile Lozarevo/Karnobat și Podvis (fig. 35), aflate în aria circulației comerciale tra-
versând Tracia orientală între Sliven și Burgas. 

35 În context general, influențând și situația Principatelor, în plan extern momentul decisiv a fost 
tratatul comercial otomano britanic din 1838, care a deschis piața otomană pentru exporturile 
și investițiile occidentale, cointeresând Marea Britanie în supraviețuirea politică și menținerea 
integrității teritoriale a Imperiului Otoman. (B. Murgescu, Țările Române între Imperiul Otoman 
și Europa creștină, Polirom, Iași, 2012, p. 275)

36 Gh. Lazăr, Les marchands en Valachie, XVII-XVIII siècles, I.C.R. București, p. 60, 61 (www.thesesu-
laval, pdf)

37 M. Măneanu, Agricultura și comerțul românesc în secolele XVIII-XIX. Aspecte generale, regionale și 
specifice, Drobeta Turnu Severin, 1997, p. 86.

38 ibidem, p. 82.
39 N.Chipurici, Județul Mehedinți într-o conscripție de la începutul secolului al XVIII-lea, DROBETA, 

1978, p. 136–153
40 M.Măneanu, op. cit., p. 102
41 Ibidem, p. 114
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mul de sub munte de la Râmnic42. Țânțăreni43, vechi centru comercial, în urmă cu 
două secole prospera datorită afluxului de negustori stabiliți cu locuințe în jurul 
târgului de vite.

Intensificarea circulației pe principalele căi interioare de comerț, dezvol-
tarea activității bâlciurilor și târgurilor de vite44, în concordanță cu creșterea 
numerică a populației și a produselor agricole, vor favoriza afluența sporită de 
negustori străini veniți după mărfuri, și vor transformă Mehedințiul în cel mai 
mare și mai populat județ al țării în anii 1833–1835.45 Cunoscuți în epocă sub 
numele de Țințari46, aromânii vin în Oltenia înainte de 1850 la Severin, la Craiova, 
răspândindu-se peste tot ca negustori de coloniale și manufactură, agricultori 
și cerealiști47. „La 1840 din toate provinciile Oltenia rămâne cea mai bogată în 
colonii aromânești”48. Având ușurința să-și însușească limba, în scurt timp se 
pierdeau foarte iute printre ceilalți români49. Prezența familiilor este menționată 
în această perioadă în localitățile județelor Mehedinți (la Rogova, Cioroboreni, 
Broscari, Balta, Almăjelu, Bistrița și Cujmir)50, Dolj (la Coșoveni, Cleanov, Pielești, 
Mălăești)51 și Olt (la Turia Valea Mare, la est de Slatina)52. 

Un caz special îl constituie prezența în Oltenia53 (la Strehaia54, Craiova, 
42 L. Radvan, Orașul din spațiul românesc între Orient și Occident. Tranziția de la medievalitate la 

modernitate, Iași, 2007, p. 84
43 Menționată în secolul al XVII-lea, închinată la un moment dat Patriarhiei din Ierusalim, călugă-

rii mănăstirii Țânțăreni nu rămân în afara activității comerciale la începutul secolului al XIX-lea: 
hotărăsc la 1806 târg săptămânal și bâlci anual la 25 martie, iar în 1817 se învoiesc cu mai mulți 
negustori pentru chiria prăvăliilor din târgul Țânțărenilor (N. Chipurici, Oltenia medievală de Vest. 
Catalog de documente (1374–1820), Dr. Turnu Severin, 2016, p.  431, doc 2591 (ANB, Mănăst. Sf. 
Gheorghe Nou, doc. XXXVII/6). Asocierea toponimului Țânțăreni cu locuri având potențial comer-
cial strategic în Principate, în secolul al XIX-lea, nu este întâmplătoare. Vezi Țânțăreni de Prahova, 
pe Drumul Teleajenului și în Basarabia, în Ocolul Răutului de Sus (cf. C. N. Tomescu, 132 sate din 
ținutul Orheiului la 1820, Revista Societății Istorico-Arrheologice Bisericești, Chișinău, 1930; apud 
I. Dron„ Schițe etnotoponimice, Chișinău, 2001 (http.s://issuu.com>bibliotecahasdeu>docs)

44 B. Murgescu remarcă în Principate, ca de altfel pretutindeni în Europa, „o puternică corelație 
pozitivă existentă între cele două fluxuri de mărfuri- târguri de vite și textile, mai ales postavuri- 
decăderea unuia atrăgea pe cea a celuilalt”. (B. Murgescu, op. cit., p. 201)

45 M. Măneanu, op. cit., p. 93
46 Jalba preotului Ghiță Izverceanu, referitoare la construirea bisericii Sf. Nicolae amintește în 20 

iunie 1815 pe „neguțătoriul Sima Argintariu”, plecat ...”cu cai de vânzare la Țara Grecească, de 
unde era el. M-am rugat dumnealui și me-au adus patru zidari țințari de-ai lor..” (cf. R. Crețeanu, 
Bisericile de zid de pe valea Coșuștei, Mitropolia Olteniei, an XIII, nr.7–9/1961, p. 476)

47 A. Hâciu, Aromânii. Comerț, industrie, arte, expansiune, civilizație, Focșani, 1936, p. 174–175 (www.
digibuc.ro)

48 Ibidem, p. 478
49 Th. Capidan, Macedoromânii. Etnografie. Istorie. Limbă, București, 1942, p. 119
50 A. Hâciu, op. cit., p. 471, 473
51 Ibidem, p. 472
52 Ibidem, p. 471
53 Ibidem, p. 475-482
54 La 1872 la Strehaia erau menționați crușoveanul Toma Buracu și frații Dimitri Buracu, sârma-

checi, toți cu fabrici de șiacuri și abale (A. Hâciu, op. cit., p. 210)
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Filiași, Bechet, Băilești, Calafat) a aromânilor din Crușova, așezare de munte din 
cadrilaterul Moscopolei. Între 1769–1788, după pustiirea Moscopolei, ei se refugiază 
în orașe din Albania, Macedonia, Tesalia, întemeiază mici colonii în Serbia55 la Niș, 
Craguevăț, Zaječar, Negotin, Brza Palanka,Smederevo, Pojarevăț56 și în Bulgaria la 
Vidin57. Crușovenii din Negotin erau vestiți sârmacheci (croitori în aur și argint58), 
manufacturiști și argintari. Cărăuși, hangii, călăuze, obișnuiți participanți la bâl-
ciurile din Bulgaria și Principate, drumurile lor ajungeau frecvent în Istambul, 
Adrianopole, și Egipt59, în Cairo, Port Said și localitățile înconjurătoare. 

Nu dispunem de date concrete pentru a afirma că există legături certe între 
mărfurile luxuriante din bazarele levantine și vâlnicele cu beteală și zăvelcile 
vinete din enclavele Olteniei. Documentarea noastră eterogenă, fragmentară pe 
alocuri, îndeamnă, recunoaștem, la prudență. 

Perspectiva rămâne însă deschisă, lăsînd loc ipotezelor. Un studiu istoric al 
tehnicilor textile prezente în arta populară de pe teritoriul României nu poate 
ocoli explorarea surselor documentare prin cercetarea comparativă privind deo-
potrivă rolul meșteșugarilor, dar și al negustorilor. 

Ne menținem convingerea că prezența aromânilor în locurile de negoț și pe 
drumurile din centrul și estul Olteniei a contribuit, începând cu mijlocul secolu-
lui al XIX-lea, la circulația unor produse provenind din centre levantine și la un 
import de tehnică și decor geometrizante, vizibile în cazul pieselor prezentate din 
Mehedinți, Dolj, Olt, Vâlcea.

Nu excludem totodată ipoteza apariției la mijlocul secolului al XIX-lea a unor 
ateliere specializate în zona Strehaia-Țânțăreni-Gura Motrului, la inițiativa sârma-
checilor crușoveni, ateliere al căror stil va fi ulterior reinterpretat și difuzat în con-
formitate cu evoluția gusturilor și a modei locale. În cazul particular al vâlnicului 
cu beteală de Mehedinți și al zăvelcii vinete de Olt se constată activarea fluxurilor 
de inovație și creativitate tehnico stilistică, stimulate de fluxurile comerciale, con-
firmându-se aprecierile exprimate în secolul trecut de Alexandru Dima cu privire 
la întâietatea conceptului circulației în existența artei populare60. 

Creația populară este-după cum observăm- necurmat descompusă și 
55 Contribuția aromânilor este recunoscută în scrierile istorice ale autorilor sârbi începând 

din secolul al XIX-lea. „Pentru comerțul în Turcia continentală erau ca Armenii și Grecii pen-
tru comerțul de coastă”... „Țințarii dețineau pecetea originalității, creau cultura, atmosfera 
orașelor sârbești din ultimul sfert al secolului XVIII și prima jumătate a secolului XIX. Purtători ai 
influențelor din Bizanț și Orientul Apropiat, au creat baza sincretismului în civilizația balcanică, 
oglindită în mentalitatea levantină specifică”. ( D. Antonjevič, Les Tzintzares dans la diaspora in 
La culture urbaine des Balkans (XVe-XIXe siècles), vol. 3, Les villes dans les Balkans depuis la fin 
du Moyen Age jusqu’au début du XXe siècle, Belgrade- Paris, 1991, p. 157-165)

56 A. Hâciu, op. cit., p. 399.
57 Ibidem, p. 176.
58 Ibidem, p. 210.
59 Giza, Mansura, Tanta, Fayum, Zagazig, Shibin el Kom, Banha, etc., Ibidem, p. 429-447.
60 Al. Dima, „Procesul circulației ca element definitoriu al conceptului (1939)” în vol. Arta populară 

și relațiile ei, Minerva, București, 1971, pp.129-153.
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recompusă în timp și spațiu, realizând uneori forme care o depărtează cu totul de 
modelul inițial. Un neobosit dinamism o antrenează, o sfărâmă și o reconstituie. 
[…] Cu cât creația circulă mai îndelung, și pe o întindere spațială mai mare, cu atât 
aceste caractere devin mai accentuate.[...] 

Definind arta populară ca produs al comunității în primul rând, n-am înțeles 
s-o reducem exclusiv la categoria acelei comunități tipice care e satul. Acesta nu e 
singurul creator de artă populară. Alături de el vin să-și ceară drepturile lor și alte 
unități sociale ...al căror nivel poate depăși pe cel al culturii rurale. [...] Apariția artei 
populare se datorește unui determinism economic deosebit, ca și unor împrejurări 
istorice speciale....Conceptul artei populare trebuie întemeiat deci, mai ales, pe 
această bază esențială a circulației.

LEGENDA ȘI SURSA ILUSTRAȚIILOR 
Fig. 1 Vâlnic cu beteală, sec. XIX, reproducere după M. Constantin, Costumul popular 

femeiesc în stampele pictorului Carol Popp de Szathmary, SCIA, seria AP, T 19, nr 1, 
p. 102, București, 1972, DRI SZ, nr 3676, Muzeul de Artă al Republicii)

Fig. 2 Vâlnic cu beteală, înc. sec. XX, Atelier fotografic Craiova, 1916
Fig. 3 Vâlnic cu beteală, 1943, reproducere după reportajul „Săptămâna Olteniei–24–31 

oct. 1943“ (http://cetateabaniei.com/saptamana_olteniei_in_craiova_1943)
Fig. 4 Vâlnic cu beteală, sec. XIX, detaliu, Muzeul Olteniei, Craiova, inv. III.4584
Fig.5 Vâlnic cu beteală, înc. sec. XX, Muzeul Național al Satului „Dimitrie Gusti” (MNSDG), 

București, inv. MS 50800/cat.32„ reproducere după G. Stoica, G. Onoiu, Portul popular 
din Mehedinți și Dolj în colecțiile Muzeului Național al Satului „Dimitrie Gusti”, Brăila, 
2018, (G. Stoica, G. Onoiu- 2018), p. 99

Fig. 6 Vâlnic cu beteală, înc. sec. XX, MNSDG, București, inv. MS 10161, reproducere după 
patrimoniu etnografic acces cimec.ro

Fig. 7 Vâlnic cu beteală, înc. sec. XX, MNSDG, București, inv. MS 21945/cat.39, repro-
ducere după G. Stoica, G. Onoiu- 2018, p. 101

Fig. 8 Vâlnic cu beteală, înc. sec. XX, MNSDG, București, inv. MS 90690/cat.62„ repro-
ducere după G. Stoica, G. Onoiu–2018, p. 108

Fig. 9 Vâlnic de Mehedinți (#Ziua Olteniei Vâlnicul de Mehedinți facebook.com/La Blouse 
Roumaine)

Fig. 10 Vâlnic cu beteală, sec. XX, inv.T 85.0315, Textile Museum of Canada (TMC) collec-
tions.textilemuseum.ca/filter/technique/900/392 

Fig. 11 Vâlnic cu beteală, sec. XX, inv. C.I.64.60, Metropolitan Museum of Art, New York 
(metmuseum.org/art/collection/search/127336)

Fig. 12 Vâlnic cu beteală, sec. XIX, Șimnic, Dolj, Muzeul Olteniei, Craiova, inv. III.3572
Fig. 13 Vâlnic de Mehedinți, Horniman Museum, Londra (culture.24.org.uk/art/archi-

tecture-and-design-/art501091-curator-choise-fiona-kerlogue-chooses-costumes-
worn-by-romanian-royals-and-transylvanians-dancers)

Fig. 14 Vâlnic cu beteală, sec. XX, MNSDG, București, inv. MS 12784/cat.55„ reproducere 
după G. Stoica, G. Onoiu–2018, p. 101
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Fig. 15 Vâlnic de Mehedinți, inv. 10204, MNSDG, București, reproducere după patrimoniu 
etnografic acces cimec.ro

Fig. 16 Vâlnic cu beteală, Colecția Ion Dumitrașcu, Ponoarele, Mehedinți
Fig. 17 Vâlnic cu beteală, Bistrița, com. Hinova, Mehedinți, inv. P.62, MRPF, Drobeta Turnu 

Severin
Fig. 18 Vâlnic cu beteală, Butoiești, Mehedinți, inv. P.166, MRPF, Drobeta Turnu Severin
Fig. 19 Vâlnic cu beteală, Butoiești, Mehedinți, inv. P.62, MRPF, Drobeta Turnu Severin
Fig. 20 Vâlnic cu beteală, sec. XX, MNSDG, București, inv. MS 33693/891134/cat.72, repro-

ducere după G. Stoica, G. Onoiu–2018, p. 113
Fig. 21 Vâlnic de Mehedinți (ro.pinterest.com)
Fig. 22 Costum mehedințean de sărbătoare, Strehaia, Mehedinți, Atelier foto interbelic, 

Strehaia 
Fig. 23 Costum mehedințean de sărbătoare, Bâltane, Mehedinți
Fig. 24 Vâlnic de Mehedinți (www.tocmai.ro)
Fig. 25 Vâlnic cu beteală, Colecția Ion Dumitrașcu, Ponoarele, Mehedinți
Fig. 26 Vâlnic cu beteală, Stângăceaua, com. Butoiești, Mehedinți, inv. P.334, MRPF, 

Drobeta Turnu Severin
Fig. 27 Vâlnic cu beteală, sec. XX, Terpezița, Mehedinți, Muzeul Olteniei, Craiova, inv. 

III.3206 (19526)
Fig. 28 Vâlnic cu beteală, sec. XX, Dolj, (eliznik.org. uk)
Fig. 29 Vâlnic cu beteală, sec. XX, Colecția Ion Dumitrașcu, Ponoarele, Mehedinți
Fig. 30 Catrință cu beteală, sec. XX, MNSDG, București, inv. MS 47891/cat.37, reproducere 

după G. Stoica, G. Onoiu–2018, p. 78
Fig. 31 Vâlnic de Mehedinți (site comercial virtual 40556525)
Fig. 32 Catrință cu beteală, Bunești, Vâlcea, inv. 1625/1195, MNSDG, București, repro-

ducere după patrimoniu etnografic acces cimec.ro
Fig. 33 Catrință cu beteală, Bunești, Vâlcea, inv. 1624/1194, MNSDG, București, repro-

ducere după patrimoniu etnografic acces cimec.ro
Fig. 34 Catrință cu beteală, Pitești, Argeș, inv. T.1805, Muzeul Național al Țăranului 

Român (MNȚR), București, reproducere după patrimoniu etnografic acces cimec.ro
Fig. 35 Costum de mireasă din Podvis, zona Burgas (commons.wikimedia.org/wiki/

category:Burgas_Ethnographic_museum_female_wedding_costume_Podvis.jpg)
Fig. 36 Port cu zăvelcă vânătă, zona Olt (reproducere după G. Stoica, R. Ilie, Zona 

etnografică Olt, București, 1986, p. 76)
Fig. 37 Broderie Nabeul. Detaliu cămașă tunisiană (reproducere după C. Faulque, La 

broderie. Splendeurs, mystères et rituels d’un art universel, Aubanel, Genève, 2007, 
p. 49)

Fig.38 Broderie tulle bi telli, Assiut, Egipt (trc-leiden.nl/trc-needles/regional-tradi-
tions/middle-east-and-north-africa/pre-modern-middle-east-and-north-africa/
tulle-bi-telli)

Fig. 39 Broderie metalică surmontând cusătura de îmbinare a mânecii. Detaliu 
cămașă (Tunis, Musée du mariage)

Fig. 40 Broderie metalică românească pe stofă de lână, sf. Sec. XIX, Detaliu vâlnic de 
Mehedinți, Muzeul Olteniei, Craiova

Fig. 41 Broderie persană Zardozi (trocadero.com/stores/galeriehafner/items/1224988/
Indo-persian-Zardozi-Embroidery-Textile-Fragment)
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Fig. 42 Broderie metalică orientală pe catifea de mătase, 1904. Rochie Henna. Bagdad, 
(ro.pinterest.com)

Fig. 43 Broderie otomană tel kirma, înc.sec. XX (Peșkir Ada Kaleh, MRPF, colecția etno-
grafie străină)

Fig. 44 Broderie tel kirma contemporană (amasra.com.tr/bartin_amasra_tel_Kirmasi.
htlm) 

Fig. 45, 46 Detalii cu motive antropomorf și vegetal brodate pe șaluri de Assiut sec. 
XX (ro.pinterest.com)

Fig. 47, 48, 49 Șaluri de Assiut. Decor geometrizat dispus în registre transversale (ro.
pinterest.com)

Fig. 50 Șal de Assiut, Egipt, sec. XX (www.vaudevillegypsy.etsy.com)
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INTERFERENȚELE CULTURALE – 
FACTOR DETERMINANT ÎN DINAMICA 

TEXTILELOR TRADIȚIONALE

Lucica Brad Paraschivescu

Abstract: If we analyze the traditional textile pieces from an anthropological 
perspective, we will observe that they become the most faithful witness of the 
cultural context.
Beyond the aesthetic component, which can often be unfaithful, we will be able 
to understand the changes occurring in the textile arts if we analyze them inter-
disciplinarly. It is important to look carefully at all the mechanisms that produce 
innovation in the textile field – technological progress, political and economic 
regulations and socio-cultural interference.
Applying the historical perspective we will obtain the overall image of a cultural 
area larger than the studied point area.
Valuable judgments about traditional textiles, considered to be emblems of cul-
tural communities, should be carefully filtered, in order to capture the historical 
truth. The value of the textile heritage must be appreciated in the cultural con-
text of the time when it was created.
Keywords: traditional textiles, emblems, cultural communities

Cuvinte cheie: textile tradiționale, embleme, comunități culturale

Piesele textile ca martor cultural
Dacă analizăm textilele din perspectivă etnologică vom observa că acestea 

devin cel mai fidel martor al transformărilor survenite la nivelul contextului cultu-
ral în care au fost create și purtate. Există o legătură foarte strânsă între mutațiile 
apărute în spectrul textilelor tradiționale și transformările sociale, economice și 
culturale survenite în comunitățile umane. Dincolo de componenta estetică, care 
adesea poate fi infidelă, putem găsi în piesele textile detalii extrem de prețioase, 
dacă le analizăm în context mai larg, multidisciplinar. 

Orice obiect realizat de către mâna omului reprezintă un întreg format din 
mai multe părți. Astfel, și o piesă textilă include în ea o multitudine de com-
ponente și tehnici de realizare care au anumite particularități. O cămașă, de 
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exemplu, poate fi croită simplu, din patru bucăți de pânză, sau poate fi făcută din 
cinci sau șase părți. Mânecile și stanii pot fi încrețite la baza gâtului cu brezărău 
sau cu guler, la terminația mânecii poate avea fodor sau pumnărel, și așa mai 
departe. Ornamentarea se analizează în funcție de amplasare și structură, dife-
rite de la o cămașă la alta, de motivele decorative reprezentate prin brodare sau 
țesere, de tehnica de lucru, care poate avea o multitudine de puncte de cusătură 
etc. Toate aceste particularități puse cap la cap dau cămășii un aspect specific și o 
evidențiază oferindu-i un caracter propriu ce o diferențiază de alte cămăși.

În societățile tradiționale corpul individului era privit ca parte componentă a 
grupului social din care făcea parte. Astfel, normele comunitare presupuneau pe 
lângă un cod moral și unul corporal, vestimentar. Portul tradițional se manifesta, 
peste tot în lume, ca un barometru cultural, cuprinzând în el numeroase informații 
de natură etnică, economică, socială, religioasă și politică. În România, la fel ca 
și în alte state nou formate, în care nu a existat un port unitar, fiecare regiune, 
zonă și comunitate având un specific cultural, diversitatea textilelor tradiționale 
este complexă și necesită o abordare minuțioasă. Conform Repertoriului PCI tex-
tilele tradiționale se impart în două mari grupe: „textilele de port”1 și „textilele 
de interior”2.

Portul este, fără îndoială, una dintre cele mai importante forme de cultură a 
unei societăți, alături de limbă, obiceiuri, muzică și dans. Studiul pieselor textile 
relevă detalii importante despre etapele istorice prin care trece o societate, for-
mele de metamorfozare ale comunităților în decursul timpului, aria de răspândire, 
individualitatea raportată la portul altor popoare şi locul ocupat în clasificarea 
morfologică a portului popular din ţările europene. Analizând dinamica elemen-
telor identitare vom observa că interferențele culturale se manifestă mai rapid la 
nivelul pieselor de port și apoi la nivelul textilelor de interior. Și mult mai târziu 
la nivelul celorlalți markeri comunitari: practici sociale, arhitectură, obiceiuri etc. 
Devine important să privim cu aceeași atenție mecanismele de inovare- progre-
sul tehnologic, reglementările socio-economice și chiar politice – acestea reflec-
tându-se de cele mai multe ori și în domeniul textil. Făcând acest tip de analiză 
se identifică relații de interdependență între arta casnică, arta meșteșugărească 
și producția industrială. 

Textilele tradiționale au fost supuse influențelor din cele mai vechi timpuri. 
Ideea că a existat un costum unic vreme îndelungată, nu este dovedită. Faptul că 
textilele tradiționale s-au aflat într-o continuă dinamică și că nu putem vorbi de 
piese statice, ci de o succesiune de modele determinate de interferențele culturale 
și mutațiile funcționale, este argumentat de Ion Vlăduțiu în lucrarea Etnografia 
românească. El spune că piesele textile tradiționale, „așa cum sunt cunoscute 

1 Ministerul Culturii și Identității Naționale, Comisia Națională pentru Salvgardarea PCI, 
Patrimoniul cultural imaterial din România. Repertoriul I, București, CIMEC – Institutul de 
Memorie Culturală, 2009 – p. 98

2 Ibidem, p. 108



Interferențele culturale – factor determinant în dinamica textilelor tradiționale  |  261 

azi”, reprezintă varianta înregistrată în „cercetările etnografice de teren din veacul 
al XIX-lea și prima jumătate a secolului XX”. Variantele consemnate se apreciază 
că „reprezintă formele arhaice străvechi” însă este o apreciere la care „cu greu s-ar 
putea da un răspuns cert”. Ion Vlăduțiu mai spune că forma în care a fost consem-
nat costumul popular în România, „constituie mai degrabă o etapă în dezvoltarea 
costumului popular.”3

În aceeași ordine de idei Tancred Bănățeanu avansează opinia conform 
căreia dinamismul configurării zonelor etnografice a existat și în perioada eco-
nomiei autarhice și că ele nu s-au dezvoltat izolat ci în contextul unor arii mai 
mari. Principalele fenomene care au contribuit la configurarea zonelor au fost 
interferențele culturale, mobilitatea demografică și statutul politic și adminis-
trativ al zonei. „Mutații evidente mai apar și datorită împrumuturilor, adaptări-
lor, influențelor, modei și în mare măsură proceselor de inculturație, de creștere 
internă cât și talentului inovator și creator al indivizilor generatori de cultură.”4 
Acest fapt s-a datorat importanței pe care a avut-o vestimentația din cele mai 
vechi timpuri, ea fiind emblemă comunitară, marker social precum și vehicul 
identitar. 

Noțiunea de „modă” în abordarea textilelor tradiționale
Deși nu obișnuim să asociem portului tradițional termenul modă5 totuși 

moda vestimentară a existat din cele mai vechi timpuri. Încă de pe vremea roma-
nilor au existat coduri vestimentare reglementate prin lege, așadar exista o modă 
impusă. Pentru a avea o imagine mai largă a fenomenului am ales două exemple 
din sec XVII, din regiuni diferite ale Europei. În Anglia regele Henric al VIII și fiica 
sa, Elisabeta a I-a, au promulgat Legile Somptuare6 care reglementau ce să poarte 
oamenii, în funcție de statutul lor ierarhic, în materie de țesături, culori, accesorii 
etc. Celălalt exemplu se referă la Transilvania, Dieta stabilind că iobagul român 
trebuia să încalțe doar opinci, să poarte haine din abă albă și cămașă aspră de 
cânepă, bumbacul fiindu-i cu desăvârșire interzis ca materie primă7. 

În cadrul portului tradițional au existat multe poluri de influență care au 
lansat curente vestimentare. „Moda Huedinului” este un exemplu de modă năs-
cută din influența exercitată de târguri. Orașul Huedin, situat în vestul județului 
Cluj, a jucat un rol important în dezvoltarea economică a zonei și în schimbul 
3 Ion Vlăduțiu, Etnografia românească, București, Ed. Științifică, 1973, p. 358
4 Tancred Bănățeanu, Prolegomene la o teorie a esteticii artei populare, București, Ed. Minerva, 

1985, p. 168
5 MÓDĂ, mode, s. f. 1. Obicei, deprindere colectivă, specifică la un moment dat unui mediu 

social; spec. gust, preferință generalizată la un moment dat privind îmbrăcămintea, ținuta, com-
portarea. (dexonline.ro)

6 http://www.elizabethan-era.org.uk/elizabethan-sumptuary-laws.htm
7 Maria Bâtcă, Costumul popular românesc, București, Album de Artă, Centrul Național pentru 

Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale, 2006, p. 82
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etno-cultural cu regiunile învecinate. Români și maghiari, călățeni, mocani, moți 
sau sălăjeni veneau de prin sate și se întalneau aici, la târg în Huedin, pentru 
a vinde, cumpăra sau a face troc. Târgul de marțea, ce se organizează și acum 
în Huedin, este o reminiscență a vestitelor târguri de altă dată. Câteva mărturii 
despre acest fenomen găsim în mai multe lucrări de specialitate. Teresa Mozes 
menționează zadiile de Huedin în descrierea portului din zona Crișul Repede (jud. 
Bihor): „[…]mai elegante erau zadiile zise huedințești sau cu chingă, pătrunse sub 
influența târgurilor de la Huedin și Negreni[…] Această zadie, care se aseamănă în 
croi și ornamente cu zadiile colorate purtate de femeile maghiare din zona Călata, 
a fost asimilată în ansamblul costumului din zonă”.8 De asemenea, și în cazul por-
tului din Meseș (jud. Sălaj) „zadia din față a fost înlocuită la începutul secolului 
al XX-lea cu un șorț […] confecționat din material negru de prăvălie, întâi simplu, 
mai apoi lucrat după modelul așa-numitei zadii de Huedin.”9

În exemplul de față am făcut referire la zadia de Huedin (fig.1 și fig.2) însă 
au fost și alte piese de influență care au ajuns din Sălaj până în Mocănimea 
Apusenilor și de la Morlaca la Aghireș. Iată ce-și amintește Fărcaș Florica, 62 ani, 
Pria, jud. Sălaj: „De la Hodin cumpărau rotii, chișchireauă, zadii, cizme. Care nu 
era așe nealcoșe, mere la Zalău după cizme, care era, mere la Hodin după cizme 
roșii cu pene verzi.”10 

Fig. 1 Zadie de Huedin cu flori Fig. 2 Zadie de Huedin cu bocori

8 Teresa Mózes, Zona etnografică Crișul Repede, București, Ed. Sport – Turism, 1984 – p. 149
9 Ioan Augustin Goia, Zona etnografică Meseș, București, Ed. Sport – Turism, 1982 – p.132
10 Iuliana Blaga, Contribuții la studiul relațiilor de schimb – târgurile, în Anuarul Muzeului Etnografic 

al Transilvaniei pe anul 1977, vol. IX, pp. 229-236, Cluj-Napoca, 1971 – p.235
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Stadiile culturale ale textilelor
Perioada modernă (1821 – 1918)
Stadiile culturale prin care au trecut comunitățile pot fi analizate în per-

spectivă istorică, având astfel imaginea de ansamblu a unei arii mult mai 
întinse în care s-au generat influențele și care au determinat mutațiile apărute 
în comunitățile mai restrânse. În România perioada modernă a început în anul 
1821 și s-a încheiat în 1918, odată cu constituirea României Mari. În cadrul acestei 
perioade istorice s-au identificat trei stadii culturale prin care au trecut textilele 
tradiționale, aflate în interdependență cu evenimentele istorice petrecute. Pe 
fondul Revoluției Industriale, începută la finalul secolului al XVIII-lea, o dată cu 
inventarea Motorului cu aburi de către James Watt, s-a suprapus Etapa roman-
tică a Națiunilor (1840–1860) ce a precedat și urmat Revoluția burgheză de la 1848, 
în care trezirea conștiinței naționale a pus piatra de temelie formării viitoarelor 
state naționale. A urmat Etapa de popularizare a unor valori culturale tradiționale, 
în mediile sociale înalte, scopul fiind consolidarea ideii de specific național. 

Textilele au ocupat un loc central în cadrul acestor stadii socio-culturale deve-
nind fără dubiu un barometru al dinamicii culturale, sociale și tehnico-industriale.

Revoluția Industrială 
În cadrul acestei etape trebuie menționat că principalele progrese tehnice au 

fost aplicate la început în industria textilă:
– 1760 James Watt inventează motorul cu aburi, folosit pentru prima dată în 

industria textilă;
– 1767 James Hargreaves inventează mașina de tors (filat);
– 1785 Edmund Cartwright patentează războiul de țesut mecanic;
– 1823 Fabrica de Stofe Scherg din Brașov – prima fabrică din Transilvania dar 

și din teritoriul de azi al României;
– 1840 Prima mașină pentru confecționarea dantelei – Anvers, Bruxelles, 

Veneția etc;
– 1851 Isaac Merritt Singer patentează mașina de cusut Singer;
– 1856 William Henry Perkin descoperă primul colorant artificial mauve 

(chinină) urmat la scurt timp de alți coloranți sintetici: aldehida verde, fucsia și 
magenta.

Observând aceste date ne putem explica elementele inovatoare apărute în 
dinamica costumelor tradiționale românești: țesăturile de fabrică, dantelele și 
pasmanteriile precum și apariția cusăturilor mecanice și a coloranților sintetici, 
încă de la finalul secolului XIX-lea. 

În acest stadiu un rol important îl ocupă Fabrica de postav Scherg din 
Brașov, care este un exemplu de interdependență între arta casnică, arta 
meșteșugărească și producția industrială. Pentru că așa cum spune și Tancred 
Bănățeanu, economia autarhică nu a fost complet izolată ci s-a dezvoltat sub 
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acțiunea influențelor într-un context mult mai vast. Postăvarul Michael Scherg 
făcea parte din breasla țesătorilor de postav, el începându-și activitatea în anul 
1823 cu un atelier meșteșugăresc de mici dimensiuni, conform restricțiilor breslei. 
Țesătorii de postav foloseau fir de lână tors de femeile din satele din jurul târgu-
rilor.11 Postavul Scherg era țesut din lână tunsă de la mocanii din Săcele. Femeile 
din sate duceau lâna pieptănată acasă, cu ocaua, o torceau și o aduceau înapoi. 
Treptat postăvăria a crescut de la un război, o presă și o căldare de vopsit la o 
fabrică cu 18 războaie, mașină de tors cu 400 de fuse, instalație de boiangerie etc 
în 1884. Iar în anul 1923, la 100 de ani de la înființare, fabrica avea în funcțiune 
200 de războaie și sute de angajați. Postavul țesut în fabrica Scherg era de mai 
multe calități, se țesea postav țărănesc dar și postav fin, pentru Ungaria și Austria. 
Postavul țărănesc avea o calitate superioară față de pănura țesută în sistem cas-
nic și se vindea în România, Bulgaria, Turcia ajungând până în Persia. 

Urmărind fig. 3–10 observăm că utilajele meșteșugărești și industriale sunt 
doar variante îmbunătățite ale celor casnice, procesul de prelucrare respectând 
principiile de bază ale prelucrării firului și țesutului casnic, atât în cazul fibrei de 
lână cât și al fibrelor vegetale. Acest fapt nu face decât să apropie cele trei tipuri de 
abordare a textilelor. Un necunoscător va face o distincție clară între arta casnică 
și cea meșteșugărească, prin lipsa viziunii integratoare și a cunoștințelor tehnice, 
care mixează cele două arte textile. Majoritatea sumanelor12 erau confecționate 
din postav țărănesc de țesătorie, din fir tors de țărănci contra cost, care nu se 
vindea doar local ci și în teritoriile învecinate. 

Fig. 3 Scărmănarea manuală 
a lânii - Mărgău 

Fig. 4 Formarea caierului prin dărăcirea 
mecanică a lânii (Siltexim)

11 Ștefan Pascu, Meșteșugurile din Transilvania pînă în secolul al XVI-lea, Cluj-Napoca, Ed. Academiei 
Republicii Populare Romîne, 1954

12 Haină groasă din lână toarsă, țesută și împâslită
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De asemenea, produsele realizate cu ajutorul utilajelor industriale au fost 
integrate rapid în portul tradițional, cel mai clar exemplu fiind țesătura de bum-
bac sau lână folosită în confecționarea șorțurilor și a vestelor precum și acoperi-
toarele de cap femeiești. Nu putem analiza aceste aspecte fără a cunoaște teh-
nologia textilă și etapele acesteia. Desconsiderarea pieselor provenite pe filieră 
meșteșugărescă și industrială denotă o neînțelegere a însuși mecanismului de 
perpetuare a tehnicilor de lucru, care nu se poate face fără elementele de inovare. 

Fig. 5 Îndrugarea manuală a firului
 de lână 

Fig.  6 Toarcerea mecanică a 
firului (filare) - Siltexim

Fig. 7 Urzitor casnic – 
Răchițele, Cluj (foto L.P.) 

Fig. 8 Urzitor mecanic –Siltexim (foto L.P.)
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Fig. 9 Război de țesut casnic – 
Răchițele, Cluj (foto L.P.)

Fig. 10 Război de țesut mecanic 
– Siltexim (foto L.P.)

Dacă în exemplele anterioare am văzut efecte ale revoluției industriale, prin 
mecanizarea utilajelor casnice, iată și un exemplu atipic, în sens invers, în care un 
țăran din Horodiștea jud. Botoșani, a creat o mașină de cusut, după modelul unei 
mașini de cusut Singer, pe care a folosit-o la încheiatul sumanelor. 

Fig. 11 Mașină de cusut realizată în gospodărie de Mihai Condurache în 
prima jumătate a sec. XX – Horodiștea, jud. Botoșani (foto L.P.)
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Etapa de mediatizare a unor costume populare 
și caiete de broderii (1870–1920)

Costumul popular de pe teritoriul României a cunoscut apogeul în sec. al 
XIX-lea, în plin avânt economic. El a fost folosit ca mijloc de prezentare a terito-
riilor românești în cadrul unor expoziții universale la Paris (1867), Viena (1873), 
Paris (1889 și 1900), ocazie cu care Alexandru Odobescu a folosit conceptele „stil 
artistic și estetică națională”13. Intensificandu-se interesul pentru Arta populară, 
au apărut multe ateliere de „costume naționale”, în cadrul cărora au fost reluate 
„izvoade strămoșești”. Ulterior apariției, aceste ateliere au lucrat la comandă, res-
pectând dorința clientului și transformând modelele tradiționale în „artizanat”. 
Tot în acea perioadă s-au răspândit materiale tipărite cu motive decorative, rea-
lizate în scop comercial și de popularizare, care au dus la alterarea autenticității 
porturilor zonale. 

Cazul costumului de Mărginime ca emblemă națională este un exemplu 
clar de influență culturală ce a produs mutații în cadrul textilelor considerate 
tradiționale. „În perioada interbelică, comitetele de doamne din Transilvania au 
încercat să răspândească peste tot costumul de Mărginime, spunând că acela e cel 
românesc, și restul sunt influențate de străini și deci nu sunt românești.14” Acest 
costum a devenit costum național fiind perceput ca atare de multe comunități 
locale: „Apariția Despărțămintelor Asociației Culturale Astra, la începutul secolu-
lui XX, promovează, în cadrul unor expoziții sau parade, un nou costum: cămăși 
și poale albe, cusute cu negru, catrințe negre, cusute cu auriu, și brâu tricolor, pe 
care-l declară costum național.15”

O dovadă clară în acest sens o reprezintă următoarele cămăși, culese din 
Mărgău și lucrate în punct de Săliște, asemeni cămășilor din Mărginime. Ele 
s-au purtat în prima jumătate a secolului XX fiind cumpărate sau chiar lucrate în 
comună. Este bine cunoscut faptul că în Mărgău s-au purtat cămăși cu șire și tră-
sură, în realizarea cărora se foloseau tehnici de lucru diferite de cele a cămășilor 
din Mărginime. Cunoașterea tehnicii de lucru este de mare ajutor în descifrarea 
pieselor textile. Cele 2 cămăși din Mărgău (fig.12) au galoanele cusute cu punct 
de Săliște însă pasul este puțin modificat, fiind personalizat de contextul în care 
a fost transferat. 

13 Maria Bâtcă, Costumul popular românesc, București, Album de Artă, Centrul Național pentru 
Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale, 2006, p. 82

14 Ioan Augustin Goia, 2015 – https://actualdecluj.ro/credeai-ca-stii-ce-e-portul-popular-roma-
nesc-costumul-popular-nu-mai-exista-nu-e-viu-sau-cum-a-murit-ia-romaneasca-inainte-
sa-fie-populara/ 

15 Aurel Bodiu, Maria Golban, Portul popular românesc și maghiar din județul Cluj, Cluj Napoca, Ed. 
Eikon, 2012 – p. 46
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Fig. 12 Cămăși cusute cu punct Săliște, culese din Mărgău, jud Cluj

De asemenea, pozitionarea gurii cămășii este diferită de cea a cămășilor ori-
ginale din Mărginime precum și dimensiunile bentiței de la răscroitura gâtului.

Noțiunea de costum național este încă prezentă în Mărgău. Și acest costum, 
la fel ca porturile tradiționale, a trecut prin câteva etape: cămașa de Mărginime a 
fost primul simbol național, urmată de ia cu altiță. În partea de jos a costumului 
piesa de rezistență a fost catrința neagră cu ornamentică galbenă sau aurie. 

Perioada interbelică (1919–1939)

În această perioadă se continuă mișcările de popularizare a pieselor de artă 
populară. Este o perioadă de intensă circulație, caiete și publicații cu modele de 
piese textile ajung prin toată țara, meșteșugarii își părăsesc zonele de baștină 
și își vând mărfurile în alte zone culturale. La începutul secolului XX, o dată cu 
pătrunderea mărfurilor de fabrică în târgurile mici dar și cu creșterea nivelului 
de trai, a început procesul de înlocuire a pieselor realizate integral în gospodă-
rie. Accesul la țesăturile de fabrică au determinat schimbarea unor piese de port. 
Oamenii din mediul rural au început să fie mai atenți la nevoile personale și mai 
puțin la nevoile comunitare. După Unirea din 1918, desființarea granițelor a dus la 
un schimb cultural major. Modelele de ii din sudul țării au trecut rapid Carpații, 
în Transilvania, fiind preluate și purtate de ardelence. S-a întâmplat atunci ce se 
întâmplă și acum, negustori de costume au străbătut țara cu pieptare, cămăși, 
catrințe etc, moment în care piesele tradiționale au fost abandonate în detrimen-
tul pieselor noi.

