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Riturile, datinile și obiceiurile, 
monumentele arhitecturale, arta populară, 
tradiția în general, ne vorbesc nouă celor 
vii, în numele celor dispăruți, stabilindu-
se astfel un sentiment de permanență, fapt 
care face posibil apariția conceptului că 
viața omenească formează o continuitate 
care transcede veacurile. Istoria, de obicei, 
credem că este o sumă de date și evenimente 
pe care și le reamintesc oamenii. Dar în 
realitate nu este vorba doar de oameni 
care își amintesc lucruri, ci de oameni care 
își făuresc și își trăiesc trecutul în prezent. 
Istorie este și decizia pe care o luăm în 
�iecare moment, deoarece școala (concept ce 
provine din cuvântul latin „schola”, derivat și 
el din grecescul „scheleion”, care se traduce 
„plăcere”), denumită pe bună dreptate 
„izvor de cunoaștere”, se alimentează cu un 
„set” de cunoștințe, considerate potrivite la 
timpul respectiv pentru instruirea tinerei 
generații, tocmai din acel „rezervor” istoric 
ce cristalizează toată cunoașterea, toată 
știința, tot ce s-a învățat de la începuturile 
omului.   Cu toate că țările lumii folosesc, la 

un moment dat, în școală seturi de cunoștințe 
asemănătoare ca și conținut, totuși popoarele 
sunt diferite unele de altele datorită vieții 
spirituale și speci�icului cultural al �iecăruia.

Spiritualitatea unui neam nu se poate 
cunoaște, la un moment dat, din observarea 
oamenilor sau a capacității intelectuale a 
savanților ori a oamenilor politici, ci din 
acțiunea în timp și spațiu a acelor ce au trăit 
în generațiile anterioare, care cu chemare 
și har au purtat în destinul lor exemplar 
rânduielile, obiceiurile și identitatea 
nației ca pe o pecete de spirit deschisă 
mereu creației de substanță. Memoria 
colectivă a unui popor cuprinde o preluare 
și o reînoire continuă a tradițiilor, valorile 
culturale sunt perpetuu create și recreate de 
�iecare generație determinând un sentiment 
de coeziune și de continuitate. Cunoașterea 
memoriei colective a �iecărei nații  favorizează 
dialogul dintre diferite culturi, fapt care, nu 
numai că ar �i o piedică în calea unor tendințe 
de destabilizare și dezarticulare a societății 
contemporane, ci pot garanta formarea unui 
climat de armonie, atât de necesar dezvoltării 

Identitatea culturală - memoria lumii
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sociale și economice la nivel macroteritorial. 
Astăzi, poate și datorită complexului 

proces al globalizării, pericolul cel mai mare 
este propaganda de la nivelul stereotipiilor, 
atunci când se manevrează iresponsabil o 
structură culturală fără o analiză temeinică, 
ci doar pentru că este la modă o idee a unor 
opinii prefabricate, care propagă grave erori 
de percepție a valorilor tradiționale, care ar 
putea duce la un dezechilibru cultural sau 
chiar la o lipsă de legitimare istorică. Pe de altă 
parte în dinamica culturală a unor popoare 
apar interpretări și reinterpretări care produc 
mari diferențieri ale culturilor speci�ice, 
date de religie, magie, relații parentale ori 
orientări politice. Se nasc astfel mișcări 
identitare care îmbracă forme dintre cele mai 
radicale prin care culturile tradiționale sunt 
mult exacerbate iar schimburile culturale 
sunt categoric respinse. Din aceste motive, 
în lumea de astăzi, se aduce în prim plan o 
schimbare a conceptului de identitate care 
trebuie rede�init împreună cu paradigmele 
centrate pe dialog cultural și toleranță. În 
contextul mondial actual a apărut conceptul 
de multiculturalitate fundamentat pe 
respectul diferenței modelelor culturale 
pe principiul dezvoltării în pluralitate, cu 
acceptarea valorilor universale și încurajarea 
reliefării identității naționale pentru a 
genera o proliferare bene�ică a schimburilor 
interculturale ce ar putea face posibil dialogul 
cultural și consensul intelectual. Patrimoniul 
cultural, la recomandările UNESCO, a fost 
clasi�icat în două categorii, patrimoniu 
material (orașe istorice, situri arheologice, 
muzee, bunuri mobile, artă populară și 
artizanat, vestigii industriale) cu indicații ce 
țin de producere, circulație și conservare și 
patrimoniu imaterial ce ține de un spațiu 
cultural în care există manifestări din sfera 
tradiției ( manifestări populare legate 
de limbă, muzică, literatură orală, dans, 
dramaturgie, mitologie, rituri și obiceiuri). 
Patrimoniul cultural imaterial ocupă un 
loc și un rol primordial în întreținerea 
și dezvoltarea în cotidianul globalizat a 

identității și diversității culturale, astfel 
încât protejarea sa a căpătat un caracter de 
urgență. 

Obiceiurile și meșteșugurile noastre 
tradiționale sunt acte de comunicare cu 
limbaj propiu, un limbaj activ, care pe 
lângă cantitatea de informații comunicată, 
cantitatea de acțiune este mult mai mare 
decât în orice act de limbaj verbal. Exprimarea 
verbală se îmbină cu cea muzicală și 
coregra�ică, cu cea gestică și mimică, cu 
virtuozitatea meșterului care modelează 
lemnul, lutul sau metalul, se corelează între 
ele cu valori morale și exprimări etice, 
vechi mituri și cunoștințe dobândite în 
succesiunea culturală a diferitelor epoci 
prin care acestea au trecut. Din acest motiv 
obiceiurile și meșteșugurile trebuie privite 
ca un tot, se cer cunoscute în profunzime, 
să nu se rețină numai la suprafață ceea ce 
este spectaculos și pitoresc, ci să se scoată 
în relief valențele adânci umane pe care 
manifestările tradiționale le conțin.

Iată su�iciente argumente pentru a 
înțelege de ce, în economia procesului de 
clădire a identității culturale, programul 
UNESCO a fost intitulat IDENTITATEA 
CULTURALĂ - MEMORIA LUMII.

Redacția
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Aceste1 rânduri nu se doresc a �i un 
articol, deși suntem în paginile unei reviste 
de specialitate. Aceste rânduri, scrise cu 
emoție și respect  pentru cititor, spun o 
poveste, povestea ansamblului ce poartă 
numele marelui doinitor hunedorean.

În aprilie 2002 pleca dintre noi, în mod 
fulgerător, Drăgan Muntean. A�lat în plină 
glorie a carierei artistice, iubit și apreciat 
de o țară întreagă, cel mai cunoscut artist 
hunedorean, lăsa în urma sa un gol imens în 
viața cultural-artistică a județului. Reușise 
însă, cu eforturi mari, să impună anumite 
standarde de calitate în ceea ce însemnau la 
acea vreme, spectacolele, marile evenimente, 
precum Festivalul Pădurenilor (acasă la 
Poienița Voinii) sau Serbările Naționale Țebea.

Un aspect extrem de important de 
subliniat este acela că județul Hunedoara 
nu avea un ansamblu profesionist ci 
doar ansamblurile de amatori de la Deva, 
Hunedoara, Brad și Orăștie (ansambluri foarte 
bune, cu oameni inimoși, instrumentiști, 
dansatori, soliști talentați dar nici unul 
organizat într-o formă juridică și cu statut de 
profesioniști). Ultimul ansamblu profesionist 
„Hațegana” din Hunedoara, se des�iințase în 
1992 după declinul Combinatului Siderurgic. 

 Astfel, marile evenimente se desfășurau 
cu sprijinul unor formule de acompaniament 
organizate de oameni valoroși care iubeau 
scena și folclorul: la Hunedoara Voicu Stănescu 
și Adrian Zselnyan, la Deva Ghiță Albu, Ovidiu 
Demea, Ionel Stoica iar la Brad Ionel Coza și 
Ovidiu Miheț reușesc să alcătuiască o fomulă 
orchestrală foarte bună, care ani de zile susțin 
acest domeniu, cu rezultate remarcabile, cu 
prezențe la nivel național în emisiunile de 
specialitate sau marile concerte din București 
unde Hunedoara este invitată.

1 Ciprian Nicolae Roman, Manager al Centrului de Cultură și 
Artă al Județului Hunedoara 

În acest context în 2013, Consiliul 
Județean Hunedoara, condus atunci de 
Mircea Ioan Moloț decide în�iințarea la Deva 
a Ansamblului Folcloric Profesionist „Drăgan 
Muntean” sub conducerea directorilor  
Cristian Fodor și Ovidiu Olari, dirijor prof. 
George Câlțea, coregra�ia Mircea Resiga. 
O idee extraordinară, dar greu de realizat. 
Primii trei ani până în 2016, au fost ani 
de încercări, de așezare, de experimente 
(recrutare și selecția dansatorilor și 
instrumentiștilor, primele achiziții de 
costume și instrumente, alcătuirea primelor 
scheme de suite coregra�ice și instrumentale 
etc.). S-au făcut primii pași în cei trei ani, 
dar insu�icienți pentru a vorbi despre un 
ansamblu profesionist în adevăratul sens al 
cuvântului.

Astfel, începând cu anul 2017 când 
este în�iințat Centrul de Cultură și Artă al 
județului Hunedoara, de către Consiliul 
Județean Hunedoara condus de Laurențiu 

„DRĂGAN MUNTEAN – simbol al Hunedoarei
Ansamblul Folcloric Profesionist „DRĂGAN MUNTEAN” – ansamblul 

hunedorenilor
Ciprian Nicolae ROMAN1
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Nistor și apoi de Mircea Flavius Bobora, 
Ansamblul Profesionist „Drăgan Muntean” 
devine secție a Centrului, manager Ciprian 
Roman, director artistic Ovidiu Olari.

 Pornind la drum în 2017 cu o nouă 
conducere, cu oameni tineri și entuziaști, cu 
un număr de doar 14 angajați (10 dansatori 
și 4 instrumentiști) au fost necesare măsuri 
și decizii care au îmbunătățit semni�icativ 
activitatea artiștilor.

Proiectul de management prezentat de 
Ciprian Roman cuprinde o serie de măsuri 
care în perioada 2017-2019 sub comanda 
directă a vicepreședintelui Consiliului 
Județean Hunedoara Daniel Andronache 
(un iubitor de cultură și un foarte bun 
organizator) sunt puse în aplicare astfel:

 - suplimentarea cu șase posturi de 
instrumentiști astfel încât să �ie realizat 
nucleul unei orchestre profesioniste, stabile, 
cu program de repetiții zilnic, cărora să 
li se alăture colaboratori ocazionali sau 
permanenți.

 - încadrarea tuturor artiștilor pe normă 
întreagă de lucru, reușind astfel stabilizarea 
oamenilor, a echipei și evitarea �luctuației 
de personal care punea mari probleme în 
coerența și e�iciența actului artistic. 

 - întocmirea unui calendar artistic 
(spectacole și concerte) astfel încât 
ansamblul să �ie prezent în fața publicului, 
pentru a putea �i cunoscut, pentru a-și putea 
prezenta munca depusă în sălile de repetiții.