Intensificându-se interesul pentru Arta populară, au apărut multe ateliere 
de „costume naționale”, în cadrul cărora au fost preluate „izvoade strămoșești”. 
Ulterior apariției, aceste ateliere au lucrat la comandă, respectând dorința clien-
tului și transformând modelele tradiționale în „artizanat”. Tot în acea perioadă 
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s-au răspândit materiale tipărite cu motive decorative, realizate în scop comer-
cial și de popularizare, care au dus la alterarea autenticității porturilor zonale16. 
Gheorghe Oprescu, membru al Academiei Române, menționează câteva idei des-
pre acest parcurs al artei populare în perioada interbelică, imediat după Marea 
Unire. În lucrarea domniei sale din anul 1922 afirmă că interesul pentru obiectele 
țărănești a renăscut brusc, fapt ce a adus prejudicii artei populare tradiționale, 
deoarece interesul colecționarilor a făcut să crească negustoria de astfel de 
obiecte. Astfel, la fel ca și acum, și atunci obiectele au fost scoase din context și 
în plus au fost popularizate obiecte fără valoare tradițională: „Trăim într-o epocă 
în care obiectele țărănești, având caracter artistic, sunt foarte căutate. De unde 
până acum 30 – 40 de ani puțini erau cei cari le dădeau atenție, în ultimul timp 
s-a produs o reacțiune în sens contrar și arta populară a cunoscut o admirație 
fără rezervă, puțin indiscretă, ca toate manifestațiile în legătură cu moda și sno-
bismul. Și dacă neatenția și disprețul cu care erau tratate mai înainte, au făcut 
ca multe lucruri demne de păstrat să dispară, dragostea de acum nu e mai puțin 
vătămătoare. Ea dă prilej să se înmulțească și răspândească, prin negustori fără 
scrupul și amatori fără pricepere, toate acele obiecte pseudonaționale, fabricate 
în orașe, care pun într-o ciudată lumină și gustul producătorului și pe al cumpă-
rătorului, compromițând produsele autentice ale artei țărănești. […] În orice caz, 
s-ar fi putut introduce oarecare ordine în haosul care domnește acum în dome-
niul artei populare, și s-ar fi putut face o separație între ce este authentic româ-
nesc ș ice nu; între ce este frumos, conform cu vechea tradiție, demn să trăiască 
mai departe, și produsul hibrid al modei, care în zilele noastre provoacă aceleași 
ridicule victime la sate ca și la orașe. În scurt, deși admirată, arta populară n-a 
prea fost studiată sistematic […]”17.

Perioada postbelică (1945 – prezent)

• Comunism (1945–1989)
Ca urmare a etapei de popularizare a caietelor și albumelor de ornamentică a 

existat acest tip de mutatie: migrația motivelor decorative. Cât de "eligibile" mai 
sunt motivele decorative, în crearea și confirmarea specificului cultural zonal, la 
mai bine de 70 de ani de când au început să circule prin spațiul românesc și să 
inspire creatorii populari? Iată o întrebare la care voi răspunde printr-o exempli-
ficare din teren. 

Cămașa din fig.13 este culeasă din satul Gheorghieni, jud. Cluj, unde majori-
tatea comunității este de etnie maghiară. Tipologia broderiei de pe mânecă este 
specifică zonei, ca amplasare și structură. Însă motivele brodate în locul ciurului 
de pe mijlocul mânecii, din interiorul cheițelor negre, sunt calea ocolită cu motive 
florale stilizate, cusută în punct cruce, ce aparțin sudului României ca zonă de 

16 Maria Bâtcă, op. cit., p. 14
17 Gheorghe Oprescu, Arta țărănească la români, București, Ed. Cultura Națională, 1922, p. 7–8
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proveniență. Cu siguranță acest motiv a fost cunoscut în zonă prin intermediul 
cărților de ornamentică, care au circulat după anii ‘20 ai secolului trecut, sau în 
urma comercializării cămășilor de artizanat. Din punct de vedere științific, după 
Al Doilea Război Mondial, a urmat acea sistematizare de care spunea Gheorghe 
Oprescu în anii ‘20 că ar fi necesară. Cercetătorii români și-au luat în serios 
această datorie făcând studii aprofundate pentru clarificarea și clasificarea portu-
rilor tradiționale. Însă aceste studii și cercetări au rămas în cercurile specialiștilor 
în etnografie, comunitățile urmându-și cursul vremii și al modei, fiind puternic 
influențate de propaganda mișcării cultural-artistice a PCR.

Fig. 13 Cămașă din Gheorghieni, jud. Cluj

Fig. 14 Costum național femeiesc din Mărgău, anul 1963, format din 
ie cu altiță, catrințe și laibăr negre, cu ornamentică aurie.
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În anii ’70 apar în toată țara „iile pe perdea”. Perdeaua era o țesătură sinte-
tică, cu ochiuri mari, folosită inițial la perdelele brodate manual. Fiind ușor de 
cusut ea a ajuns repede suport pentru bluzele de inspirație tradițională, numite 
tot ii. Denumirii de ie i s-au asociat cămășile tradiționale din țesături fine, cum era 
borangicul și marchizetul, și ulterior pânza topită. Aceste modele de ii pe perdea 
au apărut atât ca o necesitate a scurtării timpului de lucru cât și pe un fond social 
în schimbare, accentuat de programele culturale care popularizau momente 
artistice gândite de oameni fără pregătire de specialitate. Iile pe perdea, catrințele 
negre cu auriu, spăcelele și alte piese considerate de costum popular/național se 
purtau și în anii ‘80, cu ocazia unor evenimente, la nunți sau la sărbători – de Ziua 
Eroilor.

Fig. 15 Cusături pe perdea anii 70: I- ie pe perdea din Mărgău, jud. Cluj;  
II-ie pe perdea din zona Tg. Jiu; III- perdea pentru geam, București.

• Postcomunism (1990-prezent)
Este perioada renașterii artei populare, în special în mediul urban. Dar și aici 

apar mai multe direcții. Pe de o parte ies la lumină modele vechi, se reconstituie 
piese din muzee sau din cărți, iar pe de altă parte înflorește economia bazată pe 
realizarea și comercializarea unor articole de influență tradițională. Consider că 
această etapă se caracterizează prin demersuri neclare, chiar antagonice. Pe de 
o parte este discursul specialiștilor, care nu mai este la fel de coerent deși tinde 
să se mențină în aceleași coordonate din etapa anterioară. Trebuie amintit că 
în contextul unei economii de piață în tranziție, fondurile din cercetare au fost 
masiv diminuate ceea ce a dus la o minimizare și chiar stopare a cercetărilor de 
teren. Dincolo de acest aspect cred că statutul specialistului etnograf a avut de 
suferit datorită noului context politic și social, în care societatea civilă a privit de 
multe ori cu ochi critic activitatea acestuia. După anul 2000 s-a pus un accent 
tot mai mare pe documentare, revitalizare, valorificarea elementelor de cultură 
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populară, făcându-se o popularizare excesivă, la fel ca în perioada interbelică. 
S-a ajuns astfel la migrarea costumelor, acestea pierzându-și valoarea identitară. 
Astăzi în orașele și satele din România se cos cu precădere ii cu altiță și ocazional 
cămăși specifice unui areal mai restrâns. Funcția identitară presupune o legătură 
a piesei cu spațiul cultural genuin, definit. Este foarte clar că piesele cusute și pur-
tate azi în cele mai multe cazuri au pierdut această legătură și s-au dezrădăcinat, 
funcția estetică surclasând racordul identitar. Totuși nu putem nega câștigul adus 
de reconstituirile de piese vechi și reiterarea unor tehnici de lucru demult apuse.

Concluzii
Așadar, prin textilele ca martori fideli ai contextului cultural înțelegem nu 

doar obiectul finit ci și cunoștințele și abilitățile necesare, instrumentarul și teh-
nologia folosite, relațiile economico-culturale, polii de influență, reglementările 
sociale și politice precum și contextul producerii și obținerii de materii prime – 
habitatul cultural și natural. Toate acestea se regăsesc în veșmintele existente 
la un moment dat în comunitate și de aceea trebuie analizate în context mai 
larg, urmărind dinamica epocii respective: interferențele culturale și mutațiile 
funcționale. 

Valoarea estetică a textilelor trebuie apreciată numai în luminile culturii și 
epocii în care acestea au fost create și purtate.
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CHINDEELE TRANSILVĂNENE DIN PATRIMONIUL 
MUZEULUI REGIUNII PORȚILOR DE FIER

Ionela-Alina Dumitru

Abstract: The Chindeul, a key piece in the decoration of the Transylvanian 
dwelling, knows a long activity in the Mehedinean peasant household, starting 
in the Middle Ages and continuing today, through the existing communication 
pathways between the two areas Ethnographic. 
Keywords: chindeu, trade, Transylvania, Ornamentica.

Cuvinte cheie: chindeu, schimburi comerciale, Transilvania, ornamentica.

Încă din evul mediu a existat comunicare în cadrul unității geografice, econo-
mice, culturale și religioase dintre țările române, manifestată printre alte forme 
într-un schimb intens și permanent de mărfuri. În afara schimburilor comerciale 
propriu zise, între Transilvania pe de o parte, Țara Românească și Moldova pe de 
alta, funcționa sistemul de relații de schimb atașat angrenajul comenzilor și livră-
rii produselor finite. Negustorii au avut un rol de seamă în strângerea relațiilor 
dintre țările române, în care circulau, ducându-și mărfurile în ambele sensuri1. 
Datorită condițiilor specifice de dezvoltare, Transilvania avea forța unui centru 
meșteșugăresc autentic, jucând rolul unui adevărat „atelier”2. De aici se apro-
vizionau celelalte două țări românești, pentru ca la rândul lor, acestea să ofere 
Transilvaniei materia primă necesară meșteșugurilor. Din Transilvania se adu-
ceau însemnate cantități de postav, cu precădere în sec. al XVII-lea, perioadă în 
care sunt înregistrate mai multe date de interes referitoare la Oltenia. 

Oltenia avea legături comerciale exterioare mai ales cu Sibiul3. Intensificarea 
comerțului între această provincie și Sibiu se datorește faptului că pentru negus-
torii dintr-o serie de târguri și sate din Oltenia, Sibiul constituia cea mai avanta-
joasă piață externă pentru desfacerea produselor naturale și pentru cumpărarea 

1 Nicolae Stoicescu, Unitatea românilor în evul mediu, Editura A.R.S.R, București, 1983, p. 21.
2 Ibidem, p. 18.
3 Vasile Cărăbiș, Relațiile comerciale ale Olteniei cu Transilvania din sec. al XIII-lea, până la începu-

tul sec. al XIX-lea, în Litua. Studii și cercetări VII, Tg. Jiu, 1997, p. 69
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articolelor meșteșugărești4. În general boierimea, familiile înstărite de târgoveți 
și mănăstirile cumpărau mărfuri din import scumpe, cum ar fi: stofe, obiecte de 
îmbrăcăminte, arme etc. 

Legăturile de orice natură dintre Transilvania și celelalte zone ale țării erau 
întreținute prin căile de comunicație care traversau Carpații. Ca o consecință 
firească influențele din această zonă nu au întârziat să apară, manifestate în 
zonele culturală, socială sau chiar ocupațională. 

O contribuție importantă i-a revenit industriei casnice textile, deoarece aduce 
în centrul vieții ocupaționale o serie de țesături obținute din materiale diverse: 
cânepă, lână, in, bumbac, arnici ori mătase. Din acest punct de vedere atenția 
noastră s-a îndreptat spre colecția de chindee acumulată de-a lungul timpului în 
cadrul secției de Etnografie și Artă Populară a Muzeului Regiunii Porților de Fier. 

Termenul de chindeu este dat ștergarului în anumite zone geografice din 
Transilvania, în special Mărginimea Sibiului și Făgăraș. 

Ca piesă decorativă ștergarul este prezent în toate regiunile românești, 
cunoscând diferențieri în funcție de zonă, materialul din care este confecționat, 
dimensiuni, ornamentare, cromatică și chiar mod de expunere. 

În satele din Mărginimea Sibiului, zonă conservatoare în ceea ce privește 
decorul ștergarelor, se păstrează „vechiul sistem de ornamentare prin învărgare, 
sistem căruia i se adaugă în același timp o cromatică specifică” 5. Dacă în general 
la ștergar întâlnim în mod frecvent culorile naționale, roșu, galben și albastru, 
chindeele și chindeuțele prinse în fluture, cu un nod la mijloc sunt ornamentate 
în aceleași tonuri de roșu, negru și puțin galben6. 

După modul de folosință, chindeele sunt clasate în trei mari categorii: chin-
deul de colț, ce se expune, după cum ne spune și denumirea, în colțul încăperii, cu 
ornamente mărunte roșii și albastre; chindeul de grindă, de mici dimensiuni, cu 
fond alb și ornamentat cu motive geometrice roșii, albe și galbene și ultimul tip, 
chindeul de fundul casei, de formă dreptunghiulară, cu decor compact, de factură 
geometrică, având la jumătatea țesăturii un rând de franjuri mici, ce completează 
ansamblul ornamental. În general, decorul țesăturilor transilvănene și deci și al 
ștergarelor este geometric7.

Muzeul Regiunii Porților de Fier, având avantajul de a deține un patrimoniu 
numeros și diversificat, dispune de o amplă colecție de Textile (T). Din categoria 
pieselor destinate amenajării și înfrumusețării spațiului interior enumerăm per-
nele, căpătâiele, perdelele, ștergarele, macatele, chindeele. Acestea din urmă, 
în număr de 18, provin în cea mai mare parte din comuna Titerlești. Localitatea 
aparține de orașul Baia de Aramă, fiind o așezare întemeiată de păstorii mărgi-
neni din Poiana Sibiului în sec.al XVIII-lea. Totodată, documentele atestă faptul că 

4 Ibidem, p. 74.
5 Marina Marinescu, Arta populară românească, Editura Dacia, Cluj-Napoca, 1975, p. 62.
6 Ibidem, p. 63.
7 Gh. Nistoroaia, Ștergare populare, Editura M.A.P, București, 1975, p. 34.
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această localitate a reprezentat un oraș/târg cu o activitate economică și admi-
nistrativă, lucru care într-o oarecare măsură justifică prezența și influența transil-
văneană în zonă.

Datorită influenței Imperiului Habsburgic în satele Plaiului Cloșani, s-au sta-
bilit aici mai multe persoane/familii din Ardeal și Banat, astfel formându-se „chiar 
două nuclee tipic ungurenești în satele Bratilov și Titerlești”.8

Chindeele din Colecția Textile sunt piese de formă dreptunghiulară, specifică 
ștergarelor, de mici dimensiuni, majoritatea cu fond alb, decorul simetric ampla-
sat în registre cu alesături la capete. Predomină interpretarea geometrizantă, cu 
vergi transversale în câmpul central, franjuri din urzeală la extremități. Cromatica 
este foarte bogată și variată, cu puternice tonuri de roșu, negru, albastru, galben, 
verde, orange, mov etc, acest lucru diferențiindu-se în funcție de vechimea piese-
lor, locul de proveniență, dar și modul de folosință al piesei.

Culorile vii erau obținute de regulă din sucurile vegetale, ale diferitelor plante, 
(nu mai puțin de 40), culese de-a lungul anului cu mare grijă de gospodinele sate-
lor, pe care le combinau, întăreau cu ajutorul unor adausuri, de exemplu piatra 
acră, piatra vânătă, calaican, var, zăr de vacă, leșie, apă tare etc. 

Din cele trei categorii în care se clasifică chindeele, majoritatea din colecția 
muzeului nostru, se regăsesc în grupa ștergarului de grindă, cu dimensiuni 
reduse, cuprinse între 55 și 65 cm lungime și 35–40 cm lățime, decorul lor geo-
metric fiind determinat de tehnica alesului peste fire, cu ajutorul războiului de 
țesut, în 2 ițe, cu ornamentica realizată liber, în linii simple, aparținând stilului 
geometric, stil care se află în strânsă legătură cu principala ocupație a țăranului 
român si anume agricultura. Este un lucru cert că de aici provenea inspirația sa, 
deoarece vedem cum el a reușit într-un mod atât de plăcut să îmbine utilul cu plă-
cutul, să își expună munca și truda sa pe mult folositul și apreciatul ștergar, deco-
rat cu simbolurile vieții de la sat: vârtelnița, furca, coarnele berbecului, crucea, 
rombul, zimți etc, simboluri regăsite în mod repetat și pe țesăturile redate atent 
de către Dimitrie Comșa în albumul său de țesături „Din ornamentica română, 
Album artistic reprezentând 284 broderii și țesături după originale românești”.

Ștergarul, piesă cu destinație clară în decorarea și organizarea spațiului 
interior, a reflectat dintotdeauna poziția socială, economică și culturală a unei 
comunități, tipul de activitate al acesteia, deoarece mereu a existat o clasificare 
a tuturor lucrurilor, atât de firească omului, deosebindu-ne unii de alții prin port, 
cultură, limbaj, etc, având totuși un numitor comun, natura, un mijlocitor al 
relației om-creație.

8 Cornel Boteanu, Legende din Plaiul Cloșani, Centrul Cultural Mehedinți, 2004, p.8.
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CĂMAȘA CIUMII LA NORD ȘI LA SUD DE DUNĂRE

Silvia-Diana Šolkotović

Abstract: Europe was under the plague terror many times. The folk medicine 
offered solutions not only for stopping the spreading of the plague, but also 
for prevent it. It seems that the same preventive ritual, which used the plague 
shirt, took place in Romania and Serbia. My assumptions is that the Romanian-
speakers from these countries used the apotropaic shirt, in spite of the fact 
that Serbian ethnologists prescribe that to Serbian population. The differ-
ence between the way of performing the ritual in the North and the South of 
the Danube appeared in the XIV century. In Romania, the church gained more 
and more power, considered the heathen’s rituals, as they were acts against 
the church, consequently they were, convicted to disappear or transform in 
Christian events. In the Eastern and South parts of Serbia, the pre-Christian reli-
gion remained part of daily life even nowadays, and in spite of the inevitable 
transformations and modernizations, kept the same essential roots. 
Keywords: Plague shirt, common customs to Romanian speakers

Cuvinte cheie: Cămașa Ciumii, obiceiuri comune românofonilor

Ciuma, denumită și moartea neagră, este o boală ucigătoare, care a făcut 
ravagii în Europa, în mai multe rânduri. În documentele vremii au rămas consem-
nate epidemii de proporții în Evul Mediu între secolele XIV și XVIII. Biblia, ca și 
memoria colectivă, atribuie termenul de ciumă tuturor epidemiilor distrugătoare 
cărora le găsesc rădăcina în pedeapsa divină venită ca semn al mâniei zeilor. În 
memoria folclorică, „cel de al patrulea călăreț al Apocalipsei este Ciuma, călare 
pe un cal alb, fiind urmat de Hades, adică Moartea”1. Molimele alternau cu catas-
trofele naturale și cu războaiele care aveau drept consecințe lipsurile și foametea. 
Astfel, de câteva ori populația Europei a fost decimată. În zonele urbane bolnavii 
nu puteau fi îngrijiți deoarece, din punct de vedere medical, nu exista remediu. 
Cioclii, anume angajați, duceau morții în gropi comune, stropite cu var. De fapt, 
afirmă Corina Bejinariu, cimitirele ca spații amenajate în afara așezărilor, respec-
tiv a suprafețelor locuite, au apărut datorită reglementărilor juridice, ca o măsură 
1 Paul Cernovodeanu, Paul Binder, Cavalerii apocalipsului. Calamitățile naturale din trecutul 

României (până la 1800), p. 148.
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de stopare a răspândirii molimei, fiind evident că „exilarea cimitirului la periferia 
localităţii s-a făcut din raţiuni profilactice, marile epidemii de ciumă impunând 
acest fapt ca pe o necesitate stringentă ce nu mai ţinea cont de tradiţia reprezen-
tărilor thanatologice”2. 

Biserica și Ciuma
Evul Mediu a rămas cunoscut și prin antagonismul între metodele tradiționale 

de vindecare și biserică, între așa-numitele de către biserică (și nu numai) prac-
tici superstițioase, diavolești și vrăjitorești realizate în vederea alungării duhu-
rilor rele. Odată cu creșterea rolului bisericii în orânduirea statelor, acestea au 
fost scoase în afara legii și a moralei. Cu toate acestea, nu au putut fi în întregime 
stârpite. Mulți etnologi moderni și oameni de știință din domeniul medicinei și-au 
întemeiat cercetările pornind de la practicile care au reprezentat, de altfel, tera-
peutica populară, preventivă și de tratament. 

În Europa Răsăriteană, în popor, Ciuma era cunoscută prin personificarea 
ei, drept una sau chiar trei femei. Pe de altă parte, la nivelul bisericii, suferința 
omenească era tradusă prin mânia Domnului, ciuma fiind consecința păcatului 
la nivelul societății răsfrânt asupra individului. Păcatul era „mai puțin o încăl-
care a unor legi morale, ci mai ales o slăbire a credinței, o sfidare trufașă a puterii 
personale”3. 

În opinia lui Crețea, care analizează Cartea lui Iov, mentalul colectiv admite 
atotputernicia divină, proclamarea fățișă și violentă că autorul patimilor și 
suferințelor omenești e Dumnezeu care e intangibil pentru că ocupă atât postura 
de inițiator cât și pe cea de judecător al faptelor. Soluția de izbăvire pentru muri-
tori rămâne credința neclintită, întrucât doar consecvența în fața încercărilor e 
cheia biruinței4. 

Biserica a desemnat vindecarea ca fiind răspunsul la credință, alături de acte 
și construcții care s-o confirme. Între activitățile votive realizate în urma promisi-
unilor membrilor comunității au apărut procesiunile religioase în semn nu numai 
de aducere aminte, dar și de confirmare a pocăinței5. Construcții votive, în afară de 
cruci, troițe, biserici și mănăstiri au fost consemnate relativ la ciumă și sub forma 
de coloane votive pentru ciumă realizate după prototipul Vienei, ridicate în spațiu 
deschis6. În 1738, din cauza numărului exagerat de mare de decedați, s-a trecut la 
incinerarea lor, din acea perioadă datând și cimitirul Pesta din Arad. Tot în Arad, în 
1738, pe un teren al familiei Ludwik, a fost ridicat un monument din lemn, denu-
mit Crucea Holerei care în prezent e din gresie, așa cum a fost refăcut în 1855. La 

2 Corina Bejinariu, Moartea în casă. Performări spațiale și comportament ritual, p. 12.
3 Creţea, 1995, p. 15–42.
4 Ibidem.
5 Douglas, 1995, p. 1168.
6 Vlăsceanu, 2005, p. 30.
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Timișoara, în 1739, într-un cadru ritualic, comunitatea catolică a făgăduit că odată 
ce epidemia va înceta, se va construi un monument unde vor avea loc anual pro-
cesiuni religioase de ziua Sfintei Treimi pe 5 mai, ca o ofrandă adusă Divinității de 
către cei care au supraviețuit. Astfel că în 1740 au înălțat Coloana Ciumei care se 
află în centrul orașului, fiind înconjurată, în afară de statuile reprezentând Tatăl, 
Fiul și Sfântul Duh care țin coroana deasupra capului Fecioarei Maria, și de ale 
altor sfinți, între care se află și cea a Sfintei Rozalia. După modelul timișorean s-au 
ridicat alte lucrări consacrate izbăvirii de ciumă și în alte comunități catolice, ca 
rezultat al ascultării rugăciunilor și încetării ciumei, în funcție de puterea econo-
mică a localității și de gradul de urbanism al acesteia. În 1740, efectele adoptării 
măsurilor de igienă și carantină au dat roade, așa că efectele epidemiei au încetat 
brusc. Dar, promisiunile au continuat să fie respectate în timp. Tot la începutul 
secolului al XVIII-lea, în Sălaj a fost construită din lemn biserica Ciumărna în satul 
cu nume omonim. S-a păstrat în timp în forma originală și ușa ei este cunoscută 
drept „cea mai frumoasă ușă țărănească din întreaga țară”7. 

Nicodim – sfântul călător sau împlinirea unui vis divin
Ciumarca reprezintă sărbătoare votivă, așa cum ne spune și denumirea, pen-

tru apărarea de ciumă. A fost stabilită de Sfântul Nicodim cel Sfinţit de la Tismana, 
pe atunci preotul Nicodim, când se afla în satele din actualul județ Mehedinţi pen-
tru a îndeplini cerința unui vis de a trece Dunărea și a construi o biserică în Țara 
Românească. Legenda spune că a trecut fluviul plutind pe mantaua preoțească, 
iar documentele că a trecut înot în dreptul Orșovei8. A construit biserica Vodița ale 
cărei ruine se pot vedea și astăzi în dreptul unui viaduct dintre Drobeta și Orșova 
în 1369 după o schemă pe care o folosise și în Serbia, iar în 1377, la cererea cnea-
zului Lazar a început construirea mănăstirii Tismana. Deși născut, probabil, la 
Prilep în actuala Republică Macedonia9, în 1320, s-a retras spre sfârșitul vieții la 
mănăstirea Prislop, lăsând în urma sa prima carte datată din Țara Românească, 
un Tetraevanghel. În acea perioadă țările Europei erau bântuite de ciumă, o boală 
molipsitoare care a decimat populaţia continentului în secolul al XIV-lea. Preotul 
mergea prin sate în zilele de vineri și făcea rugăciuni împreună cu toţi locuito-
rii ca molima să ia sfârşit. Rânduiala se păstrează şi astăzi. Astfel, în fiecare sat 
de deal şi de munte din județ se prăznuieşte Ciumarca, la o dată stabilită pentru 
7 Vasile Drăguț, 1978, p. 33.
8 Ratko Jakovljevic, 2006.
9 Există teoria, destul de logică de altfel când luăm în considerare parcursul vieții lui desfășurate 

anterior educării (pe Muntele Athos) în teritorii cu populație românofonă, că s-a născut într-o 
familie de vlahi, fiind văr cu Lazar, care mai târziu ajunge cneazul Serbiei. A plecat la 16 ani 
de acasă împreună cu niște călugări pe muntele Athos pentru a-și îndeplini chemarea. Se pare 
că acolo a primit o educație destul de temeinică întrucât la întoarcere a construit biserici în 
Imperiul Bizantin de pe atunci, în actuala regiune a Serbiei de Est unde locuiau și încă locuiesc 
vlahi (printre altele îi sunt atribuite mănăstirile Vratna și Manastirica).
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fiecare localitate. Am fost tentată să cred că este o dată fixă, așa cum e regula, 
care are ca reper un anumit etalon: sfânt, Paște, echinocțiu etc., dar am desco-
perit că e vorba de o schemă mult mai complicată. Astfel, la Ilovița este în utima 
vineri din septembrie, la Bahna, la Podeni în prima vineri după Vinerea Mare, la 
Crainici în prima vineri după Sfânta Maria Mare, la Obârșia Cloșani în prima vineri 
după Sfântul Ilie, la Godeanu în vinerea de dinainte de Sfântul Ilie, la Jidoștița, la 
Cireșu, la Ponoarele se ține tot vinerea, dar la date diferite, cărora, studiind zilele 
în care s-au ținut slujbele în ultimii ani, nu le-am putut descifra schema. Și, deși 
cazuri de ciumă nu au mai fost cunoscute de destul timp, slujbele se țin pentru 
apărarea credincioșilor de molime și de toate relele nu numai în plan fizic, cât și 
psihic.

Ciuma în mentalul popular
În Europa Balcanică și Orientală, Ciuma era personificată, în general, drept o 

bătrână rea și urâtă pentru alungarea căreia se făceau circumvoluțiuni rituale în 
jurul localităților, practicate de femei vârstnice care dezbrăcate și despletite des-
cântau și boceau păpușa ce întruchipa molima10. Un alt ritual consta în dezgropa-
rea cadavrelor persoanelor considerate a fi aducătoarele molimei și supunerea 
acestora unui procedeu de tip vampirian, țintuirea lor cu un țăruș din lemn11. 

În Bucovina există legenda conform căreia, Ciuma avea cap de om cu coarne 
de bou și coadă de șarpe terminată într-un ghimpe mare care era de fapt mijlocul 
de infestare. O altă înfățișare a Ciumei e ca un grup de femei cu capul descoperit 
și părul împletit în codițe mici, înarmate cu coase, care erau ademenite de lătra-
tul câinilor. Bucovinenii pentru a nu-i rosti numele (pentru a evita să o atragă și 
pentru a se proteja de acțiunea ei malefică) foloseau eufemisme diverse precum: 
buboasa, alba, teleleica, matahala. Practicile magice folosite erau așezarea unui 
om înarmat cioplit postat într-un copac la hotarul așezării, tragerea de către o 
femeie dezbrăcată a unei brazde în jurul satului, jertfirea de animale de culoare 
neagră, organizarea de praznice și pomeni numite Ciumarca.12

Cămașa ciumii – memoria tradiției în România
O metodă de prevenție a molimei nimicitoare, Cămașa Ciumii, a rămas în 

subconștientul populației cu sensul original al obiectului de îmbrăcăminte cu 
rol apotropaic. Astfel, din satul Submarginea din Caraș-Severin, etnologul Ani 
Bradea redă expresia „Iar lucrezi ca pe cămașa ciumii (chemeșe ciumii, în limbajul 
local)”13 despre care susține că o folosește cât poate de des, chiar dacă (și acest 

10 Evseev, 1994, p. 40.
11 Binder Cernovodeanu, 1993, p. 189.
12 Mihai Camilar, 2007.
13 Ani Bradea, 2018. 
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lucru îi face mare plăcere) e nevoită să o explice aproape întotdeauna. Mai exact, 
cercetătoarea ne atrage atenția că se folosea „atunci când cineva, preocupat și 
concentrat în munca sa, lucra cu febrilitate, presat de împlinirea unui termen””14. 
Autoarea articolului descrie motivul și procedeul realizării cămășii speciale aflate 
dintr-o sursă directă, mai exact de la mama, care, la rândul său o știa tot de la 
mama ș.a.m.d., urma pierzându-se în perioada medievală, pe vremea când „cea 
mai cumplită dintre maladii, ciuma, amenința să pustiască satul”15. După apus, 
mai multe femei se adunau în casa uneia dintre ele, care era, de obicei, singură. 
Ele aveau misiunea ca până la miezul nopții „să toarcă, să țeasă, să croiască și 
să coasă o cămașă de cânepă”. Această cămașă se arunca imediat după termi-
nare, deci la momentul trecerii în ziua imediat următoare, între hotare (la mar-
ginea satului) „de unde ciuma ar fi luat-o, și, astfel ea era alungată de pe aceste 
meleaguri”16. Și ca o concluzie a acestei povestiri, e dată explicația expresiei: un 
volum mare de muncă efectuat într-un timp extrem de scurt.

În același articol, Bradea prezintă obiceiul, despre care credea că e local, 
din Țara Lăpușului unde a descoperit că amintitele cămăși s-au confecționat și 
pe vreme de război, adăugând că „S-a considerat războiul ca fiind tot un fel de 
ciumă!.”17 Obiceiul e descris cu ceva variații față de cel din sud-vestul României, 
adică apar în această regiune nouă femei care lucrează, uneori tinere, sub îndru-
marea uneia experimentate, alteori bătrâne și văduve, „care nu mai sunt expuse 
ispitelor cărnii”18. O altă variantă a ritualului este prezentată cea în care cămașa 
este răstignită pe o cruce purtată de o femeie bătrână, văduvă, dezbrăcată. În 
urma ei merg toți membrii comunității ignorând goliciunea vârstnicei (care e pre-
zentată drept alungătoarea demonilor) până la marginea satului. O variație a obi-
ceiului este cea în care în locul crucii se afla o sperietoare de paie, iar o alta, că la 
marginea satului cămașa nu era aruncată, ci i se dădea foc. 

Etnograful Mihai Camilar a descris ritualul din Bucovina care avea loc la înce-
putul postului Crăciunului. Cămașa se lucra marțea seara, zi nefastă de altfel, „într-
o clacă de ciumă” de nouă femei bătrâne. Se lucra în deplină tăcere: se torcea, se 
depăna, se urzea, se țesea, se croia și se cosea totul până la miezul nopții când 
cămașa era atârnată într-un par de un copac găunos de pe marginea drumului. 
Femeile aveau interdicția la întoarcere să privească înapoi. Credința era că până 
dimineața ciuma își va lua cămașa și va părăsi satul. Obiceiul era repetat în mai 
multe case întrucât se credea că ciuma are mai multe chipuri. „Confecționarea 
cămășii era asociată cu ziua unei divinități malefice, cea a lui Filip cel Șchiop, din 
21 noiembrie, o năprasnică reprezentare lycomorfă.”19

14 Ibidem. 
15 Ibidem.
16 Ibidem.
17 Ibidem.
18 Ibidem.
19 Mihai Camilar, 2007.
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Ion Ghionoiu menționeză ritualul în „Obiceiuri populare de peste an” drept 
praznic pe 1 februarie, ziua Sfântului Haralambie, cel care are putere asupra hole-
rei și ciumei.

Romulus Antonescu la termenul de Cămașa Ciumii din dicționarul său de 
simboluri scrie că „Ciuma este înțeleasă de multe ori ca o forță malefică per-
manentă care poate strica echilibrul vieții; în consecință trebuie apărat totul: 
oameni, animale, păsări, recolta ogoarelor”20. În acest context, menționează că în 
Țara Pădurenilor, „cămașa se confecționează într-o singură noapte de către șapte 
sau nouă femei bătrâne, marțea sau sâmbăta seara, până la cântatul cocoșilor, și 
este dusă imediat în hotarul dintre sate, „să steie ciuma acolo unde a rămas!”21. În 
Sălaj este consemnată credința conform căreia epidemii precum tifosul, holera, 
dizenteria, ciuma sunt aduse de un strigoi denumit generic Ciuma. Pentru apă-
rarea de acesta marțea noaptea se țese cămașa care „se pune într-un vârf de 
par, amplasat la marginea așezării; se crede că Ciuma găsește cămașa și luând-o 
drept plată merge mai departe; dacă Ciuma a intrat totuși în sat, atunci 12 fete 
și 12 flăcăi sunt puși în fața unui plug și se trage o brazdă în jurul localității; dacă 
totuși, și după realizarea acestei practici, mor mulți oameni, înseamnă că tinerii 
care au tras la plug erau păcătoși”22. Cu oarecare diferențe, în Maramureș cămașa 
este făcută de șapte fete sau de șapte femei văduve tot într-o singură noapte, cu 
care merg „la râu, unde o spală, ocolesc după aceea satul până unde se adună 
trei hotare; acolo fac un foc din șapte esențe de lemn diferite, din care nu trebuie 
să lipsească plopul, foc la care cămașa este uscată și îmbrăcată apoi pe un par, 
rămânând acolo până dimineața, când se constată că ea a dispărut”.23

Cămașa ciumii – în lumina documentelor medievale în Serbia
În anul 1938, în Serbia, marele etnolog Tihomir Đorđević, care a scris și valo-

roasa lucrare „Printre românii noștrii”, publica metode de vindecare din medicina 
populară de pe timpul cneazului Miloš Obrenović (1815–1839)24. Cartea vorbește, 
printre altele, de distrugătoarea epidemie de ciumă din anul 1836 care a cuprins 
ținutul Serbiei. Molima a izbucnit în partea de vest a țării, dar s-a extins rapid. 
Locuitorii târgurilor și chiar ai satelor au început, tot mai des, să-și părăsească 
localitățile și să se mute pe vârfurile munților. Cneazul, om din popor, fără de 
obârșie regală, a dat ordin în luna septembrie ca fiecare locuitor al Požarevacului, 
să părăsească orașul atacat cel mai grav de molimă ca urmare a pohodului turcesc 
la Viena. Și cum în acea vreme era cunoscut faptul că pe front bolile molipsitoare 
erau cauze ale morții la fel de decimatoare ca și luptele propriu-zise, metoda de 

20 Romulus Antonescu, 2016, pp.123–124.
21 Ibidem.
22 Ibidem.
23 Ibidem.
24 Tihomir P. Đorđević, 1938. 
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prevenție a fost extinsă și asupra viitorilor soldați. Đorđević a întâlnit acest obiect 
de îmbrăcăminte nu numai la sârbi, ci și la românii din Serbia de Răsărit unde 
l-a consemnat sub denumirea de „чуми kимјаш” (sau, cu caractere latine, ciumi 
chimiaș). 

Viziunea asupra Ciumii în memoria vlahilor din Serbia Orientală
Mitologia vlahilor nu se deosebește esențial de a celorlalte popoare euro-

pene. Ființele supranaturale coexistă cu oamenii, se amestecă în viețile lor și 
provoacă fenomene meteorologice. Legendele locurilor abundă de personificări 
specifice elementelelor de bază: Muma Pădurii simbolul Pământului, Tartorii, 
locuitorii Apei, Zmeul, marca Focului, Ciumirolele, stăpânele Aerului. 

Ciumirolele sunt cele care, prin puterea pe care o dețin, aduc și răspândesc 
molimele, de la gripă și până la ciumă. În prezent, SIDA e pusă tot pe seama lor. 
Sârbii le denumesc Tetke (Mătuși). La ambele etnii, acestea sunt reprezentate 
printr-o unitate formată din trei demoni care în imaginarul regional se înfățișează 
sub forma a trei femei bătrâne înveșmântate în negru care au un comportament 
de vampiri energetici: sugând energia celor pe care îi atacă, își sporesc puterea. 
Sunt prezentate ca înzestrate cu puteri supranaturale, agresive și foarte irita-
bile, astfel că la orice semn de nerespectare a lor, se răzbună. Vindecătoarele din 
Serbia de Răsărit (vrăjitoarele, cum sunt cunoscute sau, pur și simplu babe pen-
tru făcături) afirmă că singurul mod de a le contracara este împotrivirea colec-
tivă și viclenia. Fiindcă, în ciuda demonilor care împânzesc fiecare domeniu al 
vieții, oamenii se adună și organizează prăznuiri în cadrul cărora aduc ofrande 
acestora. Un fel de pacte de bună înțelegere, acte votive similare procesiunilor 
religioase. Și dacă biserica a ridicat biserici, cruci sau coloane, vlahii folosesc în 
continuare ce le oferă natura: poieni, lunci, pârâuri, copaci, răscruci de drumuri. 
Rugăciunile și numirile sunt asemănătoare celor de la pomeni întrucât e respec-
tată apartenența acestor demoni la Lumea Cealaltă. Ca întotdeauna când e vorba 
de malefic, numele celor trei nu e rostit. Timp de 50 de ani, tradițiile au fost la 
fel de disprețuite de regimul comunist ca și religia. De aceea, ceremoniile au fost 
executate pe ascuns, cu participări restrânse, de regulă de la cinci până la șapte 
participante. În prezent, odată cu schimbările privind socialismul în toată Europa, 
ritualurile, atât cât s-au mai păstrat transmise pe cale orală, au revenit. Astfel, în 
centrul satului Radujevac de lângă Negotin, pomana pentru Ciumirole are loc în 
centru. Se fierbe linte cu usturoi pentru alungarea bolilor. Abia după ce toți sătenii 
mănâncă ceea ce rămâne până la miezul nopții este dat de pomană Ciumirolelor 
și dimineața este aruncat în Dunăre. 

În alte sate, conform etnologului Srebrica Knjezevic, s-a consemnat un alt 
tip de îmbunare a demonilor ciumii: aprinderea de focuri la intrarea și în centrul 
satului și într-un loc sfânt al satului, de trei ori pe an, la date anunțate cu două zile 
mai înainte, de cea mai bătrână locuitoare a satului. Aceasta o trimite pe cea mai 



288   |  silvia-Diana Šolkotović

mică reprezentantă a familiei la celelalte femei care sunt responsabile de orga-
nizarea pomenilor ritualice. În ziua stabilită (care e primăvara, toamna și iarna, 
marțea sau sâmbăta), se aprind cele trei ruguri de Slava Ciumiroalelor, cu parti-
ciparea întregului sat. La festinele de pomană (două de dulce, unul de post) par-
ticipă doar femeile care aduc roade din gospodăria proprie într-un loc prestabilit 
pe malul unui râu sau pârâu și încep deasupra lor o rugă colectivă prin îngânarea 
de descântece. Versurile acestora cuprind rugămiți, lingușiri, tot ce e necesar spre 
a îmbia și îmblânzi demonii. Bolborositul colectiv seamănă cu agitația la o piață 
dintr-un oraș mare. Pe mâncare se pun lumânări aprinse și se tămâiază numindu-
se celor trei. Ceea ce rămâne după masă nu se ia înapoi ci rămâne pe malul apei. 
Simbolul distinctiv al ritualului și totodată dovada vechimii lui constă în fusele 
care rămân înfipte pe malul apei25. 

Există povestea conform căreia, într-o noapte pierdută în negura timpuri-
lor, o vlahină, mergând pe drum, a zărit venind din față ceva negru și s-a ascuns, 
precaută, sub un pod. Ciumirolele trecând pe pod se plângeau de faptul că deși 
puterea lor e mare, există leac împotriva lor în ierburile din regiune. Acestea 
sunt Avrameasa și Cârsteneasa26. Acestea două, alături de Întorcătoarea Mare și 
Întorcătoarea Mică se află în recuzita fiecărei practicante a magiei albe (vinde-
cătoare din Serbia estică), iar înfățișarea lor, modul de culegere și folosire (prin 
afumare cu ele) sunt cunoscute doar de cele inițiate, care sunt întotdeauna femei 
deoarece doar acestea, conform credinței populare, înving moartea. 

Cămașa Ciumii – izbăvirea de boli, de făcături și 
apărător de gloanțe în Serbia de Răsărit

În mod sigur obiceiul își are originea în vremuri străvechi. Cel mai probabil, 
cămașa nici nu a fost creată special la apariția ciumii, ci preluată ca apotropaic. 
Ritualul cel mai cunoscut este cel prin care nouă femei bătrâne, iertate, goale se 
adună după lăsarea nopții într-o încăpere cu scopul realizării cămășii. Aceasta tre-
buie realizată înainte de ivirea zorilor din cea mai de calitate cânepă, prin trecerea 
prin toate fazele: scărmănat, tors, urzit, croit, cusut. Nu se face pentru o singură 
folosire, ci pentru toți sătenii nu numai cei existenți în acel moment, ci și pentru 
generații care vor urma, de aceea nu numai materialul ci și lucrul la acesta trebuie 
să fie de cea mai înaltă calitate. Totodată, respectarea regulilor curățeniei, goli-
ciunii și tăcerii muncitoarelor vor da energia necesară cămășii de a lecui și apăra. 

Există variații ale ritualului în funcție de sat și zonă. Astfel, Jojić susține că „obi-
ceiurile celor care locuiesc pe dealurile din Serbia estică sunt mai modeste și mai 
lascive. Cei care locuiesc pe malurile râurilor sunt înclinați spre senzaționalism și 
dramatic”. 27 
25 Srebrica Knežević, 1966, pp. 49–57
26 Jasna Jojic Pavloski, 2007, p. 50. 
27 Ibidem, pp. 53–54.
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La Donji Milanovac, pe malul Dunării, Cămașa a fost executată de trei bătrâne 
care erau alese ca apărătoare ale zonei. Numele lor nu erau făcute publice, dar 
erau cunoscute de către toate femeile comunității care apelau la ele când se aflau 
în impas. Ritualul începea la miezul nopții, cele trei sosind conduse de către un 
bărbat care le va fi ajutor la locația prestabilită. În perioada din urmă, ținând 
cont că e o zonă turistică, momentul a fost amânat pentru o oră mai târzie, mai 
exact când toată lumea se retrage. Așa că de multe ori femeile au fost obligate să 
facă eforturi suplimentare datorită timpului scurt pe care l-au avut la dispoziție, 
Cămașa trebuind să fie încheiată la ivirea zorilor. La scurt timp după răsărit, li 
se adaugă și alte femei care au găsit deja primul cocoș care a cântat și pe care îl 
predau bătrânelor. Acestea îl înfășoară în cămașă și îl scot în curte. Aici, un grup 
de bărbați cărora de-abia atunci le va fi permis accesul, trag de trei ori în Cămașă. 
Dacă cocoșul rămâne în viață e semn bun, dacă nu, înseamnă că țesutul Cămășii 
a fost un act necesar, nu doar preventiv, comunitatea confruntându-se cu un peri-
col iminent. În ambele cazuri, pânza este tăiată în fâșii care sunt împărțite mem-
brilor comunității.

În jurul orașului Majdanpek, aflat la nici 20 de kilometri de Donji Milanovac, 
ritualul e total diferit. Paun Durlic, etnolog din zonă, descrie pomana Ciumirolelor 
ca punându-se de trei ori pe an. Pentru una dintre aceste ocazii, era realizată o 
Cămașă de către nouă femei goale care, odată ce soarele răsărea, o aruncau la 
răscrucea principală a satului ca semn că locuitorii satului roagă Ciumirolele să 
aibă milă de ei.

Miodrag Dragić, discipol al lui Đorđević și al lui Veselin Čajkanović (alt mare 
etnolog sârb) a scris articole și tratate de medicină populară, cel mai cuprinzător 
fiind „Etnomedicina” în care și-a însemnat cercetările proprii de teren. Pornind de 
la informația găsită la Tihomir Đorđević28 că ciuma a lovit puternic Serbia estică 
și că drept tratament și prevenire a fost folosită Cămașa ciumii, antropologul și-a 
pornit căutările pe aceste meleaguri. A înregistrat relatări privind Cămașa ciumii la 
Jabukovac, Mosna, Boljetin, Kobišnica, Bukovče și Donji Milanovac. După spusele 
lui, localnicii l-au informat la Mosna că pe „curat românește” se spune „кимјаша 
чуми” (chimiașa ciumii), iar în satul Bukovče a primit informația de la Milivoje 
Belanesko și de la alți participanți la discuție că mama acestuia, Joița, a țesut, 
„ceva vreme înainte de ocupație”, deci între 1936 și 1938, o asemenea cămașă, 
acest lucru indicând faptul că era încă actuală necesitatea unui astfel de obiect, 
și implicit a ritualului pe care îl presupunea. În acel moment (1967), ca urmare a 
decesului mamei intervievatului, cămașa se afla în grija mătușii Nikolina, născută 
Palašević la Kobišnica, măritată la Bukovče în familia Belanesković29. Procedura 

28 Tihomir Đorđević, 1938, p. 31. 
29 Foarte interesant e de observat că, vorbind despre doi membri ai aceleiași familii, folosește 

numele de familie așa cum i-a fost probabil furnizat, fără să încerce sârbizarea acestuia în pri-
mul caz: Belanesko și Belanesković, ceea ce dovedește adevărata sa valoare de cercetător prin 
imparțialitate sau politizare. 
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de realizare a cămășii care avea la acea dată o vechime de circa 30 de ani, era 
aceeași ca și cea redată de documentele de pe timpul cneazului Miloš citate de 
Đorđević. Nouă femei bătrâne, printre care se număra și Joița care la data rea-
lizării cămășii avea 55–56 de ani și era văduvă (soțul murise căzând dintr-o sal-
cie), au țesut cămașa într-o noapte. Povestitorii au menționat că regula nescrisă 
impune ca toate cele nouă lucrătoare să fie văduve și în plus, „respectabile și 
curate”. Antropologul explică cei doi termeni, astfel că primul semnifica faptul că 
nu mai aveau relații sexuale, și, respectiv, că nu mai aveau menstruație, sau cum 
se spune în regiune, erau „iertate”. Procedeul e descris în modul următor: „Nouă 
asemenea femei bătrâne se strâng într-o cameră și aceasta după căderea nopții. 
Tehnica realizării acestei cămăși e cu atât mai complicată cu cât trebuie să se 
lucreze rapid, fiindcă până la miezul nopții trebie să fie gata.”30 Legată de specifi-
citatea lucrării, antropologul realizează originea unei zicători din lexicul sârbesc 
„Iute ca și cămașa ciumii”. De ce menționează că e procesul complicat, în afară de 
perioada scurtă acordată, autorul ne lămurește în următoarele rânduri: „În încă-
perea unde aceste femei bătrâne lucrează cămașa trebuie să fie așezat un război, 
apoi o roată de tors, o furcă, suveici, pieptene de scărmănat, cânepă. Mai întâi 
se toarce cânepa, apoi se realizează din aceasta ițele și urzeala. Când, ca urmare 
a acestui chin se obține materialul pentru cămașă, se croiește cu foarfecele, se 
prinde cu bolduri și se cos mânecile. Pe timpul lucrului la cămașă, babele sunt 
goale până la brâu și nu au basmale pe cap”.31 Fiul Joiței i-a relatat cercetătorului 
că pe timpul sesiunii de lucru, femeile vorbeau, și chiar râdeau ca să nu le fure 
somnul. Ultimele două afirmații sunt în dezacord parțial și, respectiv total față de 
documentul descoperit de Đorđević, unde femeile trebuiau să nu aibă niciun fel 
de haine pe ele și să lucreze în tăcere. Aceasta ne indică, așa cum e deseori cazul, 
pierderea ritualului original, ajungându-se la o formă mai lejeră a acestuia, mai 
accesibilă și atrăgătoare pentru executante.

Dragić descrie Cămașa Ciumii de la Bukovče pe care a avut-o în mână ca fiind 
înnegrită de vreme și folosire, „scurtă: lungimea de circa 50–55 cm, iar lățimea 
de 60–65 cm. Deschiderea cămășii în jurul gâtului e de circa 80 cm, iar lungimea 
mânecii de aproximativ 30 cm.”32 Dar procedeul de realizare a Cămășii a rămas un 
mister, orice încercare de aflare a amănuntelor legate de departajarea muncii pe 
etape, mai exact repartizarea femeilor, modul de organizare sau orice corelat cu 
acestea s-a lovit de indicații confuze sau efectiv de tăcere. N-a reușit să afle nici 
dacă se făcea o singură Cămașă sau dacă în alte opt nopți se mergea la celelalte 
participante la ritual pentru ca fiecare să aibă Cămașa ei. Singurul fapt sigur con-
semnat a fost existența în Bukovce a unei singure Cămăși. Concluzia lui Dragić 
legată de aceasta a fost că la nivel local s-a realizat un singur obiect de acest 
tip care a fost destinat unei singure femei care a știut să-l folosească. Localnicii 
30 Milorad Dragić, 1969, p. 80.
31 Ibidem. pp.80–81 
32 Ibidem. p. 81.
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povesteau cum că Baba Joița era cunoscută drept o autoritate în domeniul medi-
cinii populare și că veneau la ea nu numai cei din împrejurimi, ci de departe ca 
să-i vindece.

Puterea vindecătoare (terapeutică sau preventivă) a Cămășii constă și în ritu-
alul premergător folosirii ei. Fiecare persoană care trece prin Cămașă trebuie să 
fie curată. Se trece de trei ori prin ea, iar în cazul în care în sat izbucnește vreo epi-
demie, toată lumea, copii sau adulți vin s-o folosească. Dragić amintește despre 
faptul că asemenea Cămașă „era cerută de familiile unde mureau nou-născuții”33 
sau că o cereau mamele preventiv pentru bebelușii lor. Din text am concluzionat 
că acestea cereau Cămașa care se afla în păstrare la tămăduitoarea satului, dar 
citind romanul autobiografic al unui scriitor din regiune, mai exact din Isânovăț 
(Jasikovo în sârbește, denumirea oficială în prezent), am înțeles că aceste obiecte 
erau comandate și personal, așa cum a făcut-o și bunica autorului pentru el, ca 
mod de întrerupere a blestemului aruncat asupra familiei.34 

În lucrarea sa, etnologul Dragić publică două mărturii ale folosirii Cămășii. 
Prima este cea a lui Milivoje Balanecko, fiul Joiței, care povestea că mama sa a dat 
Cămașa să treacă prin ea oricui a cerut și că au venit nu numai cei bolnavi fizic, ci 
și cei care aveau nevoie de ea psihic, pentru „cei care suferă cu nervii sau le e frică 
de ceva”. Totodată, amintește de războaiele mondiale, când ritualul trecerii prin 
Cămașă era realizat pentru protejarea soldaților de gloanțe. Această din urmă 
afirmație a fost confirmată și de un sătean, mobilizat în 1941, care, la îndemnul 
mamei, venise la Joița ca să-l treacă prin Cămașă.

În Jabukovac Cămașa avea o folosire mai largă, extinzându-se și asupra celor 
care plecau în armată. 

În Mosna e cunoscută sub numele de „Ciuma cămaș” sau „Ciuma chimiașa” 
și procedeul de realizare era același: nouă femei care „nu mai aveau asupra lor”.

La Prahovo, Cămașa a fost lucrată din două feluri de cânepă, una de vară 
(care se cocea de Sfântul Petru, 12 iulie) și alta de toamnă. Se folosea în cazul epi-
demiei de ciumă pentru întreaga comunitate: întâi treceau prin ea cei sănătoși, 
apoi cei bolnavi. Pentru animale se folosea procedeul afumării cu diferite plante.

La Boljetin se cunoaște întrebuințarea Cămășii denumită „Ciumni comiașa”, 
făcută până în zori de nouă femei. Se folosea pentru fiecare nou-născut ca să nu 
moară.

La Dobra se cunoaște povestea realizării Cămășii pe timpul războaielor 
balcanice și a Primului Război Mondial când nouă bătrâne goale au terminat-o 
într-o noapte, până la cântatul cocoșilor. Sătenii au stat de pază ca să prindă pri-
mul cocoș care anunță răsăritul și să-l aducă femeilor. Acestea l-au trecut prin 
Cămașă și i-au dat drumul prin sat. Cocoșul fugea, sătenii trăgeau în el, dar nu ca 
să-l omoare, ci ca să-l gonească. Cămașa a fost apoi sfâșiată și fiecare dintre cei 

33 Ibidem. p. 82.
34 Vukasan Cerović, 1997. 
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care au plecat pe front a primit câte o bucată ca amuletă. Pentru Cel De-al Doilea 
Război nu mai există informații că obiceiul a fost reluat, dar părerea mea este că 
ritualul s-a realizat însă, datorită situației dure de după război cu privire la tradiții, 
totul s-a uitat în mod intenționat. De-abia în ultimii anii se simte o deschidere și 
relaxare în acest domeniu. 

Un obicei pe care l-am întâlnit destinat și altor ființe supranaturale din 
repertoriul vlah este Pomana Mătușilor/Ciumiroalelor. Este identic cu cel făcut 
pentru Muma Pădurii, tradiție feminină anuală care încă se mai respectă. Dar, 
spre deosebire de acesta din urmă, Pomana Mătușilor se ține, la fel cu Pomana 
lui Dumnezeu de la Korbovo, doar ca urmare a unor visuri. Mai exact, o femeie 
visează și visul e clar sau interpretabil. În cel de-al doilea caz, în ajutor vin bătrâ-
nele satului. Când totul e clar, angajatul primăriei cu anunțurile trece pe străzi 
strigând la răscruci ce s-a stabilit și pentru când. Femeile din comunitate se pre-
gătesc să dea de pomană ființelor mitice ca și când ar face pomană pentru morți. 
La pomenile date pentru Dumnezeu a participat tot satul și au avut loc numai în 
localitatea amintită. La pomenile Mumii Pădurii însă, la fel ca și ale Ciumiroalelor 
participă numai femeile, la primele tot ce înseamnă neam feminin, de la fetițe la 
bătrâne, pentru Ciumiroale doar persoanele adulte. Primele se țin sâmbăta, cele 
pentru personificările Ciumii, pot fi marțea sau sâmbăta. Ceea ce le deosebește 
pe cele date Ciumiroalelor este că într-o seară prestabilită înainte de pomană, 
nouă femei în vârstă se adună la casa uneia să țeasă și să coasă Cămașa Ciumii 
până la ivirea zorilor. Referindu-se la angajamentul celor nouă bătrâne, Dragić 
afirmă că e „în legătură cu credințele comune ale triburilor și popoarelor primi-
tive în puterea magică a organelor genitale pentru înlăturarea pericolelor, mai 
exact pentru asigurarea siguranței și apărării de boli și alte nenorociri, cum ar fi 
apărarea în caz de catastrofe naturale (grindină), în cazul certurilor și altele.”35

Asemănător este ritualul de tămăduire al Înfârtățitului care are ca scop lega-
rea celui bolnav ca frate de cruce cu unul sănătos prin coborârea simbolică în 
moarte a primului și primirea, prin reînviere, a sănătății fratelui de sânge.

Concluzii
Elementul central al ritualului e, așa cum am arătat mai sus, unul specific 

și altora: moartea simbolică și respectiv reînvierea. Scopul e același: preveni-
rea sau combaterea bolii. Prin analogie, cele două praguri de trecere reprezintă 
negarea păcatului săvârșit, mai exact negarea cauzei epidemiei. Înmormântarea 
în cămașă ca înlocuitoare a mormântului și reîntoarcerea la viață odată cu ieșirea 
din ea este reprezentarea anulării reacției Lumii de dincolo, răspunzătoare pen-
tru împrăștierea molimei. Totodată reprezintă jertfa supremă care poate îmbuna 
ființele supranaturale avide de vieți omenești și a le face să se retragă mulțumite. 

35 Ibidem, p. 83.
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Obiceiul falsei denominații era larg răspândit ca prevenție mai ales în fami-
liile unde mortalitatea infantilă era prezentă deja. Astfel, numele nou-născutului 
nu era cunoscut până la botez sau, de multe ori era strigat cu alte nume decât 
cel real. De multe ori, numele din acte era aflat de vecini și chiar de rude doar în 
momentul morții. În concordanță, trucul prin dispariție în interiorul Cămășii era 
folosit tot pentru înșelarea Sorții, care astfel îi putea pierde urma.

De cele mai multe ori Cămașa a fost folosită ca apotropaic împotriva ciumii, 
dar, odată cu timpul, împotriva a tot ce putea fi asociat cu aceasta: molime, boli, 
chiar și psihice. Și nu numai atât. Ciuma a izbucnit ca urmare a războaielor, la 
trupele în mijlocul cărora era datorată condițiilor precare de igienă și la locuitorii 
mai ales din zona urbană din cauza pauperității. Drept urmare, efectele miracu-
loase ale Cămășii și-au lărgit aria de acționare, obiectul devenind, întreg sau în 
bucățele, talisman în luptă, apărător nu numai de boli, ci și de gloanțe. Și folo-
sirea Cămășii, la fel ca rugile din Mehedinți, nu s-a încheiat odată cu dispariția 
cazurilor de ciumă întrucât în anii 90 Iugoslavia s-a destrămat în urma ciocnirilor 
sângeroase la care au participat și tineri din zonele în care mai există bătrâne care 
știu să descânte și să țeasă o Cămașă a Ciumii. 
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DESPRE RIT ȘI TEATRU. CÂTEVA REFLECȚII 
ASUPRA RITURILOR ȘI TEATRALIZĂRII RITURILOR 

Claude Karnoouh

Résume: L’un des lieux communs, rattachés à la plupart des discours anthro-
pologiques, c’est la confusion ou l’analogie qui, selon le cas, s’opère entre rites 
propres à chaque société et spectacles folkloriques transformés par les auto-
rités publiques en distractions destinées aux locaux en train d’urbanisation 
ou aux touristes en quête d’exotisme grossier. L’auteur de ce texte, considéré 
en quelque mesure un pamphlet, veut démontrer qu’il s’agit d’autre chose. Il 
affirme que le rite traduit un type de mise en scène de l’être- (communautaire)-
dans-le monde; purement et simplement le rite est  : il n’indique aucunement 
ce qui est bien ou mal, ce qui est beau ou laid, non plus ; c’est pourquoi il n’est 
jamais une leçon de morale ou d’esthétique. Au contraire, le spectacle folklo-
rique du rite ressemble au théâtre, donc à la catharsis, c’est-à-dire leçon d’es-
thétique, de morale, de politique. Usant d’exemples issus des sociétés primi-
tives l’auteur illustre l’intuition de Nietzsche dans Naissance de la tragédie, plus 
précisément l’opposition entre „essence non esthétique du rite” et „essence 
esthétique de la tragédie”. 
Mots clé : rite, théâtre, catharsis, morale, politique, bien-mal, être communau-
taire, essence de l’être communautaire 

Cuvinte cheie : rit, teatru, catharsis, moral, politic, bine-rău, comunitate, esență 
a ființei comunității

Există un discurs recurent atât în descrierile folclorice cât și în numeroase 
lucrări de etnografie despre societățile exotice care tratează ritualul ca fiind un 
fel de teatru funcțional, prin intermediul căruia societățile arhaice și primitive 
ar practica, prin punerea în scenă a unei abundențe de gesturi, de dansuri și de 
cântece, o pedagogie vizând rezolvarea unui oarecare număr de disfuncționalități 
sociale și individuale. Ghicim cu ușurință în substratul acestor interpretări origi-
nea aristotelică a explicației : ritul este de fapt teatru, catharsis, pharmakon social. 
În acest caz, Antigona sau riturile de trecere ale războinicilor Massai sau Dayak 
ar avea în substrat similitudini ce merg până la identitatea profundă. Această 
abordare de tip funcționalist a fost dezvoltată de Malinowski, Franz Boas, Ruth 
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Benedict și mulți alții. Există o altă tradiție care provine din structuralismul lui 
Claude Levi-Strauss și care vede în ritual un fel de ilustrare slabă sau slăbită a 
discursurilor fondatoare care sunt miturile. Ritul ar fi deci o activitate secundară, 
în reprezentarea pe care societățile și-o fac despre ele însele, în raport cu marile 
narațiuni care vorbesc despre origine, formarea poporului, putere, conducere sau 
de Regalitatea sacră. În același timp, rămâne în suspans o întrebare : cum stau 
lucrurile în societățile primitive care se folosesc prea puțin de mituri dar unde, 
în schimb, riturile ocupă în mod evident locul cel mai important în activitățile 
fondatoare care sunt în același timp practice și simbolice, ca de exemplu uciderea 
prin smulgerea inimii prizonierilor atât la azteci, cât și la mayași, pentru ca sân-
gele ca sursă de viață a oamenilor să fie oferit Soarelui, astrul care la rândul lui 
dă viață tuturor. Există, în sfârșit, o abordare mai hermeneutică, o abordare care 
tratează ritul ca pe un fel de manuscris esențialmente criptat în ceea ce – ca să ne 
fie mai ușor – voi numi metafizică arhaică, o dimensiune supraumană, fără să fie 
în mod veritabil o metafizică în sensul care ne-a fost lăsat moștenire din filosofia 
grecească, deoarece popoarele primitive sau arhaice nu fac filosofie. Acest lucru 
nu înseamnă că ei nu gândesc foarte adesea într-o manieră foarte complexă, ca 
de exemplu visele mitice ale aborigenilor din Australia, căci toate popoarele fac 
parte din specia homo sapiens sapiens și stăpânesc vorbirea, iar orice cuvânt 
poartă în el partea sa de abstracțiune noetico-noțională. 

Într-adevăr, atunci când vine vorba de reglarea unor disfuncționalități soci-
ale, familiale, matrimoniale, medicale, societățile primitive fie dispun de instituții 
ad hoc, fie, și foarte adesea completându-le pe primele, de proceduri tehnice 
menite să ajute. Este vorba de proceduri de medicină tradițională, de vrăjitorie și 
de magie cu vrăjitori și vrăjitoare, vraci și șamani, filtre, pachete de obiecte, măști, 
etc... În aceste acte nu este deloc vorba de ritualitatea fondatoare a societății în 
totalitatea sau în ipseitatea sa. Dacă privim mai îndeaproape, ritualul nu vin-
decă și nici nu consolează, deoarece îl obligă pe cel în favoarea căruia este per-
format la o înlănțuire de practici cunoscute deja tuturor. De exemplu, dacă este 
vorba de un ritual pentru trecerea de la vârsta adolescenței la cea adultă, toată 
lumea cunoaște etapele procedurii rituale, chiar și cei care nu au parcurs-o și 
cei care nu o vor parcurge niciodată, din diverse motive, de exemplu femeile în 
cazul inițierii războinicilor. Dacă este vorba de un rit matrimonial, toată lumea îi 
cunoaște modalitățile practice care au fost deja reglate în timpul negocierilor pre-
alabile între grupurile familiale: familia extinsă, clanul sau ramura din arborele 
genealogic. Din acest motiv, un psihanalist specializat în studiul Madagascarului, 
O. Mannoni, a definit raportul membrilor comunității cu ritualurile sale prin 
următoarea frază: „Știu bine, dar totuși”1. Se subînțelege: știu tot ce urmează 
să se întâmple, știu unde vom ajunge, dar ritualul trebuie performat; deoarece 
1 Octave Mannoni, « Je sais bien mais quand même… », în Les Temps Modernes, n° 212, ianuarie 

1964
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cunoașterea este insuficientă pentru desăvârșirea omului arhaic, mai este nece-
sară și performarea care să-i călăuzească pe actori și pe spectatori către adevăr 
sau către dezvăluirea adevărului pe care le implică ritualul. Dacă observăm ritua-
lurile, în măsura posibilului fără idei preconcepute, ne dăm seama repede că ele 
nu propun un mesaj etic care să definească ce este bine și ce este rău, ce trebuie 
sau nu trebuie făcut. Ritualul face ceea ce tradiția imemorială îi dictează în mod 
imperativ să facă, și acesta este adevărul său. Am putea spune, cum grano salis, 
că acesta este imperativul categoric primitiv. 

Se poate spune că ritualul delimitează sacrul de profan  ? Nu, nu se poate, 
deoarece noțiunea de sacru lipsește din multe societăți arhaice non-monoteiste, 
după cum le lipsește și enunțarea noțiunii abstracte de credință. Și adesea cate-
goriile care le înlocuiesc sunt pur și simplu intraductibile în limbile noastre euro-
pene, limbi care au fondat antropologia ca abordare clasificatoare „științifică” a 
sălbaticilor, ca abordare care să permită îmblânzirea a ceea ce nu poate fi îmblân-
zit în omul sălbatic fără a-i trăda modul de gândire. De aceea, dacă vrem să evi-
tăm pe cât posibil tentațiile etnocentrice reconfortante, trebuie să convenim că 
sacrul, în accepțiunea latinilor și a semiților, nu există la sălbatici. Dar această 
absență a sacrului nu împiedică o împărțire a lumii între ceea ce este uman și 
ceea ce este non-uman, și care ar putea fi numit și transcendență, fără ca aceasta 
să fie enunțată în modul cu care noi suntem obișnuiți. Or, această transcendență 
sălbatică a fost adesea ignorată de antropologi din miopie sau, mai rău, din cauza 
pozitivismului lor. Sălbaticii, în performarea riturilor, ar fi astfel doar funcționali2 
sau mai degrabă, după cum spune Frazer în Creanga de aur3, naivi, deoarece 
cred în realitatea fenomenelor supranaturale și în aplicarea riturilor pentru a le 
stăpâni sau a le invoca efectele ! Ca și cum nu am fi și noi la rândul nostru naivi 
atunci când credem în mâna invizibilă a pieței sau în eternitatea anumitor forme 
politice !!!

În plus, ar putea fi avansată o altă critică a etnocentrismului nostru. Pentru 
sălbatici, nu există această dihotomie natură/cultură așa cum a fost impusă, cel 
puțin în Franța, de către teoria structuralistă a societăților primitive a lui Lévi-
Strauss, teorie care este de fapt neo-kantiană deoarece presupune și în același 
timp induce universalitatea tipurilor noeticii4. Pentru sălbatici, natura este o 
mare carte misterioasă, enigmatică, sibilină, ale cărei sensuri evenimențiale ei 
le descifrează neîncetat pentru a se asigura că îi cunosc originile. Natura este un 
loc al simbolurilor vii, cum scria poetul Baudelaire, care ni se dau spre a fi desci-
frate, iar pentru aceasta se face apel la ritualuri. Cu intuiția sa de geniu, poetul o 
prezintă astfel : 

2 Claude Lévi-Strauss, Race et histoire, UNESCO, 1952.
3 James George Frazer, Creanga de aur, București, Minerva, 1980. 
4 Claude Lévi-Strauss, op. cit.
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„Natura e un templu ai cărui stâlpi trăiesc
Şi scot adesea tulburi cuvinte, ca-ntr-o ceaţă;
Prin codri de simboluri petrece omu-n viaţă
Şi toate-l cercetează c-un ochi prietenesc.
 
Ca nişte lungi ecouri unite-n depărtare
Într-un acord în care mari taine se ascund,
Ca noaptea sau lumina, adânc, fără hotare,
Parfum, culoare, sunet se-ngână şi-şi răspund.”5

Aici, poetul pune degetul pe ceva care, desigur, spus în alexandrini, îl apropie 
de gândirea sălbatică, nu numai de gândirea rituală, ci chiar de acțiunea rituală. 

Faptul că iluzia este intim legată de orice spectacol, atât de cel al ritului, cât 
și de cel al teatrului, este doar o simplă analogie fenomenală. Grecii înțeleseseră 
deja această ruptură cu arhaicul, deoarece ei au fost primii care au resimțit-o în 
dubla sa experiență inaugurală, teatrală și filosofică, atunci când s-a făcut tre-
cerea de la rit la teatru. Procesul a început cu Eschil, a continuat cu Sofocle și a 
fost desăvârșit de Euripide, a cărui operă a servit de model până la clasicismul 
german, căci „odată cu Euripide, de fapt, apărea pentru prima dată acest tip de 
tragedie care nu-și mai are rădăcinile în cult și credință, nici în legăturile de sânge, 
nici într-o aidôs („pietate și venerație”) în fața a ceea ce este împărăția originară. 
Tragicul euripidian era transmisibil, aplicabil, imitabil, deschis către timpurile ce 
vor veni...”6. Dacă, în comunitățile primitive, spectacolul ritual propune și o iluzie 
care este proprie spectacolului (aici, acel „o știu foarte bine, și totuși...”), centrul 
ritualului (adică al spectacolului) are vocația de a cere decriptarea semantică, 
pentru că în aceste comunități sensul ritului nu este niciodată dat în mod explicit, 
chiar dacă toată lumea îi cunoaște concluzia ; sensul se prezintă întotdeauna ca 
fiind o chestiune de credință, ca fiind menit să fie redescoperit, deoarece aparține 
unei „împărății originare”, cea care își are rădăcinile într-un adevăr transcen-
dent a cărui revelare sau aducere în prezent face să se întâmple și garantează 
semnificația ultimă a tuturor aspectelor vieții sociale și culturale a unei culturi. 
Cât despre spectacolul teatral, acesta se oferă și el ca iluzie, dar o face de la înce-
put fără a se prezenta sub forma unei credințe, ci ca distanță și dezrădăcinare, ca 
separație ireversibilă între om și zeii sau Dumnezeul său7, ca alegorie sau meta-
foră cu mize exclusiv terestre. În Antigona este vorba despre politică și morală, la 
5 Charles Baudelaire, „Corespunderi”, traducere de Al. Philippide, în Simbolismul european, stu-

diu introductiv, antologie, comentarii, note și bibliografie de Zina Molcuț, Editura Albatros, 
București, 1983, vol. I, p. 198. 

6 Karl Reinhardt, Sophocles, Frankfurt am Main, Klosterman, 1933, p. 29. Tradus în franceză de E. 
Martineau, Paris, Editions du Minuit, 1971.

7 Această ipoteză mi-a fost sugerată de Remo Guidieri cu ocazia cursului despre credințe pe care 
l-a predat la Departamentul de etnologie de la Universitatea Paris X Nanterre în anul universitar 
1980–1981. 
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fel ca la Brecht. Or, această credință originară pe care o impune ritualul este mai 
mult decât o Weltanschauung, chiar dacă are anumite aspecte din aceasta, pentru 
că ea este mai mult decât o concepție născută dintr-o simplă noțiune. Lucrurile 
la care face trimitere ritualul, în acțiunea sa de credință, țin de ființa comunitară, 
de Dasein-ul comunității cu limba sa. Iar ceea ce se livrează ca spectacol în tim-
pul evenimentelor fortuite, repetitive sau ineluctabile, este o prezență singulară 
sub egida transcendentului : esența (Wesen, nu în sensul de essentia, ci de ceea 
ce se înrădăcinează) ființei comunitare... De aceea, ritul nu caută să exprime nici 
frumosul, nici urâtul, nici binele, nici răul, ci doar să spună și să arate, să ofere 
auzului și văzului, ființa comunitară în esența ei intemporală. Astfel, nu este nimic 
asemănător în teatralizarea riturilor, care se revendică de la o voință estetică și 
morală provenită de la o cunoaștere obiectivată în prealabil, nici în știința folclo-
rică sau etnologică, nici în scriitura orientată în mod obiectiv spre teatru, care nu 
pot fi în niciun fel confundate cu „voința-de-a-fi a ritului”8, cu necesitatea impe-
rativă a acestei acțiuni atunci când condițiile fizice, materiale, psihice și politice 
o cer pentru a oferi înțelegerea lumii. Voință-de-a-fi care se prezintă astfel ca fiind 
calificarea dinamică a esenței credinței, ducând către adevărul existent în rit, prin 
însăși mișcarea acestuia către a încarna ființa comunitară în ipostazele sale mul-
tiple, fără să putem vreodată să băgăm mâna în foc că vreun a priori tipologic lipit 
de un rit s-ar sinchisi de sensul pe care subiectul îl dă formelor sale de manifes-
tare. Ne aflăm aici în prezența a ceea ce tânărul Nietzsche, în Nașterea tragediei, 
numea „metaforele esenței”9, și pe care, după Heidegger, le-am putea privi ca pe 
„ființa oricărui lucru luat în mod particular”10.

Este momentul prin urmare să înțelegem toate consecințele acestei diferențe 
esențiale între cele două forme de spectacol înrudite doar în aparență. În 
ciuda unei anumite specializări, actorii și spectatorii ritului participă la aceeași 
reprezentație în care se produce o revelație, aceea a unei credințe și a principiilor 
sale transcendente, în timp ce pe scena unui teatru, situația este complet dife-
rită : nici actorii, nici spectatorii nu sunt în căutarea vreunei revelații, deoarece 
spectacolul servește în primul rând pentru a spune o poveste mai mult sau mai 
puțin realistă, mai mult sau mai puțin simbolică, mai mult sau mai puțin alego-
rică, am putea spune : o ficțiune realistă. De la Antigona la Cu mâinile murdare de 
Sartre, de la Richard al III-lea la Arturo Hui de Brecht, de la Cinna de Corneille, la 
Figaro de Beaumarchais și la Bread and Puppet Theatre, este vorba întotdeauna 
de o lecție de istorie, de politică, de morală socială și individuală pe care spec-
tacolul o ilustrează și ne-o administrează, ca de exemplu extraordinara lecție de 
toleranță față de femei în Cosi fan tutte de Mozart. 

8 Claude Karnoouh, Le rite et le discours, Paris, L’Harmattan, 1998.
9 Friedrich Nietzsche, Nașterea tragediei, ed. Cartex, 2018. 
10 Martin Heidegger, Essais et conferérences (Vorträge und Aufsätze), traducere în limba franceză 

de André Préau, Paris, 1958, cf. Notele traducătorului, p. 347.
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În cazul ritului, nimic nu cheamă la revelația unui transcendent explicit care 
ar fi numit ca atare. Fie că este vorba de mișcările secrete și imprevizibile ale 
naturii sau despre zguduirea echilibrului social cu ocazia unei schimbări de sta-
tut, supusă constrângerilor utilitariste ale vieții colective sau implacabilei deve-
niri biologico-sociale – căsătorie, nașteri, înmormântări, inițieri, etc., sau despre 
înspăimântătoarele catastrofe naturale – tornade distrugătoare, secete ucigă-
toare, epidemii fulgerătoare, ritul caută să dezvăluie prin diferite mijloace tehnice 
și verbale adevărul ascuns în spatele evenimentului. El merge până la a investiga 
modul cum acțiunea umană ar fi putut să supere zeii sau spiritele strămoșilor, 
care trebuie potolite. Teatrul este, până la urmă, artă, artă literară... originea sa 
se află în interiorul politicului, al socialului sau al psihologicului, care îi servesc 
drept material pentru a crea ficțiuni realiste sau naturaliste. Există un raport inte-
rior/exterior propriu teatrului între actorii personaje fictive care se raportează la 
real și mine, spectatorul care privește fără să fie transformat de ficțiune ; cât des-
pre rit, reprezentarea sa este interioară propriei mișcări, și toți participanții sunt 
în același timp actori și spectatori ai aceluiași tablou dramatic, ai aceleiași mize 
semantice, ai aceleiași revelații îndreptate către esența comunității. Nu am făcut 
aici decât să reformulez, cu exemple proprii antropologiei, opoziția nietzscheană 
formulată în Nașterea tragediei între „esența non-estetică a ritului și „esența este-
tică a tragediei”. 

Traducere de Ruxandra IVAN
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DE LA VATRĂ PE SCENĂ: SCURTĂ INCURSIUNE 
ÎN CÂNTECUL POPULAR BUCOVINEAN

Andra Matei

Abstract: The research offers an introduction in the field of song, popular games 
and their norms in the collective life of the village. In Romanians, the songs and 
games represented the traditional form of party especially of the youth, practic-
ing on the occasion of an important event in each person’s life and then at the 
fairs or Sundays and at the holidays, on the occasion of the clans, the seated 
ones.
The song accompanies people throughout his life, and every celebration fits a 
song. These songs from the Bucovina area are analyzed and put in order in the 
presented article, specific to each moment of life.
Keywords: Bucovina, song, traditions, doina, culture
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Legătura strânsă dintre cântec și joc
Înrădăcinat în spiritualitatea românească de peste două mii de ani, cântecul 

popular, bogăţie de nepreţuit a folclorului, este un mod de viaţă şi de exprimare a 
filosofiei poporului român. Gândurile, sentimentele şi aspiraţiile ţăranului nostru 
se topesc în versuri populare pe care se mlădiază cântecul.

În anul 1865, cărturarul bucovinean Ambrosiu Dimitroviță afirma: „Cântarea 
este de o vârstă cu genul omenesc”1 și mare dreptate avea. Cântecul l-a însoțit 
pe om în toată viața lui, fie trist, fie vesel, acesta l-a făcut să treacă peste greutăți 
sau să se bucure cu cei din jurul său. Atunci când era trist, cântecul se transforma 
în doină de jale sau în bocet, iar când se veselea, cântecul urnea din loc omul la 
joc, chefuind, jucând, ospătând și bucurându-se pentru evenimentul petrecut în 
viața sa: naștere, botez, nuntă etc.

La români, cântecele și jocurile au reprezentat forma tradițională de petre-
cere în special a tineretului, practicându-se cu ocazia unui eveniment important 

1 Ambrosiu Dimitroviță, „Despre cântecul poporal român”, în Revista „Foaea Societăţii pentru lite-
ratură şi cultură română în Bucovina”, nr. 4, Cernăuți, 1865, p. 115.
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din viața fiecăruia și mai apoi la nedei, târguri sau duminica și la sărbători, cu 
prilejul clăcilor, șezătorilor etc.

Cântecul şi jocul sporesc puterea emoţională, care ţine de sufletul și inima 
fiecăruia, ajutându-ne să ne bucurăm mai mult de viaţă, să nu cădem pradă gân-
durilor întunecate. Cântecul face parte din viaţa omului, din intimitatea lui sufle-
tească: îl mângâie, îi astâmpără inima, îi purifică sufletul, îl ajută să se detaşeze de 
tot ceea ce este negativ. În înţelepciunea lui, ţăranul a ştiut să-şi întreţină spiritul 
viu prin cânt şi joc, din care a făcut un mod de a fi: „Mulţumescu-i la maica/ M-o 
făcut să ştiu cânta./ Eu nu cânt că ştiu cânta,/ Da’ mi-astâmpăr inima/ Mie şi cui 
m-o asculta”.

Din lirica satelor româneşti din regiunea Bucovina fac parte doar cântecele 
de dragoste, de cătănie, de înstrăinare şi de jale, repertoriul actual cuprinzând: 
„Vine trenul din Ardeal”, „Liberează, Doamne, odată!”, „Amărâţi îs, Doamne, mun-
ţii” (Cireş), „Măi scripcare, cântă bine!”, „Horilcă, sămânţa ta” (Crasna), precum şi 
cântecele posturilor de radio şi de televiziune cu mare aderenţă la public.2

Cântecele româneşti nu aveau refrene, acestea au pătruns abia în ulti-
mul secol, ca influenţe germane şi ucrainene, dar nu şi în perioada austriacă a 
Bucovinei. Există un repertoriu îndătinat al satelor din Bucovina, consemnat ca 
atare în ultimii ani ai suzeranităţii austriece, care nu conţine decât câteva refrene

În privința jocului, în Bucovina, hora se ținea la fel ca în celelalte părți. Mai 
demult, o organizau flăcăii, care însă cereau aprobare de la preotul satului. 
Se juca mai mult Hora de mână, Arcanul, Sârba, Ruseasca, Trilișești etc., iar la 
huțulii din zonă, Bătuta și Huțulca. În satele din zona Fălticeni, mai vechi au fost 
Bărbuncul, Blănăreasa, Gălățeanca și Ungureasca. Mai apoi și-au făcut loc tot mai 
mult Bătuta, Brâul, Arcanul, Învârtita, Ruseasca, Sârba, Hora sau Moldoveneasca, 
iar la nunți, de asemenea Coasa și Polca.3

Hora satului este un eveniment major la care participă întreaga comuni-
tate. Este un spectacol de culoare, de sunet şi de mişcare, la care ţăranii poartă 
costume populare, au un anumit comportament, respectând o tradiţie. Hora de 
mână, a lua hora înainte, a intra în horă nu sunt expresii întâmplătoare.

În conştiinţa colectivă, cântecul împletit cu jocul se asociază cu tinereţea 
trăită la timpul ei, acum, nu atunci, căci pentru a trăi prezentul avem nevoie de 
întreaga noastră vitalitate: „Cântă, cântă, scripcăraş,/ Hora noastră di la Iaşi./ 
Cântă, badi, nu ti faşe,/ Că nu te-oi lasa în paşe./ Cântă să ne bucurăm,/ Că numa’ 
o viaţă-avem./ Astăzi eşti, mâni nu eşti, / Pământu’ nu-l moşteneşti”. Nu de puţine 
ori în istorie, viaţa ţăranului român a avut de suferit. Cântecul şi jocul au devenit 
un mod de a trăi bucuria vieţii, de a-şi reface puterea şi de a intra în armonie cu 
natura, cu universul cosmic. 

Horele cu adevărat tradiţionale care se mai păstrează în satele româneşti din 
2 Ibidem, p. 416.
3 Nicolae Cojocaru, Istoria tradițiilor și obiceiurilor la români, vol. III, Editura Etnologică, București, 

2012, p. 587.
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Bucovina sunt: Alunelul, Arcanul, Ardeleanca, Bătrâneasca, Bătuta Moldovenească 
numită, impropriu, şi Rusească, Ciobanul, Ciobăneasca, Coasa, Cupcencuţa, 
Frumuşica, Haiducul, Hora Mare, Hora românească, Hora, Huţulca, Joc înainte 
sau Cuza, Polobocul, Raţa, Ruseasca – o variantă de Cozac şi Sârba.4

Nicolae Iorga ne descrie în câteva cuvinte cum era o adunare a sătenilor 
bucovineni unde se juca și dansa: „Lăutarii zbârnâie din cobze şi scripce, şi strigă-
tele căpeteniei jocului se aud până la mine. Şi bărbaţii şi femeile sunt foarte fru-
moşi: care e Român şi care e Rus nu se prea poate deosebi în unitatea costumelor, 
împrumutate de la Români, şi multe căsătorii amestecate se vor fi punând la cale 
în asemenea prilejuri de hore ale Paştilor luminoasă”5.