 - organizarea unor evenimente în 
colaborare cu alte ansambluri de prestigiu, 
de tradiție, din țară precum „BANAUL” din 
Timișoara, „TRANSILVANIA” din Baia Mare, 
„DOINA GORJULUI” din Tg.-Jiu, „BALADELE 
DELTEI” din Tulcea, reușind astfel să se 
deschidă anumite linii de colaborare foarte 
importante pentru un ansamblu tânăr. 

 - participarea dirijorului, a 
coregrafului și a altor membrii din ansamblu 
la cursuri, schimburi de experiență, întâlniri 
de specialitate în țară, pentru cunoașterea 
altor zone folclorice, a altor stiluri de 
interpretare, cu scopul de a-și îmbogăți 
repertoriul.

 Aceste întâlniri au fost extrem 
de productive pentru instrumentiști și 
dansatori, stârnind un interes enorm în 
rândul lor, dornici de a cunoaște, de a învăța 
din vasta experiență a celor care activează 
în domeniu de 40-50 de ani. De foarte multe 
ori s-au deplasat în țară la astfel de întâlniri, 
din proprie inițiativă suportând costurile 
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din bugetul propriu, pentru că și-au dorit cu 
adevărat să devină profesioniști. 

 - achiziții importante și necesare 
pentru un ansamblu profesionist – costume, 
încălțăminte, instrumente, consumabile, 
aparatură de specialitate etc., astfel încât 
activitatea să se desfășoare în cele mai bune 
condiții. 

 - realizarea unor înregistrări audio-
video, suite orchestrale, suite coregra�ice, 
imprimări cu soliști de renume din județ și 
din țară, reușindu-se în doi ani de zile crearea 
unei arhive cu materiale valoroase din folclor.

 Toate acestea, au făcut din tânărul 
Ansamblu Profesionist „Drăgan Muntean” 
al Centrului de Cultură și Artă Hunedoara, 
o instituție cunoscută și apreciată la nivel 
național, prin munca și dăruirea unor 
oameni care de multe ori au considerat că 
această echipă este familia lor, bucurându-
se când sălile de spectacol au redevenit pline 
(toate spectacolele se desfățoară în prezent 
cu casa închisă). Participarea  ansamblului 
la marile concerte și spectacole în București, 
Timișoara, Iași, Tulcea, a făcut posibilă 

prezentarea județului Hunedoara sub o altă 
formă, a unui act artistic de calitate, apreciat 
și aplaudat de mii de oameni.

Iată, deci, că și județul Hunedoara 
se alătură astfel județelor cu tradiție în 
domeniul culturii tradiționale, studiat și 
promovat într-un mod profesionist, prin 
existența și prestațiile Ansamblului Folcloric 
Profesionist „DRĂGAN MUNTEAN”.

Nu știm ce vor aduce anii ce vin, care 
vor �i problemele ce trebuie de �iecare dată 
depășite, care vor �i viziunile celor ce se vor 
ocupa de acest domeniu delicat dar frumos, 
știm însă că în perioada care a trecut de la 
înființare și până în prezent, am pornit pe 
un drum corect într-o direcție bună, știm că 
aici în Hunedoara vom găsi mereu o sursă 
importantă de tradiție, autentic și frumos, 
cu elemente  unice păstrate din vremuri de 
demult, care trebuie păstrate și predate 
generațiilor viitoare. 

Mult succes dragi colegi!
Mult succes Ansamblului Folcloric 

Profesionist „Drăgan Muntean”! 
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Abstract 
This article emphasizes the role of today’s 

museum in the problems of the preservation and of the 
research of the Romanian cultural heritage. This paper 
underlines the museum collections that comprise 
objects that belong to the movable cultural heritage. 
Due to its mission, the museum has the privilege of 
situating itself in the vicinity of the traditional culture, 
but also it has the responsibility of researching and 
treasuring in the best conservation conditions the 
material that represents the traditional culture. In 
addition, this institution has the responsibility of 
presenting its objects from the collections as being art 
objects and with respect to each artifact’s identity. The 
museum has the duty of educating and of encouraging 
the public to keep in mind the cultural legacy.

Key words: cultural heritage, museum 
collection, preservation, conservation, integrity, 
treasure

 Tumultumul vieții secolului douăzeci-
și-unu,  încărcat de evenimente majore cu 
impact asupra noastră, ne face, pe unii dintre 
noi să privim cu nostalgie la viața din secolele 
premergătoare industrializării, perioadă în 
care s-a conturat speci�icul românesc. Ne 
atrage ideea vieții bazate pe relația directă 
cu natura, legată de derularea ciclurilor vieții 
din timpul anului. Ne încântă de asemenea 
frumusețea �irească și practicalitatea 
obiectelor produse atunci, azi intrate în 
patrimoniul cultural—realizate �iind, cele 
mai multe dintre ele în cadrul gospodăriei 
tradiționale, prin contribuția �iecarui individ. 
Obiectele create atunci îmbinau funcția, 
estetica și simbolurile menite să atragă 
binele, fertilitatea, să protejeze omul cu tot 
ce-i aparține, și să de�inească apartenența 
1 Florica Zaharia, prof. dr., director și propietar al „Muzeului 

Textilelor” Băița, e-mail: �lorica.t.zaharia@gmail.com;

creatorului la un anume grup social. Cu cât 
ne îndepărtăm mai mult de acele vremuri 
și trăim expuși la fenomenul globalizării și 
la schimbări radicale ale stilului de viață, 
cu atât ne va �i mai greu să ne întelegem 
patrimoniul creat de premergătorii noștrii. 
Din această perspectivă rolul muzeului de 
azi este crucial în prezervarea, conservarea 
și studiul patrimoniului lăsat nouă de către 
înaintașii nostrii. O altă misiune importantă a 
muzeului este aceea de a prezenta publicului 
acest patrimoniu prin programe structurate 
pe subiecte precise ce de�inesc speci�icul și 
misiunea �iecărei instituții. 

Patrimoniul cultural românesc 
existent în colecțiile din țară și străinătate

Muzeele și colecțiile din România, 
formate în prima jumătate a secolului 
douăzeci dețin majoritatea patrimoniului 
cultural românesc existent până la acea 
dată2. Multe dintre piesele din aceste colecții 
au fost achiziționate în timpul campaniilor 
de cercetare/colecționare in-situ, aducând 
cu ele și informația de proveniență, ceea 
ce facilitează mult munca de cercetare a 
specialiștilor din domeniu. 

În România există colecții private 
răspândite în toată țara, alcătuite încă din 
perioada comunistă. Majoritatea lor sunt 
organizate sub formă de muzee, cu sau fără 
statut aprobat.3 În mare măsură, aceste 

2 Printre muzeele majore din aceasta categorie se numără 
Muzeul Brukenthal, Muzeul Național de Istorie Naturală 
Grigore Antipa, Complexul Național Muzeal ASTRA, Muzeul 
Național al Satului “Dimitrie Gusti,” și Muzeul Etnogra�ic al 
Transilvaniei.

3 Muzeul Etnogra�ic Achim Emilian din Almașu Mare, 
Muzeul Radocea din Fagaraș, Muzeul Etnogra�ic Horea și 
Aurel Flutur în Chișcău, etc.

Rolul Muzeului în Prezervarea și Cercetarea 
Patrimoniului Cultural Românesc

                                                                                                              Florica ZAHARIA1

Muzeul Textilelor
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colecții au fost formate de către autodidacți, cu 
pasiune multă în special pentru patrimoniul 
rural, dar fără cunoștiințele necesare 
prezervării materialului colecționat. Multe 
dintre aceste colecții au în prezent serioase 
probleme de prezervare a artifactelor, 
datorită exunerii îndelungate a întregii 
colecții4 în spații neadecvate și la lumină, 
umiditate și factori poluanți necontrolați, 
expunerea pe suporturi din materiale 
neadecvate prezervării5, stresul �izic 

provocat de manipulare și expunere abuzivă6, 
atacuri biologice, și nu rareori din cauza 
intervențiilor de “înnoire” și “înfrumuțesare” 
a obiectelor7. Toți acești factori accelerează 
4 Repausul între perioadele de expunere este necesar pentru 

orice artifact, și obligatoriu pentru obiectele în a căror 
compoziție intră materiale organice. În perioada de repaus 
obiectele trebuiesc depozitate în spații special amenajate 
care să răspundă normelor curente de prezervare.  

5 De exemplu lemnul netratat, produsele compuse din 
lemn și asamblate cu adezivi (exp.: placaj, PAL,) suprafețe 
vopsite cu vopsele pe bază de uleiuri, etc. 

6 Un procentaj ridicat de deteriorare a obiectelor se produce 
printr-o manipulare incorectă și datorită expunerilor 
lipsite de respect pentru obiectul de colecție. Printre 
abuzurile frecvent întâlnite sunt: expunerea obiectelor 
de colecție în săli de conferințe și la alte evenimente 
unde spațiile de expunere sunt neadecvate; acroșări ale 
textilelor și costumelor prin �ixarea lor directă de perete cu 
cuie sau alte mijloace care produc deteriorări ireversibile.  

7 Curățirea abuzivă poate duce la pierderea patinei de 
folosință; vopsirea, lăcuirea, eliminarea fragmentelor 

degradarea artifactelor, degradare care 
poate �i imediat vizibilă sau acumulativă. 
Este imperativă implementarea unui cadru 
legislativ care să încurajeze educarea 
colecționarului din perspectiva prezervării 
și conservării materialului colecționat. Este 
de asemenea necesară creșterea numărului 
de conservatori și restauratori cali�icați 
care să răspundă necesității de prezervare 
și restaurare a diverselor materiale din 
colecțiile muzeale și private.  

În perioada post 1989, când muzeele 
românești s-au confruntat cu serioase 
probleme economice și cu diminuarea 
numărului de personal cali�icat, îmbogatirea 
colecțiilor acestora a stagnat. În schimb, se 
observă o creștere semni�icativă a colecțiilor 
private. Acestea sunt în general formate cu 
pasiune pentru o anumită grupă de obiecte, 
de către persoane cu sau fără o cali�icare 
adecvată pentru prezervarea patrimoniului. 
În general, acestă nouă generație de 

originale care necesită conservare și înlocuirea lor cu 
materiale noi, și alte intervenții neprofesioniste de acest 
fel duc la pierderea integrității obiectului. De cele mai 
multe ori aceste intervenții sunt ireversibile și aduc 
pierderi substanțiale ale valorii obiectului. 