Între obiceiurile tradiționale nelegate de date fixe și care reprezintă interes în 
viața socială a satelor din județul Suceava, se înscriu cu prioritate clăcile – organi-
zate cu prilejul ridicării unei case, săpatului unei fântâni sau cu ocazia unor munci 
agricole (culesul și desfăcutul porumbului, cositul, culesul fructelor); și șezătorile 
organizate în general iarna de către gospodine și fete de măritat cu ocazia efectu-
ării unor munci practicate de femei (torsul lânii, inului sau cânepii, cusut), înche-
iate de obicei cu petreceri, în care cântecul și jocul, presărat cu farse, snoave, ghi-
citori și strigături satirice, antrenează pe toți participanții până seara târziu.6

Locul principal de întâlnire la horele satului, fie horă duminicală sau horele 
din timpul hramului din satele bucovinene, il constituie un imaș, o geană de 
pădure sau o toloacă din centrul satului, unde locuitorii de toate vârstele, dar mai 
cu seamă flăcăi și fete, se adună pentru joc și petrecere în zilele de sărbătoare, 
obicei transmis din generație în generație.

O componentă a liricii populare tradiționale, strigătura, constituie una dintre 
speciile cele mai productive în creația literar-folclorică. Versul – ca expresie sin-
ceră și spontană a celor mai profunde sentimente umane, este un ecou al naturii, 
al muncii și vieții care oferă omului reacții și manifestări artistice dintre cele mai 
diverse.7

Strigăturile fiind o parte integrantă a folclorului muzical-coregrafic, sunt 
strâns legate de toate ocaziile și momentele în care oamenii se prind în cântece și 
joc, nunți, cumetrii, sărbători de peste an, în general la toate evenimentele legate 
de datini și obiceiuri.

Doina din Bucovina
Trăsăturile definitorii ale doinei au fost expuse în lucrările unor autori 

cunoscuți ca Bela Bartok, Constantin Brăiloiu sau Emilia Comișel. Emilia Comișel 

4 Ion Drăgușanul, Povestea așezărilor bucovinene, Editura Mușatinii, Suceava, 2012, p. 427.
5 Nicolae Iorga, Neamul românesc în Bucovina, Editura Institutului Bucovina – Basarabia, Rădăuți, 

1996, p. 107.
6 Ibidem, p. 38.
7 Ibidem, p. 8.
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este cea care în studiile sale8 se ocupă de recitativul doinei și baladei în toate 
zonele țării.

Considerații generale asupra doinei bucovinene au fost expuse în introdu-
cerea antologiei de folclor moldovenesc, publicată în anul 1963.9 Tematica de 
preferință a doinei bucovinene este jalea, excepție făcând repertoriul comunei 
Bilca, unde se afirmă că ar fi apărut cea mai veche doină din folclorul nostru, 
axată pe teme de sat, leagăn sau nuntă.

În general doinele bucovinene exprimă jalea, tristețea sau lipsa norocului, 
așa cum reiese încă din versurile lor: „Cine n-are noroc, n-are; Omul bun petrece 
rele; Nu știu unde-i al meu bine”. Jalea este adesea exprimată în imagini poetice, 
fără a se preciza motivul concret, între acestea fiind și cele care se referă la lipsa 
norocului: „Mândră floare-i norocu, Dar nu crește-n tăt locu, Și nu-l are tăt omu”.

Alteori în doinele bucovinene pricina supărării se află în viața grea petrecută 
în familia străină, fără milă, a soțului: „Cucule, pasăre blândă, Du-te la munte şi 
cântă, Pe cine-i avea mânie, Cântă-i cum mi-ai cântat mie, Blesteamă-l, străin să 
fie, că Nu-i treb’e mai mare furie, Ca străinătatea-n lume; şi Nu-i treb’e mai mare 
loc” (...)

Amărăciunea cântată-n doine apare datorită vieții alături de soțul după care a 
fost dată împotriva dorinței ei, astfel, tânăra nevastă își cântă supărarea: „Frunză 
verde de mătreaţă,/ lată noaptea însărează, / Urâtu’ mă-negurează; / Mă pun sară 
să mănânc, / La urât mă uit şi plâng; Pe marginea blidului, / Văd umbra urâtului.”

Jalea mamei care este nemulțumită de copiii ei sau de lipsa de noroc a aces-
tora, se regăsește în doina bucovineană: „Foiliţă dă năgară. / Stau duşmanii şi să 
mniară, / C-am avut o scârbă mari. / Staţi duşmani şi nu rădieţi. / Că şi voi copii 
aveţi, / Şi copii-or crieşti mari / Şi-or fi curvi şi tâlhari, / Şi-or implia pin cremanari. 
/ Şi i-or mânca zidurili, / Ca pi mini scârbili.”

Tristețea nemărginită survine la despărțirea de cel drag: „Frunză verde de 
cicoare, / Azi e zi de sărbătoare, / E zi tristă, fără soare; / O plecat din sat o floare, / 
Şi-aşa-mi vine ca să zbor, Pi diasupra codrului, / Să tai calia trinului, / Şi să cânt cu-
atâta ziers, / Să ti pot opri din mărs, / Şi să-ţi cânt cu-atâta foc, / Să ti pot opri pe loc.”

Tot datorită acestei sfere tematice şi a concordanţei ei cu conţinutul muzical 
al doinei bucovinene, melodia ei a putut fi preluată şi integrată de către huţulii 
dintr-o serie de sate din Bucovina în obiceiurile lor de înmormîntare, ca bocet, 
sub denumirea de „doină la mort”, „de jele la mort”, sau, mai simplu, „de jele”. În 
Bucovina cel mai adesea partea de jale a acestei piese este bazată pe tipul bucovi-
nean al doinei. În comuna Breaza (Suceava), zonă predominantă huțulă, se cântă 
frecvent această melodie la înmormîntări, însoţită de fluier. Dar acesta nu este 
unicul mod de transmitere a melodiei de doină bocetului huţul şi poate nici cel 
mai important.

8 Emilia Comișel, Folclor muzical, Editura Didactică și Pedagogică, București, 1967, p. 269 288.
9 V. D. Nicolescu, C. Prichici, Cântece și jocuri din Moldova, Editura Muzicală, București, 1963, p. 11.
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Când vorbim despre doina bucovineană, ne referim la un singur tip melodic 
de doină, cu mai multe subtipuri şi cu un număr indefinit de variante ale acestora, 
reprezentând diverse stadii de evoluţie şi direcţii de ramificaţie. Toate acestea ne 
relevă atât existenţa acestui tip de doină în Bucovina din timpuri străvechi, cât şi 
evoluţia ei de la forme arhaice la structuri arhitectonice ample improvizatorice, 
părăsite apoi în favoarea unor forme cristalizate, ajunse până la noi. Acelaşi tip 
melodic, care se distinge atât din doina vocală, cât şi din cea instrumentală, este 
tipul doinei devenite cunoscută în interpretarea Mariei Surupat.10

Puterea de pătrundere a doinei bucovinene s-a manifestat nu numai spre 
nordul Bucovinei, către aşezările huţule, ci şi spre vest, trecând Carpaţii, până în 
ţinutul Năsăudului, unde s-a împământenit şi s-a îmbrăcat în strai local, şi către 
sud, ajungând până la Bicaz. Peste tot ea a fost recunoscută ca reprezentantă a 
Bucovinei. În zona Maramureșului nu a putut să se răspândească.

Analiza amănunţită pe care o expune Constantin Zamfir în lucrarea „Despre 
obârşia şi filiaţia unor melodii de doină” demonstrează cu prisosinţă afirmaţia 
autorului asupra provenienţei bucovinene a melodiei de doină cunoscută în 
Năsăud şi integrată în stilul local sub numele „de jale”.11 Doina din Bilca, pe care 
C. Zamfir nu a avut-o în vedere, vine în sprijinul afirmaţiilor sale, prin faptul că ne 
relevă un puternic centru al doinei bucovinene, în cea mai veche formă cunoscută 
până acum de noi, în timp ce Năsăudul nu cunoaşte decât formele evoluate ale 
acestei melodii, aşadar preluate de năsăudeni într-un stadiu de dezvoltare a ei 
mai recent.

Poate că doina bucovineană s-ar fi stins odată cu generația care a contribuit 
la cristalizarea ei, dacă regimul socialist de la acea vreme, adânc înrădăcinat în 
satul tradițional, n-ar fi contribuit la promovarea ei și a cântecelor păstrate peste 
veacuri în memoria colectivă a poporului. Apariția unor tinere talentate precum 
Mina Pâslaru din Sadova și Sofia Vicoveanca din Vicov, care au cântat, promo-
vat și transmis doina bucovineană încă din secolul trecut, a făcut ca doina din 
Bucovina să nu se piardă. Astăzi cele două fiind considerate două mari artiste ale 
Bucovinei, chiar daca una dintre ele a trecut în neființă, aceea fiind Mina, Sofia 
încă mai traiește și ne încântă cu glasul ei la cei peste 75 de ani. 

Sofia Vicoveanca – un model de urmat în cântecul popular bucovinean
Sofia Vicoveanca pe numele său real, Sofia Fusa, după căsătorie luându-și 

numele Micu, s-a născut pe 23 septembrie 1941, în comuna Toporăuți, județul 
Cernăuți, România, fiind unul dintre cei patru copii ai lui Gheorghe și ai Veronicăi 
Fusa.

Sofia și-a petrecut copilăria în satele Vicovu de Sus și Vicovu de Jos datorită 
10 Ibidem, p. 54.
11 Constantin Zamfir, Despre obârșia și filiația unor melodii de doină, în Studii de Muzicologie, vol. 

VIII, Editura Muzicală, București, 1972, p. 263–295.
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anexării Bucovinei de Nord de către sovietici în cel de-al Doilea Război Mondial. 
Într-un interviu dat unei reviste, Sofia spunea: „În Toporăuţi, părinţii mei au avut 
casă, gospodărie mare, livadă, prăvălie în casă, după care s-au schimbat eveni-
mentele şi tata a fost concentrat, trimis în război şi apoi prizonier. Mama a îngro-
pat toată bruma muncii, tot ce-a putut şi s-a refugiat la o mătuşă din Vicovu de 
Sus, cu gândul că va reveni după ce se vor linişti apele. N-a fost aşa, am rămas cu 
ce-o fost pe noi, pentru că s-o pus graniţe şi am rămas aici, după principiul «azi 
munceam, mâine aveam»”12.

Lumea satului avea să-i marcheze definitiv copilăria și viața, transformând-o 
mai târziu în ceea ce a devenit. La sat, micuța Sofia participa la toate evenimen-
tele: „Atâta timp cât am fost numai cu mama, participam la toate evenimentele 
satului: nunţi, botezuri, înmormântări, cumetrii, clăci, şezători, că ne-aveam 
numai una pe alta şi aşa ne mai bucuram sufletul. Atunci, nici nu mi-am dat seama 
că toate acestea s-au aşezat adânc în sufletul meu. După aceea, am avut de unde 
să mă încarc şi să aduc lumii ceea ce fac eu prin cântec”13.

Lecțiile de viață pe care i le-au oferit satul bucovinean și părinții ei, i-au rămas 
întipărite în minte și astăzi, după mai bine de jumătate de secol de când a pășit 
încet spre oraș: „Nu mai aveam nicio speranţă, până când s-a întors tata din prizo-
nierat, nu ştiam nici dacă mai trăieşte şi, în aceste condiţii, mama a avut grijă să 
mă pregătească pentru viaţă, că nu ştiam de atunci ce drum voi alege. Aşa că m-a 
învăţat să ţes, să prăşesc, ştiu toate muncile câmpului, ştiu să mulg vaca, toate, în 
afară de cosit iarba. Nu ştiu asta, că m-a ferit. Mama spunea că bărbaţii fac treaba 
asta, iar femeile doar pentru hrana imediată a animalelor, merg să cosească 
acolo, o bucăţică de iarbă. Din acest motiv, îi respect foarte mult pe oamenii sate-
lor, sunt munciţi şi pentru ei, doina este ca o rugăciune. Când te uiţi la mâinile 
ţăranului şi îi vezi plesnitura din palmă, parcă-i scoarţă de copac plesnită”14.

Numele de scenă Vicoveanca, i-a fost dat de directorul ansamblului artistic 
unde era angajată, deoarece a considerat acesta că numele Sofia Fusa nu avea 
rezonanță artistică. Repertoriul Sofiei Vicoveanca cuprinde cântece de leagăn, 
de nuntă sau cumetrie, doine de dragoste și dor, colinde, bocete sau balade, dar 
cele mai multe sunt cântece de voie bună, unele ușor dojenitoare sau pline de 
umor specifice lumii satului. Din anul 1998 devine solistă de muzică populară la 
Ansamblul Rapsozii Botoșanilor.

Inevitabilul s-a produs! Întâlnirea mea cu doamna Sofia Vicoveanca s-a pro-
dus în anul 2013, odată cu invitația dumneaei de a participa într-o emisiune pe 
care dorea să o organizeze la TVR Iași, emisiune intitulată „Cântec și poveste”. În 
această emisiune, doamna Sofia a dorit să aducă lângă ea tineri interpreți ai cân-
tecului popular bucovinean, printre care m-am numărat și eu, la rândul meu fiind 

12 Ana Negru, „Interviu cu solista Sofia Vicoveanca”, în „Revista Satul”, anul IV, nr. 11, Brașov, 2012, 
p. 26.

13 Ibidem, p. 26–27.
14 Ibidem, p. 27–28.
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interpretă de muzică populară. De cântat m-am apucat la vârsta de 18 ani, parti-
cipând în cele mai mari festivaluri de folclor din țară, printre care Maria Lătărețu; 
Vară, vară, primăvară; Pe deal la Teleormănel; Maria Tănase; Mureșule, apă lină 
etc., unde am obținut trofee importante pentru carierea mea muzicală. În mai 
toate concursurile la care am participat, am cântat doina „Spune-mi, dragă pri-
măvară”, din repertoriul doamnei Sofia, spunându-mi, odată, în glumă sau în ade-
văr: „Andra, tu cânți mai bine această doină ca mine.” 

Respectul meu pentru cântecele, portul popular și viața simplă a doamnei 
Sofia este unul mare. Întâlnirile pe care le-am avut în diferite spectacole sau în 
emisiunea O dată-n viață, de la TVR1, discuțiile cu ea în culise și uneori la telefon, 
m-au făcut să îi port un respect cuvenit unui artist, unui om și nu în ultimul rând, 
unei femei puternice și luptătoare, așa cum este doamna Sofia Vicoveanca.

Doinele, baladele, bocetele și cântecele de joc sunt doar câteva exemple de 
subgenuri muzicale pe care marea artistă le-a adus în fața oamenilor. Le-a inter-
pretat cu atâta măiestrie de aveai impresia că textele melodiilor sunt trăite de ea, 
unele poate da, altele poate nu, dar sufletul pe care l-a pus în interpretarea unui 
cântec, a făcut să-i dea viață acestuia, să-l șteargă de colbul sub care a stat zeci de 
ani până să fie scos la lumină.

Interpretă, poetă, culegătoare de folclor muzical bucovinean, mamă și 
femeie, Sofia Vicoveanca își are numele și locul binemeritate în istoria muzicii 
populare românești, în istoria acestui popor, iar pentru Bucovina, va rămâne 
mereu o emblemă. Generațiile ce vor urma calea cântecului popular bucovinean 
și nu numai, ar putea să-i urmeze exemplul de străduință, de muncă, de frumos 
și de cântec curat, tradițional românesc, nealterat de „noutățile” zilelor noastre.

Concluzii
În vreme ce folclorul şi portul ucrainean dispăreau definitiv şi în mod inex-

plicabil, în Bucovina la sfârşitului secolului al XIX-lea, folclorul şi portul românesc 
dobândeau, tot atunci, o minunată varietate, singurele „influenţe” observate 
fiind doar cele care ţin de portul huţul, nu şi de cel rutean. Practic, patrimoniul 
folcloric ucrainean din Bucovina s-a încredinţat în totalitate patrimoniului folclo-
ric românesc.

Orice referire la Bucovina vizează un anume timp, o civilizaţie istorică în evo-
luţie, dar şi o spiritualitate străveche, păstrată, în paralel, cu încrâncenare, niciu-
nul dintre aceste trei repere nefiind specific Moldovei în întregimea sa.

Îndemnul și dorința noastră de a salva de la uitare și de a transmite către 
generațiile viitoare neprețuitele comori de artă ale folclorului strămoșesc, ca și 
ideea realizării acestei lucrări în care să readuc în atenția cititorului câteva tradiții, 
obiceiuri, cântece, jocuri și porturi populare bucovinene, m-au făcut să scriu 
această lucrare.

În creațiile locuitorilor Țării Fagilor se regăsește impregnată imaginea 
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meleagurilor în care s-au născut și au trăit, pe ii, pe covoare, în pictură și sculp-
tură – în lemn, piatră sau os, în ceramică și decorarea caselor, pe ouăle închistrite. 
Dând dovadă de spirit ingenios și creator, bucovinenii au luat culorile cerului, 
pădurilor, munților și apelor și le-au așezat pe veșnicie în zidurile mănăstirilor cu 
care azi se laudă în întreaga lumea: Voroneț, Humor, Moldovița, Sucevița, Putna, 
Dragomirna ș.a.m.d.

Astăzi viaţa ţăranului trece prin schimbări majore. Tradiţiile sunt însă nepie-
ritoare. Vor înceta când vom înceta noi, ca popor, să mai existăm. Vin de demult, 
amintindu-ne de strămoşi, trec prin sufletul nostru şi se transmit generaţiilor vii-
toare, pentru că sunt rodul unor valori spirituale nepieritoare: bine, frumos, bucu-
rie, optimism, dreptate, credinţă, realism, încredere în sine, iubire faţă de semeni, 
gândire pozitivă. Prin tradiţii ne exprimăm personalitatea, ne afirmăm libertatea 
şi existenţa în lume.

Din punctul meu de vedere și în urma cercetărilor pe care le-am făcut, 
Bucovina etnofolclorică a fost, este și va rămâne acel tărăm mitic și mirific, situat 
secole de-a rândul la mijloc de imperii, dar care a știut să-și păstreze originali-
tatea indiferent de cine și ce i-a călcat hotarele. Această dorință de a nu pierde 
esențialul locului se datorează și artiștilor de cântec tradițional care perpetuează 
cântecul bucovinean peste tot în lume, aducând în fața ascultătorilor ritmurile 
bucovinene de demult. 
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Alexandru M. Popescu este una din figurile cele mai reprezentative din între-
gul ţinut numit Plaiul Cloşani. S-a născut în satul Răiculeşti la 8 iunie 1879. Tatăl 
său era preotul Mochie Theodorescu, iar mama se numea Maria şi se trăgea din 
neamul Moşnenilor din Izverna, fiind fata lui Niculae Moşneanu,fecior de popă cu 
dare de mână. Alexandru M. Popescu şi-o aminteşte şi pe bunica dinspre mamă 
care venea adesea să-şi vadă fata: 

„Parcă o văd şi acum pe baba Mărina, soţia moşului meu Nicolae venind cu 
trăistuţa în spate cale de 20 km pentru a-şi vedea fiica şi nepoţii…”1.

Mochie Theodorescu era fecior de oameni săraci care reuşise să facă semi-
narul la Râmnicu Vâlcea hirotonisindu-se preot în comuna sa natală, Ponoarele. 
Despre el am aflat mai multe informații, cercetând bisericile din ținutul Cloșanilor.
El este ctitorul bisericii din satul Gărdănesa unde este zugrăvit împreună cu soția. 
Numele lui apare și pe placa de marmură neagră de la fosta fântână aflată în 
fața spitalului. El a înfruntat greutățile vieții pentru realizarea carierei și pentru 
întreținerea familiei

„Prin multe nevoi povesteşte sărmanul că a trebuit să treacă până să poată 
să-şi termine studiile şi pe mulţi a trebuit să-i servească ca să-l îmbucătărească”2.

În cartea sa, intitulată „Istoricul copilăriei şi tinereţii mele,” Alexandru M. 
Popescu îşi reaminteşte câteva scene care I-au luminat copilăria. Memorabil este 
episodul pe care l-am denumit zbor de fluturi care poate sugera viaţa fericită pe 
1 Alexandru M Popescu, Proză, Tr. Severin 1911, p. 87
2 Al. M. Popescu, op. cit.,.p. 86.
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platoul care se află deasupra Steiului Ponorii unde este situat satul Răiculeşti, dar 
şi zborul spre lume pe care tânărul şi-l va lua din acest cuib:

„Prea puţine sunt scenele copilăriei ce mi le pot reîmprospăta în minte până 
la vârsta de 5 ani când devenisem şi eu copilaş, între altele îmi amintesc de o 
poiană cu flori frumoase unde mii de fluturi fugeau în juru-mi şi eu nu mă puteam 
duce după ei”3. 

Copilul a învăţat la început la școala din Gărdăneasa şi apoi la Baia de Aramă 
unde l-a avut dascăl pe preotul Ion Ştefan. În cartea menționată își amintește că 
a plecat la Baia de Aramă în toamna anului 1891 aproape de sfârșitul secolului al 
XIX-lea: 

„În 1891 toamna plec la şcoala primară din Baia de Aramă, parcă văd şi acum 
pe mama plângând în răscrucea drumului din faţa bisericii la plecare mea, deşi 
până la oraşul Baia nu era distanţa mai mare de 6 km, i se părea că mă prea înde-
părtam, nu visa sărmana că copilaşul ei se va depărta mai târziu la 3000 de km 
de coliba părintească, acolo unde scriu aceste rânduri. Dar timpul trece, după 2 
ani de şcoală la Baia, unde învăţ multe lucruri noi cu părintele, răposatul Ştefan 
Popescu, la care învăţase carte şi tatăl meu şi de pe băncile căruia au ieşit mulţi 
băieţi buni”4.

Dascălul menționat, Ștefan Popescu, era de fapt Ion Ștefan, numele fiind luat 
de la faptul că acesta fusese inițial preot. La fel se întâmplă și cu propriul său 
nume care ar fi trebuit să fie Alexandru Theodorescu. După terminarea cursurilor 
de la Baia de Aramă, tatăl intenţiona să-l înscrie la seminar la Râmnicu Vâlcea, 
dar între timp seminarul se mutase la Curtea de Argeş şi atunci tatăl, care avea 
și o prăvălie, vrea să-l dea mai departe la o şcoală pentru a învăţa negustoria. Cu 
multă greutate va reuşi copilul să-l convingă pentru a-l lăsa să urmeze liceul și 
astfel reușește să se înscrie la vestitul liceu severinean, „Traian”:

„Parcă mă văd şi acum cu nădragi largi de dimie şi cu laibăr alb alături cu 
feciorii de boieri în clasa I divizionară a liceului „Traian” din Turnu Severin, unde 
am intrat în toamna anului 1893. Râdeau de mine boiernaşii la început şi de costu-
mul meu atât de simplu, dar după câteva săptămâni lucrurile se schimbaseră”5. 

De o inteligență nativă, elevul a fost remarcat la început de către profesorul 
moldovean V. Hulubei, şi apoi de directorul liceului, renumitul profesor Theodor 
Costescu, reuşind să fie clasificat primul la sfârşitul trimestrului şcolar:

„Acest lucru a produs mare impresie asupra tatălui meu care a uitat cu desă-
vârşire prăvălia şi a făcut pentru mine orice sacrificii i-am cerut până la termina-
rea studiilor liceale; în adevăr socotesc că a cheltuit tatăl meu cu mine în acest 
interval de 7 ani de liceu, în urmă un an de facultate şi seminariu, cam vreo 5.000 
de lei, bani care pentru el era o sumă măricică, trebuind în acelaşi timp să cum-
pere şi pământ pentru ceilalţi copii; a mai avut după mine 12 din care 6 au murit 
3 Ibidem, p. 86.
4 Ibidem, p. 89.
5 Ibidem, p. 93.
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şi 6 trăiesc; însă a făcut săracul tot ce a putut şi a luat de unde a putut şi mi-a dat 
când n-am avut”6. 

Îşi aduce aminte cu plăcere de lupta pentru obținerea premiul întâi cu R. 
Franasovici şi Tache Duce. La liceul menționat și-a pus bazele unei serioase cul-
turi. Îi plăcea în mod deosebit astronomia şi cunoştea aproape toate astrele ceru-
lui fiind interesat de structura universului, dar şi de poezie:

„Îmi plăcea în special să mă ocup cu astronomia şi cu poezia; în acelaşi timp 
un fel de pesimism simțeam în sufletul meu că se naşte şi adesea filele carnetelor 
din copilărie erau umplute cu durere ori lacrămi înşirate în versuri sau în proză”7. 

Într-adevăr din această perioadă (la 18–20 de ani) datează poeziile care vor 
fi cuprinse mai târziu într-un volum intitulat „Din ale copilăriei mele. Poesii” și 
poartă o puternică notă de pesimism. Să nu uităm că suntem abia la un deceniu 
de dispariţia lui Eminescu. Ca motive frecvent întâlnite menționăm moartea şi 
al somnul, în poezii ca: „Dormi în pace”, „Dormi tihnit”, „Patru scânduri o ascund”. 
Un ciclu al volumului este intitulat „D’ale melancoliei”, „D’ale timpului”. Influenţa 
eminesciană se face simţită chiar prin prezenţa unor titluri precum „Glossă”, „Mai 
am un dor”. Aceste poezii, destul de puerile, reuşesc să emoţioneze mai cu seamă 
atunci când se apelează la spectacolul cosmic:

„Colo sus pierdută’n neguri luna îşi scaldă raza-i lină
Argintând amurgul serei cu a ei palidă lumină,
Iar în juru-i mii de stele umplu sferele senine 
Oglindind în luciul apei ale lor bâlbâre fine.” („Lânga râul ce se-asvârle”)
După terminarea clasei a şasea de liceu, toamna, în urma unei neînţele-

geri cu directorul, se hotărăşte să părăsească liceul din Severin şi să-şi continue 
studiile la Liceul „Gheorghe Lazăr” din Bucureşti unde a obţinut şi diploma de 
bacalaureat în iunie 1900 . La vârsta de 21 de ani era, aşa cum va mărturisi, „plin 
de visuri, dar lipsit de posibilităţi materiale” și se înscrie în paralel la Facultatea 
de Matematică şi la Facultatea de Teologie: „Recunoscător bunului părinte ce se 
sacrificase atâta pentru mine îi fac pe voie şi mă înscriu la ambele facultăţi, mai 
ales că la Facultatea de Teologie puteam fi intern şi deci scăpam de grija zilei de 
mâne”8. 

Simţind în mod acut nevoia banilor, şi văzând că nu se poate descurca, se 
hotărăşte să dea şi diferenţele la seminar pentru a se preoţi: „Am depus exame-
nul de diferenţă în luna mai şi cel din primul an la Facultatea de Teologie în luna 
iunie şi în luna august 15 am şi fost hirotonit la Mânăstirea Cozia de către Prea S.S. 
Episcopul de pe atunci Athanasie pe seama bisericii Sf. Voevozi din satul Buseşci, 
plasa Cerna, judeţul Mehedinţi”9. 

6 Ibidem, p. 91.
7 Ibidem, p. 91.
8 Ibidem, p. 96.
9 Ibidem, p. 98.
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Dar preoţindu-se a intrat și mai mult în contact cu grijile şi suferinţe, îndepăr-
tându-se de studiul care altădată figura drept ţel al vieţii: 

„Văzându-mă liniştit în mijlocul desfătărilor lumii acesteia, încetul cu încetul 
încep a mă ocupa de cele lumeşti, de griji şi de cerinţele zilei de mâne şi toate 
visurile mele se sfărâmă ca prin minune. Intrasem în grosul lumei şi mă tăvăleam 
în nevoile ei; studiul l-am lăsat uitării şi cititul nu mai era de nevoie”10. 

Numai moartea primului său copil, o moarte fulgerătoare cauzată, de dalac, 
face ca să i se redeştepte în suflet pesimismul, revenindu-i dorinţa de a-şi clarifica 
rostul propriu în această lume, întrebându-se: „La ce folos că am avere, am leafă, 
cinste, de toate dacă nu cunosc ce se petrece în corpul meu şi al alor mei şi dacă 
nu pot aduce nici o alinare suferinţei?”11. 

Astfel după tragedia morții copilului se hotărăşte să-şi reia studiile, însă 
nu o poate face cu cei 80 de lei pe care îi câştiga pe lună ca preot. Constată că 
fusese exmatriculat de la teologie, deoarece trecuseră 2 ani, de asemenea și de 
la Facltatea de matematică. Atunci se vede obligat să găsească alte soluții și să-şi 
continue studiile în străinătate, hotărându-se să plece la Paris: „În 1903 cumpăr 
o proprietate fără nici un ban, mi-aduc bine aminte când am plecat la Severin să 
mă tocmesc cu proprietarul ei, nu ştiu dacă oi fi avut în punga mea bani pentru 
gazdă în Severin; în adevăr tot ce puteam agonisi şi tot ce părinţii şi socrii îmi 
da, cheltuisem cu o casă ce-mi ridicam în satul Nadanova şi care m-a costat mai 
mult de 4000 lei, pe când leafa mea era mult mai mică pentru a acoperi asemeni 
cheltuieli. Nu aveam, deci, bani când am cumpărat zisa moşie, încrezător însă în 
lărgimea moşiei, era de 800 de pogoane şi în stăruinţa mea la muncă, am hotărât 
să-mi încerc norocul, asta fiind singura cale pentru a putea apoi să-mi continui 
studiile”12. 

Cu ajutorul acestei moşii va reuşi să învingă greutăţile. Un bătrân de 94 de ani, 
pe nume Nicolae Basarabescu, îşi aduce aminte că a lucrat pe moşia lui Alexandru 
M. Popescu:

„O cumpărat două curele dă pământ « La Bogza », pământ care era a lui Găină 
din Balta. I-o cumpărat şi casa de acolo. Avea pământ mult, dar o murit ca vaişa-
mar de lume, o murit numa-n piele, îngheţat de frig în drum spre Severin. Era om 
bogat şî dăşcept. Auzâsăm c-o învăţat catce la Paris, în Franţa. Io-l ţîn’ mince păn-
tru că m-o trimes tata la iel la sapă. Ieram copil, aveam vreo 15 ani şi iel lucra la 
noi în parohia Prejna, că popa nostu murisă. Am fost atunci la sapă la popa 50 de 
oamini dîn Costăşci, 50 dîn Gornoviţa şî 50 dîn Prejnea. O sută cinzăci de oamini 
am săpat tăt porumbu’ popii şî ne-o cinstât cu colaci de la Ispas. Că făcusă claca 
după Ispas, când să face praznic mare pentru eroi”13.

10 Ibidem, p. 98.
11 Ibidem, p. 99.
12 Ibidem, p. 100.
13 C. Boteanu, Legendele comorilor din Plaiul Cloşani, Centrul Cultural Mehedinţi, Drobeta Tr. 

Severin, 2002, p. 84.
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În toamna anului 1905 preotul se înscrie din nou la Facultăţile de ştiinţe, 
Matematici. Medicină şi Teologie, stabilindu-se pentru o vreme la Bucureşti. 
Trebuie să revină însă acasă deoarece se îmbolnăvise grav în timpul unei excur-
sii la Comana și cu toate că absentase mult, reuşea să-şi ia examenele, stârnind 
admiraţia colegilor. Urmează o perioadă de deznădejde deoarece i se îmbolnă-
veşte nevasta, pierde alţi 3 copii, dar la studii tot nu renunţă, reușind să se împartă 
între familie, parohie şi Bucureşti, după cum va mărturisi:

„Plecam vineri noaptea din Bucureşti, ajungeam sâmbătă seara acasă, ple-
cam noaptea la două la parohie, făceam serviciul la trei biserici până la ora 12 
ziua, duminică mă reîntorceam acasă, luam adio de la familie şi luni seara eram 
din nou la Bucureşti” 14. 

A fost o viaţă plină de zbucium pentru acest om aflat mereu pe drum, nedor-
mit şi prins de nevoi. De multe ori a trebuit să rabde de foame şi să se descurce cu 
puţinul pe care-l avea: „Ţin minte că odată am stat în Bucureşti numai cu 0 lei 50 
bani trei zile, din care bani am luat de 20 bani pâine, restul brânză şi praz şi le-am 
împărţit în părţi egale ca să nu mă ştie nimeni ce fac, le băgam în buzunarul hainei 
şi le mâncam ziua la facultate după ce plecau colegii la 12 la masă şi beam apă şi 
era bine.”15

Marea dificultate nu venea însă numai din aceste lipsuri materiale, ci din fap-
tul că nu putea urma regulat cursurile şi frecvenţa era obligatorie. În anul al trei-
lea nu se poate prezenta la examen la Medicina operatorie pentru că lipsise o lună 
la Paşti. Văzând toate aceste dificultăţi se hotărăşte să plece la Paris şi astfel la 2 
noiembrie 1909 depune cerere pentru trecerea primului examen. Este nevoit să 
revină acasă deoarece i se îmbolnăveşte soţia şi apoi o fetiţă (Elena) reuşind să se 
prezinte totuşi la examen la data fixată. Face nu mai puţin de 14 drumuri la Paris 
şi totuşi nu renunţă. Este repartizat ca stagiar în serviciul doctorului Reclus reu-
şind să participe şi la alte cursuri ale acestei facultăţi: calcul diferenţial şi integral, 
mecanică raţională, embriologie generală, geologie şi geografie fizică. Dintr-o 
lucrare intitulată: „O ipoteză biologică referitoare la originea cancerului în speţa 
umană” se pot citi numele a 26 de profesori pe care i-a avut aici la Paris. De altfel, 
în urma frecventării mai multor cursuri Al.M. Popescu a reuşit să obţină o serie 
de diplome cum ar fi: diploma de medic legist şi psihiatru, diploma de medic colo-
nial, diploma de asiduitate a cursurilor de cancer, diploma de asiduitate a clinicii de 
obstretică şi ginecologie reuşind să-şi ia dreptul de liberă practică a medicinii, aşa 
cum se poate observa din „Monitorul Oficial”:

„D-l Dr. Popescu Alexandru cu diploma de doctor in medicină de la 
Universitatea din Paris în anul 1927 trecând examenul de liberă practică în 
conformitate cu Art.82 din Legea sanitară după cum se constată ca din proce-
sul verbal al juriului examinator înregistrat la nr. 20482928. Ministerul, în baza 

14 Al. M. Popescu, Proză, p. 106.
15 Ibidem, p. 106.
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procesului-verbal nr. 5 dat de Comisia administrativă în şedinţa de la 29 februarie 
1928 acordă D-lui dr. Popescu Alexandru dreptul de liberă practică a medicinei în 
ţară. Aceasta se aduce la cunoştinţa generală nr.11659, 1928, martie 1”16. 

Ca doctor el şi-a desfăşurat activitatea la Turnu Severin, Baia de Aramă şi 
Balta, ocupându-se în acelaşi timp cu activitatea de cercetare prin publicarea 
unor interesante studii, așa cum se poate observa din volumul intitulat „Note şi 
impresii”, apărut în anul 1912 la Turnu Severin, capitolul intitulat „D’ale medici-
nei” în care vorbeşte despre organismul uman, metode de tămăduire a bolilor şi 
psihicului. Cartea mai cuprinde şi „notiţe ştiinţifice” şi alt capitol intitulat „D’ale 
ştiinţei astronomice”. Foarte interesant este şi fragmentul de jurnal parizian inti-
tulat „Impresii zilnice” (care cuprinde perioada 1909–1911) din care se desprinde 
aceeaşi îndârjire a omului de a-şi clarifica rostul său în lume. Nu lipsesc nici notele 
de pesimism care răzbat câteodată ca adevărate manifestări de poezie:

„Atât de singur şi de pustiit este omul pe pământ! Pentru ce atâta sbuciumare 
pe fiinţa mea să învăţ şi să nu ştiu nimic! Cu cât mai mult pătrund în cunoştinţele 
materie şi a fenomenelor ei cu atât mai mult mă conving de neştiintă şi de imper-
fecţia mea! Toată ştiinţa noastră e nimic; toate ce le avem nu ne aparţin; viaţa 
însuşi este un vis neexplicabil şi moartea este sfârşitul sbuciumărilor noastre.”17. 

În perioada maturității Alexandru M. Popescu s-a afirmat şi ca un important 
om politic, lucru care se poate observa din studiul „În răscruciul cel mai greu 
al unei omeniri”. Acest studiu reprezintă de fapt, aşa cum arată subtitlul de pe 
copertă, o conferinţă întocmită pentru a se ţine în vederea împiedicării marii con-
flagraţii mondiale ce se anunţa, al doilea război mondial. O parte a conferinţei a 
fost publicată în ziarul „Democraţia sau puterea poporului” apărut sub condu-
cerea lui având redacţia şi administraţia în localitatea Balta, Mehedinţi. Ziarul 
este susţinut de societatea anonimă „Chiciora” şi are drept deviză formula „Prin 
cinste şi muncă fără preget spre progres”. În conferinţa menţionată Alexandru M. 
Popescu arată pericolul care planează asupra omenirii scriind că:

„A se încerca evitarea conflagraţiunii generale ce este gata a se produce: iată 
în ce constă victoria”.

Altă lucrare care exprimă această concepţie politică este Românii în genere 
şi slavii din Balcani. Aici autorul arată importanţa realizării unităţii românilor cu 
slavii balcanici. Nu întâmplător lucrarea poartă drept moto cuvintele:În unire stă 
puterea şi se deschide cu o poezie intitulată Marsilieza română:

„Unde eşti tu acum, Traiane, să-ţi vezi fiii tăi cum sunt 
Să vezi biciul lui Atila cum atinge-al tău pământ!
Şi să pleci din Roma sacră sus la Tisa îndepărtată
De sub jugul păgânimii să-ţi vezi fiica ta scăpată.”18.
Ideea unităţii este exprimată şi în conferinţa ţinută la şedinţa „Ligii Culturale 

16 Monitorul Oficial, nr.51, din 4 martie 1928, p. 3019.
17 Al.M. Popescu, Note şi impresii, Turnu Severin, 1912, p. 14.
18 Al.M. Popescu, Românii în genere şi slavii din Balcani, Tr. Severin, 1942, p. 5.
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Române”, la 20 februarie 1911, la Paris. Altă cuvântare dedicată marelui eveniment 
istoric al unirii a fost ţinută la Capela Română din Paris la 24 ianuarie 1910. După 
ce evocă istoria zbuciumată a neamului autorul arată că românii mai gem încă 
sub jugul asupritor întrebându-se retoric:

„Putea-va oare răsufla în libertate vreodată tot neamul român de pretutin-
deni?! Putea-vom, uniţi în minte şi suflet să fim în răsărit ceea ce trebuie să fie 
un popor de origine măreaţă, o naţie ce are atâtea surori demne de invidiat în 
apus?!”19. 

Aceste concepţii politice sunt exprimate şi în alte lucrări precum : „Partidele 
politice şi diviziunea bogăţiilor” şi „Calendarul României noi”. Alexandru Popescu 
pusese bazele unui calendar nou numit Calendarul unionist. Concepţia politică 
a acestei personalități are la bază o concepţie filozofică profundă pentru a cărei 
analiză ar fi necesar un studiu cu mult mai amplu. Această concepţie este ilus-
trată printr-o serie de lucrări precum: „Notiţe ştiinţifice”, „Suflet şi moarte”, „Omul 
spirit”, „Tovarăşul meu”, „Somnul şi moartea dincolo de mormânt”, „Adevărul 
etern”, „Evanghelia eternă”, „Adevărata învăţătură a lui Isus”, „Noua concepţie – 
De natura rerum”, „Evanghelia comunităţii teosidiene” etc. Cea mai importantă 
lucrare cu caracter de sinteză este cea apărută în februarie 1913, intitulată „Omul 
şi rostul lui în lume”, structurată în 8 capitole:

I. Elementele ce intră în compoziţia omului: materie, vitalitate, psihic.
II. Originea omului şi a celorlalte fiinţe în materie.
III. Locul ce omul ocupă între celelalte fiinţe.
IV. Fazele de dezvoltare ale omului.
V. Ce a fost omul în trecut.
VI. Ce va trebui să fie omul în viitor.
VII. Viaţă şi moarte.
VIII. Divinitatea şi raportul ei cu omul.

Autorul consideră că în compoziţia omului intră trei elemente de bază: ener-
gia materială, energia vitală şi energia psihică, concluzionând că toate corpu-
rile au aceeaşi soartă pentru că „se nasc şi pier în eter”. El susţine că şi corpurile 
cereşti au trecut prin stadiul de cometă, la acela de planetă şi că în acest stadiu 
s-au format condiţiile favorabile vieţii care reprezintă un rezultat al luptei pentru 
restabilirea echilibrului între „atomii vitali şi atomii materiali”. Devenirea însăşi 
este concepută după modelul evoluţionist, viaţa fiind o concentrare de mole-
cule care au luat naştere, într-un mediu lichid. Înaintea ultimului diluviu susținea 
savantul, regiunea polară avea un climat temperat, iar cea ecuatorială era acope-
rită de apă. El avansa ipoteza ruperii unei cantităţi din atmosfera terestră în regi-
unea polară. În ceea ce priveşte omul viitorului, autorul ne atrage atenţia asupra 
a două surse importante de energie, „energia electrică şi cea psihică”:

19 Al.M. Popescu, Proză, p. 72.
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„Atenţia omului viitor va fi din ce în ce mai mult orientată spre două surse de 
energie cunoscute în ultimul timp: cea electrică şi ce psihică, dând mare între-
buinţare electricităţii. Ea va fi folosită la aparatele de zbor ce vor lua un mare 
avânt bazându-se pe această mare sursă care se poate avea oriunde în spaţiu 
chiar şi acolo unde nu există atmosferă prin transformarea atomilor eterici în 
electricitate.”20.

În ceea ce priveşte raporturile omului cu divinitatea autorul face o trecere în 
revistă a principalelor concepte religioase subliniind rolul moral al acestora: 

„Creştinismul ca şi celelalte religii însoţite de o mulţime de formalităţi de pri-
sos va fini prin a se transforma într-un viitor apropiat într-o nouă religie care va fi 
completamente în concordanţă cu ştiinţa şi cu adevărul real.”21.

Alexandru M. Popescu propovăduia o religie nouă numită neocreştinism care 
a primit denumirea de „teosidism”:

„Prin teosidism trebuie înţeles acea credinţă ce prin ştiinţă şi-o formează 
spiritul om că originea omului este în spirit şi în materie, că omul este spirit 
dumnezeiesc şi chip omenesc (teos şi Eidos), iar prin Comunitatea Teosidiana 
sau a armoniei sociale trebuie înţeles totalitatea spiritelor-om care o rup cu tre-
cutul superstiţios al vechilor religiuni şi se hotărăsc la o viaţă nouă în lumină şi 
adevăr.”22. 

Dogmele fundamentale ale acestei credinţe sunt existenţa lui Dumnezeu 
şi nemurirea sufletului, care reprezintă legătura omului corporal cu divinitatea. 
Teosidismul nu admite miracolele, omul fiind format potrivit lui Al.Teoside (pseu-
donimul lui Al Popescu) din „corp material” şi „corp spiritual” unite între ele prin 
„corp astral”. Pentru a ilustra această idee autorul se foloseşte de o comparaţie: 

„Corpul omului se poate compara cu o trăsură, vitalitatea cu calul ce conduce 
trăsura, sufletul cu vizitiul ce conduce trăsura şi spiritul cu stăpânul trăsurii; dacă 
stăpânul izbuteşte a fi ascultat de vizitiul său atunci calul este bine ţinut în frâu de 
acesta şi trăsura este condusă pe drumul cel bun şi contrariul,când stăpânul nu 
este ascultat, el este condus de capriţiul vizitiului pe unde acesta voieşce a purta 
trăsura: spiritul ce conduce direct corpul se aseamănă cu stăpânul ce ia frâul din 
mâinile vizitiului şi conduce el trăsura, iar calul prea puternic condus de un vizitiu 
ce nu mai poate ţine frânele se poate asemăna cu sufletul ce nu poate conduce 
apucăturile vitale ale corpului său.”23. 

La rândul său corpul spiritual este compus dintr-o anima umană   (sediul 
memoriei lucrurilor pământeşti), anima angelică (sediul inspiraţiunii şi moralită-
tii) şi anima divină (sediul prevederii conştiente a viitorului). Teosidismul promo-
vează aşadar supunerea unui Dumnezeu care se află în noi înşine: 

„Adevărata religie este supunerea Dumnezeului ce este în noi înşine, 

20 Al.M. Popescu, op. cit., p. 54.
21 Ibidem, p. 60.
22 Al. Teoside, Evanghelia comunităţii teosidiene, Tr. Severin, 1925, p. 8.
23 Al. Teoside, Suflet şi moarte, Turnu Severin, Tipografia Ramuri, 1922, p. 11. 
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Dumnezeului infailibil al conştiinţei şi nu poate fi o mai mare crimă ca aceea de a 
călca în picioare raţiunea şi conştiinţa, acesta este păcatul contra Duhului Sfânt 
care nu poate fi iertat niciodată. Cea dintâi datorie a omului- spirit este de a goni 
din sine însuşi sentimentul de ură şi de mândrie, tot ce tulbură conştiinţa, a înde-
părta din sufletul său orice idee care precedă o faptă rea.”24.

Teosidismul, în viziunea autorului, marchează atât o schimbare a omului cât 
şi a practicilor religioase, serviciile religioase vor continua ca şi până acum însă 
vor fi mai scurte, deoarece nu vor ştirbi nimic prin aceasta iubirea de Dumnezeu, 
încetul cu încetul se va pierde ideea că această iubire constă în slujbele biseri-
ceşti, posturi şi respectarea sărbătorilor. Aşadar teosidismul urmărea instaurarea 
unei adevărate armonii între oameni, „stabilirea unei credinţe unice bazate pe 
ştiinţa pozitivă şi pe adevăr; ajutorarea reciprocă a tuturor spiritelor om întru-
pate spre a progresa spre luminarea adevărată, spre fericirea cea veşnică, domi-
naţiunea împărăţiei luminei pe pământ, adevărata împărăţie a cerurilor despre 
care vorbeşte Isus în evanghelul său”. Alexandru Teoside pune bazele institutului 
psihic teosidian al cărui act de fondare este publicat la sfârşitul lucrării: „O ipo-
teză biologică referitoare la originea cancerului în speţa umană”25. Acest institut 
este creat la iniţiativa şi sub conducerea Dr. Pr. Alexandru Popescu şi a Societăţii 
„Soarele” din România Mare care şi-a propus construirea unui sanatoriu ştiinţi-
fic „Soarele Chiciora” unde trebuia să-și găsească un cămin şi adăpost toţi cei 
doritori de lumină şi adevăr. Institutul cuprindea trei secţiuni: secţiunea societăţii 
Spirite, secţiunea metapsihică şi secţiunea   „Ordinul Steaua Orientului”. Sediul 
acestei societăţi era în localitatea Balta, Mehedinţi. Probabil că noua orientare nu 
a convenit autorităţilor bisericeşti, deoarece Episcopia Râmnicului Noul Severin 
îi trimitea părintelui, în ziua de 24 septembrie 1925, cu adresa nr. 7817, următorul 
răspuns la o petiţie pe care acesta o trimisese: 

„Cucernice Părinte,
Ca răspuns la Petiţia cucerniciei voastre înregistrată sub nr. 925 vă facem 

cunoscut că ar fi bine să vă gândiţi la rezultatul nul şi pierzător de suflete pe care 
l-au avut în curs de 2000 de ani abaterile de la ortodocsia celor 7 sinoade ecu-
menice şi credem că cu ajutorul lui Dumnezeu veţi înţelege singuri pierzania de 
suflet în care v-aţi aruncat. Ce bine v-ar sta să vă refugiaţi în medicina pe care aţi 
studiat-o purtând ca medic haina preoţească, care v-ar umplea această frumoasă 
îndeletnicire de prestigiu şi de conştiinţa că sunteţi în primul rând Preot-medic 
decât medic-Preot. Primiţi arhiereşti binecuvântări

Episcop Vartolomeu Director, Icon. Găiculescu”. 

Cu certitudine că formaţia omului de ştiinţă intrase în contradicţie cu cea a 
teologului care a încercat să lărgească aria credinţei sub forma teosidismului. E 

24 Ibidem, p. 9.
25 Op. cit., p. 22–23.
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drept că viziunea omului de ştiinţă era vastă încercând să cuprindă întreg univer-
sul, aşa cum o dovedise încă din tinereţe pasiunea sa pentru astronomie, ilustrată 
printr-o serie de studii ca: „Planeta Terra şi sateliţii săi luna şi obscurul”, „Asteroizii 
Terrei”, „Eclipsele de soare şi de lună”, „Aureolele polare şi magnetismul terestru”, 
„Lumina lunară” şi altele. Într-un studiu despre infinit autorul prezinta imaginea 
nesfârşită a universului astfel: „Pulbere de raze albe brăzdează infinitul în lung 
şi-n lat, flăcări nenumărate stau răspândite ici şi colo prin abisurile insondabile 
ale spaţiului ce veşnic se întinde, miliarde de sori brăzdează întunericul nopţii 
eterne; universuri după universuri se succed, sori peste sori se îngrămădesc, lumi 
peste lumi nasc şi mor: flacăra vieţii pâlpâie veşnic.”26. 

Concepţia sa despre univers este exprimată în lucrarea „De natura rerum”, 
de o mare forţă plastică prin comparaţia universului cu o mare nesfârşită în care 
corpurile cereşti vizibile şi invizibile sunt concentrări de materie şi de fluid incan-
descent care plutesc sau stagnează în eter. Viziunea astronomului este una cos-
mogonică similară cu cea eminesciană din „Scrisoarea I”. Alexandru M Popescu 
vorbeşte în termeni fireşti despre eter, goana sorilor, valurile de atracţie ale soa-
relui sau valurile de eter, depăşind cu mult limitele obişnuite ale omului simplu şi 
poate că de aceea mulţi dintre locuitorii din Balta și din împrejurimi îl conside-
rau pe Al. M. Popescu nebun. El avea obiceiul să facă conferinţe cu sătenii, a pus 
bazele unei bănci, o societate cu numele „Soarele” și scosese în localitatea Balta 
un ziar denumit „Democrația poporului”. În acest sat înfiinţase și o o brutărie şi 
avea o bibliotecă de invidiat.

Sfârșitul acestui om oarecum excentric pentru lumea satului a fost unul tra-
gic.În iarna anului 1943 a plecat cu sania pe drumul Grădețului, a fost surprins 
de un viscol și l-au găsit oamenii îngheţat. Nici casa și nici biblioteca n-au avut o 
soartă mai bună. În momentul când au venit la putere comuniştii, cărţile lui au 
fost considerate periculoase și au fost arse sau aruncate în lac, ca şi cum ele ar fi 
constituit adevărata pacoste. Abia am mai putut descoperi câteva exemplare în 
biblioteca fostului învățător Eugen Bunceanu. Când am scris lucrarea intitulată 
„Biserici din Plaiul Cloșani” și am făcut cercetarea bisericilor din zonă, în biserica 
de la Balta am găsit crucea de marmură a acestei fascinante personalităţi pe care 
era scris următorul epitaf:

„Pulbere de trei atomi
Pumn de praf ce arde-n sfeşnic,
Licăreşti câteva zile
Ca apoi să neguri veşnic!”

26 Al.M. Popescu, Proză, p. 12.
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TIPOLOGIA ȘI SIMBOLISMUL ORNAMENTICII 
PORȚILOR MONUMENTALE

Mihaela Mureșan

Résume: La porte est le symbole d’un passage et d’une transformation, d’une 
étape parcourue. Comme le pont, elle sépare et lie deux mondes, deux terri-
toires, étant le lieu par où on fait la communication entre une famille et le 
monde de l’extérieur.
Elle est impliquée dans les plus importants événements liés aux fêtes de l’année 
(l’Annonciation, le Saint-Georges, les Pâques ou Armindeni, le 1er Mai) ou au cycle 
familial, à tous les moments capitaux de la vie de l’homme. Les rituels de passage 
d’une période à l’autre de la vie sont symbolisés par le passage sous une porte.
Toute une mythologie et symbolique, extrêmement complexe, est inscrite dans 
la forme et l’ornementation des portes monumentales, sur lesquelles on a 
sculpté les images des animaux apotropaïques et des symboles astraux, dont le 
rôle était celui de défendre la famille de l’intrusion des forces maléfiques et d’as-
surer la prospérité de la famille. L’évolution des motifs ornementaux des portes 
en bois a pour conséquence, durant le temps, la perte des valences magiques et 
apotropaïques et la victoire de l’élément décoratif.
Mots clés: la typologie des portes monumentales; le symbolisme; coutumes; 
motifs décoratifs; évolution des ornements

Cuvinte cheie: tipologia porţilor monumentale; simbolismul; obiceiuri legate 
de poartă; motive decorative; evoluţia ornamentelor

Poarta reprezintă, împreună cu gardul, elemente care marchează şi delimi-
tează universul gospodăriei ţărăneşti. Aparent un element secundar în cadrul 
gospodăriei, ea este mijlocul prin care se realizează legătura între universul fami-
lial şi cel exterior, simbolul unei treceri şi al unei transformări, al unei etape par-
curse. Asemenea podului, ea separă şi leagă două stări, două lumi, două teritorii 
și reprezintă intrarea în spațiul fundamental al universului familial.

Simbolismul porţii este cuprins în următoarea ghicitoare: „Eu la orice casă / 
Sunt slugă aleasă; / Eu pe orişicine / Întâmpin când vine; / Când pleacă afară, / Eu 
îl petrec iar”1. 

1 Teodorescu, G. Dem – Poezii populare române, Editura Minerva, București, 1982, p. 290.
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„Din cele mai vechi timpuri, porţile erau sacralizate şi puse sub oblăduirea 
unor zei importanţi ai panteonului popoarelor. La romani, ianua, care însemna 
„poartă, uşă”, era dată în stăpânirea lui Ianus, păzitor al porţilor şi al pragurilor, 
zeul tuturor începuturilor, patron al timpului şi al ciclurilor vieţii din natură şi soci-
etate. Lui îi era consacrată prima lună a anului (ianuarius: poarta anului). Porţile 
cetăţilor antice, ale catedralelor, ale curţilor oamenilor, prin ornamentica lor, 
reprezentau concentrări de energie sacră, capabilă să oprească răul, să alunge 
duhurile malefice, să purifice pe oricine pătrundea în incinta teritoriului sacru 
străjuit de ele”2. 

În poveştile populare româneşti întâlnim adeseori interdicţia de a trece 
printr-o poartă bine închisă sau păzită, nerespectarea acesteia putând atrage 
după sine mari nenorociri dar şi o victorie. Legătura între lumi şi între stări ale fiin-
ţei, loc al plecărilor şi al sosirilor, poarta este simbolul ambiguităţii, care fixează 
fiinţa într-un spaţiu de nesigură tranziţie.

Datorită arhitecturii, proporţiilor impresionante şi a ornamenticii lor extrem 
de complexe, etnologii, antropologii sau istoricii de artă au manifestat un interes 
deosebit pentru porţile monumentale româneşti şi îndeosebi pentru partea lor 
transversală pe care au comparat-o „când cu o căsuţă, când cu o ladă de zestre, 
când cu un sicriu (ori sarcofag)”3. 

Deşi subiectul a mai fost tratat de mari cărturari precum N. Iorga, G. Oprescu, 
P.H. Sthal, I. D. Ştefănescu, T. Papahagi sau P. Petrescu, cele mai semnificative 
studii apărute pe această temă sunt cele ale eminentului folclorist şi etnolog 
Petru Caraman (Porţile monumentale ale României, studiu redactat de două ori, 
ultima dată în 1974) şi cel a lui Francisc Nistor (Poarta maramureşeană, 1977). Din 
cauza lipsei unor cercetări serioase şi a culegerii de materiale, nu s-a putut realiza 
o clasificare a porţilor monumentale de către istoricii de artă. Antropologul P.H. 
Sthal considera că preocuparea ţăranilor români pentru poartă se datorează doar 
funcţiei sale reprezentative. Masivitatea porţii şi bogăţia ornamentaţiei au fost 
adeseori în flagrantă contradicţie cu modestia casei ţărăneşti.

Dacă majoritatea celor care au cercetat acest element arhitectural au apre-
ciat esteticul ca fiind primordial, o teorie interesantă şi absolut originală în litera-
tura de specialitate, asupra originii şi semnificaţiei porţilor monumentale româ-
neşti, este dezvoltată de Petru Caraman, care face legătura între acestea şi înmor-
mântarea supraterestră, considerând că forma prismatică a acoperişului nu a 
avut întru început o funcţie practică, aceea de protejare împotriva intemperiilor, 
ci una rituală. 

În capitolul Consideraţii asupra genezei şi semnificaţiei lor, autorul menţi-
onează faptul că „Teritoriul Daciei antice a fost din veac ţara pădurilor. Un stră-
lucit vestigiu al acestei civilizaţii a lemnului îl constituie porţile monumentale 
2 Evseev, Ivan – Dicţionar de magie, demonologie şi mitologie românească”, Editura Amaracord, 

Timişoara, p. 378.
3 Ibidem, p. 379.
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ale Maramureşului ca şi cele din alte ţinuturi ale României. (…) Dacă materialul 
perisabil al porţii monumentale nu a putut rezista intemperiilor (…) poarta nu a 
murit. Ea fost salvată de vigoarea unei tradiţii, care s-a dovedit fără de moarte. (...) 
Oricât de tare este lemnul din care sunt construite ele, (…) el nu poate rezista mai 
mult de patru sau cinci generaţii. De aceea nu posedăm vestigii de porţi dintr-un 
trecut îndepărtat care să ne permită a urmări evoluţia aspectului lor arhitectonic, 
precum şi evoluţia sculpturilor de pe stâlpi, de pe cadrul lor superior sau chiar de 
pe porţile propriu-zise, de la o epocă la alta”4. 

Referitor la terminologia acesteia, P. Caraman afirmă: „De ce îi spunem 
poartă monumentală? (…) Pentru că frapează nu numai prin frumuseţea ei, ci şi 
prin proporţiile sale care dau impresia de grandios. (…) Pentru a satisface nevoile 
gospodăreşti, o poartă simplă ar fi fost de ajuns. (…) Ea stă în flagrant contrast cu 
căsuţa deosebit de modestă din interiorul curţii aceluiaşi stăpân. (…) Grija spe-
cială pe care o manifestă gospodarul de a o face cât mai frumoasă şi mai impor-
tantă ne lasă să înţelegem că ea reprezintă ceva mai mult decât o poartă banală, 
că ea este într-adevăr o poartă-monument”5.

Pe de altă parte, în 1960, Francisc Nistor a inventariat porţile din provinciile 
istorice „Ţara Maramureşului” şi „Ţara Lăpuşului”. La data inventarierii a mai găsit 
785 de porţi şi vraniţe de diferite tipuri constatând că multe exemplare din cele 
studiate cu ocazia cercetărilor de teren, întreprinse în perioada 1934–1960, dispă-
ruseră, fie datorită degradării lor în cursul vremii, fie datorită faptului că au fost 
stricate de proprietarii care au utilizat lemnul în alte scopuri. „Din totalul porţilor 
inventariate, 16% au fost executate de membrii familiei respective, 44% au fost 
construite de aşa numiţii meşteri pe seama lor, iar 39,5% au fost construite de 
meşteri de meserie”6. Materia primă era stejarul sau gorunul (pentru porţi şi vra-
niţe) dar şi bradul (pentru aripi, porţi, fruntar şi acoperiş).

Deosebirea esenţială dintre poartă şi vraniţă constă în faptul că prima are 
două aripi, care se împreună în centrul intrării, în timp ce vraniţa are o singură 
aripă, care se roteşte într-o singură direcţie. Piesele componente ale unei porţi 
sau vraniţe sunt: „stâlpii, aripile porţii, fruntarul (pragul de sus al porţii), chituşii, 
pragul de jos, pragul de sus al portiţei, streajele, urşii, botele, portiţa, fundătura 
(partea de deasupra portiţei), hăizaşul (acoperişul), amnarele, brâul, ţâţânile, 
batca, zăvorul, cepurile, cornii şi perinile”7.

Din punct de vedere arhitectonic, P. Caraman identifică o serie de variante, 
care permit tipologizarea acestora după cum urmează:

a. Porţile cu trei stâlpi de aceeaşi înălţime între care sunt încadrate poarta 
mare cu cele două aripi şi portiţa. Are un acoperiş în două pante care pornesc 

4 Caraman, Petru – Porţile monumentale ale României, în Anuarul Muzeului Etnografic al Moldovei, 
nr. VI, Iaşi, p. 22.

5 Ibidem, pp. 22–23.
6 Nistor, Francisc – Poarta maramureşeană, Editura Sport – Turism, Bucureşti, p. 11.
7 7 Ibidem, p. 22.
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de pe culme. Este acoperită cu şindrilă tăiată în „solzi de peşte” sau” coadă de 
rândunică”.

b. Tipul asimetric care are doi stâlpi înalţi, care încadrează poarta mare şi un 
stâlp lateral mai scund care împreună cu unul din stâlpii înalţi încadrează portiţa.

c. Tipul perfect simetric cu trei porţi, având poarta mare la mijloc încadrată de 
doi stâlpi înalţi şi câte o portiţă laterală încadrată între un stâlp înalt şi unul mai 
scund marginal.

d. Tipul perfect simetric tot cu trei porţi, una mare la mijloc şi câte o portiţă 
laterală, care are patru stâlpi de aceeaşi înălţime.

e. Tipul porţilor cu cinci stâlpi, care oferă adăpost spre drum pentru trecători 
şi două porţi: poarta mare la mijloc şi o portiţă lateral.

f. Acelaşi tip al porţilor cu cinci stâlpi, care oferă adăpost atât înspre drum 
pentru călători cât şi spre interiorul curţii pentru cei ai casei.

g. Tipul decadent, care desemnează variante mai noi de porţi monumentale, 
unde lemnul este înlocuit, parţial sau total, cu piatră, cărămizi, beton sau metal8.

În ceea ce priveşte construcţia prismatică de deasupra porţilor, în funcţie de 
tipul de poartă, ea se întinde fie pe tot şirul de stâlpi, în cazul stâlpilor de aceeaşi 
dimensiune, fie separat deasupra porţii mari şi a portiţei sau portiţelor laterale.

„Este evident faptul că aceste porţi au luat naştere în primul rând dintr-o 
necesitate practică, de ordin gospodăresc, ca orice poartă. (Dar, n.n.) ce finalitate 
a fost urmărită prin acea construcţie de pe stâlpi, care se prezintă ca o încăpere 
prismatică? Pe cine sau ce trebuia să adăpostească ea? Să fie o simplă specie 
de acoperiş, (…) un adăpost pentru oameni, (…) un alt adăpost menajer?”9, se 
întreba P. Caraman.

Autorul nu vede nimic practic în aceasta ci, dimpotrivă, „o serioasă piedică 
pentru circularea carului cu fân”. O abordare etnologică comparatistă îl deter-
mină să observe asemănarea porţilor monumentale româneşti cu un „arc de tri-
umf” a cărui prototip este „mormântul pe stâlpi din regiunile unde exista uzul 
de locuinţe lacustre”10. Totodată consideră că nu trebuie eliminată ipoteza unei 
„influenţe romane directă, venită în Dacia chiar prin coloniştii romani” deoa-
rece „porţile monumentale româneşti conservă până azi (…) vestigiul vechiului 
sarcofag”11.

Analizând diferitele tipuri de înmormântare cunoscute, P. Caraman consideră 
că „cea mai veche formă de înmormântare este cea aeriană, pe o platformă suspen-
dată în arbori”, rezultată, conform etnologului Julius Lips, din „adorarea soarelui, 
caracteristică popoarelor patriarhale”12. O formă intermediară, între înmormân-

8 Caraman, P. – Porţile …, p. 22.
9 Ibidem, p. 25.
10 Ibidem, p. 26.
11 Idem.
12 Ibidem, p. 29.
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tarea pe platforma aeriană şi îngroparea în pământ, o reprezintă vechile căsuţe 
pe morminte, un fel de sicrie de lemn plasate pe movila mormântului, în dosul 
crucii de la căpătâi – a căror arie se întinde din Siberia şi până în Polonia de est”13. 

„O dovadă indirectă că uzul funerar al căsuţelor pe morminte (…) a fost odini-
oară bine cunoscut românilor, pare să ne fie oferită de acele bocete, care exprimă 
dorinţa mortului, adresată rudelor apropiate, de a-i face o fereastră la sicriu ca să 
poată privi lumea albă ori de câte ori îl va ajunge dorul de ea şi de ai săi”14, obicei 
menţionat de S. Fl. Marian în Înmormântarea la români (capitolul Bocete). 

Un străvechi rit funerar, atestat în contemporaneitate la tribul Baluba din 
centrul Africii, constă în îngroparea morţilor familiei la uşa de intrare în colibă, 
sub prag, sau în faţa porţii. În folclorul arab există numeroase legende al căror 
erou e Alexandru Machedon. Una dintre ele povesteşte că acesta a trecut în 
drumul său pe la un neam de oameni săraci de tot, care nu posedau nimic din 
bunurile lumii acesteia. „Ei săpau morminte pentru morţi la porţile casei lor şi 
în orice clipă vizitau aceste morminte, măturau praful de pe ele curăţindu-le şi 
mergeau la ele, ca să se închine acolo marelui Allah. Întrebându-l pe împăratul 
acelui popor care este motivul pentru care îşi sapă acolo mormintele, acesta i-a 
răspuns: Pentru ca să putem privi la ele şi să ne aducem mereu aminte de moarte, 
spre a nu uita de viaţa viitoare şi spre a pieri din inimile noastre dragostea pentru 
viaţa pământească”15.

„Admiţând că obiceiul primitiv de a se înmormânta morţii familiei în preajma 
casei ar fi putut ajunge şi în Europa (în special în cea de sud-est), fiind adoptat 
parţial de vechii locuitori ai Daciei, urmat apoi de obiceiul înmormântării aeri-
ene pe stâlpi şi imaginea arcului de triumf implementată de coloniştii romani, 
putem avea imaginea evoluţiei tematice şi decorative a acestei construcţii 
arhitectonice”16, conchide autorul. 

Tipologizarea propusă de Francisc Nistor, în funcţie de numărul stâlpilor, de 
felul în care era construită portiţa, de porţile laterale şi de forma acoperişului, 
cuprinde 17 variante:

– vraniţă pe 3 stâlpi scunzi, fără acoperiş; vraniţă pe 3 stâlpi scunzi, cu portiţă 
laterală acoperită; vraniţă pe 3 stâlpi înalţi, cu acoperiş unic; vraniţă pe 3 stâlpi, cu 
acoperişuri distincte pentru partea centrală şi pentru portiţă; vraniţă pe 4 stâlpi, 
cu 3 acoperişuri distincte, cel central mai înalt, iar cele laterale, ale portiţelor, 
mai scunde; vraniţă pe 5 stâlpi, cu un singur acoperiş, având o portiţă; vraniţă cu 
cumpănă, pe 3 stâlpi, cu portiţa laterală descoperită; vraniţă cu cumpănă, pe 3 
stâlpi, cu portiţa laterală acoperită; poartă mică (portiţă), pe 2 stâlpi, acoperită; 

13 Ibidem, p. 27.
14 Vulcănescu, Romulus – Mitologie română, Editura Academiei Republicii Socialiste România, 

1987, p. 189.
15 Caraman, P. Porţile …, p. 31.
16 Ibidem, p. 32.
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poartă pe 3 stâlpi, neacoperită; poartă pe 3 stâlpi, având acoperită doar o portiţă 
laterală; poartă pe 2 stâlpi înalţi, acoperită, fără portiţă; poartă pe 3 stâlpi, cu por-
tiţă laterală, sub un singur acoperiş; poartă cu 3 stâlpi, acoperită, cu două portiţe 
laterale acoperite distinct; poartă pe 4 stâlpi, acoperită, cu două portiţe laterale 
acoperite distinct; poartă pe 5 stâlpi, cu un singur acoperiş şi cu o singură portiţă; 
poartă pe 6 stâlpi, sub un singur acoperiş şi cu o singură portiţă17.

Obiceiuri legate de poartă
Creată din necesităţi practice, poarta a devenit, în timp, un element încăr-

cat cu semnificaţii magice, prezent în toate momentele capitale din viaţa omului. 
Mircea Eliade scria despre rolul simbolic al porţii: „Prima trecere pe sub poartă 
înseamnă aproape o intrare în viaţa reală de afară. Poarta veghează la căsătorie 
şi pe sub poartă e dus mortul, solemn, spre lăcaşul de veci. Este atunci, o reîn-
toarcere în lumea dintâi; ciclul e închis şi poarta rămâne mai departe, cu unul mai 
puţin, să vegheze alte naşteri, alte nunţi, alte morţi”18.

Pe plan mistic, poarta împrumută de la gardul curţii respective unele vir-
tuţi magice. Gardul, în mentalitatea primitivă, era simbolul cercului magic care 
ocoleşte de jur împrejur casa şi gospodăria şi care apără familia de primejdiile 
exterioare. În interiorul cercului se află tot avutul, tot norocul. Din exteriorul lui 
pândesc toate năpastele. Poarta este locul pe unde se face comunicarea între o 
familie şi lumea străină din exterior, adică de dincolo de cerc. Este limita dintre 
cunoscut şi necunoscut şi, adeseori, dintre bine şi rău.

În concepţia populară poarta e reprezentanta casei şi chiar a întregii gospo-
dării. Poarta este implicată în cele mai importante evenimente legate de sărbăto-
rile de peste an sau de ciclul familial. 

Astfel, este binecunoscut obiceiul de a lega la nuntă un brad de unul din stâl-
pii porţii pentru a vesti comunităţii fericitul eveniment care va urma. În dimineaţa 
din ziua nunţii, mirele şi prietenii lor împodobeau doi brazi. Unul dintre brazi era 
dus de către tineri necăsătoriţi la casa mirelui, unde era legat în faţa porţii. Cel 
de-al doilea ajungea la casa miresei. Obiceiul era numit bradul şi semnifica tinere-
ţea, vigoarea şi bogaţia cu care noua familie era binecuvantată. Prima trecere prin 
porţi a tinerilor căsătoriţi simbolizează începutul unei noi etape în viaţa acestora, 
respectiv ieşirea în lume ca o familie nou recunoscută. 

În toate culturile tradiţionale, trecerea pe sub o poartă, mai mult sau mai 
puţin grandioasă, simbolizează o transformare. Obiceiul de a trece ritual printr-o 
poartă, pentru a marca trecerea dintr-o etapă a vieţii în alta, este consemnată şi 
de Arnold Van Gennep în volumul său Rituri de trecere.

Poarta marchează totodată şi momentul final al existenţei umane. Când 

17 Nistor, F. – Poarta …, p. 26–27.
18 Eliade, Mircea – Insula lui Euthanasius, Editura Fundaţiilor Regale, Bucureşti, 1943, p. 373.
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moare un membru al familiei, pe stâlpii porţii se pun praporii funebri, în semn de 
doliu, iar prin poartă este scos mortul pentru a fi dus în lăcaşul său de veci.

În perioadele critice ale anului, când forţele malefice erau deosebit de active, 
se luau măsuri suplimentare de apărare a porţii. De Bunavestire (25 martie), 
Sângeorz (23 aprilie), Paşti sau de Armindeni (1 mai) se puneau ramuri de pomi 
sacri sau coroniţe de salcă sfinţită la biserică. În ajunul sărbătorii de Sf. Gheorghe 
„oamenii împodobesc porţile, uşile, ferestrele, ba chiar şi acoperişurile caselor, 
obiectele din casă, precum şi bisericile şi mormintele cu crengi verzi de paltin, 
stejar, fag, salcie, tei, păr etc. pentru ca totul să prospere, iar oamenii să fie feriţi 
de rele19”. Porţile erau purificate prin focuri şi fumigaţii rituale cu ocazia scoaterii 
vitelor la păşunat.

Românii sărbătoresc Armindenul, simbol al vegetaţiei care protejează recol-
tele şi animalele. Cu acest prilej se puneau ramuri verzi la porţi, la uşă sau la feres-
tre pentru noroc şi belşug. Este consemnat obiceiul de a pune la poartă cu această 
ocazie un brad, care se lua de acolo numai când se făcea prima oară pâine cu 
grâul din acel an; acest brad purta numele sărbătorii. La casele cu fete se puneau 
puieţi de mesteceni în faţa porţii. Aceleaşi obiceiuri erau practicate şi cu ocazia 
altor sărbători religioase precum Sf. Ion de vară (24 iunie) sau Duminica Rusaliilor 
(50 zile după Paşti).

De asemenea, „împotriva strigoilor, porţile se ungeau cu usturoi (Sf. Andrei, 
30 noiembrie) şi se puneau lângă ele crengi de rug, măceş sau porumbar, care, cu 
spinii lor, alungau duhurile rele”20. 

Poarta reprezintă „casa”, respectiv familia. Dacă cineva voia să arunce opro-
briul asupra unei familii, acţiona în primul rând asupra porţilor. Iată de ce în ase-
menea momente fatidice, poporul trebuia să respecte anumite interdicţii. Astfel, 
în nopţile de Crăciun şi Anul Nou poarta nu se lăsa descuiată şi trebuia vegheată 
pentru a nu fi deschisă intenţionat de vreun duşman, acest lucru putând aduce 
o nenorocire. În aceste nopţi vrăjmaşii scoteau porţile din ţâţâni pe care apoi le 
aruncau în drum, le ascundeau, le spărgeau sau chiar le ardeau. „Răuvoitorii obiş-
nuiau să mânjească porţile pe timp de noapte (în special poarta mare) cu păcură, 
noroi sau ouă clocite. În trecut o asemenea ofensă se răzbuna chiar şi prin moarte 
dacă se descopereau vinovaţii. Asemenea practici au dus la obiceiul de a se păzi 
porţile în anumite momente sau perioade mai cu seamă de Crăciun, Anul Nou şi 
Bobotează şi ajunurile lor, primejdiile fiind mai mari ca oricând”21. Tradiţia fura-
tului sau schimbatului porţilor, a fost consemnată şi în Moldova. În unele zone, în 
loc de furatul porţilor, se practica mutarea acestora între ele şi astfel, dimineaţa 
toţi se trezeau ca au alte porţi decât ale lor. Cei care aveau o poartă mai simplă, se 
pomeneau cu nişte porţi mari şi frumoase, şi invers.

19 Taloş, Ion – Gândirea magico-religioasă la români. Dicţionar, Editura Enciclopedică, Bucureşti, 
2001, p. 138.

20 Evseev, I. – Dicţionar …, p. 379.
21 Caraman, P. – Porţile …, p. 34–35.



326   |  mihaela mureșan

Printr-un asemenea act, cercul magic care proteja familia era spart. Iată 
motivul pentru care poarta trebuia păzită: pentru ca pe ea sa intre numai lucruri 
bune (bogăţie, belşug şi sănătate) şi să nu iasă norocul, fericirea, sporul, avuţia 
sau sănătatea.

O altă practică interesantă legată de rolul protector al porţii consemnează 
obiceiul de a se pune bani, agheasmă şi tămâie sub stâlpul care lega pragul „ca sa 
nu se apropie ciuma”. De asemenea, era interzisă orice fel de tranzacţie din prag. 
Este interesantă mărturia unui ţăran maramureşean care spunea: „Mai demult, 
nu-şi vindeau oamenii, din prag, nici pentru doi boi lucrurile”22. 

Motive decorative
O întreagă mitologie şi simbolistică extrem de complexă este înscrisă în 

forma şi ornamentica porţilor monumentale, pe care sunt sculptate imaginile 
animalelor apotropaice, figuri antropomorfe şi simboluri astrale, menite să apere 
de intruziunea forţelor malefice şi să asigure bunăstarea gospodăriei. 

Ornamentul în sine este considerat în popor ca fiind de o importanţă secun-
dară. Important este simbolul, elementul magico-apotropaic cu un înţeles pro-
fund, şi prin acesta funcţia protectoare a decorului. Ornamentele nu sunt numai 
forme decorative, ci ele transmit o simbolistică proprie, care astăzi este tot mai 
greu de interpretat.

Porţile monumentale româneşti conţin elemente apotropaice specifice 
popoarelor din bazinul mediteranean dar, unele, şi cu răspândire universală. 
Încă din epoca credinţelor totemice, oamenii, simţindu-se dezarmaţi în faţa 
unor fiare primejdioase foarte puternice, au crezut că şi le vor face favorabile, 
venerându-le.

Dintre toate speciile de animale apotropaice care populează porţile monu-
mentale româneşti, figura şarpelui este cu siguranţă cea mai des întâlnită. „Şarpele 
era considerat a fi paznicul cel mai sigur al comorilor, al caselor dar şi al temple-
lor, palatelor sau cavourilor. Şarpele sau balaurul este sculptat întotdeauna pe 
stâlpi în altorelief dar şi pe pragul superior al porţilor”23. F. Nistor consemnează o 
reprezentare mai recentă, corespunzătoare unei credinţe din Evul Mediu în care 
motivul şarpelui apare combinat cu îngeri stilizaţi, în acest caz şarpele fiind iden-
tificat cu duhurile rele dar dominat de îngerii păzitori ai casei. Folclorul românesc 
a conservat credinţa în şerpii protectori ai casei, pe care membrii unei familii nu 
numai că-i cruţă, dar îi privesc chiar cu veneraţie şi-i hrănesc. Locul preferat al 
acestui spirit protector era în jurul casei, sub pragul uşii sau al porţii. C.A. Rosetti 
relatează o legendă: „Cică o ţărancă din Transilvania, observând că zilnic copilul 
ei, în vârstă de trei ani, lua pâine şi dispărea din casă, l-a urmărit şi a văzut că el 

22 Nistor, F. – Poarta …, p. 14.
23 Caraman, P. – Porţile …, p. 44.
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merge să hrănească un şarpe mare. Spunându-i soţului ei, acesta l-a ucis. Copilul, 
când a găsit şarpele mort, a doua zi a murit şi el”24. 

Al doilea motiv este rozeta, care poate apărea ca o stilizare florală a crucii 
înscrise într-un cerc. Rozeta este la origine un străvechi motiv solar, care apare 
adeseori alături de un alt motiv astral, respectiv semiluna (crai-nou). Invocarea 
talismanică a celor doi aştri avea rolul de a proteja familia şi de a asigura bogă-
ţia acesteia (soarele, prin lumina şi căldura sa, asigură practicarea agriculturii şi 
creşterea animalelor, dar şi luna este importantă pentru că reglează regimul plu-
viometric). Incizat pe stâlpii porţilor, acest semn solar, izvor de lumină şi căldură 
de care depinde însăşi viaţa, a fost cunoscut încă din vremea dacilor. Dintre vari-
antele sub care apare acest motiv amintim: cercul simplu, cercul cu un punct la 
mijloc şi cercurile concentrice. 

Dar elementul care este omniprezent pe porţile monumentale româneşti, 
din nordul Olteniei şi al Munteniei, în sudul Transilvaniei, în Munţii Apuseni dar, 
mai cu seamă în Maramureş, este motivul funiei răsucite în două sau mai multe 
șuviţe. Acest motiv apare nu numai pe porţile monumentale ci şi pe usciorii uşilor 
bisericilor de lemn sau ca un brâu protector al acestora, pe exterior sau interior, 
pe troiţe sau crucile de morminte din lemn sau de piatră. Ceea ce este interesant 
în ceea ce priveşte funia răsucită, care încadrează stâlpii porţilor monumentale, 
este faptul că adeseori funia se termină sub forma unui cap de şarpe care muşcă 
dintr-o rozetă. P. Caraman vede în acest simbol mitic dovada că „funia însăşi nu e 
decât o stilizare a şerpilor încolăciţi unul în jurul altuia. Funia răsucită reprezintă 
deci, în formă schematică, fenomenul multiplicării elementului apotropaic”25. 
Întrebându-se unde oare a apărut întâia oară această schematizare a fenomenu-
lui multiplicării, autorul conchide: „Ceea ce putem afirma cu siguranţă e că pro-
cesul de schematizare a şerpilor, multiplicaţi într-o frânghie, este foarte vechi şi 
că – după toate probabilităţile – a apărut în chip spontan la diferite naţiuni (...) în 
chip cu totul independent”26 

Un alt motiv apotropaic în ornamentica porţilor monumentale româneşti 
este crucea de cele mai multe ori înscrisă într-un cerc. Figurează de obicei pe 
stâlpi şi deasupra portiţei, traforată, iar uneori şi pe pragul superior al porţii mari. 
La origine acest ornament este un simbol solar. Ulterior, în creştinism, semnifica-
ţia lui s-a schimbat, crucea devenind un apărător împotriva relelor, având forţa 
magică de a înlătura primejdiile de la casa pe a cărei poartă figurează. 

Un motiv decorativ interesant mai rar întâlnit este acela al mâinii cu degetele 
desfăcute în sus. Ca şi crucea, acest simbol are un substrat religios dar nu creştin, 
fiind specific popoarelor semite, arabilor şi vechilor evrei. Acest obicei a fost pre-
luat şi de greci în cursul Evului Mediu. Figurile antropomorfe („chipul de om” sau 

24 Ibidem, p. 53.
25 Idem.
26 Idem.
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„mâna cu degetele răsfirate”) feresc gospodăria şi familia de „duhurile rele” şi de 
„ceasul rău”. 

Pe culmea acoperişului porţii figurează adesea imaginea cocoşului, simbol 
solar şi apotropaic deosebit de puternic. Uneori pe culmea acoperişului era înşi-
rată o întreagă serie de păsări mici a căror semnificaţie s-a pierdut în timp acesta 
rămânând un simplu element decorativ. În virtutea aderenţelor de ordin genetic 
dintre porţile monumentale şi mormintele pe stâlpi, Petru Caraman, presupune 
că acest ornament ar putea reprezenta păsărea-suflet, întâlnită frecvent în anu-
mite zone în cimitire, pe crucile mormintelor sau pe troiţe. În acest sens menţio-
nează că, în Curtişoara, jud. Gorj, pe o troiţă, s-ar afla motivul păsării în serie, de-a 
lungul întregii culmi. F. Nistor menţionează de asemenea prezenţa unui cocoş pe 
o vraniţă din Şieu, Maramureş, care cântă prevestind zorii zilei şi răsăritul soarelui.

Motivul ornamental al porţilor şi vraniţelor, aşa-numitul pom al vieţii, simbo-
lizează viaţa fără de moarte şi rodnicia nesfârşită. Tipul cel mai complex al aces-
tui motiv străvechi este realizat de obicei în relief puternic pe stâlpul de stejar. 
Arborele vieţii simbolizează viaţa veşnică şi tinereţea fără bătrâneţe. 

Alte străvechi motive decorative, frecvent utilizate pentru decorarea porţilor 
monumentale, sunt: furca de strâns fân cu trei braţe, dintele de lup (de ferăs-
trău), corigăul (linia în zig-zag), ghinul (unghia) sau bradul. Alături de acestea 
sunt semnalate şi motive rare cum ar fi lancea sculptată pe două porţi din locali-
tăţile Văleni şi Mara27. 