Expunerea textilelor bidimensionale prin acroșare 
cu Velcro atașat pe latura superioară a țesăturii, și 
extinderea laturii inferioare pe platformă (piesele 

din fundal); expunerea pieselor de dimensiuni mari 
peste un suport metalic în forma de T (piesele din 
stânga imaginii). Detaliu din expoziția Lâna și Apa 
—Cergi și Pături Țesute și Împâslite din Regiunile 

Balcano-Carpatice, Muzeul Textilelor, 2019

Față de masă lucrată manual pe material și cu 
�ire produse industrial. A fost brodată de doamna 
Răican Mărioara Elena, din Deva, în jurul anului 

1970. Colecția Muzeul Textilelor, nr. 2020.52. 
Donație Răican Mărioara Elena
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colecționari înțelege importanța prezervării 
colecției și caută să se informeze în acestă 
direcție, sau cer sprijin profesioniștilor.8

Muzeele majore ale Europei și Statelor 
Unite ale Americii9 dețin și ele importante 
obiecte ale culturii românești. Îmbucurător 
este faptul că aceste obiecte sunt prezervate 
în condițiile ideale existente în majoritatea 
muzeelor mari ale lumii. Din păcate, rareori 
aceste muzee au personal specializat 
pentru patrimoniul românesc.10 Această 
situație duce la nefolosirea și necercetarea 
materialului românesc, și chiar la deaccesarea 
lui, adesea, înstrăinându-se în colecții private 
necunoscute. 

Procesul colecționării
Exceptând materialul arheologic, 

suntem într-o perioadă în care produsele 
perioadei preindustrializării se găsesc extrem 
de rar, iar cele produse în industria casnică în 
prima jumatate a secolului douăzeci dispar 
cu repeziciune, asemenea creatorilor lor. Este 
imperativă implementarea unui program 
de cercetare/colecționare in-situ, în care 
puținele obiecte moștenite din acea perioadă 
mai pot �i salvate de la deteriorare, și se pot 
achiziționa de la moștenitorii creatorilor lor, 
însoțite de informația de proveniență.

O alta categorie de obiecte care 
dispare fără să le dăm atenție, obiecte care 
par neatractive, chiar kitsch, sunt piesele 
produse manual din materiale industriale 
(coloranți și �ibre sintetice, plasticuri, etc.) 
Ele reprezintă perioada de tranziție de la 
industria casnică la perioada în care, cu mici 
excepții, obiectele sunt produse industrial. 
O mare parte dintre aceste obiecte au 

8  Colecția de obiecte din lemn Adina și Radu Dumitriu, 
colecția de costume și accesorii Marius Matei, colecția de 
textile din patrimoniul românesc și cel universal a Muzeul 
Textilelor, etc.

9 Printre muzeele care dețin obiecte românești sunt: Musee 
de L’Homme și Centre national d’art et de culture George-
Pompidou, în Paris; The Metropolitan Museum of Art, 
Brooklyn Museum, Museum of Modern Art și Maryhill 
Museum of Art, în Statele Unite ale Americii.

10 În general, aceste muzee nu au specialiști în arta 
tradițională produsă în mediul rural din fostul teritoriu 
comunist.

dispărut datorită schimbăriilor în modă, 
în stilul decorării interiorului locuinței, 
preferinței pentru produsele de import și 
datorită considerațiilor �inanciare. Din punct 
de vedere istoric, această grupă de obiecte 
este importantă și necesită atenție prin 
colecționarea obiectelor și consemnarea 
datelor relevante perioadei și tehnologiei lor 
de producere.

O apreciere a patrimoniului nostru 
cultural limitată la spațiul Românesc, 
ignorând interferențele cu alte culture este în 
detrimentul culturii noastre. Așadar, este de o 
importanță deosebită îmbogățirea colecțiilor 
din România cu obiecte din patrimoniul 
universal11. Acesta poate �i un process di�icil și 
costisitor în condițiile actuale ale marketului 
de artă, dar cu o strategie bine formulată și 
implementată legal la nivel național nu este 
un process imposibil. 

11 Comparativ cu colecțiile din țările Europei de vest și din 
SUA, în colecțiile din România se găsesc puține piese din 
patrimoniul universal. 

Piese tridimensionale expuse pe suport, în vitrină. 
Detaliu din expoziția Artă și Necesitate—Piese de 

Vârf din Colecția Muzeul Textilelor, Muzeul Textilelor, 
2018 
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Cercetarea patrimoniului cultural
Înțelegerea patrimoniului românesc 

implică cercetarea multidisciplinară și 
colaborativă, care se poate face în primul rând 
de către instituțiile culturale și de educație 
care posedă specialiști din diferite domenii și 
echipamentul analitic necesar cercetării. Din 

această perspectivă, muzeul este o instituție 
de vârf, care poate întruni mijloacele necesare 
cercetării stinți�ice, tehnologice, istorice și 
pentru experimentări practice. Cercetările de 
teren sunt de o mare importanță și urgență 
atâta timp cât generațiile născute în prima 
jumătate a secolului douăzeci încă sunt în 
viață. Ei sunt cei care au preluat informațiile 
referitoare la producția de artifacte și la stilul 
vieții tradiționale de la părinții și bunicii 
lor, cei care au trăit la sfârșitul secolului 
nouăsprezece și la începutul secolului 
douăzeci. Aceste informații se vor pierde în 
curând, ireversibil.  

Cercetarea patrimoniului cultural 
românesc în context global este de dorit 

ca o imediată strategie, deoarece limitarea 
interacțiunilor profesionale și sociale, 
precum și lipsa publicațiilor de specialitate 
într-o limbă de circulație internațională 
din perioada comunistă au dus la izolarea 
culturii românești de culturile învecinate, dar 
și de celelalte culturi ale lumii. Numărul și 
calitatea colecțiilor din România care conțin 
piese din patrimoniul universal este limitat.12

Progresul în direcția integrării patrimoniului 
românesc în cel universal este mult prea lent 
chiar și în perioada post-revoluție. Paralel 
cu procesul di�icil de formare a colecțiilor 
cu material din patrimoniul universal, 
este încurajarea pregătirii specialistilor pe 
culturi diferite și facilitarea interactiunilor 
profesionale a acestora cu institutiile 
culturale internationale care dețin colecții 
cu care se poate lucra. De asemenea, este de 
dorit formarea grupurilor de specialiști din 
comunitatea internațională care să participe 
la studiul paralel al patrimoniului cultural 
universal cu cel românesc.

Prezervarea și conservarea 
patrimoniului cultural

Manipularea, expunerea și depozitarea 
pieselor de colecție după norme și sub 
condiții environamentale optime este o 
responsabilitate majoră a �iecărui muzeu sau 
colecționar. Pentru a putea asigura condițiile 
necesare prezervării unei colecții, se impune 
cunoașterea caracteristicilor �izice și chimice 
a diverselor grupe de materiale ce formează o 
colecție. De asemenea, este necesară existența 
unui personal cali�icat care să răspundă 
cerințelor colecției, sau în cazul colecțiilor 
private se recomandă colaborarea cu 
profesioniști cali�icați pe materiale speci�ice.

12 O parte din muzeele naționale—Muzeul Național de 
Istorie Naturală Grigore Antipa, Muzeul Național de Artă, 
Muzeul Colecțiilor de Artă, Muzeul Brukenthal, Muzeul 
Național al Satului “Dimitrie Gusti,” etc., dețin piese din 
patrimoniu universal, în special din Orientul Apropiat 
și Orientul Mijlociu. Se găsesc puține piese din culturile 
Americii, Africii și din Orientului Îndepărtat. În 2017 a fost 
fondat Muzeul Textilelor (în Băița, județul Hunedoara) a 
cărui colecții de textile și instrumentar textil este alcătuită 
în procent de 60% din piese aparținând patrimoniului 
universal.    

Pânzeturi țesute din diverse �ibre celulozice în 
România, Japonia, Korea, Ucraina, Nigeria și Filipine. 

Detaliu din expoziția Textile—Artă și Necesitate. 
Piese de Vârf din Colecția Muzeul Textilelor, Muzeul 
Textilelor, 2018. Piese din colecția Muzeul Textilelor
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Normele internaționale curente 
de conservare încurajează respectarea 
caracteristicilor și a patinei istorice și 
de folosință a obiectului, și stabilizarea 
condiției obiectului printr-o intervenție 
minimă, non-invazivă. Practicile curente 
pun accentul pe măsurile preventive luate 
împotriva deteriorării colecției.13 Folosirea 
parțială a obiectelor din colecție corelată 
cu practica perioadei de repaus a obiectelor 
între expuneri și evitarea folosirii repetate a 
acelorași piese din colecție, previne stresul 
�izic produs prin manipularea frecventă și 
diminuiază procesul de degradare.  

13 Asigurarea temperaturii și umidității relative la parametrii 
care nu sunt favorabili dezvoltării microorganismelor 
și insectelor în spațiile de expunere și depozitare a 
colecției sunt necesare. În general o temperatură de 21⁰C 
și o umiditate relativa de 50%± 5% sunt defavorabile 
dezvoltării microorganismelor și a insectelor, dar acești 
parametrii pot �i mai scăzuți pentru anumite tipuri de 
materiale. Condițiile de mediu sunt suplimentate de alte 
măsuri printre care curățenia și veri�icarea periodica a 
condiției colecției sunt prioritare. 

Concluzii 
Existența patrimoniului muzeal 

are o importanță majoră pentru studiul, 
prezervarea și înțelegerea culturii noastre 
tradiționale. Prezervarea și studiul 
multidisciplinar al materialului muzeistic, 
precum și continua îmbogățire a colecțiilor 
trebuiesc făcute în primul rând de către 
muzee, dar și în colaborare cu alte instituții 
culturale sau centre de cercetare stinți�ică 
naționale și internaționale. Pasiunea și 
efortul colecționarilor privați de a forma 
colecții, în special structurate pe grupe 
speci�ice anumitor regiuni, tipuri de obiecte, 
sau materiale sunt de mare o importanță. 
Acestea ar trebui încurajate și susținute mult 
mai mult de către legislație și de instituțiile 
de cultură și cele administrative. Atât în 
muzeele de stat cât și în cele private este de 
dorit lărgirea grupurilor de specialiști care 
se dedică prezervării și muncii de cercetare. 
Trebuie continuat efortul alinierii la normele 
internaționale curente a dotărilor cu 
instrumentar analitic, spațiile de laboratoare, 
expoziții și depozitare a colecției, precum 
și a condițiilor de mediu asigurate în aceste 
spații.

 Este importantă continuarea efortului 
de integrare a patrimoniului românesc în cel 
universal. Printre multiplele acțiuni care pot 
susține acest efort, de o mare importanță ar 
�i complimentarea limbii române cu o limbă 
de circulație internatională în digitalizarea 
colecțiilor, publicatii, expozitii și programe 
educative.

Muzeul are prin misiunea sa privilegiul 
de a se situa aproape de cultura tradițională, 
dar are și responsabilitatea de cerceta 
și tezauriza în cele mai bune condiții de 
prezervare materialul ce reprezintă cultura 
tradițională, și de a prezenta piesele din 
colecțiile muzeale ca �iind obiecte de artă, cu 
respect pentru identitatea �iecarui artifact. 
Muzeul are datoria de a educa și încuraja 
publicul în păstrarea moștenirii culturale. 

Sac pentru lenjerie din Statele Unite, datat pe 
reversul piesei 1936. Pentru protecție pe durata 
expunerii, piesa a fost montată folosind metoda 
minimei intervenții de montare prin presiune 

între straturi de suport, alcătuite din materiale de 
conservare și Plexiglas cu �iltru UV. Colecția Muzeul 

Textilelor, nr. 2009.92
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Abstract:
Medicine has always promoted the idea that 

it is better and easier to prevent a disease rather 
than to treat it. This principle was also applied 
in the traditional village by the members of the 
community. One of the most important measures 
that the pădureni took for preventing illnesses was 
that of fasting and of celebrating the holidays. Fasting 
involved the exclusion of all the foods of animal 
origin (fats, meat and dairy) out of the daily diet. 
Celebrating a holiday meant, in general, the ceasing of 
all the work. The celebrations were held in order to 
ascertain the health of the people and of the animals, 
but also for the protection of the household’s integrity, 
including that of the crops against the unleashed 
forces of nature: storms, hail, tornadoes. The causes 
of diseases were diverse, but the most frequent were 
due to the non-compliances with the interdictions 
imposed by the tradition, in the villagers’ belief. The 
treatment prescribed for the healing of the man, in 
such a situation, was his enchantment (descântat). 
The repertoire of these magical songs that possessed 
healing powers was vast, proportional to the number 
of all known diseases. Each magical song had its 
own prop, that could differ from village to village. 
The prop elements used for enchantments that are 
worth mentioning are: water, charcoal, sewing needle, 
knitting needle, wheat straw, wheat ear, broom straw, 
basil straw, knife, axe, black thread, lard, etc. At the 
end of the magical song, the enchanted water was 
given to the ill person to drink, at least a part of it, the 
remainings being thrown on the house’s overhang, 
on the door’s hinges or on the cat. The magical song 
could be accompanied by some empirical medical 
procedures for the treatment of diseases. If none of 
these procedures succeded in treating the illness and, 
in the end, the man died, it was believed that that was 
his fate, decided at his birth.

Medicina  a susținut dintotdeauna că 
este mai bine și mai ușor să previi o boală 
decât să o tratezi. Acest principiu era aplicat 
și în satul tradițional de către membrii 
comunității. Între măsurile pe care le luau 
pădurenii pentru prevenirea îmbolnăvirilor 
un loc important îl avea „ținerea“ posturilor 
și a sărbătorilor, în primul rând a celor 
1 Rusalin Ișfănoi, dr. cercetător, Muzeul Satului București, 

e-mail: doinaisfanoni@yahoo.com; 

speci�ice calendarului popular, dar și a celor 
menționate în calendarul bisericesc, care de 
cele mai multe ori se suprapun peste primele.

Prin „ținerea“ postului se înțelegea 
excluderea din hrana zilei respective 
sau a zilelor, dacă postul era mai lung, a 
tuturor alimentelor de origine animală: 
grăsimi, carne, lactate. Prin „ținerea“ unei 
sărbători localnicii înțelegeau abținerea 
de la muncă, în primul rând abținerea de 
la muncile câmpului, de la cărăușie și de la 
unele activități practicate de femei în cadrul 
industriei casnice, cum ar �i: torsul, țesutul, 
cusutul. Sărbătorile erau ținute atât pentru 
sănătatea oamenilor, cât și pentru sănătatea 
animalelor, dar și pentru apărarea integrității 
gospodăriei, inclusiv a culturilor din câmp 
împotriva stihiilor dezlănțuite ale naturii: 
vijelii, grindină, tornade. Cu toate aceste 
precauții, totuși unii oameni se îmbolnăveau.

Cauzele îmbolnăvirilor erau diverse, 
dar cele mai frecvente se datorau, în credința 
localnicilor, nerespectării unor interdicții 
impuse de tradiție. O cauză foarte generală 
a�lată la originea unor boli era deocheatul. 
Simptomele omului deocheat sunt: durere de 
cap, indigestie, slăbiciune în tot corpul, lipsa 
poftei de mâncare, eventual, temperatură 
însoțită de halucinații, transpirații etc.

Deochiul era provocat de cineva dintre 
semeni, bărbat sau femeie din comunitate, 
care, printr-o simplă uitătură (privire) 
aruncată cu intenție rea, îmbolnăvea omul 
privit. Cel care deochea putea �i întâlnit 
oriunde, în universul satului: în drum, pe 
cărare, sau unde era o adunătură de oameni. 
Tratamentul aplicat pentru vindecarea 
omului deocheat era descântatul acestuia. 
Bolnavului i se descânta de către un 
cunoscător al descântecelor care putea 
�i un membru al familiei sale sau o altă 
persoană dintr-o familie vecină sau chiar mai 

CÂTEVA PROCEDEE ARHAICE DE ÎNGRIJIRE A SĂNĂTĂȚII 
ÎN SATELE PĂDURENEȘTI

Dr. Rusalin IȘFĂNONI1
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îndepărtată. În general femeile erau cele care 
cunoșteau descântecele, dar și unii dintre 
bărbați se îndeletniceau cu așa ceva.

Repertoriul descântecelor era destul 
de mare, proporțional cu numărul bolilor 
cunoscute. Întâlnim la pădureni descântece: 
„de Soare săc“, „de deochi“, „de pocitură“, „de 
obrincit“(in�lamație, rană, infecție, bube, 
buboane), „de argint viu“, „de mușcătură 
de șarpe“, „de speriat“ (la copiii mici), „de 
numărătoarea mare“ (pentru cei care trăgeau 
să moară și nu puteau, un fel de eutanasiere 
magică), dar și „de moroane“ (femeia care ia 
lapte de la vacă).

Fiecare descântec are recuzita lui, 
care poate varia însă de la sat la sat (Ținutul 
Pădurenilor are 40 de localități).

Între elementele de recuzită folosite 
la descântat menționăm: apa, cărbunii (de 
lemn), acul de cusut, acul de conci, andreaua, 
�irul (paiul) de grâu, spicul de grâu, �irul de 
mătură, �irul de busuioc, cuțitul, securea, 
maiul de lemn, ața neagră, slănina etc. Cu mici 
excepții, apa era întâlnită frecvent în practica 
descântecului. La �inalul descântecului, apa 

descântată era dată celui bolnav să o bea, 
cel puțin o parte din ea, iar ce rămânea se 
arunca �ie pe streșina casei, �ie pe țâțânile
(balamale) ușii sau pe pisică.

Redăm trei dintre descântecele culese 
de noi în Ținutul Pădurenilor, perioada 1975-
1985.

1. Descântec de deochi
A fost înregistrat în 1979 de la Moga 

Ana, din satul Alun, jud. Hunedoara, născută 
în anul 1911.

Drept recuzită, femeia a folosit un cuțit, 
un târș (o crenguță uscată), un ac și o cană 
cu apă în care a stins trei cărbuni de la vatra 
focului. Femeia s-a așezat pe scaun, față în 
față cu omul deocheat și, mestecând în apa 
respectivă cu târșul, a descântat:

 De-i �i deocheat de bărbat,
 Să-i pice pălăria din cap,
 De-i �i deocheat de femeie necurată,
 Să-i pice cosițele, 
 Să-i plesnească țâțele,
 Să-i curgă sângele.
 De-i �i deocheat de fată necurată, 
 Să-i pice cosițele,
 Să-i plesnească țâțele,
 Să-i curgă sângele.
 De s-o �i deocheat:
 Fața lui, mâna lui, 
 Plămânii lui, maiul (�icatul) lui,
 Rărunții (rinichii) lui,
 Nu mai coaceți,
 Nu mai răscoaceți,
 De azi înainte ’ntoarceți,
 Să rămână Ion limpezit și curat
 Ca Soarele luminat.
 Plecă pe-o cărare luminată,
 Se întâlni cu Maica Preacurată,
 Maica Preacurată luă deochituri 

bărbătești,
 Deochituri muierești,
 Deochituri de fată mare,
 Deochituri de moroni, de strigoni
 Și boală spurcată, boală înveninată,
 Deochituri de 99 de feluri.
 Le luă și le duse la răsărit,
 La răsărit îngenunche
 Și aco’ deochiturile le lăsă
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 Și de-aco’ veni cu leacul lui Ion,
 De la Domnul Hristos,
 La care bine mă rugai
 Și eu frumos:
 Dați deochituri înapoi
 Cum dă brazda după plug,
 Sloboziți gura pe mâncare,
 Sloboziți mâinile pe lucru,
 Trupul pe scuturare.
 Și vă risipiți voi, deochituri,
 Voi, ripituri,
 Pe la rădăcinile perilor,
 Pe la rădăcinile merilor
 Și la câmp părăsit, 
 Și la stână părăsită,
 Și la vase părăsite;
 Cu gura vă descântai,
 Cu su�letul vă su�lai,
 Cu mătură vă măturai,
 Cu acul vă potricălii  (a împunge),
 Peste mări vă aruncai,
 La fata de crai,
 Că aco’ vă așteaptă
 Cu făclii aprinse,
 Cu mese-ntinse,
 Aco’ vi-i casa,
 Aco’ vi-i masa,
 Aco’ vi-i cina, 
 Aco’ vi-i hodina,
 Că Ion nu vă poate hodini, 
 Nu vă poate conteni,
 Nu vă poate lumina!

În �inalul descântecului, femeia a făcut 
cruce peste bolnav, întâi cu crenguța de 
mătură, cu acul și a treia oară cu cuțitul. Apoi 
i-a dat lui Ion să bea apa din pahar. 

2. De Soare săc
A fost cules în 1979 de la Stăncoane 

Solomia, din satul Bătrâna, născută în 1907.
Recuzita: cană (ulcuță) cu apă 

neîncepută, în care s-a stins cărbune, și 
un pai de grâu. Mestecând cu paiul în apa 
neîncepută, femeia zicea descântecul.

 Ieși Soare săc
 Cu ceasul slab  (Satana)
 Și cu duhul necurat
 De la Pătru
 Și te du în pietrii săci,

 În ierburi întregi,
 În lemne neroditoare,
 Acolo să sălășuiești
 Și acolo să vecuiești,
 Pe Pătru sănătos să-l lași,
 Că Pătru nu te poate purta,
 Nu te poate așeza,
 Nici nu te poate hodini,
 Nici nu te poate adormi;
 De te-o �i luat din mâncare,
 De te-o �i luat din culcare,
 De te-o �i luat din gând,
 Din ciudă, din necaz,
 De te-o �i luat dimineața,
 De te-o �i luat la amiaz’,
 De te-o �i luat seara,
 De te-o �i luat la miezul nopții,
 Când te-o �i luat!
După ce a descântat, descântătoarea i-a 

dat bolnavului să bea din apa respectivă, iar 
ce a rămas o aruncat-o pe streașina casei.

3. Descântec de obrincit (buboni)
A fost cules în anul 1981 de la 

Poantă Solomia, din satul Runcu Mare, jud. 
Hunedoara, născută în anul 1925, 7 clase 
primare. Recuzita folosită: ață neagră și o 
bucată de slănină.