În evoluţia ornamentelor porţilor P. Caraman indică patru etape:
1. Faza cea mai arhaică o constituie motivul şarpelui sau al balaurului, înca-

drat de motivul solar al cercului magic.
2. A doua fază începe când semnificaţia magică a simbolurilor devine mai 

puţin clară iar preocuparea pentru estetic devine mult mai importantă. Din inten-
ţii pur decorative apar elemente fitomorfe şi geometrizate. Adeseori, cei doi şerpi 
tind a se reduce la o linie cu ondulaţii iar această linie devine un lung zig-zag. În 
cazul a doi şerpi, cele două linii, întâlnindu-se, dau naştere la o succesiune infinită 
de romburi de-a lungul stâlpilor porţii.

3. Cei doi şerpi încolăciţi s-au transformat într-o funie răsucită cu cap de 
şarpe sau balaur şi care apoi a dispărut.

4. Predomină motivele vegetale (frunze şi flori). Uneori apare chiar şi un ghi-
veci din care se înalţă floarea. Această fază reprezintă pierderea valenţelor magice 
şi victoria elementului pur decorativ28. 

În ceea ce priveşte repartiţia geografică a porţilor monumentale, ea a 
fost determinată în principal, de materia primă, lemnul, existent din belşug în 

27 Nistor, F. – Poarta …, p. 18.
28 Caraman, P – Porţile …, p. 57–58.
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regiunile carpatine. Oamenii de la munte au putut păstra tradiţia artistică în pre-
lucrarea lemnului. Studiind tipologia şi simbolistica porţilor monumentale pe 
întreg teritoriul românesc, Petru Caraman remarcă faptul că în Carpaţii Moldovei 
şi ai Bucovinei, porţile au cea mai simplă formă arhitectonică şi decorativă, în 
timp ce în munţii Olteniei şi ai Munteniei, în sudul Transilvaniei (cu deosebire în 
judeţele Hunedoara, Sibiu) şi Ţara Oltului, dar, mai cu seamă, în Maramureş, orna-
mentaţia apare în toată strălucirea şi complexitatea ei. 

Această situaţie de fapt îl determină să conchidă că „aria, unde porţile monu-
mentale sunt în cea mai înfloritoare situaţie, coincide aproximativ cu regiunile 
Daciei antice unde colonizarea romană a fost cea mai compactă. Acesta consti-
tuie un argument în plus, deosebit de elocvent, care vine să confirme aderenţele 
genetice ale porţilor monumentale româneşti cu arcul de triumf roman”29. 

În Maramureş salba de porţi monumentale reflectă o tradiţie istorică care a 
permis, în Evul Mediu, numai nemeşilor (nobili mici şi mijlocii, stăpâni de pămân-
turi fără titluri nobiliare) să-şi construiască porţi înalte de lemn sculptat, ca un 
privilegiu, în timp ce ţăranii de rând („porţieşii”) nu aveau dreptul decât la vra-
niţe. „Ataşamentul localnicilor faţă de aceste valoroase construcţii, cu atât de 
profunde rădăcini în tradiţiile de cultură şi artă, cât şi în istoria social-politică a 
Maramureşului, este ilustrat de faptul că până azi s-a păstrat obiceiul de a cate-
gorisi gospodăriile după porţi. Când întrebi de vreun sătean de-al lor, oamenii 
bătrâni îţi indică „poarta” de la casa unde locuieşte acela, formularea semnifi-
când cinstirea pe care i-o acordă”30. 

Frumuseţea acestor porţi monumentale uimeşte cu atât mai mult cu cât cre-
atorii lor au fost meşteri ţărani lipsiţi de o pregătire teoretică specială, care au 
realizat cele mai variate motive ornamentale din imaginaţie, utilizând doar acele 
modele şi motive moştenite din moşi-strămoşi. De aceea fiecare poartă a fost, 
este şi va fi un unicat şi o adevărată operă de artă. 

Porţile monumentale ale României reprezintă, fără îndoială, o contribuţie 
extrem de importantă la îmbogăţirea arhitecturii ţărăneşti din această parte a 
Europei, o moştenire culturală care defineşte, secvenţial, expresia unei culturi 
materiale şi spirituale a unui popor în care civilizaţia lemnului a fost extrem de 
bine reprezentată.

Versurile poetului Adrian Păunescu definesc, cum nu se poate mai bine, 
adânca semnificaţie a porţii:

„La casele ţăranilor români,
Pe care veşnicia nu-i mai iartă,
O instituţie se cheamă POARTĂ ! 
Prin care intră numai cei stăpâni

29 Caraman, P. – Porţile …, p. 59.
30 Nistor, F – Poarta …, p. 13.
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Diverse vietăţi mai pot intra,
Târându-se precum li-i caracterul,
Dar pe această poartă suie cerul
În Maramureş, ca în curtea sa,
Şi poarta-i cea mai mare bogăţie.
Ea costă cât un sat din alte părţi.
Bibliotecă pare marii cărţi
Din care afli tot ce se mai ştie
Şi poţi s-o treci pe cosmicele hărţi
Miroase-a om, a lemn şi-a veşnicie.”
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SCURTA INCURSIUNE ÎN LUMEA BANULUI 

Ioana Gabriela Duicu 

Abstract: Although in the general language the term monedă (coin) is used 
mainly to designate a metal part used as a means of payment, we still used, 
including in the title of the paper, the term ban (currency) as a synonym of the 
term coin. This is because, in popular language, it is the term most often us to 
designate the coin, as well as to draw attention to the material value it encom-
passes. The value is pass into a secondary role in the traditional Romanian sym-
bolism, where we find it mainly for its circular shape and for the spiritual loading 
of the materials from which it was made – gold, silver or copper.
Keywords: money, symbol, traditional, history, significance

Cuvinte cheie: bani, simbol, tradițional, istorie, semnificație

În Ţările Române, încă din sec. al XVII-lea, persoane de vază şi-au constituit 
colecţii de monede. Dintre aceştia amintim doar pe Vasile Lupu, domnitor al 
Moldovei (1595 – 1661), care şi-a creat o astfel de colecţie, dar care, din păcate, nu 
s-a păstrat până la noi1.

În ceea ce priveşte podoabele care includeau monede, pentru Ţara 
Românească, am identificat ca primă apariţie, o salbă de bani într-un document 
din secolul al XVII-lea, mai exact din 15 ianuarie 7118 (1610), atunci când Radu 
Şerban voievod hotărăște ca „jupâniţa Calea (soţia a doua a lui Calotă banul) ... 
să fie în pace ... de către Avram postelnic...”2 pentru 80 de galbeni ce pretindea 
acesta din urmă că lipsesc dintr-o salbă.

Dar nici aici nu este vorba de o salbă-podoabă propriu-zisă, ci se face referire 
la o formă de tezaurizare a valorilor băneşti, salba de zestre, acea categorie de 
salbe pe care Romulus Vulcănescu, în 1969, în volumul Arta populară românească 
o definea, îi menţiona existenţa, dar remarca şi dispariţia ei totală încă de la sfâr-
şitul secolului al XIX-lea3. 
1 Sergiu Matveev, Colecţii numismatice europene: origini şi evoluţie, în Concepte numismatice, 

Chişinău, 2011, p. 3.
2 ***, Documente privind Istoria României. Veacul XVII. B. Ţara Românească. Vol. I (1601 – 1610), 

Bucureşti, 1951, doc. 381.
3 ***, Arta populară românească, Bucureşti, 1969, p. 467.
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Cu timpul, fără a se putea preciza un anume moment al apariţiei, banul nu a 
îndeplinit numai funcţiile de etalon al valorii, de instrument de plată sau de mij-
loc de tezaurizare; el şi-a găsit, şi la români, un loc important printre obiectele cu 
rol apotropaic, de propiţiere, iniţiatic ş.a.m.d.

Banul ca mărţişor
Una din cele mai frumoase datini păstrate la noi este Mărţişorul care, cu o 

moştenire transmisă, probabil de la latini, dispune de menţionări documentare 
abia în secolul al XIX-lea4. Conform acestei datini, în ziua Babei Dochia, deci la 1 
martie, femeile şi fetele (uneori şi copiii) puneau la gât câte o monedă găurită din 
metal strălucitor, de regulă, din argint. 

George Coşbuc, în articolul Mărţişorul publicat în 1906, în revista Şezătoarea 
săteanului, afirma: „Dintre simbolurile soarelui, cel mai des întrebuinţat, este 
banul alb de argint. Cei ce înlocuiesc banul alb cu unul galben de aur, o fac din 
mândrie şi din neştiinţă...”5, iar explicaţia pe care o dă semnificaţiei este: „Banul 
alb închipueşte soarele Primăverii, pe care toate popoarele şi-l închipuesc alb, cu 
cai albi, cu haine albe, cu arme albe, căci albul este al biruitorilor. Soarele Verii, 
când e în toată puterea sa, e roşu, iar al Iernei e închipuit galben, ba chiar negru. 
Cu toate că metalul soarelui este aurul, iar argintul este al lunei, obiceiul a făcut 
ca simbolul soarelui Primăverei să fie un ban de argint, numai din pricină că tre-
bue să fie alb. Lucrul trebue să-l înţelegi aşa cum nu banul într’adevăr e simbol al 
soarelui, ci o bucăţică rotundă de argint, un semn, o mărturie de botez, un mărţi-
şor, pe care îl putea înlocui aşa de lesne cu un ban.”6

Romulus Vulcănescu aprecia şi el că „fetele şi uneori femeile tinere purtau 
mărţişoare de 1 martie pentru sărbătoarea venirii primăverii. Dar şi pentru carac-
terul de talisman solar al mărţişoarelor”7.

Cu toate acestea, punctul de vedere al lui Ivan Evseev este unul de negare 
a simbolului solar pe care-l reprezintă mărţişorul: „... mai multe elemente ple-
dează în favoarea recunoaşterii caracterului său lunar şi feminin. Argintul (sau 
arama) sunt metale lunare, iar banul găurit (aidoma pietrei plate cu o gaură la 
mijloc) este un simbol matricial feminin. În plus, calendele lui Marte marcau la 
romani începutul primului pătrar al lunii (Nonae), când astrul nopţii era în creş-
tere: perioadă ce favorizează dezvoltarea plantelor şi fecunditatea oamenilor. De 
fapt, unele informaţii etnografice susţin că momentul când mărţişorul se purta 
legat de mână sau agăţat la gât era decis de apariţia pe cer a Lunii noi, în cursul 

4 Ivan Evseev, Dicţionar de magie, demonologie şi mitologie românească, Timişoara, 1997, p. 263.
5 G. Coşbuc, Mărţişorul, în Şezătoarea Săteanului. Revistă poporanistă a mişcărilor culturale şi 

economice, An VIII, Martie, 1903, No. 3, Bucureşti, p. 68.
6 G. Coşbuc, Mărţişorul..., op. cit., p. 69.
7 Romulus Vulcănescu, Mitologie română, Bucureşti, 1985, p. 371.
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lunii martie. Legarea mărţişorului de un pom (simbol axial masculin) simboliza 
conjuncţia contrariilor...”8.

Ştima (Scima) Banilor sau Comorilor ori Duhul Banilor ori Comorilor
În credinţa populară, comoara de bani ori de lucruri scumpe, îngropată sau 

întăiniţită în pământ are ca apărător, prin legământ de la cel ce i-a dat naştere, o 
fiinţă nevăzută ale cărei denumiri pot fi Ştima (Scima) Banilor sau Comorilor ori 
Duhul Banilor ori Comorilor. 9 

Pe lângă numele pe care le poate lua, după cum poate fi ori bună ori rea, ea 
capătă şi înfăţişări multiple: bărbat sau femeie – îmbrăcaţi în haine albe, cu barba, 
respectiv cozile albe; poate fi Îngerul sau Cel Alb, precum şi Omul cel Alb; poate fi 
o umbră înconjurată de sfeşnice – care pare a fi ceea ce ascunde comoara; dar 
poate fi şi Zmeul – care după multe credinţe păzeşte comoara, ori vulpe sau lup, 
cărora nu trebuie să li se pronunţe numele; sau este câine, mâţă, cocoş, neamţ, 
frunză. Poate fi capră sau tot felul de alte iezme10 care caută să înspăimânte pe 
cel ce vrea să le fure comoara lăsată în păstrarea lor. Mai poate lua înfăţişarea 
Diavolului, numit Nichiduţă sau în orice alt fel, chiar şi Cel-de-pe-Comoară. 

Din legendele Banului
Totodată, banul s-a constituit şi ca subiect al unor legende; cea inspirată, 

probabil, după una din pildele din Evanghelia după Marcu ne-a atras atenţia 
în mod deosebit. Este vorba de legenda Darul văduvei publicată la capitolul 
Din înţelepciunea poporului în revista Petrodava, An I, Martie 1933, de Mihail D. 
Stamate11.

Evanghelistul Marcu prezintă astfel pilda la care facem referire: „Şi şezând în 
faţa cutiei milelor, Iisus privea cum mulţimea aruncă bani în cutie. Şi mulţi bogaţi 
aruncau mult. Şi venind o văduvă săracă, a aruncat doi bănuţi, adică un codrant12. 
Şi chemându-i la Sine pe ucenicii Săi, le-a zis: «Adevărat vă grăiesc că această 
văduvă săracă a aruncat în cutia milelor mai mult decât au aruncat toţi ceilalţi. 
Pentru că toţi au aruncat din prisosul lor, pe când ea, din sărăcia ei, a pus tot ce 
avea, totul de la gura ei.»”13

Legenda narează o întâmplare trăită „într-o vreme, nu tocmai depărtată, <de> 
doi călugări, dela o mănăstire din susul Moldovei, … trimişi prin ţară să strângă 

8 Ivan Evseev, Dicţionar ..., op. cit., p. 263 – 264.
9 Tudor Pamfile, Mitologia poporului român, Bucureşti, 2008, p. 353.
10 arătare urâtă şi rea, nălucă, vedenie. 
11 1895 - ?, scriitor. 
12 monedă mică, valorând doi fileri, două parale.
13 Evanghelia după Marcu 12, 41 – 44; Biblia sau Sfânta Scriptură. Tipărită cu binecuvântarea şi pre-

faţa Preafericitului Părinte Teoctist. Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, Bucureşti, 2001.
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… ofrande pentru ridicarea unei biserici”14. Cei doi călugări pe măsură ce adunau 
banii „dela boerii de rang, bogaţi şi iscusiţi în dregătoriile ţării”, pentru că „pe vre-
mea aceea nu se strângea milă dela poporul de jos”, „deschideau grabnic condica 
de pantahuză şi scriau cu slovă îngrijită numele, locul şi mai cu osebire boeriile 
donatorilor şi apoi suma sorocită...”15 Într-o seară poposind şi cerând îngăduinţă 
pentru înnoptare la o văduvă, iar aceasta aflând pentru ce umblă, „le-a dăruit 
şi ea un ban de aramă de 20 de parale – singurul ce-l avea în casă”. Călugării, 
neobişnuiţi să primească de la săraci şi mai ales o sumă atât de mică, „n’au găsit 
cu cale să-l însemne în condică”. Întorşi la mănăstire, stareţul „cercetă în grabă 
condica şi luminându-i-se faţa la vederea sumelor însemnate, găsi printre numele 
atâtor boeri de rang şi numele unei femei văduve sub care era trecută neînsem-
nata sumă de 20 parale. Dar cum era scris? Numai cu litere strălucitoare de aur. 
Stareţul se înfricoşă ca în faţa unei minuni! Nedumerindu-se, chemă la sine în 
grabă pe călugări şi-i întrebă cum se face ca la o sumă atât de mică, s’a scris cu 
astfel de slove aurite. Văzând ei aceasta au rămas înmărmuriţi şi au mărturisit 
cum nu ţinuseră socoteală să mai însemne acel mic dar al văduvei, crezând că 
nu-i cu cale să ocupe condica pentru atâta lucru. Şi căutară de îndată darul pe 
care-l aruncaseră în fundul tolbei lor, unde îl găsiră – nu negru cum îl aruncaseră, 
pentru a fi poate pierdut sau uitat – ci strălucitor şi luminos.

Fiindu-le teamă să-l atingă au mers tustrei în biserică şi l-au răsturnat din 
tolbă în faţa Maicii Domnului. Şi banul s’a aşezat strălucitor ca un bob de lumină 
la picioarele sfintei icoane. A deschis stareţul condica şi iar s’a uitat la slovele de 
aur şi a înţeles că Dumnezeu, care vede toate, a avut grijă să răsplătească dărnicia 
văduvei şi a scris cu mâna Sa cea puternică, în taina nopţii, pe fila condicii mânăs-
tirii numele ei, pentru ca să strălucească în veac printre celelalte, ca şi bunătatea 
inimii ce o îndemnase să dea pentru biserică. 

De atunci s’a dat poruncă strângătorilor de milă şi ofrande sorocite sfintelor 
locaşuri să umble şi pe la poporul de jos, care, dacă dăruieşte sumă mică, dă cu 
inimă bună şi fără de îngâmfare; iar sumele să fie trecute la rând în filele condi-
cilor. Şi de atunci multe biserici s’au făcut cu gologanul poporului, a cărui milă şi 
bunătate, credinţă şi milostenie sunt izvoare nesecate în veac.”16

Banul în obiceiuri din ciclul vieţii
În ceea ce priveşte prezenţa monedei, banului, în obiceiuri ce marchează 

unele evenimente din ciclul vieţii, în special cele importante: naşterea, botezul, 
căsătoria şi moartea, el pare a fi prezent la toate, contrazicând prin rolul protec-
tor, prin ceea ce reprezenta, expresia banu-i ochiul dracului. Dar nu trebuie să ne 

14 Mihail D. Stamate, Darul văduvei, în Petrodava. Revistă de cultură, An. 1, No. 1, Piatra-Neamţ, 
1933, p. 15.

15 Ibidem
16 Ibidem, p. 15 – 16.



Scurta incursiune în lumea banului   |  335 

mire, pentru că banul în cadrul obiceiurilor este moneda, aşa cum am mai menţi-
onat, cu forma ei circulară şi cu protecţia conferită de argint sau aramă, pe când 
cel din expresia mai sus menţionată are o încărcătură pur materială reprezentând 
averea, bogăţia, deci înglobând numai valoarea de obiect de schimb şi mijloc de 
îmbogăţire materială.

Se pare că expresia, interpretată şi folosind un limbaj popular, deţine un izvor 
biblic. În Noul Testament, în Epistola întâia către Timotei a Sfântului Apostol Pavel 
ni se spune: „Dar cei ce vor să se îmbogăţească, aceia cad în ispită şi în cursă17 şi 
în multe pofte nebuneşti şi vătămătoare, care-i cufundă pe oameni în ruină şi-n 
pierzare; fiindcă iubirea de argint este rădăcina tuturor relelor; pe care poftind-o 
unii cu înfocare, s-au rătăcit de la credinţă şi de multe dureri au fost străpunşi.”18, 
iar în Vechiul Testament, găsim în Ecclesiastul că: „Cel ce iubeşte argintul nu se 
va sătura de argint, iar cel ce iubeşte bogăţia nu se va bucura de roadele ei; şi 
aceasta-i tot deşertăciune!”19

Încă de la zămislire, din faza de făt, dar mai ales după venirea pe lume, copi-
lul se află într-o dependenţă totală, cu multiple nevoi de protecţie. Mai presus 
de protecţia împotriva pericolelor reale, credinţa populară considera necesară 
protecţia spirituală împotriva necuratului şi duhurilor rele, împotriva vrăjilor şi a 
deochiului etc. Avea nevoie, de asemenea, de invocarea duhurilor bune, de sensi-
bilizarea lor, pentru a-i crea pruncului şi viitorului adult o şedere în această lume 
cât mai lungă, mai simplă, mai frumoasă şi mai îndestulătoare.

Dar nu numai acesta este momentul în care omul are nevoie de protecţie, 
ci mai ales în momentele principale din viaţa sa (perioada de la naştere şi până 
la botez, nunta şi moartea), aşa cum deja am menţionat, şi cum vom încerca să 
prezentăm în cele ce urmează. 

La naştere, moneda este cea care însoţeşte „casa copilului” (placenta): 
Informatoare S. I., Vâlcele, jud. Olt, născută în 1930, afirma: „Placenta se îngropa 
fie în casă, lângă vatră, fie în grajdul animalelor, fie la rădăcina unui pom roditor, 
într-un loc curat. Odată cu placenta se îngropa şi un ban de argint pentru noroc în 
viaţă”.20 Acelaşi obicei îl întâlnim şi la Şurduleşti şi Miloşi, ambele în Argeş, unde 
„casa copilului” era îngropată în tindă, după uşă sau în mijlocul casei, împreună 
cu usturoi, ovăz şi bani, toate cu semnificaţie augurală de belşug pentru copil21. 
În Gorj, obiceiul de îngropare a placentei era oarecum diferit de cele prezentate 
anterior: „casa copilului”, adăpost al preexistenţei, trebuia să fie foarte bine pro-
tejat. Astfel, placenta se punea mai întâi într-o căciulă, împreună cu o pană de 

17 literal: în plasă (în năvodul propriei lor bogăţii) – n.a.
18 Timotei I 6, 9 – 10.
19 Eclesiasticul 5, 9.
20 Georgeta Stoica, Tradiţii şi obiceiuri din judeţul Olt. Zonele Câmpia Boianului, Olt şi Romanaţi, 

Bucureşti, 2007, p. 5
21 Gabriela Rusu-Păsărin, Flori de gheaţă, Craiova, 2004, p. 37.
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cocoş, cu o monedă de argint, cu 9 pietricele şi cu cărbune, apoi într-o oală de lut, 
care la rândul ei se îngropa în spatele casei, în dreptul coşului22. 

Aceste obiceiuri le consemnează Ion Ghinoiu, explicând prezenţa unor ele-
mente care însoţeau placenta ca făcând parte din riturile funerare de la naşterea 
copilului: „Adesea placenta aşezată într-o oală, precum cadavrul în sicriu şi cenuşa 
funerară în urnă, se purifica prin tămâiere, se gătea cu busuioc, se punea un ban 
de argint, obolul23 mortului...”.24, dar şi Simion Florea Marian: „În Ţara Românească 
în locul unde se îngroapă casa se pune şi o para de argint, ca să aibă copilul care a 
stat în acea casă noroc de bani”.

Aproape în toată Oltenia, în „apa neîncepută” a „primei scalde”, ca rit de puri-
ficare, se puneau cam aceleaşi elemente: monede de argint, flori, lapte şi miere 
– cu speranţa ca pruncul şi viitorul adult să fie bogat, iubit, frumos şi drăgăstos. 
„Banii de argint, ca să fie scump şi nepătat ca argintul şi precum iubeşte fiecare om 
argintul, aşa să iubească şi pe copilul nou născut. Mai departe, precum s-a scăldat 
întâia oară în scăldătoarea cu bani, aşa să nu-i lipsească banii în toată viaţa ... Mai 
pe scurt, ca să fie: «Scump ca argintul, / Dulce ca mierea, / Bun ca pâinea, / Sănătos 
ca oul, / Rumen ca bujorul / Atrăgător ca busuiocul / Şi alb ca laptele!»”25

În Oltenia, la tăierea buricului (cordonului ombilical) se folosesc obiecte în 
funcţie de sexul copilului: pe Valea Jaleşului, se crede că folosirea acestor obiecte 
atrage norocul şi influenţează caracterul copilului. Astfel, buricul fetiţei se taie cu 
un cuţit ascuţit pe un ban de argint şi asta în credinţa ca respectiva pruncă „să fie 
curată ca argintul”26. 

„Dacă femeia năştea numai fete, moaşa lua «casa», placenta ultimei născute, 
o punea într-o căciulă cu 3 căpăţâni de usturoi, un tăciune şi un «franc» de argint, 
o tăia în două cu toporul şi îngropa jumătate pe un deal, iar cealaltă pe alt deal, 
spunând: «când se va întâlni deal cu deal, atunci să mai nască ... o fată»”27

La naştere, „moaşa aducea în dar o faşă din lână răsucită, la capătul căreia 
era figurată o formă antropomorfă, cu nasul, gura şi ochii cusuţi cu aţă roşie şi în 
interiorul căreia se puneau: un cărbune, un ban de argint şi câteva bucăţele de 
tămâie, pentru a feri copilul de duhurile rele”28

La ursitori, printre alte lucruri se punea şi un ban de argint: „pâinile se puneau 
pe masa de la fereastră, împreună cu zahăr, sare, trei pahare de vin, o spată, un 
obiect de fier, usturoi, un fir de cânepă, seminţe de tot felul, un ban de argint, 
pentru ca ursitoarele să hărăzească copilului un viitor bun.”29

22 Al. Doru Şerban, Naşterea, nunta şi moartea la gorjeni. Credinţă, rituri şi tradiţii, Tg. Jiu, 2002, 
p. 13.

23 sumă modestă cu care cineva contribuie la o acţiune. (DEX 2009)
24 Ion Ghinoiu, Cărările sufletului, Bucureşti, 2004, p. 133.
25 Simion Florea Marian, Naşterea la români. Studiu etnografic de ..., Bucureşti, 1995, p. 58.
26 Vasile Cărăbiş, Tradiţie şi obiceiuri de pe Valea Jaleşului, Tg. Jiu, 1995, p. 60.
27 Georgeta Stoica, Tradiţii şi obiceiuri,.., op. cit., p. 5.
28 Georgeta Stoica, Tradiţii şi obiceiuri.., op. cit., p. 8 – 9
29 Georgeta Stoica, Tradiţii şi obiceiuri..,op. cit., p. 8.



Scurta incursiune în lumea banului   |  337 

În dimineaţa de după noaptea ursitoarelor, „înainte de răsăritul soarelui, 
moaşa îi spală pe mamă şi pe copil cu apa adusă cu o zi înainte, în care a pus «o 
mână de fân», din cel pe care a stat femeia, busuioc, bani, flori...”30

„... mai ales în Ţara Românească, a treia zi după naşterea unui copil, seara, 
se pune în casa unde el doarme, pâne, sare, vin şi bani, căci în acea seară vin 
ursitoarele copilului să-i urseze şi să găsească ele de băut, de mâncat şi bani de 
cheltuială”31.

La nuntă, în Munţii Apuseni, când îşi ia mireasa rămas bun de la părinţii ei, 
tatăl fetei îi cinsteşte pe miri cu câte un pahar de vin. Aceste pahare sunt legate 
între ele cu năframă albă, iar în băutură se află câte o monedă de argint sau de 
aur; primul bea vinul mirele, care ţine moneda în gură până când iese din curtea 
miresei, iar mireasa înnoadă moneda într-un colţ al batistei32.

La înmormântare, în Olt şi Argeş, rudele decedatului aruncă în mormânt mai 
întâi un număr de pietricele şi apoi o mână de pământ, precum şi monede. 

Banul – paznic 
Paza de farmece: Se poartă anumite amulete, mai adesea, un inel făcut dintr-

o monedă căpătată de pomană33, care, în Moldova, putea fi purtat şi ca apărător 
împotriva bolilor.34

Paza contra deochiului: „Dintre metale, aurul trece ca un bun apotropaic con-
tra deochiului. De aceea se coase la scufiţa copilului, pe lângă altele, şi o monedă 
de aur.”35 

Prevenirea bolilor: Când se auzea întâia oară, primăvara, tunând, se lovea 
uşor capul sau fruntea cu un fier, cu muchia toporului, cu o pietricică sau cu un 
ban de argint, ca să-i fie peste an capul tare ca fierul şi că nu-l mai doară deloc36. 

Vindecarea bolilor: în Moldova, „se pun pe buboaie bani (gologani de aramă) 
şi, după ce-i ţin acolo o noapte, îi aruncă în drum, ca buboaiele să treacă asupra 
celui care va ridica banii”37

Contracararea acestei acţiuni de către cel care-l găseşte: Banul găsit pe drum 
trebuie să fie scuipat: banul respectiv putea fi aruncat de necuratul, ca să pună 
mâna pe om, sau pus acolo de un duh rău sau să fi fost vrăjit de un duşman, cu 
scopul de a-i băga boala în trup celui ce ridică banul.38

30 Georgeta Stoica, Tradiţii şi obiceiuri.., op. cit., p. 9.
31 Simion Florea Marian, Naşterea la români. Studiu etnografic de ...,op. cit., p. 100.
32 Florea Marian, Trilogia vieţii. I. Nunta la români; II Naşterea la români; III Înmormântarea la 

români, Bucureşti, 1995, p. 422.
33 Gorovei, Credinţi, 266.
34 I.-Aurel Candrea, Folclorul medical român comparat. Privire generală. Medicina magică, 

Bucureşti, 1999, p. 268.
35 I.-Aurel Candrea, Folclorul medical.., op. cit., p. 223.
36 , I.-Aurel Candrea, Folclorul medical.., op. cit., p. 247.
37 I.-Aurel Candrea, Folclorul medical.., op. cit., p. 383.
38 Ilarie Voronca, Datinele, 1075.
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În judeţul Buzău, descântatul de boala copiilor se făcea numai în zile de post 
(lunea, miercurea sau vinerea). Copilul bolnav e dus la un măceş, unde se despică 
un lăstar în două, fără să se rupă, şi se pune la rădăcina lui un ban de argint şi un 
ou; apoi, copilul este trecut prin acea despicătură; în final, lăstarul respectiv este 
legat cu o bucată din cămaşa copilului.39

În descântece, adesea era rostit: „Să rămâie (cutare) curat, luminat, ca argin-
tul de curat”. Mama, când dă copilului cămaşă sau haină nouă, pentru a-l feri de 
vrăji şi făcături, şi pentru a-l face să fie sănătos şi norocos, „petrece” un ban de 
argint prin guler, pe mâneci şi pe la platcă40. 

Banul în superstiţii
Banul găsit devine amuletă pentru cel care-l găseşte. Este foarte important 

ca atunci când se găseşte o monedă să se ia seama asupra feţei care se vede: 
aversul poartă noroc, reversul, ghinion. 

În arta divinaţiei, artă practicată cu predilecţie de ţigani, moneda joacă un 
rol foarte important: la ghicitul „în bobi”, persoana care doreşte să i se prezică 
viitorul trebuie să dea ghicitoarei o monedă care, alături de 9 boabe uscate, con-
stituie recuzita. După aruncarea boabelor împreună cu moneda, în interpretarea 
rezultatului, moneda reprezintă chiar persoana căreia i se prezice viitorul.

Banul in proverbe
Vom reproduce şi câteva dintre cele mai cunoscute proverbe legate de bani, 

dar aici cu sensul strict de valoare materială: 

Banul e o mică roată, ce-nvârteşte lumea toată; 
Banu-i ochiul dracului cu varianta Aurul e ochiul dracului; 
Banul şi pe prieteni îi face vrăjmaşi; 
Banul face din om neom; 
Banul ascuns în pământ nici nu creşte, nici nu rodeşte; 
De frate, îmi eşti frate, dar brânza e pe bani; 
Scoate bani şi din piatră seacă; 
Banul muncit nu se prăpădeşte; 
Meşterul cel bun umblă ca banul, din mână în mână; 
Bani ai, parale ce-ţi mai trebuie?; 
Banii îi găseşti în drum şi tot trebuie să-i numeri; 
Banii înşală ochii; 
Banii învie morţii; 

39 I.-Aurel Candrea, Folclorul medical.., op. cit., p. 391.
40 Gh. F. Ciauşanu, Superstiţiile poporului român în asemănare cu ale altor popoare vechi şi noi, 

Bucureşti, 2014, p. 217.
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Banii nu cer de mâncare; 
Banii nu se culeg de la trunchi ca surcelele; 
Banul deschide uşile fără chei; 
Ban la ban trage; 
Nu sună banul când e unul singur în pungă; 
Haina deschide uşa, da’ banul vorbeşte; 
Dă, ţigane, cu ciocanu’, dacă vrei să capeţi banu’.

Cu acest articol ne-am propus doar să amintim câteva dintre valenţele banu-
lui. Nu ne-am propus nici sa abordam toate domeniile in care întâlnim banul, ci 
doar să marcăm prezenţa lui şi să deschidem apetitul celor care studiază oricare 
domeniu al etnografiei pentru a-i prezenta importanţa în domeniul respectiv.

Imaginea banului in podoabe mă preocupa si chiar daca am subliniat-o in 
multe din studiile mele, voi reveni cu un studiu amplu cu privire la prezenţa lui in 
podoabele olteneşti, munteneşti, dobrogene şi moldoveneşti.
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LUNCAVIȚA DE IERI ȘI DE AZI. TRADIȚII DE NUNTĂ 
CARE CONTINUĂ SĂ EXISTE ȘI ÎN PREZENT

Ana Șoșoi

Abstract:The author presents a few aspects regarding the wedding traditions 
from Luncavita village, Caras-Severin County and also reports the loss of the 
customs without them being collected and registered by museums.
Keywords: Luncavita, traditions, museums

Cuvinte cheie: Luncavița, tradiții, muzee

Nunta este un moment marcant al vieții de familie, aceasta semnificând pre-
luarea treptată a răspunderii familiale de către o nouă generație. Nunta, cel mai 
frumos eveniment din viața tinerilor, pragul unei noi vieți, al unei noi familii, este 
momentul în care se întâlnesc generațiile.1

„Și-n vremea cât s-au cununat
S-a-ntins poporul adunat
Să joace-n drum după tilinci:
Feciori, la zece fete, cinci,
Cu zdrăngăneii la opinci
Ca-n port de sat.”

George Coșbuc – Nunta Zamfirei

Comuna Luncavița este situată în partea de sud-vest a României, în regiu-
nea Banat și aparține județului Caraș-Severin. După izvoarele istorice2 afară 
de Luncavița propriu-zisă ar fi fost și o Luncavița Mică, pe marginea pârâului ce 
coboară de la Verendinul Mare și Poenița pe locul numit Săliște, în actualul hotar 
al satului Verendin. Primele familii care apar la înființarea satului Luncavița ar fi 
fost români ortodocși, care au venit sub forma de coloniști din Oltenia, din apro-
pierea actualului oraș Cetate, de la locul numit Valea Oii. Printre familiile migrate 
se numără: Traisteu, transformându-se în Trastău, apoi Badea în Bădescu, Vuc în 
1 Lelea, 2014, p. 73.
2 Trastău, 1966, p. 245.



342   |  ana șoșoi

Vuculescu, Șerba în Șerbescu.3 Familiile Trasteu și Badea s-au așezat pe malul 
stâng al pârâului Luncavița, iar celelalte familii s-au așezat pe malul drept al 
acestuia. Creșterea numărului de locuitori a făcut ca mai târziu, coloniștii să-și 
construiască o biserică din lemn la care veneau să se roage și locuitorii satului 
Verendin, locul bisericii se numește și acum „Biserica Bătrână”.4 Despre actuala 
denumire a comunei Luncavița putem spune că s-a schimbat de-a lungul tim-
pului aproximativ în următoarea ordine: „Lunca” la început, apoi „Luncava” și 
„Luncavița”, maghiar „Kyslukavieza”. Denumirea de „Luncavița” se presupune că 
derivă de la cuvântul slavon „Lunca”.5

În tradiția românească ortodoxă, nunta este un moment marcant al vieții 
de familie, aceasta semnificând preluarea treptată a răspunderii familiale de 
către o nouă generație. În Luncavița, de altfel în toate zonele țării, nu se făcea 
nuntă în zilele de post impuse de canoanele bisericești. Înainte de nuntă avea 
loc Pețitul – acest moment avea loc la casa fetei, după o formalitate tradițională, 
cei care vin în pețit discută la început despre alte subiecte și spre sfârșitul vizitei 
vorbesc și despre scopul vizitei.6 Nunta este stabilită de către familiile mirilor și 
nașilor. Data nunții va fi apoi comunicată preotului parohiei unde are loc nunta, 
evenimentul planificându-se într-o zi de duminică. Chemarea la nuntă se face de 
către o rudă a mirelui sau a miresei (după caz) cu o săptămână înaintea nunții. 
Sâmbătă, înainte de nuntă, familia mirelui duce darurile nașului. Acestea constau 
din 6 platouri de prăjitură sau torturi, 2 l de țuică, ouă proaspete, un caș, câteva 
mere și un cadou (de obicei obiecte folositoare în gospodărie). Darurile sunt aran-
jate în coșuri împletite și până la naș se merge pe jos, nașul servind finilor o masă. 
La plecare, finilor le sunt dăruite prăjituri și țuică. Sâmbătă se fac pregătirile în 
casă pentru eveniment și se aranjează Căminul Cultural, locul de desfășurare a 
nunților, botezurilor. Porțile caselor miresei și mirelui sunt ornate cu mesteacăn 
(în alte zone ale Banatului se folosește bradul pentru ornat), hârtie colorată și 
baloane, iar deasupra porții se agăță o pancartă pe care scria „Bine ați venit”. 
Dacă ambii miri sunt din sat, nunta se sărbătorește duminica și lunea. Dacă mirii 
sunt din sate diferite, atunci nunta se sărbătorește în satul miresei numai dumi-
nică, urmând ca într-o altă duminică să fie sărbătorită în satul mirelui.

Duminică – prima zi de nuntă, pe la amiază sosește muzica la casa mirelui și 
încep să se adune invitații. Un bărbat ales de familia mirelui este responsabil cu 
purtatul steagului (stegar), care este stabilit de naș, având o parteneră, stabilită 
tot de către familia mirelui numită „stegăriță”. Alte două persoane, cu rol impor-
tant în desfășurarea evenimentului sunt „gevăr-ul” și „geveriță”, stabilite tot de 
către familia mirelui. Rolul de gevăr îi revine, prin tradiție fratelui sau fratelui 
mai mare al mirelui (în cazul în care mirele are mai mulți frați) sau soțului surorii 

3 Ibidem.
4 Ibidem.
5 Trastău, 1966, p. 245.
6 Lazăr, 1971, p. 265.
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mirelui. Purtatul lumânărilor sau „dusul „, cumpărate de către naș reprezintă 
un alt obicei la care iau parte două persoane, de obicei rude apropiate mirelui. 
După ce nuntașii s-au adunat, mirele, stegarul, persoanele care poartă lumână-
rile, cumnații de mână și invitații formează alaiul de nuntă și merg la naș. Gevărul 
și tatăl mirelui poartă o ploscă de lemn, (Foto 1) din care oferă celor întâlniți pe 
drum țuică. Alaiul e însoțit de muzică. Nașul împreună cu familia întâmpină ala-
iul și îi invită în curtea casei, aici oferă tuturor invitaților țuică și prăjitură. Mirele 
primește de la naș un toporaș de lemn, stegarului i se va înmâna steagul tricolor, 
ornat la vârf cu câteva rămurele de „florțaică” și busuioc. Persoanelor care sunt 
responsabile cu purtatul lumânărilor le sunt înmânate lumânările. În fața casei 
nașului se formează din nou alaiul de nuntă, muzica cântă în spatele alaiului și se 
merge din nou la mire acasă. Aici nașii și alaiul sunt întâmpinați de familia mirelui 
cu țuică și prăjituri, nașul, gevărul și stegarul primesc de la familia mirelui o față 
de masă de culoare albă, care le este pusă pe corp în diagonală.

Cumnata de mână (geverița) primește un colac în formă de cerc, ornat cu o 
brăciră și pe care trebuie să-l poarte până după cununie. Se formează din nou ala-
iul și se merge la casa miresei, poarta miresei fiind închisă, iar în fața porții fiind 
așezat un scaun acoperit cu o cuvertură și înconjurat de oale de flori. Nașul bate la 
poartă, spunându-i unei rude apropiate a miresei care iese să-l întâmpine că ala-
iul a venit după mireasă, reprezentantul miresei aducându-i afară o fetiță îmbră-
cată în mireasă. Părintele spiritual spune că nu aceasta este mireasa pe care o 
caută, iar el va plăti doar dacă i se va aduce mireasa adevărată. Mireasa se urcă 
pe scaunul din fața porții (Foto 2) și stropește nuntașii cu un buchet de busuioc. 
Acest buchet de busuioc este umezit într-o găleată cu apă, făcându-se cu acesta 
semnul crucii, peste mulțimea adunată. Stegarul apropie steagul de mireasă, iar 
aceasta se șterge de trei ori pe față cu pânza de culoare roșie a steagului pentru 
a rămâne tot timpul anului roșie la față, apoi rupe o frunzuliță din „florțaică” cu 
care este ornat steagul, tradiția impune că această frunză să fie ținută în gură 
până după cununie. Apoi alaiul intră în curtea casei miresei, unde le sunt oferite 
prăjituri și țuică, se formează din nou alaiul de nuntă și se merge la biserică. În 
fața bisericii alaiul este întâmpinat de preot, care îi invită în biserică. În fața miri-
lor este pregătită masa de cununie, pe care sunt așezate cununiile, Evanghelia, 
sfeșnicele, o cupă cu vin, o batistă sau o bucată de pânză cu care se leagă mirii 
conduși de preot când vor înconjura masa. În spatele mirilor stau nașii, care țin 
lumânările aprinse și geverii.

În timpul ceremoniei mirii vor fi legați cu batista sau panglica, apoi li se așează 
cununiile și li se pun inelele. Preotul, urmat de miri, nași și cumnații de mână, 
ocolește masa de ceremonie, cântându-le Psalmul Isaia dănțuiește și oferindu-le 
de trei ori mirilor vin din cupă. După celebrarea cununiei, alaiul iese afară, mirii 
vor face fotografii cu toți invitații, fotografii care, de altfel vor fi făcute cu nuntașii 
pe toată perioada evenimentului (Foto 4). Din fața bisericii se începe jocul mire-
sei și se merge cu jocul până în fața Căminului Cultural, cuntinuând până seara. 
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De regulă, ordinea în joc este foarte bine stabilită: după miri, nașii, cumnatul de 
mână, părinții mirilor, ceilalți nuntași după gradul de rudenie, la sfârșit, stega-
rul cu steagul în mână. Câțiva invitați merg împreună cu stegarul și muzica după 
„cinsta soacrei”, care vine cu darurile pentru mireasă, constând într-un costum 
popular, însoțit de câteva torturi și răchie (țuică). În continuare, mirii, invitații și 
muzicanții intră la masă; înainte de a se servi masa preotul rostește rugăciunea 
Tatăl Nostru, nuntașii împreună cu muzicanții cântă „La Mulți Ani”, mesenii bat cu 
lingura în farfurie ca mirii și nașii să se sărute. Petrecerea de nuntă va continua ore 
bune, până se va aduce tortul mirilor iar mireasa va arunca buchetul. După servi-
rea fripturii se strigă darul care constă în bani, (Foto 3) care vor fi trecuți întru-un 
caiet de către o persoană apropiată, pentru că, la rândul lor, mirii de astăzi îi vor 
da ca dar la nunțile invitaților. Duminică, în prima zi de nuntă cei care oferă daruri 
sunt invitații miresei. Cu strigatul darului este responsabilă o persoană „bună de 
gură”, cu simțul umorului care face și câteva strigături vesele la adresa celui care 
dăruiește. Se mai obișnuiește ca mireasa să fie „furată” și adusă mirelui abia după 
ce acesta va îndeplini condițiile puse de cei care au furat-o, în câteva sticle de 
băutură și o declarație de dragoste către mireasă. Către dimineață nașii, invitații 
și muzicanții vor însoții mireasa până la casa mirelui unde vor fi așteptați de către 
soacra mare, care le oferă pâine și sare. Cu ajutorul unei brăciri, mirii vor fi trași în 
casă de către soacra mare, după care alaiul și muzica conduc nașii acasă și așa se 
încheie prima zi de nuntă.7

A doua zi de nuntă – „Dârzarii”. Luni, familiile mirelui și miresei, nașii, câteva 
rude și muzicanții merg la cimitir, unde la mormântul familiilor mirilor se dă 
morților de pomană, se cântă câteva doine, cei prezenți sunt serviți cu prăjituri 
și țuică, se merge acasă, urmând să revină mai târziu la Căminul Cultural unde li 
se oferă masa.

Dârzarii se duc la casa miresei pentru a lua „dârzele” și a „le purta” prin sat, 
pe umeri sau pe brațe până la casa mirelui, acest obicei dorește să scoată în 
evidență „fala” și bogăția familiei miresei (obicei care azi se practică foarte rar). 
În fața casei miresei se dansează în același timp arătându-se darurile oferite apoi 
se merge la mire, unde vor fi lăsate darurile, după care nuntașii se deplasează la 
Căminul Cultural unde sunt întâmpinați de mire și mireasă. Darurile miresei con-
stau în seturi de mobilă (numărul acestora depindea de cât de „avută” era familia 
miresei), lenjerii de pat, procovițe etc., toate acestea fiind necesare pentru „înzes-
trarea” casei unde își vor avea domiciliul mirii. Înainte de a se servi masa, mireasa 
este jucată de către nuntași care plătesc fiecare joc, bani care-i revin miresei. 
Se continuă cu masa și dansul, mai târziu se strigă din nou „șinsta” (darul), de 
data aceasta oferit de către invitații mirilor. La ivirea zorilor mirii, alaiul și muzica 
însoțesc nașii până acasă. Cu toții merg apoi la casa mirelui, după care fiecare 

7 Inf. Ana Raescu, nr. 150, 76 ani, Luncavița.
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nuntaș pleacă acasă. La mire se face plata muzicanților care, pe parcursul eveni-
mentului, au întreținut atmosfera și așa se termină nunta.8

În concluzie, putem afirma că după 1990 rolul obiceiurilor și al tradițiilor s-a 
diminuat treptat, ajungându-se ca în unele sate din zona din care face parte și 
satul Luncavița, ca de altfel întreg Banatul Montan, nunțile să nu se mai desfășoare 
în sate, ci în orașe, acest fapt contribuid decisiv la pierderea identității locale, 
zonale, chiar naționale. Un alt factor care contribuie la pierderea tradițiilor este 
depopularea drastică, satul românesc îmbătrânind treptat după 1990, iar tinerii 
rămași în localitățile rurale s-au îndreptat tot mai mult spre kitsch. Nunțile din 
zilele noastre nu mai reprezintă un mod de perpetuare a tradițiilor, ci mai degrabă 
o sursă de venit.

În acest caz, muzeele cu specific etnografic, și nu numai, ar trebui să-și inten-
sifice activitatea de păstrare, promovare și conservare a tradițiilor și obiceiurilor 
locale, numai astfel generațiile viitoare vor înțelege spusele marelui poet român 
Lucian Blaga: „veșnicia s-a născut la sat”.

Bibliografie:

Trastău, Filip Monografia Comunei Luncavița județul Caraș-Severin (manuscris), 
p. 245, 1966

Lelea, Mircea Invitarea la nuntă, Nedeia, Editura Tim Reșița, p. 73, 2014
Lazăr, George Contribuții la cunoașterea obiceiurilor de nuntă din Banat Studii și 

Cercetări, Editura Grafica, p. 265, 1971
 

Informatori:
Ana Raescu, Comuna Luncavița (jud. Caraș-Severin), nr.150, 76 ani
Andrei Raescu, Comuna Luncavița (jud. Carș-Severin), nr.150, 82 ani 

Lista ilustrațiilor:
Foto1 Ploscă de lemn 
Foto 2 Mireasa dă cu busuiocul, Luncavița (jud. Caraș -Severin), 1983
Foto.3 Strigatul banilor, Luncavița (jud. Caraș – Severin), 2012 
Foto.4 Fotografie a doua zi de nuntă (dârzarii), Luncavița (jud. Caraș -Severin), 1979

8 Inf. Andrei Raescu, nr.150, 82 ani, Luncavița.



346   |  ana șoșoi

Foto 1 – Ploscă de lemn

 
Foto 2 – Mireasa dă cu busuiocul, Luncavița  

( jud. Caraș -Severin), 1983
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Foto 3 – Strigatul banilor, Luncavița (jud. Caraș – Severin), 2012

 
Foto 4 – Fotografie a doua zi de nuntă (Dârzarii), Luncavița (jud. Caraș -Severin), 1979
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EVIDENȚIEREA FOLCLORULUI ÎN REVISTELE 
„SUFLET ROMÂNESC“ ȘI „SUFLET OLTENESC“

Andrei Ijac

Abstract: Although the number of periodicals that published the folklore is 
impressive, I will stop in this study only in the magazines „Suflet Românesc” and 
„Suflet Oltenesc”, hoping that these will allow us to create a conclusive image 
on the folklore published in the interwar period.
As the main mode of documentation, we adopted the study on the numbers of 
the magazines „Suflet Românesc” and „Suflet Oltenesc”, corroborating it with 
the scientific information from various studies and researches carried out over 
the years.
Keywords: soul, magazines, folklore, romanian, culture

Cuvinte cheie: suflet, reviste, folclor, românesc, cultură

Argument
Se ştie că identitatea culturii populare româneşti este asigurată mai ales 

de trăsăturile specifice zonelor folclorice ale ţării, trăsături apărute pe un fond 
etnic comun. Una dintre aceste zone cu o pronunţată personalitate culturală 
este şi Oltenia – deţinătoare a unora dintre cele mai remarcabile creaţii populare 
româneşti.

În urma studiului efectuat am constatat că, folclorul oltenesc a fost cules şi 
valorificat în reviste de prestigiu de către folclorişti de seamă, atât din zonă cât şi 
din alte colţuri ale țării.

Deşi numărul periodicelor care au publicat folclor este impresionant, mă voi 
opri în acest studiu doar la revistele „Suflet Românesc” și „Suflet Oltenesc”, spe-
rând ca acestea să ne permită să ne creăm o imagine concludentă asupra folclo-
rului publicat în reviste din perioada interbelică.

În Viața oltenească, rubrica de folclor a revistei „Suflet Românesc” se remarcă 
numele lui Nicolăescu Plopşor și Gh. Cardaş. Număr de număr, cei doi îşi încântă 
cititorii cu interesantele şi savuroasele lor povestiri, în care cultivă, cu îndemâ-
nare, pitorescul etnografic.
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În cadrul rubricii Cercetări sunt publicate numeroase credinţe sub semnătura 
lui Șt. Șt. Tuţulescu, N. Plopşor etc.: „Dumnezeu, Îngerii, Sarsailă şi dracii”.

Apar, de asemenea, în cadrul aceleiaşi rubrici ziceri populare, culese din 
judeţul Vâlcea şi însoţite de explicaţii. Exemplu: Dumnezeu cu mila se zice în cazuri 
grele, când omul nu mai poate face nimic. 

Totodată, precizez faptul că în revistele „Suflet Românesc” și „Suflet Oltenesc” 
găsim rubrici și articole din diferite domenii, nu doar folclor.

Ca principală modalitate de documentare am adoptat studiul asupra nume-
relor revistelor „Suflet Românesc” și „Suflet Oltenesc”, coroborându-l cu informa-
rea ştiinţifică din diverse studii şi cercetări realizate de-a lungul anilor.

„Suflet Românesc”
Primul număr al acestei reviste periodice apare la 15 septembrie 1925 şi con-

tinuă fără întrerupere, însă pentru scurt timp, până la 15 decembrie 1925, sub con-
ducerea unui comitet format din Nicolăescu – Plopşor. N. I. Herescu şi T. Păunescu 
– Ulmu.

Urmând un grafic de apariţie binară, după cum se observă şi în subtitlu, 
„revistă literară bilunară”, au văzut lumina tiparului numai şapte numere. Ultimul, 
apărut la 15 decembrie 1925 cuprindea şi o înştiinţare către cititori, semnată de N. 
I. Herescu, prin care se anunţa contopirea revistei cu o altă publicaţie craioveană 
de prestigiu, „Năzuinţa”, condusă de Al. Popescu Telega. Astfel, cele două publica-
ţii au fuzionat sub denumirea de „Năzuinţa românească”.

Încă de la primul număr, redactorii revistei „Suflet românesc” precizează, 
prin editorialul Drumul nostru, semnat „Redactorii”, principalele obiective avute 
în vedere, respingând însă din capul locului, ideea de „program”, pe care o consi-
deră neoportună, o simplă convenţie editorială.

Cu toate acestea, nu se poate spune că revista „Suflet românesc” nu avea 
un program. Chiar dacă acesta nu este clar afişat şi este cuprins doar în câteva 
formulări confuze, în practică însă, publicaţia urmează programul revistelor tra-
diţionaliste dintre cele două războaie mondiale.

Într-o lămurire mai detaliată, cei de la revista „Suflet românesc” socotesc că: 
„un anumit fel de viață şi anumite elemente de civilizaţie şi cultură, create de un 
popor nu pot da naştere decât unei anumite înfloriri spirituale.”1

Dar acesta este, mai curând un crez, un crez naţional, destul de vag formulat, 
punând în circulaţie categoria „Specificului naţional”.

Evident, redactorii revistei nu sunt nişte teoreticieni, deoarece ei încurcă 
noţiunile şi reduc naţionalul la tradiţionalism. Programul revistei se vrea, însă, 
îndreptat împotriva exagerărilor modernismului, prin cultivarea fermă a tradiţiei. 
Acestea ar fi, de fapt, în câteva cuvinte, orientarea revistei „Suflet românesc”.

1 Revista „Suflet Românesc”, Anul 1 (1925), nr. 1
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În fiecare dintre cele şapte numere, revista publică folclor în cadrul rubricii 
Viața oltenească. Se fac remarcate două nume: cel al lui Nicolăescu – Plopşor şi 
cel al lui Gh. Cardaş.

Număr de număr, N. Plopşor îşi încântă cititorii cu interesantele şi savuroa-
sele sale povestiri, în care cultivă, cu îndemânare, pitorescul etnografic. El sem-
nează un articol, Paparudele2, obicei semnalat în comuna Schela, județul – Gorj. 
În acelaşi număr, N. Plopşor reproduce Verde sălcioară, povestire despre care ne 
mărturiseşte că a auzit-o la Pleniţa.

Acelaşi Nicolăescu – Plopşor publică articolul „Versuri satirice la 1858”, preci-
zând: „Pe-o carte veche, Sfinţia Sa, Părintele Constantin Stanică, din satul Orodel, 
județul Dolj, îmi arată scrise următoarele rânduri...”.3

Deoarece aceste aşa-zise „versuri satirice” sunt un fel de zicători populare, 
bine întocmite, iată câteva, spre exemplificare: „Azi, aici la noi în ţară, tinerii pe 
bani se însoară şi unde se căsătoreşte, cu galbini se căsătoreşte.” „Fie fata cât de 
slută, numai zestre să aibă multă, fie stafie fără dinţi, galbinii să aibă zimţi şi să fie 
cât de rea, doar lada să-i fie grea”.4

La toate acestea, N. Plopşor, fidel reproducerii adaugă: „1858, octombrie 5, 
vineri, şi am scris eu, I. N. lonescu Orodel.” De altfel, datarea şi precizarea sursei 
sunt deosebit de valoroase.

Tot N. Plopşor este cel care culege şi publică articolul „Strigături”5 el fiind 
semnatarul a două reproduceri, Câte fete sunt la joc, auzită în satul Teiu, județul 
Dolj şi Mândruleană ca a mea, culeasă din satul Risipiţi, judeţul Dolj.

Din satul Broşteni, comuna Drăguşeni, judeţul Fălticeni, Gh. Cardaş ne mărtu-
riseşte că a adunat mai multe „Cântece populare”6.

În calitate de Preşedinte al Cercului cultural „Traian Demetrescu”, N. Plopşor 
semnează un articol dedicat unui important eveniment din viaţa Craiovei – 
„Dezvelirea bustului lui Traian Demetrescu, la 25 octombrie 1925, în Craiova”.7

Deşi spaţiul rezervat rubricii de folclor, Viaţa oltenească, din cadrul revistei 
„Suflet românesc”, nu este de prea mare întindere, contribuţiile aduse, în materie 
de folclor, sunt extrem de valoroase.

„Suflet Oltenesc”
A doua revistă de folclor din zona Olteniei la care fac referire în cercetarea 

mea este „Suflet Oltenesc. De data aceasta este o adevărată publicaţie de folclor, 
de altfel, revista se subintitulează „Culegeri şi cercetări folcloristice”.

2 Revista „Suflet Românesc”, Anul 1 (1925), nr. 2.
3 Revista „Suflet Românesc”, Anul 1 (1925), nr. 1.
4 Revista „Suflet Românesc”, Anul 1 (1925), nr. 1.
5 Revista „Suflet Românesc”, Anul 1 (1925), nr. 3.
6 Revista „Suflet Românesc”, Anul 1 (1925), nr. 4.
7 Revista „Suflet Românesc”, Anul 1 (1925), nr. 5.
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Ea apare o data pe lună, timp de opt luni, primul număr apare în ianuarie 
1927, ca organ al Tovărăşiei folcloriştilor olteni, redacţia fiind la Craiova, iar admi-
nistraţia la Pleniţa, județul Dolj, sub conducerea preotului Teodor Bălăşel, din 
Ştefaneşti, județul Vâlcea.8

Alături de acesta, la „tovarăşi întemeietori” semnalăm şi alte nume, unele 
deja cunoscute, pentru că mai figurează la o altă revistă – „Arhivele Olteniei”, la 
rubrica de folclor.

Lista colaboratorilor Revistei „Suflet oltenesc”:
I. I. Buligan de la Gorj, învăţător în Brădiceni – Gorj;
G. F. Ciauşeanu, preot, profesor, din Craiova;
C. Ciobanu, contabil, de la Cetate – Dolj;
N. I. Dumitraşcu, şeful Gării Codlea – Braşov;
Gh. N. Dumitrescu – Bistriţa, din Bistriţa – Mehedinţi;
Gh. Gh. Fierăscu, învăţător în Păuşeşti de Otăsău – Vâlcea;
C. S. Nicolăescu – Plopşor, profesor la Pleniţa – Dolj;
Ion N. Popescu, învăţător din Ştefaneşti – Vâlcea.

În ziua de 4 ianuarie 1927, toţi întemeietorii revistei, împreună cu Teodor 
Bălăşel, conducătorul revistei, fac legământ de credinţă, la Ştefaneşti: „Pentru 
adunarea, rânduirea şi darea la iveală a folclorului oltenesc, precum şi pentru 
cercetarea şi punerea lui în legătură cu tot ce cunoaşte ştiinţa folclorică, pentru 
temelia unei tovărăşii folclorice...”9.

În primul număr al revistei, la rubrica Cercetări, preotul Gh. F. Ciauşeanu, 
profesor, semnează un interesant articol despre Credinţe populare româneşti şi 
rădăcini de-ale lor în codicele Manu, cu precizarea că: „Legea (codicele) lui Manu 
este un fel de Biblie a Indiei brahmanice a cărei alcătuire se pune în sec. XIII î. e. 
Creştine”10. Despre credinţele populare există, de altfel, câte un mic studiu. în 
fiecare număr al revistei, în cadrul rubricii Cercetări.

Preotul Teodor Bălăşel este semnatarul unui articol, Lumea cea nevăzută, 
cu referiri la „Credinţe, legende şi ziceri populare”11, într-un interesant comen-
tariu. Legendei Dumnezeu şi Sarsailă îi este adăugată şi o Notă, cu următoarea 
precizare: „Culeasă acum vreo 20 şi mai bine de ani, de la bătrânul Răducă Patru 
Ciobanu, din satul Dobruşca, județul Vâlcea, mort demult”12.

În acelaşi articol, Teodor Bălăşel mai reproduce „Dumnezeu şi îngerii”, 
„Sarsailă şi Dracii”, „Căderea Dracilor şi Sfeti Aranghel”, „Căderea Dracilor şi Sfeti 
lliei”, „Dumnezeu, Îngerii, Sfeti Aranghel şi Dracii”. 

Interesante sunt şi acele Ziceri populare, culese de prin judeţul Vâlcea, 

8 Iordan Datcu, Dicţionarul etnologilor români, Vol. III, Editura Seculum, Bucureşti, 2001, p. 218.
9 Ibidem, p. 218.
10 Revista „Suflet Oltenesc”, Anul l (1927), nr. 2.
11 Revista „Suflet Oltenesc”, Anul l (1927), nr. 2.
12 Revista „Suflet Oltenesc”, Anul l (1927), nr. 2.
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însoţite de explicaţii, ca în cazul următor: „Dumnezeu cu mila...se zice în cazuri 
grele, când omul nu mai poate face nimic.13”

În acelaşi număr, alte credinţe sunt semnalate de către Șt. Tuţulescu, N. 
Plopşor, I. Buligan. Remarcăm, dintre acestea: Tămâioara, Răsura şi ogliciile – 
„scrisă după spusele babei Leana Băli, de 58 ani, neştiutoare de carte, din Balota, 
județul Dolj”14.

Nicolăescu Plopşor ne informează asupra Zilelor Bubatului, credinţă semna-
lată cu două zile înainte de Sf. Nicolae, în Gubaucea, județul Dolj. I. I. Buligan ne 
vorbeşte despre Lunateci.

În fiecare număr, rubrica intitulată Credinţă aduce noi informaţii, despre 
câine, iepure, mămăligă, lunatic15, aflăm lucruri interesante, în articole semnate 
de Crăciunoiu Mihai, N. Plopşor și Marin Popa.

În numărul următor, Radu Grămescu, Marin Popa, N. I. Dumitrescu și 
Constantin Ciobanu publică alte credinţe. Ne sunt comunicate acum Urări de 
nuntă, Sâmbăta şi Duminica seara şi alte câteva Nenorociri la nunți.

O altă credinţă semnalată este Ivărnicitul, dintr-a treia marțe după Paşti. 
Remarcăm, de asemenea, obiceiul de La lăsatul postului, ori un altul, Ropotinul 
Țăstelor.16

Interesantă este şi lista de Credinţe, urmată de explicaţii, când Nicolăescu 
Plopşor ne vorbeşte despre: Negei, Foc, Deochi, Ignat, Părul, Fântâna, Bubat, 
Turtureaua, Rosala, Cioara, Scrisa, Liliac, Mămăligă, Mort Poamă, Drum, Crăciunu, 
Mielu, Şoarecele, Anul Nou etc. Semnatarul acestor obiceiuri nu uită să precizeze 
că le-a cules din judeţul Dolj.

Acelaşi Nicolăescu Plopşor ne informează despre portul popular, într-un 
articol intitulat Un port deosebit în Oltenia17. Studiul este continuat în următo-
rul număr al revistei, sub titlul Alt port în Oltenia, la care preotul Teodor Bălăşel 
adaugă o Contribuţie la un port deosebit în Oltenia.

N. Plopşor ne vorbeşte despre femeile din unele sate din Romanaţi, femei 
care „poartă pe cap un fes roşu, peste care se leagă cu o cârpă”, iar Teodor 
Bălăşel se referă la acei bărbaţi care se poartă „raşi în cap, cu un smoc doar, de 
păr lung”18.

Din Păuşeşti, județul Vâlcea, G. Fierăscu culege și scrie articolul Strigături, 
cărora le sunt alăturate altele, reproduse de I. I. Buligan, care ne mărturiseşte că 
le-a auzit de la Gheorghe Popescu Tică, din Brădiceni, județul Gorj.

Mai publică Strigături19, Ionel G. Florea şi Gheorghe N. Georgescu. C. Ciobanu 

13 Revista „Suflet Oltenesc”, Anul l (1927), nr. 2.
14 Revista „Suflet Oltenesc”, Anul l (1927), nr. 2.
15 Revista „Suflet Oltenesc”, Anul l (1927), nr. 4.
16 Revista „Suflet Oltenesc”, Anul l (1927), nr. 5.
17 Iordan Datcu, op. cit. p. 218. 
18 Revista „Suflet Oltenesc”, Anul l (1927), nr. 2. 
19 Revista „Suflet Oltenesc”, Anul l (1927), nr. 7.
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culege Cuvinte adânci20, cărora Gheorghe N. Dumitrescu -Bistriţa le adaugă Vorbe 
olteneşti21, auzite la Bistriţa, județul Mehedinţi. 

Acelaşi C. Ciobanu continuă să publice Cuvinte adânci, precum „Raru umple 
carul”, „Desu umple fesu”22. De altfel, acest contabil din județul Dolj semnează şi 
o rubrică de Vorbe olteneşti23, împreună cu Ion Popescu şi Mircea Popa.

Nicolăescu Plopşor culege și publică Un mănunchi de balade, după cum ne 
mărturiseşte, într-un număr al revistei, în care-şi publică, de altfel, articolul Şiret 
Pârcălabul.

Reproduce balade şi I. I. Buligan, dintre care amintim: Radu Haiducul, despre 
care culegătorul ne spune că a auzit-o de la Ioniţă Popescu, viorist, lăutar din Gorj.

Din Păuşeşti – Otăsău, județul Vâlcea, unde este învăţător G. Fierăscu, acesta 
aduce Cântece şi precizează că a cules Într-un vârf de brăduleţ, de la C. M. Fota, de 
80 ani, „care nu ştie carte”24.

Acelaşi G. Fierăscu continuă să reproducă Cântece şi în numărul următor al 
revistei, împreună cu G. N. Dumitrescu – Bistriţa. Se publică articolul Foaie verde 
trei cicori, cules din Păuşeşti – Otăsău, județul Vâlcea.

N. I. Dumitraşcu și I. N. Popescu reproduc și publică un articol intitulat Snoave. 
Dintre acestea, amintim: Omul zgârcit, povestită de Gh. Garotescu, din comuna 
Boureni, județul Dolj, „care ştie foarte bine poveşti”, şi Dă-mi o lulea de tutun25.

Snoavele sunt reprezentate şi-n alte numere ale revistei, prin contribuţia lui 
I. I. Buligan de la Gorj, N. I. Dumitraşcu și Ion N. Popescu. Remarcăm, dintre aces-
tea din urmă: Nu-mi vine să tac!, auzită de la Matei Barnea, din Lungeşti, județul 
Vâlcea.

Alte Snoave26, mai publică Șt. Păunescu şi D.V. Tarbolescu. Amintim aici şi 
un articol al lui N. Plopşor, despre Folclorul ţigănesc, în care ne sunt prezentate 
Cântece, Ghilea şi Faraon (Mărunte).

I. I. Buligan de la Gorj reproduce, la rându-i, Copiii ţiganului, auzită de la loan 
Stoichiţă, din Sârbeşti, județul Gorj, precum şi Paştile ţiganului27. N. I. Dumitraşcu 
publică Vorba ei, căreia I. I. Buligan îi adaugă La prăşit şi câteva Descântece de 
Vetrice28.

Nicolăescu Plopşor semnează articolul Geofragia la noi29, în care ne vorbeşte 
despre un vechi obicei şi despre acei „geofragi” sau „mâncători de pământ”.

Profesor şi preot Gh. F. Ciauşeanu întocmeşte un studiu comparat, intitulat 

20 Iordan Datcu, op. cit. p. 218.
21 Ibidem, p. 218.
22 Revista „Suflet Oltenesc”, Anul l (1927), nr. 2.
23 Revista „Suflet Oltenesc”, Anul l (1927), nr. 7.
24 Iordan Datcu, op. cit. p. 218.
25 Ibidem, p. 218.
26 Revista „Suflet Oltenesc”, Anul l (1927), nr. 5.
27 Revista „Suflet Oltenesc”, Anul l (1927), nr. 2.
28 Revista „Suflet Oltenesc”, Anul l (1927), nr. 2.
29 Revista „Suflet Oltenesc”, Anul l (1927), nr. 4.



Evidențierea folclorului în revistele „Suflet românesc“ și „Suflet oltenesc“  |  355 

Superstiţiile30, iar N. Plopşor publică mai multe legende: Hărăborenii (auzită de 
la un bătrân din Schela, județul Gorj, în iulie 1920), Poiana lui Mihai sau Poiana 
lui Vodă, auzită de la bătrânul Gheorghe Schileru, Iulie 1921, Schela, județul Gorj.

Amintim în continuare despre povestea Dumnezeu, naşul dracului, culeasă 
de la llie Mirescu, de 70 ani, din Plopşor, județul Dolj, de N. Plopșor şi Basmul 
lui Dumnezeu, culeasă de elevul Dobrescu St. Ion din clasa a IV-a, Gimnaziul 
Principele Mircea, din Plenița, de la Fira Dumitraşcu în etate de 83 de ani, din 
comuna Vârtopu, județul Dolj. Ambele au apărut în numărul 4 al Revistei „Suflet 
Oltenesc” din anul 1927. Revista se încheie cu un fel de poveste, despre un duh rău 
care omoară găinile, poveste intitulată Ciuica găinilor31.

Din Nemoiu, județul Vâlcea, N. Popescu ne aduce câteva Frământări de limbă, 
precum: „Puţină pitrocitoare, pui ge pitpilicitoare”32. Găsim, de asemenea, Vorbe, 
de genul celor: „dacă nema puterinţă, la ce mai chichirez gâlceava?”

Remarcăm şi un Descântec de mâncătură, în numărul 5 al revistei, care „se 
descântă cu lână nechiuită”, după cum ţine să ne precizeze M. Popa. Următoarele 
numere ale revistei aduc, în primul rând, Balade şi Strigături.

Este reprodusă Voichiţa în mai multe variante şi balada Mircea. Strigăturile 
sunt semnalate la Branişte, județul Mehedinţi, la Vârtopu şi la Verbiţa, din județul 
Dolj. Remarcăm dintre acestea: M-a făcut mama băiat, Joacă lele ce ai juca, Nu 
te uita că joc rău, Cine pierde hora-n drum, Hai, Hai, Hai picioare moi, Bate-mă 
Doamne cu bâta, Frunzuliţă două paie, Cine joacă batista, Cine-n horă n-o juca, 
M-aş duce şi eu la nuntă, Sus opincă, Nu te uita la cojoc33.

Constatăm că toate aceste strigături poartă şi un titlu sugestiv. De remar-
cat că ultimele patru, semnalate mai sus, sunt culese din Călugăreni şi Pleniţa, 
judeţul Dolj. Ion Firănescu reproduce, în continuare, Din cântecile lui Radu de la 
Giubega34.

Articolele semnalate, în acest ultim număr, nu mai ţin de folclor, ci de anu-
mite evenimente, precum Mobilizarea din 1913 și Răscoala din 1907. Este reprodus 
şi un Cântec ostăşesc35.

În ultimul număr al revistei, Nicolăescu Plopşor notează: „Odată cu acest 
număr se încheie anul întâi al revistei noastre „Suflet Oltenesc”, a tovărăşiei fol-
cloriştilor olteni. Pentru numărul de Ianuarie 1928 redacţia nu posedă nici un 
manuscris. Întrucât o revistă nu poate trăi numai din culegerile unuia cum a fost 
cazul cu numerile din urmă, rugăm pe toţi tovarăşii întemeietori a trimite cât mai 
repede material pentru mai multe numere; altfel revista va apărea cu aceleaşi 
întârzieri ca în trecut, sau va fi nevoită să-şi înceteze apariţia. De asemenea ne 

30 Revista „Suflet Oltenesc”, Anul l (1927), nr. 4.
31 Revista „Suflet Oltenesc”, Anul l (1927), nr. 4.
32 Revista „Suflet Oltenesc”, Anul l (1927), nr. 5.
33 Revista „Suflet Oltenesc”, Anul l (1927), nr. 7.
34 Revista „Suflet Oltenesc”, Anul l (1927), nr. 8.
35 Revista „Suflet Oltenesc”, Anul l (1927), nr. 8.
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mai având nici sprijin bănesc de la unii tovarăşi, subiscălitul a trebuit să duc cu 
greu, mai mult de jumătate din cheltuelile tovărăşiei. De aceea înainte de a pune 
în lucru numărul pe noul an, rog pe toţi tovarăşii a răspunde dacă mai doresc a 
sprijini revista, vrând a şti temeinic pe ce ne putem sprijini în viitor. Răspunsurile 
vor fi comunicate Sfinţiei Sale Părintelui Teodor Bălăşel cârmuitorul nostru, iar în 
urmă se va lua o hotărâre”36.

Precum alte reviste din perioada interbelică care au publicat folclor, Revista 
„Suflet oltenesc” îşi aduce astfel, contribuţia valoroasă la transmiterea şi păstra-
rea folclorului românesc.

Concluzii
Cercetarea pe care am făcut-o asupra numerelor revistelor „Suflet Românesc” 

și „Suflet Oltenesc”, mi-a întărit ceea ce știam și credeam, și anume faptul că 
unele obiceiuri și tradiții se păstrează şi astăzi, dar au dispărut o bună parte dintre 
credințele la care se face referire în articolele acestor reviste.

Cele două reviste despre care am scris au fost apreciate încă de la început în 
presa vremii, pentru conținutul valoros, pentru varietatea problemelor abordate 
și nu în ultimul rând pentru valoarea profesională a celor care scriau în cele două 
publicații.

Chiar dacă cele două publicații nu au avut „viață lungă”, autorii articolelor de 
folclor erau implicați și în alte proiecte editoriale, ceea ce le-a permis să cerceteze 
și să publice în continuare folclor în diferite reviste, cum ar fi: Arhivele Olteniei, 
Oltenia, Vatra etc.

Cu toate acestea, deşi folclorul oltenesc a beneficiat de numeroase şi valo-
roase lucrări, prin cercetarea mea sper să fi adus şi eu o modestă contribuţie la 
valorificarea acestuia, deoarece timpul este cel care ne impune o permanentă 
evoluţie a tuturor lucrurilor.

Bibliografie
Iordan Datcu, Dicţionarul etnologilor români, Vol. III, Editura Seculum, Bucureşti, 2001.
(1925), nr.1 Revista „Suflet Românesc”, Anul I
(1925), nr.2 Revista „Suflet Românesc”, Anul I
(1925), nr.3 Revista „Suflet Românesc”, Anul I
(1925), nr.4 Revista „Suflet Românesc”, Anul I
(1925), nr.5 Revista „Suflet Românesc”, Anul I
(1927), nr.1 Revista „Suflet Oltenesc”, Anul l 
(1927), nr.2 Revista „Suflet Oltenesc”, Anul l 
(1927), nr.3 Revista „Suflet Oltenesc”, Anul l 
(1927), nr.4 Revista „Suflet Oltenesc”, Anul l 

36 Revista „Suflet Oltenesc”, Anul l (1927), nr. 8.



Evidențierea folclorului în revistele „Suflet românesc“ și „Suflet oltenesc“  |  357 

(1927), nr.5 Revista „Suflet Oltenesc”, Anul l 
(1927), nr.6 Revista „Suflet Oltenesc”, Anul l
(1927), nr.7 Revista „Suflet Oltenesc”, Anul l
(1927), nr.8 Revista „Suflet Oltenesc”, Anul l 





DROBETA, Etnografie, XXVIII–XXIX/2018–2019, p. 359–380

ROMANIAN LANGUAGE IN THE 
MAELSTROM OF SERBIAN POLITICS IN 

THE REGION OF EASTERN SERBIA

Slavoljub Gacovic

Abstract:In this study I present the assimilation policy that has been imple-
mented towards the Romanian population in the region of eastern Serbia at the 
time of the second and third assemblies of the Vlach National Council, with the 
emphasis that it began after the Second World War. The exponents of this policy, 
as in the nineteenth and twentieth centuries, were not the institutions of the 
Serbian authorities, but „vlachists” from the ranks of the Vlach National Council 
from 2010 onwards. That is why the Resolution of the Vlach National Council on 
the standardization of the „Vlach language”, which was based on the deception 
of the „vlachists”, linguistic ignorants and secessionists, by which the „Vlach 
language” became a special language in relation to Romanian, was based on 
the falsified opinions of two prominent scholars, professor Dr. Sasa Nedeljkovic, 
and Dr. Maxim Maximovich Makartsev. The statements of these two people that 
they did not participate in the alleged standardization of the „Vlach language” I 
present to the public. Also, I list the linguistic and sociolinguistic criteria that are 
necessary for the formation of a new language, which in the case of the „Vlach 
language” do not exist.
Keywords: Assimilation policy of Serbian authorities, Vlach National Council, 
Construction of „Vlachs”, „vlachists”, „Vlach language”, linguistic criteria and 
sociolinguistic criteria.

Cuvinte cheie: Politica de asimilare a autorităților sârbe, Consiliul Național 
Vlach, Construirea „Vlahilor”, „vlahiști”, „Limba vlahă”, criterii lingvistice și cri-
terii sociolinguistice.

The idea of constituting a „Vlach” national minority and standardizing 
the „Vlach language” began among the Communists after the Second 
World War

The idea of the Serbian authorities to form a „Vlach language” and constitute 
a „Vlach” ethnic group or nationality, or the „Vlach” national minority instead of 
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the Romanian in eastern Serbia, was not initiated by the second assembly of the 
National Council of the Vlach National Minority in 2010. It was initiated at the time 
of the communist regime, that is, after 1945. In order to prove this, I will not pre-
sent the opinions of some authors from sources that are so scarce on these issues, 
but I will use the official published archive documents.

Thus, in the report presented by Bogoljub Stojadinovic-Tane, a delegate from 
Pozarevac, at the founding congress of the Communist Party of Serbia (8–12 April 
1945), „of the 350,000 inhabitants, there are nearly 150,000 Vlachs... This is a group 
that speaks... the Vlach language. They speak exclusively the Vlach language in 
their homes ... Many women and girls, especially the old women in Zvizd, speak 
only Vlach and do not know Serbian at all...”1 We will stop the quotation here for 
a moment and say that nowhere in official documents before 1945, and this is the 
Population Census in the Kingdom of SCS from 1921 and the Population Census 
in the Kingdom of Yugoslavia from 1931, it was not said that there were 150,000 
Vlachs, nor was it recorded that they spoke the „Vlach language”. The Population 
Census of 1921 said that there were 231,068 inhabitants with native Romanian or 
Cincar language2, and in the population census of 1931 it was said that there were 
147,248 inhabitants with their native Romanian or Cincar language3. Therefore, 
it was not recorded in the state documents before the Population Census of 1948 
that there were „Vlachs” or that they spoke the „Vlach language”.

Bogoljub Stojanovic – Tane says in his report: „Their language is very poor. 
They may have 3,000 words... A large number of words is similar to the Romanian 
language... They do not have their alphabet... We asked if they can be conside-
red as a Romanian minority. But they are not.”4 Firstly, the language of „Vlachs” 
is not at all poor, as it can be seen on the website http://www.paundurlic.com/
vlaski.recnik/ in Vorbar: the online dictionary of the Vlach culture, by the number of 
words entered, and the last 4,931st word belonging to the basic fund was entered 
by Paun Durlic on July 26, 20185. Dragomir Dragic, according to many, an expert 
on the „Vlach” speeches in eastern Serbia, in the Romanian-Serbo-Croatian dic-
tionary by Dr. Radu Flora published by „Libertatea” in Pancevo in 1969, related 
only to the basic corpus (without foreign words), came to the following result: 
Letter A – 255 words, Ă – 3, B – 188, C – 468, D – 201, E – 13, F – 142, G – 149, H – 126 
(27 in „Vlach” speeches, because „H” is lost in common words), I – 126, Î – 284, J 
(Ž) – 31, K – 4, L–134, M –248, N–192, O–106, P–408, R–255, S–543, Ş (Š) – 87, T- 333, 
1 Vlasi u dokumentima Zaječarskog istorijskog arhiva: (1945–1999), ed. and preface by Slavoljub 

Gacovic, Zajecar, „Svetozar Marković” Public Library, 2014, 18.
2 Prethodni rezultati popisa stanovništva u Kraljevini Srba, Hrvata i Slovenaca 31. januara 1921. 

godine, Sarajevo, Državna štamparija, 1924, 4–5.
3 Dr. Wilfried Krallert, Die Gliederung der Bevölkerung des ehamaligen Jugoslawien nach 

Mutersprache und Konfession nach den unveröffentlichten der Zählung von 1931 (Nur für den 
Dienstgebrauch), Wien, Selbstverkag der Publikationsstelle, 1943, 3.

4 Vlasi u dokumentima Zaječarskog istorijskog arhiva, 2014, 18.
5 https://www.paundurlic.com/home.htm
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Ț (C) – 40, U – 88, V – 165, W – 4, Z – 107, altogether around 4,700 words of the basic 
fund. Concerning the conclusion that they do not have their alphabet, it is one of 
many deceptions. On the contrary, they have their own Latin alphabet, but they 
have not been given the opportunity to learn their mother tongue in the schools 
in eastern Serbia, and therefore their alphabet. I understand the question that 
the Communists asked themselves: „Can they (i.e.,”Vlachs”- S.G.) be regarded as 
a Romanian minority”, but it is not clear to me on which basis it was concluded 
that „they are not”.6

Stojanovic further states that: „This group (Vlach population – S.G.) inha-
bited ... our region (i.e. eastern Serbia – S.G.) even before the Slavs settled the 
Balkans. In a community with the Romanians, in one state, they lived only during 
the Romans and during the Turks, who held the Balkans. Since then, they have 
lived continuously in coexistence with the Serbs, and the development of the 
Romanian people had no influence on the development of the Vlachs in our 
region...”7 From this quotation, the following conclusions can be reached: „The 
Vlachs in eastern Serbia settled before the arrival of the Slavs to the Balkans, i.e. 
before the final settlement in 614, then that they lived in a state union with the 
Romanians as two separate entities, as early as at the Roman times, as well as at 
the time of the Turks, who held the Balkans, and since then, after liberation from 
the Turks, the „Vlachs” have lived „continuously in coexistence with the Serbs”, 
hence the „development of the Romanian people had no influence on the deve-
lopment of the Vlachs” in eastern Serbia.

First of all, let us clarify that the „Vlachs” could not have lived in today’s ter-
ritory of eastern Serbia before the arrival of the Slavs to the Balkans (614), beca-
use until the tenth century they had not still been mentioned in written sources 
as a separate entity. The „Vlachs” could not have lived in a state union with the 
Romanians during the Romans, because they were not there at that time. They 
were in an embryonic development as a Romanized population of the Balkans. 
Not to mention that the „Vlachs” are identified with the Romanians in the histo-
rical sources. Zeljko Brankov Musovic, in his book Genetics, History and Fairytales, 
which was published in 2018, brings three Latin sources: „1) 1534: ‘The Vlachs call 
themselves Romans now’ (Valachi nunc se Romanos vocant); 2) 1570: ‘The Vlachs 
who are named as Romans’ (Valachi, qui se Romanos nominant); 3) 1574: ‘Those 
who live in Moldova, Walachia and a part of Transylvania consider themselves 
descendants of the Romans and call their language romaneste’ (Ceux du pays se 
disent vrais successeurs des Romains et nomment leur parler romanechte).”8 
About the fact that the Vlachs and the Romanians are one and the same, one can 
indirectly learn from the text of Dositej Obradovic’s Letter to Haralampije (1783) 
in which he states that „the inhabitants of Montenegro, Dalmatia, Herzegovina, 
6 Vlasi u dokumentima Zaječarskog istorijskog arhiva, 2014, 18.
7 Vlasi u dokumentima Zaječarskog istorijskog arhiva, 2014, 17–19.
8 Željko Brankov Musović, Genetika, istorija i bajke, archive.org edition, Copyright 2018, 207.
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Bosnia, Serbia, Croatia, Slavonia, Sirmium, Backa and Banat (except the Vlachs), 
speak one and the same anguage.”9 So, the Banat Romanians are called Vlachs 
by Dositej, just as in eastern Serbia the Romanians are called the Vlachs. And now 
we return to Bogoljub Stojanovic again, who concludes that the Vlachs have lived 
continuously in coexistence with the Serbs (in the territory of eastern Serbia as 
well) only after the departure of the Turks”, which is also unacceptable because 
the Serbs lived in coexistence with the Vlachs at the time of the Vidin Despotate 
and the time of the Vidin Sanjak in today’s area of   eastern Serbia. This is evi-
dent in many Byzantine and Latin medieval sources, as well as Serbian medieval 
grants and laws, Turkish censuses of the fifteenth and sixteenth centuries, and 
legal regulations.