 Plecară oamenii negri,
 Pe cale neagră, 
 Cu boii negri,
 Cu carul negru;
 Să dusără oamenii negri 
 Cu plug negru, 
 La holda neagră,
 Cu boii negri,
 Cu plugul negru,
 Toate cele negre;
 Sămănară oamenii negri
 Grâu negru
 În holda neagră
 Și creștea grâul negru
 În holda neagră
 Și să coapsă grâul negru
 Și se dusără muierile negre
 Pe cale neagră,
 La holda neagră,
 Și secerară holda neagră
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 Și făcură snopii negri
 Și se dusără oamenii negri
 Cu femei negre,
 Cu pari negri
 Și puneau snopii negri
 Pe pari negri
 Și făcură clăni negre
 Și se dusără oamenii negri
 Cu carele negre, 
 Cu boi negri,
 Pe cale neagră,
 La holda neagră
 Și încărcară grâu negru
 Pe car negru
 Și se dusără oamenii negri
    Cu grâu negru,
 La șură neagră
 Și descărcară acasă grâul negru,
 În șura neagră
 Și luară oamenii negri
 Îmblăcii negre
 Și îmblăciră grâu negru
 Și vânturară oamenii negri
 Grâu negru în șură neagră,
 Se dusără muierile negre
 Cu ciurul negru
 Și ciuruiră grâu negru
 Și-l băgară în desagi negri
 Și se duseră muierile ăli negre, 
 Cu grâu negru,
 Pe cale neagră, 
 La moară neagră
 Și măcinară muierile negre
 Grâu negru,
 Pe moară neagră
 Și pusără făină neagră 
 În desagi negri
 Și se duseră muierile negre
 Cu făină neagră
 Și-o băgară în casă neagră
 Și cernură muierile negre
 Făină neagră,
 Cu sită neagră,
 În troacă neagră,
 Și muiară muierile negre   
 Pita neagră, 
 Aluatul negru,
 Sare neagră

 Și se acri pita neagră, 
 Se dusără muierile negre
 Și arsără cuptorul negru
 Cu lemne negre,
 Toate helea negre,   
 Dădură muierile negre,
 Pita neagră
 În cuptorul negru
 Și se coapsă pita neagră
 În cuptorul negru
 Și o scoasără muierile negre
 Pita neagră,
 Din cuptorul negru
 Și o pusără în casa neagră
 Pe masa neagră
 Și toate buboanele,
 Toate preboanele, 
 La prânz le chemară,
 Numai obrincitul lui Pătru
 Nu-l chemară
 Și el încă se mânie
 Și din rădăcină secă.
 (Ultimele șapte versuri se repetă de 

trei ori).
 Din graiul meu,
 Din cuvântul meu,
 Mai vârtos din mila lui Dumnezeu,
 Șărpe ară,        
 Șărpe grăpă,
 Obrincitul lui Pătru     
 Îl mâncă.
 (Ultimele șapte versuri se repetă de 

trei ori).
 Și o păsărea 
 Păstă foc sărea
 Obrincitul lui Pătru
 Îl săca.
 (Ultimele patru versuri se repetă de 

trei ori)
În timpul descântatului, femeia mișca 

un �ir de ață neagră deasupra bucății de 
slănină. În �inal, dădea slănina descântată 
bolnavului să se ungă cu ea pe locul infectat.

Am întrebat-o pe Poantă Solomia dacă 
se vindeca cel descântat, dacă-i trecea boala. 
Mi-a răspuns: „Îi trecea, nu-i trecea....“.

În cazul că omul bolnav nu se însănătoșea 
după ce era descântat, i se făcea în zilele 
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următoare un alt fel de tratament: se afuma cu 
fumul rezultat din arderea anumitor ierburi: 
iarba vântului, iarba spurcului, brei, sânziene 
etc. Se credea că puterea vindecătoare a 
acestor plante provine din faptul că ele au 
fost culese în anumite zile, considerate sacre, 
cum ar �i: Vinerea Sântoaderului, Ajunul 
Sângeorzului, Sânzienele, sau numai într-
un anumit timp din acea zi, din locuri a�late 
la o anumită distanță de sat. De exemplu, 
bolbotele, ierburile adunate de pădurence 
în Vinerea Sântoaderului, trebuiau culese 
dis de dimineață, până nu răsare Soarele, 
din locuri știute de bătrâni, care se a�lau la o 
anumită distanță de sat, anume acolo unde nu 
se mai aud cântând cocoșii din gospodăriile 
sătenilor. Puterea vindecătoare a acestor 
ierburi o da, în primul rând, sacralitatea 
timpului când au fost culese și a locului de 
unde au fost culese. 

Când nici acest tratament cu afumătură 
de ierburi nu dădea rezultate și boala se 
prelungea, se apela la vrăjitoare, care era 
de fapt tot o descântătoare, dar care locuia, 
de obicei, într-un sat mai îndepărtat, mai 
izolat și se bucura de un anumit prestigiu în 
zonă. Se considera că vrăjile, descântecele 
făcute de aceasta, au o putere deosebită 
asupra celui care a declanșat boala, adică 
o persoană dușmană care a deocheat, a 
blestemat sau a gândit rău bolnavului. 
Modul de intervenție a vrăjitoarei era mult 
mai complex și mai elaborat. În Ținutul 
Pădurenilor, cea mai recunoscută vrăjitoare 
pentru a doua jumătate a sec. al XX-lea a trăit 
în satul Ciulpăz, o localitate micuță cu vreo 
16 gospodării. Ea ghicea cauzele tuturor 
relelor care se abăteau asupra omului, 
inclusiv asupra omului bolnav, de aceea mai 
era denumită și ghicitoare. Astfel de cauze 
puteau �i blestemele, păcatele, farmecele etc. 
Prestigiul acestei vrăjitoare a depășit cu mult 
granițele ținutului, dacă avem în vedere că în 
anii 1980 veneau la ea, după cum spuneau 
consătenii, și „domni“ de la mare depărtare, 
tocmai de la Constanța, adică de la peste 700 
km distanță. 

O cauză specială care se bănuia că 

ducea la îmbolnăvirea unui mare număr de 
săteni, urmată de mai multe decese ce aveau 
loc într-o perioadă scurtă, în rândul tinerilor, 
a copiilor în special, o constituiau strigonii. 
După credința localnicilor, aceștia erau 
anumite persoane din sat, decedate, care 
�ie au fost predestinate de la naștere pentru 
așa ceva (se nășteau cu „căiță“ sau cu „oală“ 
pe cap), �ie că nu a fost respectat întocmai 
ritualul lor de înmormântare. Începând cu 
a treia noapte după înmormântare, acești 
strigoni ieșeau din mormânt luând înfățișare 
de câine, porneau pe ulițele satului; de cele 
mai multe ori luând viața animalelor, a vitelor 
mari, dar uneori și viața oamenilor. 

Prevenirea, pro�ilaxia unor boli 
epidemice grave, cum este ciuma (holera) 
se făcea tot printr-o practică magică, prin 
realizarea „cămășii ciumei“, căreia i se 
mai spunea „cămașă de boli“, la Lelese, 
sau „cămașă de izbândă“2, la Cerbăl cu 
precizarea că în acst sat această cămașă era 

2 Monica Brătulescu, Ceata feminină, în Revista de Etnogra�ie 
și Folclor, nr. 1, tom 23, editată sub egida Academiei 
Române, 1978, p. 41. 
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pentru morții presupuși strigoi.
Pentru a întrerupe seria de decese din 

rândul animalelor sau al oamenilor, care 
creau mare panică în comunitate, sătenii 
se întruneau și stabileau, mai bine zis 
presupuneau de comun acord, care dintre 
morții lor, îngropați de curând, s-ar putea face 
strigoni. Fiind stabilit decedatul în cauză, 
consătenii se duceau noaptea la mormântul 
lui, �ie că acesta era în cimitir, �ie că era în 
ograda gospodăriei, îl dezgropau, îl scoteau 
din groapă, îl puneau pe o scară și-l duceau 
în afara satului, unde îl tăiau bucăți, puneau 
o grămadă mare de crengi uscate pe el, peste 
care mai turnau și petrol, după care dădeau 
foc să ardă totul. 

În sensul celor de mai sus, redăm 
informația culeasă în anul 1980 de la 
Ticula Aron, din satul Goleș, născut în 1901, 
con�irmată de alți doi consăteni de vârstă 
apropiată, Ticula Petru și Preda Petru: „... și la 
Goleș se stricau morții, .... după ce a murit unul 
mai bătrân, Liuli, au mai murit vreo zece copii. 
Atunci oamenii l-au dezgropat, l-au împuns cu 
furcile, l-au ars, iar holera s-a așezat“. 

Tragem concluzia că strigonii erau 
foarte activi în timpul epidemiilor, �ie că 
acestea se răspândeau în rândul animalelor 
– avem exemplu cu armurarea neagră
(antrax) din satul Bătrâna, atunci când, după 
ce au murit mai multe vite mari, oamenii au 
dezgropat două femei înmormântate înainte 
de începerea epidemiei la vite, le-au scos din 
sat și le-au ars pentru a nu mai „strica“ și alte 
vite ale oamenilor. 

Desigur, paralel cu procedeele 
menționate, majoritatea bazate pe principiile 
magiei, pentru prevenirea sau vindecarea 
bolilor, pădurenii apelau la procedee 
religioase. Atât în rugăciunea de dimineață, 
care o zicea �iecare în șoaptă după ce se 
spăla, cât și în rugăciunea de seară, înainte 
de culcare, pe lângă „Tatăl nostru“, oamenii 
se rugau pentru sănătatea personală și a 
celorlalți membri ai familiei. În cazuri mai 
rare, dacă o boală grea ținea omul la pat o 
perioadă lungă, atunci familiile mai înstrărite 
chemau trei preoți pentru a face slujbă de 

maslu asupra suferindului, încredințați că 
după această slujbă bolnavul ori se vindecă, 
ori își dă duhul.

Pentru tratarea anumitor boli, pădurenii 
cunoșteau și aplicau unele procedee 
medicale empirice. Pentru gălbenare (icter), 
de exemplu, făceau o anumită tăietură cu un 
obiect ascuțit, adesea cu bricul, în fruntea 
celui bolnav, iar pentru entorse recurgeau la 
frecții și încercări repetate de a pune mâna 
sau piciorul celui suferind la loc. Printre 
unguentele folosite curent în astfel de situații 
se a�lau osânza de porc și unsoarea de bursuc. 
De cel mai mare efect se bucura osânza luată 
din Arminden.

Dacă nici unul din procedeele 
menționate nu înlătura boala și, în �inal, omul 
murea, se credea că așa ia fost ursit, sortit 
de la naștere. Această credință, rămășiță 
a culturii indo-europene, i-a determinat 
pe pădureni să respecte cu strictețe până 
în pragul mileniului III, unul dintre cele 
mai vechi ritualuri practicate la nașterea 
copilului: masa ursitoarelor. Despre 
ursitoare se crede că sunt zâne ale destinului 
şi vin la casa copilului a treia noapte după 
naştere pentru a-i ursi viitorul. De aceea, 
ele vor �i bine primite la casa copilului, unde 
moaşa acestuia le va pregăti o masă specială, 
cât mai îmbelşugată, pentru ca şi ele, care 
sunt în număr de trei sau de şapte, să �ie 
binevoitoare cu soarta copilului.