Romanian language in eastern Serbia in the maelstrom of 
Serbian politics and its exponent the Vlach National Council

We are witnesses that in the third millennium, Serbia is still a fertile soil for the 
formation of „new” national minorities and „new” corresponding languages, and 
it is obviously a unique world linguistic example, first of all, because in it, those 
who deal with linguistics, are not asked anything about language, or they do not 
want to participate, which is neither honourable nor professional. Unfortunately, 
only politicians in power and the adherent „Vlachs” decide on this. We can see 
that the native language of the Romanians, the so-called Vlachs of Eastern Serbia, 
was easily renamed as the „Vlach language” from the Romanian one.

Renaming any language, in our case Romanian (ľimba rumână, ľimba 
rumâńască, rumâńeșće) in the so-called. „Vlach” (limba vlaha/vlahă), is not expla-
ined. „Vlachists”, as linguistic secessionists and propagators of the new „Vlach 
language”, think that by renaming the Romanian language into the „Vlach” they 
got a special language compared to Romanian. Some „Vlach” writers, who chose 
the way of separation at the beginning of the 21st century, showed their deviation 
from the Romanian motherland with the view that the language is not relevant to 
them if they consider the motherland as the country in which they live, and not 
where their ancestors lived. If they truly believe that what they do is right, they 
should contact the Congress Library in Washington, or the ISO 629–2 Committee, 
to perform the international codification of the „Vlach” language. Perhaps, 
in their (un)measurable „knowledge”, the „vlachists” will be able to send such 
a request to the Committee one day, but they will surely get a negative answer 
with the explanation that „special codes are allocated on the basis of linguistic 
differences, not political or geographical.” It would not be a surprise, because 
there is a special linguistic code, for example, neither for „American English” 
9 Miloš Kovačević, Put srpskog jezika i pisma satkan od stranputica (Predgovor), in Jelica 

Stojanović, Put srpskog jezika i pisma, Beograd, Srpska književna zadruga, CVIII, book 726, 2016, 
XI.
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nor „Australian English”. The committee will not give „vlachists” even a „variant 
code” for the „version of the Romanian language spoken in eastern Serbia” beca-
use there is no „Vlach variant” of the Romanian language. Today’s space of eas-
tern Serbia covers two spatially large subdialects of the Dacoromanian dialect 
of the Romanian language: Banat and Muntenia-Olten, which extend far beyond 
the borders of Serbia, so there is no language specific in that space which could 
be considered a language variant, let alone a special „Vlach” language. A request 
to the ISO 629–2 Committee to give „a legal name for a non-existent language is 
the same as a request to IUPAC to enter a label for a non-existent chemical ele-
ment into the Mendeleev Periodic System.”10 (See: Jasmina Glisic’s speech at the 
National Vlach Council from December 24, 2013 at:http://www.paundurlic.com /
forum.vlasi.srbije/index.php?topic=1788.msg8204#msg8204)

According to Veselin Matovic, the renaming of a language in itself „does not 
necessarily produce a normative destabilization of the (Romanian – S.G.) lan-
guage, but directly causes the destruction of everything else: national conscious-
ness, value system, cultural pattern, model of social behavior, renaming of cultu-
ral heritage, history revision, in one word – essentially jeopardizes the entire exis-
tence of a people. [...] Actually, the renaming of a language, as well as the imposi-
tion of someone else’s alphabet to a nation, no matter where it came from, from 
the outside or from the inside, is a reliable sign of the intention to destroy that 
nation, if not physically, then – by denying its identity and inescapable alienation 
of its cultural heritage, to make it non-existent.”11 Moreover, the language of the 
„Vlachs” cannot be the sum of money that „vlachists” use in ethnic business with 
identity, because „language is the sum of the life and culture of a nation, and the 
development of language means height, poetry thought, spoken, written”,12 etc.

Language name – general principles, concerns and processes in the 
formation of the „Vlach language” in the area of eastern Serbia

To determine what is and what is not a language, different criteria are taken 
into account: „The most important are linguistic (systemic-linguistic – what is 
the grammatical structure of a given language, genetically – what is the origin of 
the language, what is its base, then the typology and communication – to what 
extent the language can be understood by the speakers of another language, 
i.e., the extent of comprehensibility is conditioned by similarities and differences 
between language systems)13, then sociolinguistic (language observed in the con-

10 www.sedmica.me/crnogorski-udzbenici-puni-falsifikata-fasisoidnih-poruka/
11 Veselin Matović, Ćirilica i latinogorica, Podgorica-Nikšić: Književna zadruga Srpskog narodnog 

vijeća, NGO Aktiv profesora srpskog jezika i književnosti, Nikšić, 2013, 167–168.
12 Isidora Sekulić, Govor i jezik, in Sabrana dela Isidore Sekulić, book 11, Novi Sad, Matica Srpska, 

1966, 118.
13 Maria Huțanu, Annemarie Sorescu-Marinković, Graiul vlah în școlile din Serbia răsăriteană: 
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text of society, language planning and language policy, where [in some cases] an 
important part is the ideological and political concept applied to language and 
language practice – which should originate, or be in coincidence, in agreement, 
or in ‘coherence’ with linguistic ones.”14 In his work Language and Culture Ranko 
Bugarski states that: „Languages [...] are classified according to their origin (gene-
tics), the space (area), the structure (typology), and the functions (sociolinguis-
tic).”, and „They are susceptible to synchronous variations (territorial, social, and 
functional), as well as constant diachronic changes at all levels of the structure.15 
Normally, the question arises: Where is the „Vlach language” in all of the above 
and what does it mean, imply, or cover? Any language, even Romanian speeches 
in eastern Serbia, which were renamed by „vlachists” (linguistic ideologists) 
into the „Vlach language”, „cannot be imagined in modern civilization practice 
without language planning, standardization and norms, that is, language sho-
uld be the product of a serious, scientifically based, professionally designed lan-
guage policy, adequate to the linguistic situation (i.e. in the field, S.G.), linguistic 
and sociolinguistic”16, which is in all respects opposite to what the „vlachists” do, 
such as primarius Dr. Sinisa Celojevic (gynecologist-obstetrician), Dusan Firovic 
(without profession), Slobodan Golubovic d’Pasujoni (physics teacher), Milena 
Golubovic (MA in ethnology/anthropology), Caslav Radukanovic (music teacher), 
Dragan Andrejevic (unfinished studies of art history17) and others.

The name of a language is primarily linguistic, i.e. a terminological issue, but, 
as it can be seen from numerous sociolinguistic studies, it can also be a political 
issue if a stable linguistic situation is not desired, as in the case of the Romanian 

provocări și perspective, u: Philologia jassznensia, An XI, Nr 2 (22), 2015, p. 2003: „From a linguis-
tic point of view, the Romanian-speaking community from eastern Serbia uses an archaic vari-
ant of the Romanian language and includes, in view of recent ethnological and ethnolinguistic 
studies, four dialect groups: Ungurjans, Carans, Munteans and Bufans. The Ungurjans have one 
speech very close to the Banat subdialect of the Romanian language, while the Carans spe-
ech has many elements in common with the Munten subdialect; the coexistence between the 
Ungurjans and the Carans led to a transitional Muntean speech, dominated by banat influences. 
One particular group constituted Bufans, who later settled in Romania and were now almost 
completely linguistically assimilated by the Ungurjans.”

14 Jelica Stojanović, Put srpskog jezika i pisma, Beograd: Srpska književna zadruga, CVIII, book 726, 
2016, 341.

15 Ranko Bugarski, Jezik i kultura, Biblioteka XX vek, book 147, Beograd, 2005, 12.
16 Jelica Stojanović, Put srpskog jezika..., 341.
17 On October 31, 2012 at www.nacionalnisavetvlaha.rs/language.html a text by Dragan Andrejevic 

was published with the following title: Language and alphabet as the most important features 
of Vlach’s national identity. In addition to pseudo-historical statements about the nation, about 
identity, etc., Andrejevic wrote about the „Vlach language”: „The cultural models network of 
a nation is reflected in language, while, on the other hand, language is what constitutes the 
essence of a nation. All interested linguists are invited as scientific workers to explore and study 
the speech of the Vlachs of Eastern Serbia within their scientific discipline. They are also invited 
to give their judgment on the speech of the Vlachs, but this does not give them the right to deter-
mine how the Vlachs will speak and write in their own language in mutual communication.”
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language and its renaming into the „Vlach language” in the area of eastern Serbia. 
Many authors of sociolinguistic studies say that the name of the language should 
be in accordance with the structural genetic code, i.e. the linguistic essence, then 
with traditional cultural identification and naming, as well as with scientific exper-
tise and finally the general social acceptance – and on the basis of everything sta-
ted above, language policy should be formed. However, the politics related to the 
renaming of languages among „vlachists” within the Vlach National Council does 
not have a foothold in any of the above factors.

First, structurally, genetically and typologically speaking, the region of the 
Vlachs in the territory of eastern Serbia fits quite nicely into the broader linguis-
tic area of the Romanian language, making its inextricable part according to the 
source and the structure of the language.

Second, nothing in the language plan, at least as far as the Vlach speeches 
of eastern Serbia are concerned, ends within the boundaries of present-day eas-
tern Serbia. As far as eastern Serbia is concerned, it is composed of different dia-
lects and speeches, and none of them is just so-called Vlach, as the „professional 
team” of the Vlach National Council, comprised of doctors of gynecology, physics 
teachers, ethnologists, anthropologists, musicians, teachers and other laymen 
without full studies, would like to present in some quasi-scientific presentations 
in the media (TV Istok – Salas, TV Fira – Zajecar, TV Bor – Bor and others).

Third, traditionally, the language of the Romanian-speaking population in 
the territory of today’s eastern Serbia has always been called rumâńeșće, limba 
rumânească (Romanian) with a foundation in the traditional naming.

Fourth, the general social acceptance implies that the language is called 
just as it has always been called in mutual communication among the Romanian 
speaking population of eastern Serbia.

Therefore, the name of a language cannot be changed depending on the 
environment and pressures, media and others, in which the issue of the language 
is „promoted”. Given the absence of scientific and historically clear substantiated 
criteria for giving different names to one and the same language, the name of the 
„Vlach language” is attempted to be justified and explained by national rights, and 
then to project a newly formed and newly developed linguistic situation on the 
historical plane and on the formation of a new „Vlach” national consciousness.

Explanations for the change of the name of the Romanian language in the area 
of   eastern Serbia are „completely unfounded and unrelated to the primary and 
basic postulates on which healthy, scientifically and culturally based language 
policy and language science are based”. What is most often heard, in support 
of the renaming of the Romanian language into Vlach is that „everyone has the 
right to call a language by their name”, which is a non-existent right in interna-
tional practice, except in the Balkans (Croatia, Serbia, Bosnia and Herzegovina, 
Montenegro). It was for the first time pointed out in practice by a wide circle of 
Croatian linguists, writers and cultural workers in the Declaration on the title and 
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position of the Croatian literary language in 1967. „Referring to this claim that has 
been repeated since the Declaration, Gröschel (2003: 164) points out: ‘It should be 
boldly stated that at the time of the 1967 Declaration there was an ad hoc fictional 
right. No UN or UNESCO Declaration of Rights, nor any regional Convention on the 
Protection of Human or Minority Rights (OSCE or the Council of Europe), menti-
ons such a right to self-identify the name of the language’”18, and accordingly, it 
should be emphasized that each language „has the right” to its own name, that 
is, it cannot be forced to accept another name, without any valid argument and 
criteria. If we could rename the name of a language without any argument and 
criteria, the Americans would be able to rename the English language, as would 
the Austrians do the same with German, Brazilians with Portuguese, Argentines 
with the Spanish language, etc.

Therefore, the applied right was that every nation has the right to call its lan-
guage by the „name of the nation”, however, relating to Jacobsen (Jacobsen 2006: 
319), Snjezana Kordic „reminds us that the imaginary right of a people to name its 
language is a misunderstanding of the relationship between the nation and the lan-
guage. Namely, there are so many peoples that speak the same language as other 
peoples, ‘that they should not be enumerated’, and therefore there are no reasons 
why the Vlach National Council and the ministries in Serbia, „should refer to some 
kind of non-existent right towards the nation (ibid). If a language was called by a 
nation, and several nations speak the same language, then there would be several 
names for the same language, which is unacceptable in science, because it suggests 
that it is a multiple language (Gröschel 2001: 175).”19 The decision to call a language 
by a nation would not be scientific, but a political decision, and such a „’[...] decision 
does not make a language. Similarly, a name cannot make one language out of mul-
tiple languages, or multiple languages out of one’ (Blum 2002: 153).”20

This is evident in many countries where, both in large and small nations, 
people do not call the language they use by „the name of their nation, but 
take the common and inherited name for the language”, and therefore, „there 
is no: Austrian, American, Australian, New Zealand, Brazilian, Cuban, Mexican, 
Argentine, Canadian”21 etc. but only English, Spanish and Portuguese. Not con-
sidering the proven scientific validity of the Romanian language, „vlachists” beli-
eve that members of any nation, including the „Vlach” national minority, should 
not be prohibited to call their own language by their national name – the „Vlach 
language”. And indeed, „vlachists” are right when they say that people should not 
be ordered or prohibited to call their language as they wish, but the arbitrary title 
or renaming by „Vlach” minority is not valid for the linguists, because the name of 
any language, even „Vlach” must be linguistically justified.

18 Snježana Kordić, Jezik i nacionalizam, Rotulus Universitas, Durieux, Zagreb, 2010, 121.
19 Snježana Kordić, Jezik i nacionalizam..., 121.
20 Snježana Kordić, Jezik i nacionalizam..., 110.
21 Jelica Stojanović, Put srpskog jezika..., 344–345.
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However, in Serbia, not only the Romanian language was renamed into 
„Vlach”, but also the Romanian national minority into „Vlach national minority”. 
This is the problem of the relation between the nation and the language and the 
name of the language, and the argument that „every nation has the right to call 
its language by its name [...] as well as the violent imposition of such a solution, is 
now viewed as a ‘language apartheid’”.22 That the nation is not „something natu-
ral and a god-given, with a congenial language”, is seen on the case of the forma-
tion of the „Vlach national minority” in Serbia. Although, if we accept that there 
is a „Vlach national minority”, as „vlachists” say, we need to ask ourselves where 
the „Vlach national majority” is, i.e. the „Vlach nation”, where the minority would 
come from by the very nature of things. In the above relationship between the 
name of the nation, i.e. national minorities, and the name of the language „the 
ruling elite (in Serbia – S.G.) make a false panic with the media that the nation will 
collapse”,23 i.e. the Vlach national minority, allegedly due to the overall romaniza-
tion24 of the „Vlach language”.

Snjezana Kordic, citing world-famous social anthropologists, such as Gellner, 
Ammon, Seton-Watson and Gardt, states that: „Research shows that nations are 
not created by themselves, but by states and nationalists” (Gellner 1991: 10) (in our 
case the Vlach National Council is in the hands of Serbian nationalists and „Vlach” 
sycophants – S.G.). The popular notion that ‘nations are a natural god-given form 
of classifying people ... is a myth’ (Gellner 1991: 77). Due to the spread of this myth, 
it is necessary to draw attention to the fact that nations are not created naturally, 
but are created by the activities of their members.”25 The Vlach national minority 
is formed by the Vlach National Council, which is in the hands of individuals from 
the ranks of the majority parties in power, SPS, SPP and others, and „’At times, 
it is not admitted by the very people or groups that are engaged in it’ (Ammon 
2000, 522) and whose task is to ‘make a nation within an independent state...’ 
(Seton-Watson 1977, 3).”26 So, from the Romanians, the so-called Vlachs in eastern 
Serbia, a „Vlach national minority” is being formed within the independent state 
of the Republic of Serbia, which, among other things, is considered by its leaders 
as their own motherland, which makes this minority a constituent nation/nati-
onal minority. Fortunately, the so-called Vlachs do not have their own state as, 

22 Jelica Stojanović, Put srpskog jezika..., 345.
23 Snježana Kordić, Jezik i nacionalizam…, 110.
24 On Sunday May 18 2009 at 10 PM on Politika website a text was published with the title „The 

Vlachs of eastern Serbia – From Assimilation to Romanianization”, saying that „with the story of 
romanization, Serbia is pushing its finger in the eye of a friendly country that it has never been 
in a conflict with. The story of romanianization comes from people with evil intentions, whose 
desire is to assimilate Vlachs – claims Zivoslav Lazic, president of the Vlach National Council. 
Lazic said that the efforts of ‘some in Serbia’ to prove that Vlachs and Romanians are two sepa-
rate communities are ‘xenophobic’”.

25 Snježana Kordić, Jezik i nacionalizam…, 184–185.
26 Snježana Kordić, Jezik i nacionalizam…, 184–185.
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for example, the Montenegrins, because, if they had, they would put the „Vlach 
language” (limba vlaha, limba vlahă) into their constitution, as the Montenegrins 
did. Although, in the opinion of the linguist Jelica Stojanovic, „the Constitution, as 
it is known, does not create a language, nor is the mere announcemet of the name 
of a language proof of its existence”27, nevertheless, in this case, the uninformed 
„vlachists” could have thought „declaring an official language is a sign that there 
is a language they speak”.28

Giving an example of Muslims, who managed to arise into the Bosniak nation 
with a desire to get the state, Zoran Cvorovic also warns the authorities of Serbia 
that this „Balkan legality should serve as a lesson when the state of Serbia takes 
measures to affirm the Vlach minority”, which corresponds to my thesis that 
„Vlachs”, who claim that their home country is the state of Serbia, could, as a con-
stituent people, who also have their „Vlach language”, ask for something more 
someday. Even the former Ambassador of Romania in Belgrade, Daniel Banu, 
emphasized that „the term Vlachs does not belong only to Romanians-Vlachs 
from Serbia, or Timok region, but to all Romanians in the Balkans to the Black 
Sea”, reminding the Serbian public „that the artificial division into Vlachs and 
Romanians, which is practiced in Serbia, is unacceptable”.29 But, I will say more 
on this on some other occasion.

In favor of the formation of new nations and national minorities out of 
nowhere, brilliant Snjezana Kordic explicitly says that „the nations are not given 
by the history: ‘nations – and, recent research prove this – are not simply ‘there’ 
as historical entities, but are made where they are wanted, they are ... invented’ 
(Gardt 2000a, 2). They are given by language: ‘The connection of a nation and 
the language of the nation is equally scarce in nature, as is the understanding 
of a larger group of people as being one nation’ (Wiesinger 2000: 525)”30. Kohn 
also states in his study that „There are many nations that do not have a separate 
language”31, but in Serbia, the artificially created „Vlach national minority” (and 
not only that one), must have the „Vlach language” as a separate language from 
Romanian, so that by no chance they would perform „romanization” of the so-
called Vlachs, say activists, purifiers and censors of the „Vlach language”.

Day and night, they watch over it, in case not to insert a Romanian word, i.e. 
neologism, but instead of „Vlach” words that, due to their ignorance, are otherwise 
lacking in the „Vlach language”, they can freely use Serbian words. Namely, the 
Board of Notification and Publishing of the Vlach National Council on May 11, 2011 
issues a Consent which states that „a unique conclusion and suggestion is made 
that words and notions that do not have a translation into the Vlach language are 

27 Jelica Stojanović, Put srpskog jezika…, 349.
28 Jelica Stojanović, Put srpskog jezika..., 349–350.
29 http://www.zajednica vlahasrbije.com/intervjudanijelanumart2013.html
30 Snježana Kordić, Jezik i nacionalizam…, 184–185.
31 H. Kohn, Die Idee des Nationalismus, Hamburg, 1962, 20.
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read in Serbian, not in Romanian” (Facsimile of Consent, No. 1), because in this 
way, in the opinion of „vlachists”, the serbization of the „Vlach language” will not 
take place, but if the Romanian language is used in some cases, then the romani-
zation of „Vlach” will be performed. But it is fortunate that the arbitrariness of the 
renaming of the Romanian language into the „Vlach language” in the area of   eas-
tern Serbia, which is valid only to the „vlachists” and the unenlightened people, 
is not valid for the linguists and philologists of the Serbian Academy. However, 
the great Serbian „patriot” Vlastimir Trujic, a doctor of political science from 
Timisoara, in the book of proceedings „The Anatomy of Romanian Politics”32, for 
linguists and philologists of the Serbian Academy says that they are „self-styled 
sages of the SASA” and that „they parrot about the ‘roman character’ of the Vlach 
language and people, although they themselves do not know a single word of the 
ancient or modern Vlach speech!”33

In order to point out the policy that is being implemented in the language of the 
Romanian-speaking population of eastern Serbia, I will present the existing resoluti-
ons of the Vlach National Council in the order they were adopted, and I will simulta-
neously try to analyze them in relation to linguistic and sociolinguistic parameters.

Falsification by „vlachists” during attempts to regulate and 
standardize the „Vlach” language at the time of the second and third 
assemblies of the National Council of the Vlach National Minority

Since the formation of the second assembly of the Vlach National Council 
(VNC), based in Petrovac on Mlava in 2010, it was often possible in the press and 
32 The editor of the aforementioned book of proceedings is Zoran Milosevic. He has brought 

together many Russian, Belarussian, Ukrainian and Serbian authors, like-minded people in 
promoting the unity of the Slavs, and against the survival of the Romanian people in Serbia, 
Ukraine, Belarus, Russia, Moldova, and even in Romania: Sanja Suljagic (Belgrade). Vladimir 
Korobov (Kiev, Ukraine), Tamara Semyonov Guzenkova (Moscow, Russia), Mikhail Borisovich 
Smolin (Moscow, Russia), Vyacheslav Anatolyevich Sodol (Transnistria, Ukraine), Biljana 
Stojkovic (Belgrade), Vladislav Gulevich (Moscow, Russia), Dmitry J. Muza (Donetsk, Russia), 
Vlastimir Trujic (Timisoara, Romania), Ilija Petrovic (Novi Sad), Dragoljub Petrovic (Belgrade), 
Zoran Cvorovic (Kragujevac), Misa Stojadinovic (Belgrade), Dragan Trailovic (Belgrade), Oleg 
Genadievitch Kazak (Minsk, Belarus), A.A. Koshakov (Nizhny Novgorod, Russia), Kirill Shevchenko 
(Minsk, Belarus), Oleg Rudolfovich Ajrapetov (Moscow, Russia), Nenad Blagojevic, Boris Subasic, 
Vlad-Marko Tollea, Jovan Pein (Temisoara, Romania), Slobodan Jarcevic and Sinisa Celojevic 
(Negotin). The website: https://eubd.edu.ba/prof-dr-zoran-milosevic-izabran-u-zvanje-akade-
mika/ cites the following: „On March 31 (2017) the Assembly of the International Slavic Academy 
from Moscow unanimously adopted the paper on the appointment to the title of academician, 
prof. Dr. Zoran Milosevic, Dean of the Faculty of Political Science at the European University of 
Brcko District (EUBD was founded in 2011). Professor Milosevic was nominated as an academic 
by a group of colleagues from Minsk (Belarus), for his extraordinary contribution to the study of 
the Slavic peoples, as well as for the active promotion of the idea of   Slavic unity.

33 Vlastimir Trujić, Srbi, Vlasi i Rumunija: od Vladislava do Nikole, u: Anatomija rumunske politike, 
prir. Zoran Milošević, Šabac, Centar akademske reči, 2017, 159.
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in the media to read and hear about the so-called „Vlach alphabet” and the stan-
dardization (regulation) of the so-called. Vlach language. Although much was said 
about it quite right after the Second World War (1945–1948)34, as well as in the 
Ministry of Human and Minority Rights35. After the formation, the Vlach National 
Council in the second assembly immediately began to work, and „during 2011, 
[...] it organized [...] several panel discussions and conferences on the subject of 
the Vlach language and the Vlach alphabet. A public discussion on the topic of 
the Vlach alphabet was organized, and after that, on January 24, 2012, the Vlach 
National Council adopted a Vlach alphabet in the Cyrillic and Latin variants, in 
equal use”36, we learn from the Resolution „on the standardization (regulation) of 
the Vlach language” adopted at the end of 2015.

But, about the activities of the Vlach National Council since its formation 
prior to the 2015 Standardization Resolution, we are informed by primarius Dr 
Sinisa Celojevic37 in his interview to Politika on February 1, 2012, in which he 
says that „they adopted the variant of the Vlach alphabet, previously adopted 
by the Executive Board of the Vlach National Council based on a draft by the Civil 
Association ‘Gergina’ from Negotin, and that it has five additional letters as com-
pared to the Serbian alphabet, characteristic of the Vlach language. These are the 
mute A and I, characteristic of the Krajina-Timok dialect, as well as Dz, Šj and Žj, 
which, along with the first two, are characteristic of the Branicevo-Homolje dia-
lect. The Vlach alphabet has a Latin and Cyrillic version, and it is based on the exis-
ting Vlach spoken language and is a good starting point for the nomenclature and 
standardization of the Vlach language, which [...] will be ‘worked on in the coming 
period’”, promises Celojevic, and „with the help of the reference institutions, such 
as the Serbian Academy of Sciences and the Faculty of Philology in Belgrade, we 
will continue to standardize the language spoken by (in the opinion of Celojevic 
– S.G.) the members of the Vlach national minority.”38 This was concluded at the 
session of the Executive Board of the Vlach National Council in Negotin as early 
as December 10, 2011. As stated in the interview given by Celojevic to „Politika”, 
members of the Civil Association „Gergina” „made a Vlach-Serbian phraseological 
dictionary, which in a professional way represents well-known expressions and 

34 Vlasi u dokumentima Zaječarskog istorijskog arhiva, 2014, 17–19.
35 Položaj vlaškog stanovništva”, in Vlasi u dokumentima Zaječarskog istorijskog arhiva, 2014, 

205–210.
36 h t t p : / / w w w . p a u n d u r l i c . c o m / f o r u m . v l a s i . s r b i j e / i n d e x . p h p ? t o p i c = 2 0 8 0 .

msg8881;to-piceen#msg8881
37 During this period he was the head of the gynecological-obstetric ward of the Health Center in 

Negotin, otherwise the president of the Vlach Democratic Party in Negotin and a member of 
the Executive Board of the Vlach National Council, then the chairman of the Board of the Vlach 
National Council for the official use of language and alphabet and the president of the „Gergina” 
NGO which deals with the preservation of the culture, language, tradition and customs of the 
Vlachs.

38 Politika, February 1, 2012.
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phrases, both among the Vlach and the Serbian population in this part of Serbia. In 
addition, the members of the Civil Association (“Gergina” – S.G.) are busy working 
on completing the Vlach-Serbian dictionary.”39 However, nothing was accom-
plished despite the strong promises and speculations.

In addition, the „Vlach language” as a teaching language, without serious 
studies in the field of grammar, vocabulary and spelling, was unacceptable for 
the Serbian authorities, and a solomonic solution was reached, by inventing the 
school subject „Vlach speech with elements of national culture”, not the „Vlach 
language”, in the education system in 2014 through the so-called mother tongue 
with elements of national culture, until the „Vlach language” is standardized. But, 
nevertheless, the NGO „Gergina” from Negotin and the Vlach National Council in 
Petrovac on Mlava, forestalled the so-called standardization of the „Vlach lan-
guage”, which was mentioned at the end of 2015 that it would follow in the upco-
ming period, and in 2013, for the subject of „Vlach speech with elements of natio-
nal culture”, which will be introduced into the educational system of the Republic 
of Serbia one year later, again before the famous „standardization”, they printed 
a textbook that was realized within the project „Affirmation of multiculturalism 
through inclusive education of the Vlach national minority” sponsored by the 
Foundation for an Open Society in Serbia. The textbook „ВУОРБА ШЙ КУЛТУРА 
ВЛАХА” with the subtitle „TEXTBOOK IN VLACH SPEECH WITH THE ELEMENTS OF 
NATIONAL CULTURE FOR THE FIRST GRADE OF ELEMENTARY SCHOOL”, was written 
by a young author Milena Golubovic, graduated ethnologist/anthropologist, and 
the publishers are: NGO „Gergina” and the Vlach National Council. The textbook 
was reprinted in 2014, but the publishers on this occasion were the Institute for 
Textbooks – Belgrade and the Vlach National Council – Petrovac on Mlava, and 
„the Minister of Education of the Republic of Serbia, by the resolution no. 650-
02–22/2014-06 of June 10, 2014 approved the stated textbook for publication and 
use in the first grade of elementary school.” This little venture, which will be herad 
through the centuries just like the great bells of the Notre Dame cathedral in Paris, 
has been signed by three doctors: Dr. Sasa Nedeljkovic, full professor at the Faculty 
of Philosophy in Belgrade at the Department of Ethnology and Anthropology; Dr. 
Milos Antonovic, associate professor at the Faculty of Philosophy in Belgrade at the 
Department of History (General History of the Middle Ages and auxiliary history); 
Dr. Maxim Maximovich Makartsev, Research Associate at the Institute for Slavic 
Studies at the Russian Academy of Sciences; MA Tatjana Drazilovic, an elementary 
school teacher who probably does not work anywhere and Danijela Pejcic, an ele-
mentary school teacher at „Stevan Mokranjac” in Kobisnica. None of the signato-
ries is a linguist or philologist, nor a member of the departments of Romance stu-
dies or Romanian studies at the faculties in Belgrade or Novi Sad, not to mention 
the elementary school teachers who signed the review. In particular, I point out the 

39 Politika, February 1, 2012.
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names of the two reviewers, prof. Dr. Sasa Nedeljkovic and Dr. Maxim Maximovich 
Makartsev, who, as we will see, in the correspondence with Paun Durlic, stated 
that they were not experts in the „Vlach language” and that they did not partici-
pate in the standardization of the „Vlach language”, as stated in the „Resolution on 
the Standardization of the Vlach language”, which was printed on October 23, 2015 
in the Official Gazette of the Republic of Serbia, no. 88. Milena Golubovic’s father, 
Slobodan Golubovic, a physics teacher, also took part, and, under the pseudonym 
d’Pasujoni, signed the book „I SPEAK VLACH = VORBĂSK RUMÎNJEŠĆE = ВОРБЈЕСК 
РУМЙЊЕШТЈЕ” published by the Vlach National Council and the NGO „Gergina” 
from Negorin. However, there was an error in the title, and the vigilant eyes of the 
Serbian patriots noted this, and the textbook, under the auspices of the „Open 
Society Foundation”, by the same author, had to be reprinted with the revised title: 
„I SPEAK VLACH = VORBĂSK LJIMBA VLAHĂ = ВОРБЈЕСК ЉИМБА ВЛАХĂ”. In the 
same year 2013, „VUORBARJ” was published, with the subtitle „VLACH-SERBIAN 
DICTIONARY”, which would for us the illiterate be, DICȚIONAR, that is, the dictio-
nary, signed by the same author, Pasujoni or Pasuljevic, i.e. Slobodan Golubovic, 
a physics teacher. It was said, on the occasion of the publication of this dictionary, 
that we can find „a defined standardized way of writing words in both dialects...” 
which basically is not true, because the norm, i.e. rules of writing do not exist, 
since the Grammar in which they could find the norm, i.e. the writing rules has not 
yet been written, let alone published.

But the VNC members did not stop there, and in 2013, they also printed the 
„The Grammar of the Vlach Language” by Nadica N. Jovanovic, who is an ele-
mentary school teacher. The publisher of this venture is again the Vlach National 
Council the NGO „Gergina”. And so indefinitely, teachers of physics, music and 
elementary school teachers, doctors of gynecology, unskilled/ungraduated art 
historians and graduated ethnologists/anthropologists who write textbooks and 
books on the „Vlach language” do their work, and this is still without an official 
Grammar, i.e. standardization of the „Vlach” language. What is even more inte-
resting, in all the textbooks or books that have been published so far, the „Vlach 
language” is not presented as a complete language, since all previous editions 
are always written in the so-called dialects of the „Vlach language”, which the 
„experts” of the VNC, I repeat, have called: the Krajina-Timok dialect and the 
Branicevo-Homolje dialect.

Since the VNC failed to obtain reviewers at the Serbian Academy and at the 
Faculty of Philosophy in order to fulfill the promised „standardization of the Vlach 
language” (except for those professors from the Department of Ethnology and 
History who are the reviewers of the textbook „Vuorba ši kultura Vlaha”), the 
Vlach National Council, instead of the listed reference institutions referred to in 
2011–2012, in the „Resolution on the Standardization of the Vlach language” at 
the end of 2015, states that the „Vlach National Council specifically refers to the 
opinion of the Academician of the Russian Academy of Sciences Maxim Maximovich 
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Makartsev, an expert for the Balkan languages, by which the Vlach language is 
considered to be a special language belonging to the group of Eastern Romance 
languages, as well as professional opinion of prof. Dr. Sasa Nedeljkovic, full pro-
fessor at the Faculty of Philosophy in Belgrade.”

It is understood that again on this occasion they use lies and deceit, to deceive 
those uninformed among us, but, to their misfortune, they were soon disclosed, 
thanks to Paun Durlic, the ethnologist at the museum in Majdanpek, who was 
not lazy, and in correspondence with the mentioned professor and the so-called 
Russian academician has come to the realization that in relation to the standardi-
zation of the „Vlach language”, the „experts” of the VNC used forgery.

Related to the part of the „Resolution on the standardization of the Vlach lan-
guage” mentioning prof. Dr. Sasa Nedeljkovic from the Department of Ethnology 
and Anthropology at the Faculty of Philosophy in Belgrade, Durlić sent him an 
email with the request that the mentioned prof. Nedeljkovic comments on the 
fact that the VNC mentions his expert opinion.

In the continuation of the topic I present a copy of Durlic’s e-mail40:

Here is the copy of the e-mail that was sent to Durlic by the distinguished 
professor Nedeljkovic from the Faculty of Philosophy in Belgrade.41

40 Translation from Serbian: „Dear colleague Sasa, I came into possession of a draft of the 
Resolution on the standardization of the Vlach language, prepared by the Vlach National 
Council for one of its following meetings, in which you are mentioned as one of the scientists on 
whose opinion the ‘National Council particularly relies’. I was more than shocked when I read 
this because I know all those in our country who deal with the Vlach language, and your name, 
at least until recenty, was not among them. That is why I would like you to comment on the 
issue, which is evident in the copy of the draft, but I would like your explanation to be formula-
ted as an announcement, so that it could be officialy published.” 

Best regards from your colleague, 
Paun Es Durlic, Majdanpek

41 Translation from Serbian: „Dear colleague Durlic, Here it the official announcement: ‘I was very 
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Considering that the Vlach National Council in its Resolution on the „stan-
dardization” of the Vlach language, at a key point, refers to the expert opinion of 
two eminent scientists, including the „Academician of the Russian Academy of 
Sciences” Maxim Maximovich Makartsev, who is by the creator of the Resolution 
on the alleged „standardization” considered to be „an expert for the Balkan lan-
guages” and who „considers the Vlach language as a separate language belon-
ging to a group of Romance languages”, it was not difficult for Durlic to come to 
his CV, to introduce him to the part of the Vlach National Council document in 

surprised when I found out that the Vlach National Council based its Resolution, amount others, 
on my ‘expert opinion’. I am flattered by the honour given by the Vlach National Council, but I 
must say that this is a misunderstanding. I am not a linguist, so I cannot give an expert opinion 
on the issue of the standardization of the Vlach language. Moreover, I do not speak the Vlach 
language. Although I have studied the Vlach community over the years, and always supported 
the efforts of its members to improve their position and fight for their rights, I cannot give my 
judgment on any attempt to standardize the Vlach language. I generally support the efforts to 
improve the issue of the Vlach language, but my support means little in a professional sense. I 
am ready to work with the Vlach community and the Vlach National Council, but my contribu-
tion is limited on anthropological and ethnological matters, not the linguisic ones. Probably 
my support to some of the members of the Vlach community to resolve the issue of the Vlach 
language was interpreted as my support to one particular solution. However, that is not a valid 
interpretation of my actions. There are multiple opinions on the issue of the Vlach language, i.e. 
what the Vlach language is, and I cannot take any sides in such a polemic because I am not an 
expert.

Best regards,
Sasa Nedeljkovic
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which his name was directly mentioned, from his vocation to his expert opinion, 
and to ask him to comment on this.

Here is the copy of Durlic’s reply from Makartsev.

And here’s Durlic’s translation of that answer for those who do not speak 
Russian.

Dear Mr. Durlic,
Although I do not know anything about the document that you state in your 

letter, I believe that there has been a misunderstanding about my scientific title. 
I am a researcher at the Institute of Slavic Studies at the Russian Academy of 
Sciences, but not an academician. I have never made any allegations about the 
status of the Vlach language in a political sense, and I cannot comment on anything 
about its relationship to any other language. In addition, I cannot comment on the 
resolution of the Vlach National Council, but I know that there are people who are 
well-versed in the Vlach language, they write books and textbooks in that language, 
and wish well to the Vlach community.

I must add that when I speak of the „Vlach language”, I use the autonym of 
the community, and the use of this definition is not a statement of the status of the 
idiom itself.

With respect,
Maxim Makartsev

The final epilogue is that the VNC at its session on September 26, 2015 adop-
ted the Resolution on the so-called „standardization”, which is based, as we have 
seen, on lies, and then published on October 23, 2015, in the Official Gazette of the 
Republic of Serbia (No. 88).
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From all of the above, we can conclude that the Resolution on the standar-
dization of the „Vlach language” was based on a deception by the irresponsible 
members of the Council that the Vlach language was supposedly a „special lan-
guage” because the Resolution makers falsified the opinions of two prominent 
scientists: prof. Dr. Sasa Nedeljkovic and Maxim Maximovich Makartsev, who, in 
their statements, denied to the owner of the Forum, Paun Durlic, that they had 
anything to do with the Vlach language, what is more, that they do not speak it, 
and the statements that the Vlach national council attributes to them, could have 
never been published, or even given in some other form!

For those who for the first time meet with the notion that the Vlach Council 
has about „standardization”, and especially for those who do not have anything 
to do with the true status of „Vlach” speeches in the whole area inhabited by the 
Vlachs, i.e. the Romanians of eastern Serbia (Rumâń, ńamu rumâńesc), I present 
a comment from Paun Durlic from his website.

The division of the „Vlach language” into two dialects that do not include even 
all the Vlach subdialects, or all the Vlach areas cannot be a teaching subject in ele-
mentary schools, because the „Vlach language”, according to the VNC definition, 
does not exist as a single language, because by some „linguistic” alchemy it is 
divided into two dialects: Homolje-Branicevo and Krajina-Timok.

Namely, it is clear to every person who even superficially knows eastern 
Serbia, that this division does not include all existing Vlach dialects, nor does it 
cover the entire area where the Vlachs live. Porecka Reka and Crna Reka remain 
outside this division, because these areas do not belong to either Krajina, Timok, 
Homolje or Branicevo, and at the same time their dialect also diverges from the 
Muntenia-Olten subdialect of the Romanian language spoken by Caran Vlachs 
in the east, which the VNC falsely calls the „Krajina-Timok” dialect, and from 
the Banat subdialect of the Romanian language spoken by Ungurjan Vlachs in 
the west, which the VNC falsely calls „Homolje-Branicevo” dialect. The speech 
of the Vlachs of Crna Reka cannot be classified in the so-called „Krajina-Timok” 
dialect because, due to a series of specific dialectical features, it differs from the 
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speech of Caran Vlachs in Timok near Zajecar, and, of course, from the speech of 
the Carans in Negotin krajina and Kljuc, so it is closer to the speech of the Vlachs 
in Porecka Reka and the Gornji Pek, or even more, the speech of the Vlachs of 
Porecka Reka makes a unique area of   the Banat subdialect, which is the transi-
tion between Muntenia-Olten in the east and Banat in the west! Unfortunately, 
these areas have remained outside of the „dialectological” map of the so-called 
„experts” of the Vlach National Council, as well as the areas of Mlava, Cuprija, 
Resava, Stig, Zvizd and Pomoravlje remained outside the illogical determinants 
of „Branicevo” and „Homolje”. Not less important is the fact that Homolje alone 
is not a unique subdialect area, because one group of settlements has the same 
subdialect as the villages in the areas of Porecka Reka and Crna Reka. Also, the 
area of   Crna Reka is dialectologically colorful, because there is a group of villages 
with elements of the Muntenia-Olten subdialect, as well as a small group with 
distinctive Banat lines in the speech.

As it can be concluded, the map of subdialects in eastern Serbia is colorful, 
not to mention the speeches of every village that have their specificities in the 
Muntenia-Olten speech zone in the east and in the Banat zone of speech in the 
west, and as such cannot be the subject of study in elementary school at a level 
of a standardized language, especially since a grammar book has not yet been 
written. In a word, the Vlach National Council has not even moved its finger yet, 
let alone turned words into deeds, except that it has printed books without a 
grammar, and without standardization, which is shame for them, and, unfortu-
nately, for the Romanian speaking population of eastern Serbia, which with its 
negligence and carelessness towards its own existence, spiritual and physical, 
will soon disappear from the territory of eastern Serbia.
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