Glosar:

moroane“ (femeia care ia lapte de la vacă).
 țâțânile - balamale ușii
 târș - o crenguță cu frunze
moroni, strigoni - sta�ie, strigoi
a potricălii -a împunge
ceasul slab -Satana
obrincit - in�lamat, infectat
clăni- clăi
muiară - frământară
helea - celea   
bolbotele - ierburile de leac adunate
armurarea neagră - antrax
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ABSTRACT: When we talk about museums, our 
thoughts are �illed with the idea of cultural heritage, 
which represents the power of human creation, the 
objects being �illed with symbols and meanings. Also, 
museums are institutions that store the colective 
memory, being true “mirrors of life” that re�lect 
the historical realities from different periods of the 
evolution of humanity. Museums are classi�ied into 
different categories, one of them being etnographic, 
museum which are considered the archives of the 
nation’s history which includes the creations that 
emphasized the material and the spiritual life from 
a certain historical period. Therefore, the exhibitions 
within this kind of museums show the etnical aspect 
of culture and etnographic art that have contributed 
to the enrichment of both national and worldwide 
cultural heritage. That is the reason why we could 
view the etnographic museums as elements of 
national identity, as means of historical and patriotical 
education, of forming and developing the historical 
and national conscience and of storing the colective 
memory.

KEY WORDS: etnographic museum, cultural 
heritage, colective memory, cultural identity

Atunci1 când vorbim despre muzee, 
gândul ne duce la patrimoniu cultural, 
la puterea de creație umană, la obiecte 
încărcate de semne și semni�icații, la 
instituții depozitare ale memoriei colective, 
adevărate „oglinzi ale vieții” care re�lectă 
realitățile istorice din diverse perioade ale 
evoluției umanității. Deși, raportate la timpul 
istoric, muzeele în sens modern sunt de 
dată relativ recentă (sec. XVIII-XIX), aceste 
instituții au cunoscut o evoluție remarcabilă 
prin îmbogățirea permanentă a colecțiilor, 
prin specializare, prin modul, tehnicile 
și metodele de expunere și educație a 
publicului, prin utilizarea celor mai diverse și 
inedite metode de comunicare a informației 
științi�ice și muzeale, perioada contemporană 
caracterizându-se printr-o racordare 
1 Gherghina Boda, dr. cercetător - Muzeul Civilizației Dacice 

și Romane Deva, e -mail: ginaboda15@gmail.com;

extraordinară la public, la satisfacerea cât 
mai deplină a nevoilor sale culturale.

Muzeele, în cadrul expozițiilor sale, 
temporare sau permanente, expun secvențe 
de realitate istorică, amintiri din trecutul 
omenirii care aduc în atenție obiecte, imagini, 
documente, martori ai unor evenimente 
importante pentru o comunitate sau națiune. 
Specializarea muzeelor a adus în atenția 
publică și muzeele de etnogra�ie, considerate 

adevărate arhive ale istoriei unei națiuni, 
a realizărilor din domeniul vieții materiale 
și spirituale dintr-un anumit timp istoric, 
erijându-se în exponente ale speci�icului 
etnic al culturii și artei populare care au 
contribuit la îmbogățirea tezaurului cultural-
artistic nu numai al națiunii, ci și al omenirii. 
Aceste muzee expun diverse obiecte care ţin 
de ocupaţii, tehnică şi meşteşuguri ţărăneşti, 
arhitectură şi artă populară, tradiţii, obiceiuri 
etc., creionând astfel un portret etnografic 
al societăţii situată pe o anumită treaptă 
a dezvoltării sale, dar cu încorporarea 
acumulărilor milenare. Scopul acestor 
expoziții etnogra�ice este de cunoaștere 
a unei perioade istorice prin intermediul 
mărturiilor etnogra�ice, de înțelegere a 
nivelului de dezvoltare socială, economică 
și artistică a societății, de conturare a 
pro�ilului etnic zonal, de popularizare a 
realizărilor materiale, imateriale și artistice, 

MUZEELE DE ETNOGRAFIE, EXPONENTE ALE 
IDENTITĂŢII NAȚIONALE 

Gherghina BODA1
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a geniului creator și inventiv al oamenilor 
simpli din popor, multe mărturii etnogra�ice 
�iind anonime,  dar reprezentative pentru o 
anumită epocă și comunitate. 

În România, muzeele etnogra�ice au 
luat naștere și s-au dezvoltat ca instituții �ie 
la nivel comunitar, �ie regional sau național. 
Majoritatea zonelor au întemeiat câte un 
astfel de muzeu în vederea conservării și 
păstrării celor mai reprezentative obiecte 
etnogra�ice care con�igurează pro�ilul local 
sau regional al comunității respective. Acestea 
sunt exponenții cei mai reprezentativi ai 
memoriei locale, ai unei anumite cutume 
etnice. De aceea, multe s-au constituit ca 
reale muzee de istorie a civilizației.

Atunci când vorbim de etnicitate avem 
în vedere și aspectul identității naționale, 
astfel că legătura dintre muzeele etnogra�ice 
și identitatea națională este una profundă, 
de esență, care reprezintă caracteristica 
etnică a unui popor în cel mai elocvent mod. 
Aidoma muzeelor etnogra�ice, identitatea 
națională este un proces modern, început 
la sfârșitul sec. al XVIII-lea, dar care 
dobândește o deosebită importanță socială 
și politică în secolele următoare. Pentru a 
înțelege semni�icația profundă a conceptului 
de identitate națională este necesar a ne 
întoarce spre alte concepte, cele de națiune, 
patrie, patriotism. Acestea au fost de�inite 
de mulți specialiști de-a lungul timpului, din 
perspective şi abordări diferite. M-am oprit 
asupra concepției papei Ioan-Paul al II-lea, 
care îmbină în mod armonios abordarea 
religioasă cu cea științi�ică. El pornește de 
la ideea că etimologia cuvântului patrie este 
termenul pater, strâns legat de patrimoniu, 
privit ca totalitatea bunurilor moștenite de 
la strămoși, ceea ce conduce la identi�icarea, 
într-un anumit sens, a patriei cu patrimoniul. 
Așadar, „patria este moștenirea și, în același 
timp, este situația patrimonială care derivă 
din această moștenire; aceasta implică 
și pământul, teritoriul. Dar conceptul de 
patrie implică și valorile și conținuturile 
spirituale care alcătuiesc cultura unei 
anumite națiuni...Patria este bunul comun al 

tuturor cetățenilor și, ca atare, este și o mare 
datorie...în consecință, patria este o mare 
realitate. Se poate spune că este realitatea în 
serviciul căreia s-au dezvoltat și se dezvoltă 
în timp structurile sociale, începând cu 
primele tradiţii tribale” (Ioan Paul al II-lea, 
Memorie și identitate, București, 2005, pp. 
68-69). Iar „patriotismul înseamnă iubire 
pentru tot ce face parte din patrie: istoria sa, 
tradiţiile sale, limba sa, până şi configuraţia 
sa naturală. Este o iubire care se extinde şi la 
operele conaţionalilor şi la roadele geniului 
lor” (Ioan Paul al II-lea, Memorie și identitate, 
București, 2005, pp. 73-74).  

Termenul de națiune cunoaște de 
asemenea o extensie în timp. Dacă în Antichitate 
și Evul Mediu națiunea (natio) făcea trimitere 
la o comunitate cu aceeași origine, limbă și 
istorie, la începutul epocii moderne capătă 
două înțelesuri: unul etnic, adică un grup de 
oameni cu origine comună, și unul politic, ca 
purtător al suveranității (Mihaela Grancea, 
Al. Sonoc, „Considerații cu privire la procesul 
de formare a identității naționale”, în vol. 
Identitate și alteriatate. Studii de imagologie, II, 
Cluj-Napoca, 1998, pp. 7-9).

Astfel, termenii de patrie, patriotism 
și națiune converg spre cel de identitate 
națională, reprezentat extrem de elocvent de 
muzeele etnogra�ice. Din această perspectivă 
putem privi colecțiile etnogra�ice ca 
documente ale continuității (în formă, decor, 
tehnici și procedee de confecționare și 
funcționare etc.) și ale originalității culturii 
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populare românești. Între aceste colecții 
etnogra�ice o importanță deosebită prezintă: 
așezările și gospodăria ca documente ale 
permanenței și continuității și totodată 
ca produse culturale. Cercetarea acestora 
din punct de vedere economic, istoric, 
geogra�ic, politico-administrativ și etnic 
conduce la concluzia că, „pe de o parte, 
așezarea și gospodăria, ca fapte de cultură, 
sunt realizări ale colectivităților umane, 
iar pe de altă parte, în sensul că toți ceialți 
factori acționează într-un fel sau altul prin 
intermediul oamenilor”, relevându-se aici 
interacțiunea milenară dintre om și mediu, 
atât sub aspect material, cât și spiritual 
(Boris Zderciuc, „Așezările și gospodăria, ca 
document al permanenței și continuității”, 
în Revista Muzeelor și Monumentelor, nr. 
7/1980, pp. 32-33); arhitectura populară
cu tehnicile și materialele de construcție, 
cu întreg repertoriul motivelor decorative, 
care se erijează în dovezi ale continuității și 
originalității; portul popular, ca document 
al autohtoniei și continuității poporului 
român, elementele decorative (spirala, 
rombul, coarnele berbecului, stilizări ale 
unor elemente naturale, solare, astrale, 
zoomorfe și antropomorfe etc.), corelate 
cu existența și pe piese de alt tip decât 
cele etnogra�ice, demonstrează tocmai 
fenomenul de continuitate și originalitate. 
Trebuie amintită aici funcționalitatea 
portului popular care s-a adaptat permanent 
la activitățile sociale, acesta căpătând funcții 
magice, zonale, estetice, climatice, de sex, 
ocazionale, la mărci de grup, raportându-
ne totodată și la conștiința valorii etnice și 
patriotice a portului care, în procesul creativ 
a păstrat elementele tradiționale, autentice, 
dar a și adoptat unele împrumuturi, însă 
atent �iltrate (Tancred Bănățeanu, „Portul 
popular, document al continuității și 
originalității culturii populare românești”, 
în Revista Muzeelor și Monumentelor, 
nr. 7/1980, pp. 39-41). Nu trebuie uitat 
tezaurul de motive decorative populare, 
care prin stilizarea elementelor naturii, a 
aștrilor cerești, a plantelor și animalelor, a 

omului însuși, a captat și transmis o bogăție 
simbolistică de o valoare aparte, de�initorie 
pentru spiritualitatea românească; civilizația 
tehnică populară, adică mijloacele de muncă. 
Referitor la acestea, Simion Mehedinți 
spunea că „Dacă evoluția omenirii se leagă 
de unelte și de munca cu uneltele și dacă fără 
unelte, omul ar trăi și astăzi lanțul de �ier al 
instinctului, acela care vrea să-și dea seama 
științi�ic despre elementele civilizației unui 
popor și să cerce a-l caracteriza ca o variantă 
a omenirii, trebuie să culeagă cu cea mai 
mare îngrijre toate uneltele sale și anume, în 
exemplare autentice, care să poarte semnul 
muncii” (S. Mehedinți, „Caracterizarea 
etnogra�ică a unui popor prin munca și 
uneltele sale”, Academia României, Discursuri 
de recepțiune, XLVII, București, 1920, p. 18, 
apud Corneliu Bucur, „Cercetarea istoriei 
civilizației tehnice populare, condiție a 
optimizării expozițiilor de etnogra�ie pe linia 
demonstrării vechimii, continuității și unității 
civilizației și culturii, în Revista Muzeelor și 
Monumentelor, nr. 7/1980, p. 42). 

Toate aceste elemente prezente în 
colecțiile muzeelor etnogra�ice subliniază 
și totodată demonstrează caracterul de 
vechime, de autohtonie, de continuitate 
istorică și artistică, precum și de originalitate 
a culturii populare românești în raport cu alte 
culturi populare ale etniilor conlocuitoare 
sau ale altor popoare, ceea ce conduce în 
�inal la conturarea identității naționale.

Tocmai de aceea putem privi muzeele 
etnogra�ice ca elemente de identitate 
națională, ca mijloace de educație istorică 
și patriotică, de formare și dezvoltare a 
conștiinței istorice și naționale, de depozitare 
al memoriei colective.
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Abstract 
In the text below there are presented some 

of the activities that were organized by the Museum 
of Dacian and Roman Civilization from Deva, at the 
Exhibition of Local History and Ethnography from 
Brad in the last years, during the summer holiday 
season or during the week called ‘’A different school”. 
Those activities implied workshops or demonstrations 
of some local craftsmen and meetings with folk poets 
or persons that treasure and transmit the values of 
the traditional Romanian village. 

All those activities had as main goal the 
transmission of precious information regarding the 
traditional village and its everlasting values to the new 
generations. Therefore, the knowledge accumulated 
by the last craftsmen from the Brad region will not be 
forgotten.

Cu adevărat, timpul nu mai are 
răbdare… Trăim într-o lume în care toate se 
desfășoară pe repede-înainte. De multe ori ne 
simțim prinși într-un carusel al numeroaselor 
activități, solicitări, îndatoriri, care nu ne lasă 

timp pentru a respira în liniște, pentru tihnă. 
Suntem  într-un continuu dute-vino, într-o 
continuă  agitație, toate acestea �iind sporite 
mereu cu �iecare nou salt al tehnologiei.

 De aceea, uneori ni se face un dor 
nespus de gospodăria bunicilor de la țară, 
1 Cecilia Monica Dușan, muzeograf M.C.D.R. Deva, Expoziția deIstorie 

Locală și Etnografie   Brad, e-mail monicadusan@yahoo.com;   

înconjurată de nuci  cu umbră răcoroasă și 
înmiresmată, de coastele cu fânețe în�lorite 
în care țârâie greierii neîntrerupt, parcă 
torcând timpul încremenit al zilelor calde de  
vară. Ne este dor de cuptorul în gura căruia 
bunica scotea pâinile frumos rumenite, 
plăcintele cu brânză, mere, lobodă sau varză, 

pe care le înfulecam pe nemestecate după 
o zi de scaldă în valea dintre dealuri, de 
poveștile pe care bunicul ni le spunea cu glas 
molcom la gura sobei în serile lungi de iarnă, 
când satul întreg era ascuns sub cușme înalte 
de zăpadă, de mâinile îndemânatice ale 
aceluiași bunic, care meștereau ceva tot tipul. 
Din aceleași mâini se ivea ba o greblă, ba o 
coadă de coasă, ba un �luier, ba un jug frumos 
încrestat care să cuprindă grumazul boilor, 
ba un gard, ba o troiță, iar uneori mâinile lui 
înălțau chiar biserici cu turle ce spintecau 
văzduhul.

 Erau aspre și crăpate mâinile acelea, 
dar atât de îndemânatice și pricepute, încât 
uneori ni se păreau a �i nepământene. Și 
totuși, erau atât de mângâietoare și calde 
atunci când ni se așezau ocrotitor pe creștet, 
încât orice necaz sau durere ne dispăreau ca 
prin farmec…

 Mâinile acelea nu mai sunt. Au mai 
rămas prin satele pustii, dosite prin unghere 
pline de păienjeni, câte un jug ciuruit de cari, 

Ateliere, demonstrații, întâlniri 
la Expoziția de Istorie Locală și Etnografi e Brad

                                                                                               Cecilia Monica DUȘAN1
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câte o coasă cu �ierul ruginit sau câte o ladă 
de zestre cu lemnul putrezit și el, în urma 
ploilor ce se scurg prin acoperișul prăvălit. 
Și mai sunt și unele dintre bisericile acelea 
vechi de lemn… Câte mai sunt și câte vor mai 
dăinui… 

 Astăzi, mâinile noastre sunt obișnuite 
cu butoanele, cu tastaturile, cu imprimantele 
3 D. Rezolvăm totul mult mai repede. Suntem 
mai e�icienți, dar timp avem mai puțin, cu 
toate acestea.     

 Și totuși, dacă ni se face dor de 
mâinile destoinice ale bunicilor noștri, încă 
mai putem vedea astfel de mâini la puținii 
meșteri rămași în viață, care participă la 
târgurile organizate de unele muzee din țară. 
Sunt mâini care dintr-o cioată de lemn fac 
adevărate opere de artă, dintr-un bulgăre 
de lut obțin vase minunate, din �ire de lână 
covoare colorate, iar cu acul pe pânză scriu 
o adevărată istorie, cu semne de dincolo de 
veacuri.

 Și la Muzeul de Istorie Locală și 
Etnogra�ie Brad, care este o expoziție a 
Muzeului Civilizației Dacice și Romane Deva, 
în ultimii ani s-au organizat astfel de întâlniri 
cu meșterii populari, atâția câți mai sunt în 
zonă. Au fost întâlniri ale meșterilor cu cei 
care mai au nostalgia satului de altădată, 
cu cei care sunt curioși să vadă sau chiar să 
învețe unele dintre vechile meșteșuguri. 

 În marea lor majoritate, cei care au 
participat la aceste ateliere, au fost elevi  
de toate vârstele ale școlilor din municipiul 
Brad și din împrejurimi, însoțiți de cadre 
didactice, uneori de părinți sau bunici. Dacă 

la elevi se vedea emoția ineditului, la cei mai 
în vârstă era emoția reîntâlnirii cu bucuriile și 
frumusețile propriei copilării. Erau copleșiți 
de aducerile aminte, de imaginea bunicilor și 
a copilăriei petrecută la țară.   

 Deoarece ia a devenit în ultimii ani 
una dintre piesele regale ale artei populare 
românești, o emblemă și o carte de identitate 
a românilor de pretutindeni, o operă de artă 
admirată și căutată de specialiști dar și de 
omul simplu, am simțit că este oportună 
organizarea în cadrul muzeului a  atelierelor 
de cusături, pentru ca cei mai tineri să 
deprindă măcar un ABC al cusutului.

 Astfel, într-una dintre vacanțele de 
vară, sub îndrumarea doamnei profesoare 
Matei Ana, de la Școala Gimnazială ”Horea, 
Cloșca și Crișan” Brad, fetele de vârste diferite, 
au învățat cusătura ”în cruci” sau ”brânele”, 
cum se mai numea în zonă, aceasta �iind una 
dintre tehnicile comune de decorare a iilor, a 
ștergarelor, a fețelor de masă, a merindarelor, 
etc.

 O altă tehnică de coasere a iilor în 
zonă, a fost cea a cusăturii ”buciumănești”, 
”după scris”, sau ” înaintea acului”. Toate 
aceste denumiri de�inesc de fapt același tip 
de cusătură, pătruns în Zarandul de Munte, în 
special în satele din partea de răsărit a zonei 
Brad, după Primul Război Mondial, dinspre 
Abrud și Bucium.

 Sub îndrumarea doamnei Bufnilă 
Victoria, o mare maestră a iilor din zonă, mai 
multe clase de elevi, atât fete cât și băieți, 
ale școlilor din zona Bradului au învățat 
”cusătura înaintea acului” speci�ică iilor 
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buciumănești. Unii s-au arătat îndemânateci 
și pasionați, alții mai puțin, dar toți au 
părut interesați și chiar fascinați de modul 
în care se iveau pe pânza albă �lorile negre, 
sub mâinile îndemânatice și pricepute ale 
doamnei Victoria.

 Un alt atelier de vacanță desfășurat 
în ultimii patru ani la muzeu, pe parcursul 
unei întregi săptămâni, a fost cel în care 
participanții au deprins tehnici și cunoștințe 
primare de pictare a unei icoane pe sticlă, 
știut �iind că pictura pe sticlă este un alt 
meșteșug practicat de țăranii noștri, pe care 
ei l-au ridicat de nenumărate ori la stadiul de 
artă. 

 Timp de o săptămână, copiii s-au 
jucat cu vopselurile, au învățat să utilizeze 
culorile speci�ice icoanelor pe sticlă, au 
deprins modul în care ele se aplică pe 
această suprafață pretențioasă, dar și etapele 
principale de lucru la icoana pe sticlă. Unii 
dintre bunicii care i-au însoțit la ateliere, au 

asistat la întregul proces de pictare al unei 
icoane, uimiți și încântați, uneori încercând 
să vină cu sfaturi, după pricepere, în ajutorul 
nepoților. La �inalul atelierului, în �iecare an, 
am organizat o mică expoziție cu lucrările 
participanților.

 Tot în cadrul ”atelierelor de vacanță”, 
în vara anului 2016, l-am avut ca invitat, 
pe meșterul hârtier de la Muzeul Țăranului 
Român, Răzvan Supuran, �iu al locului. În 
cadrul atelierelor de obținere a hârtiei, 
desfășurate de-a lungul mai multor zile, 
participanții au primit valoroase informații 
despre istoria hârtiei, tipuri de hârtie, materia 
primă din care se poate obține hârtia, dar au 

lucrat și practic, copiii cot la cot cu părinții, la 
obținerea unor coli noi de hârtie, din deșeuri. 
Ineditul cunoștințelor și al deprinderilor 
dobândite au adus un număr din ce în ce mai 
mare de participanți. 

 Țara Zarandului a avut ca speci�ic de-a 
lungul timpului, numeroase sate specializate 
în diverse meșteșuguri: sate de vărari, de 
pietrari, de rotari, de �luierari, de olari, de 
dogari, de spătari, etc. Din păcate, toate 
aceste sate, astăzi cu o populație îmbătrânită 

și depopulate, au rămas fără meșteșugarii de 
altădată. Ici-colo, mai găsești câte un meșter 
de vârstă înaintată, care  să povestească 
despre ocupațiile de altădată, sau și mai bine, 
când uneori, același meșter  poate să mai facă 
câte o demonstrație practică.

 Satul Obârșa din comuna Tomești a 
fost unul dintre aceste sate specializate ale 
Zarandului. Centrul de olărit de la Obârșa 
număra în anii 30 ai secolului trecut .un 
număr de 194 de olari. Din păcate, astăzi doar 
Borza Petru, nonagenar și el, mai meșterește 
oale de toate mărimile și soiurile.

 În anul 2018, Borza Petru a fost 
oaspete al muzeului nostru, unde a făcut 
o demonstrație, pentru elevii școlilor din 
zonă a�lați în săptămâna ”școala altfel”. 
Le-a povestit despre cum se extrage și se 
prelucrează lutul, de câtă muncă și efort este 
nevoie pentru a obține pasta care se pretează 
prelucrării pe roată, de îndemânarea și 
exercițiul îndelungat necesare pentru a 
deveni meșter olar. 

 Câțiva dintre elevii participanți 
la demonstrații au intrat ”la roată” unde 
au experimentat  procedeul de obținerea 
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vaselor, �iind susținuți de aproape cu sfaturi 
din partea meșterului olar, astfel încât, au 
reușit să �inalizeze câte un mic vas, pe care, 
încântați l-au luat acasă.

 Un alt sat specializat a fost satul Juncu, 
astăzi Dumbrava de Sus, din comuna Ribița. 
În urmă cu ceva ani, peste o sută de familii, 
sau altfel spus, întreaga răsu�lare a satului se 
ocupa în perioada de iarnă cu confecționarea 

�luierelor, pe care le comercializau apoi 
în târguri pentru a-și suplimenta venitul 
modest. Și în acest sat, astăzi mai trăiește 
doar un singur meșter, Mateș Petru, în vârstă 
de 67 de ani.

 Tot într-o săptămână de ”școală altfel”, 
a poposit în sălile muzeului nostru, și Petrică 
a Dupului, cum i se spune în sat, pentru a-și 
expune numeroasele �luiere simple și duble, 
frumos decorate prin crestături cu cuțitul, 
dar și alte mici obiecte din lemn, realizate 
de el. Le-a povestit copiilor întregul drum 
pe care-l face lemnul de la stadiul de copac 
până la acela de �luier care doinește frumos, 
de câtă știință și migală are nevoie meșterul 
pentru a face lemnul să scoată sunete de jale, 
sau vesele, de joc.

 Ștefan Dorel din Blăjeni, meșter 
șindrilar, a fost un alt oaspete al muzeului 
nostru. Elevii l-au urmărit cu atenție, cum 
din lemnul brut, ajutându-se de uneltele 
sale, meșterul obține în scaunul de șindrilit, 
foițe subțiri de lemn, care vor înveli și vor 
acoperi, precum solzii de pește, acoperișul 
unor case ce încă mai păstrează arhitectura 
tradițională, așa cum este casa din satul 
Țebea, din curtea muzeului nostru.

 Una dintre ocupațiile importante 
ale locuitorilor din zonă, în trecut, a fost și 

aceea de obținere a aurului aluvionar din 
numeroasele ape curgătoare ce duceau la 
vale particule minuscule din prețiosul metal. 
O singură persoană din țară mai are astăzi 
autorizație de exploatare a aurului aluvionar. 
Ea se numește Georgeta Dulgheru, este 
geolog și locuiește în municipiul Brad. 

 Într-una din zilele anului ce a trecut, 
doamna Georgeta Dulgheru ne-a onorat cu 
prezența sa în spațiul muzeului. Elevilor 
a�lați și de această dată în săptămâna ”Școala 

altfel” le-a povestit despre viața căutătorilor 
de aur din trecut, legendele cu ”vâlva băilor” 
și le-a făcut de asemenea, o demonstrație de 
obținere a aurului aluvionar. 

 Participanții la acest atelier au fost 
extrem de curioși și interesați de procedeul 
respectiv, atenți la toate explicațiile invitatei 
noastre, pe care la �inalul expunerii, au 
asaltat-o cu o mulțime de întrebări.

 Veselie și bună dispoziție a creat 
întâlnirea elevilor cu poeta populară 
Cornelia Neaga din satul Crișan, comuna 
Ribița, care le-a recitat numeroase poezii 
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”în grai” din creația proprie, poezii pline de 
umor de cele mai multe ori, care valori�icau 
mai ales tradiții, obiceiuri și ocupații ale 
satului de altădată. Elevii s-au arătat extrem 
surprinși de numeroasele expresii în grai 
și regionalismele utilizate de poetă, care le 
revelau o parte necunoscută a limbii române, 
dar melodioasă și plină de savoare.

Foarte apreciate în �iecare an, au fost 
atelierele de încondeiere a ouălor și de 
bătut toaca, organizate la muzeu în cursul 
săptămânii premergătoare sărbătorii 
Floriilor. Elevii care au participat în număr 

foarte mare, alături de cadrele didactice, 
au putut să urmărească toate fazele de 
încondeiere a ouălor, dar și să-și decoreze cu 
ceară și vopsele, oul pregătit de acasă. Alături 
de muzeograf, la aceste activități a participat 
și Dușan Silvia ca invitat, specialist în arte 
vizuale, dar și bun cunoscător al tehnicii de 
încondeiere a ouălor.

Pentru a aduce o mai mare diversitate 
în activitățile muzeului, în anul precedent, a 
fost prezent la aceste activități și tehnicianul 
dentar Corina Bereș, care obține cu ajutorul 
frezei dentare, ouă gravate, de o mare �inețe 
și frumusețe artistică.   

În aceeași perioadă a fost amenajată 
și o mică expoziție cu ouă  ”împistrite”, cum 
sunt numite ouăle încondeiate în zonă, 
realizate de Monica și Silvia Dușan, dar și ouă 
de struț, emu, gâscă, rață sau bibilică, gravate 
de Corina Bereș.

La atelierele respective au participat nu 
numai elevi din zona Bradului, ci și din alte 
zone ale țării: Timișoara, Brașov, etc., ceea ce 
ne demonstrează că obiceiurile și ocupațiile 

speci�ice marilor noastre sărbători, suscită 
încă un interes deosebit, iar acest interes 
este pronunțat când vine vorba de obiceiul 
încondeierii ouălor, un obicei și totodată un 
meșteșug prin care țara noastră s-a evidențiat 
mereu. Ar �i păcat ca această deprindere să 
se piardă în anii următori.

Prin toate activitățile desfășurate la 
muzeu, am încercat să recuperăm o parte 
a trecutului nostru, pentru că ”Fără trecut, 
nu există viitor!”, cum spunea Machiavelli, 
iar națiunea română ar putea să ajungă în 
pragul disoluției, atunci când va pierde toate 
valorile neamului.

Înscriși cum suntem în cursa 
nebunească a globalizării și a ștergerii 
identităților naționale, cu dispreț pentru 
tradiții, istorie și orice alte valori cu speci�ic 
național, riscăm să pierdem orice legătură cu 
strămoșii, cu cei care au fost înaintea noastră, 
iar meșterii și poeții populari sau alți artiști 
ai artei populare românești, ca ultime verigi 
de legătură cu trecutul, vor pieri lângă noi, 
sufocați de indiferența noastră, fără să-și 
poată transmite mai departe cunoștințele 
străvechi.

Și așa vom ajunge și mai săraci spiritual, 
și mai pustii, căci, spunea Vasile Pârvan, ”Fără 
tradiție nu există cultură: nici omul simplu, 
nici geniul, nu pot crea nimic fără tradiție.”   
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Abstract
In the „Călușarul” story (written by Johann 

Plattner, in original being called „Der Kaluschär” and 
which appeared in the ,,Siebenbürgisch-deutsches 
Tageblatt” magazine, Sibiu 1930), translated from 
the German language to Romanian by the researcher 
Sanda Ignat the action was set in Dumbrava Sibiului, 
during the visit of the Austrian emperor Franz Joseph 
to Sibiu, between the 23rd and the 25th July in the 
year 1852. In honour of the monarch, that was staying 
under the crown of a secular oak tree, a parade was 
organized in which the main character of the story 
took part, the young Ion, well-known trainer and 
leader of the călușari – vătaf - (a squad of traditional 
dancers). Ion, during the dance, with an unseen 
movement supported himself onto his dancing stick 
and to the amazement and the admiration of those 
who were watching him he took a leap and jumped 
over the horses and the carriage of the emperor. When 
he landed he fell and he hurt his eyes, remaining blind 
for all his life.

Key words: Story telling, Emperor’s oak tree, 
călușari, vătaf, bells, guilders

Îl văzusem deja în anii timpurii ai 
copilăriei mele. Cam prin anii șaizeci ai 
secolului trecut3. Pe Orbu, acel român trupeș, 
cu coamă blondă bogată și cu privirile goale, 
de orb. Lângă podul peste pârâul Rossbach, 
pe drumul care urmează după Șura Mare, 
în zilele de târg. Lângă el o cruce, iar în față 
căciula de blană, cu deschizătura în sus, și 
�luierul ciobănesc. Su�la din �luier și apoi 
cânta, cu voce melodioasă, în cadența unui 
bard, aforisme din două versuri – „zicători”4, 
cum le spun românii. Cugetări despre tot 
felul de experiențe de viață, așa cum se aud 
1 Traducere din limba germană de Sanda Ignat, după textul: Der 

Kaluschär – apărut în cotidianul Siebenbürgisch-deutsches 
Tageblatt, Sibiu 1930, Nr. 17096; reeditat în volumul postum 
Johann Plattner, Stolzenburger Gestalten und anderes aus 
Siebenbürgen, selecție și prefață de Heinz Stănescu. București: 
ESPLA 1958 (și în ediția a doua: 1974). 

2 Sanda Ignat, cercetător la Institutul „Arhiva de folclor a Academiei 
Române” Cluj-Napoca, e-mail: sandaignat2014@gmail.com

3 Este vorba de secolul al XIX-lea (n. tr.).
4 În original în românește, dar cu ortogra�ie germană: 

„Sicaturi” (n. tr.).

destul de des în gura poporului român, care 
e înzestrat poetic. Una dintre aceste zicale 
mi-a rămas în minte:

Lumea asta e plină de păcate,
Unde mănâncă frate pe frate.

Apoi l-am revăzut pe când trecusem 
de cincizeci de ani, într-o zi de târg, toamna. 
Orbu îmbătrânise între timp. Ședea, în 
aceeași atitudine de mai demult, la intrarea 
spre piața mare de vite, �luierând din �luier 
melodii triste și cântându-și zicătorile în 
versuri. Tot cu același păr blond bogat, însă 
mai plin la trup. La intrarea în piața de vite, 
cânta din fluier și din gură pe șanțul străzii.

Târgul tocmai începea să se „împrăștie”, 
�iindcă era ora trei după-masa, iar oamenii 
începeau să își mâne vitele, vândute sau 
nevândute. Dughenele și barăcile erau 
pline de cumpărători, care își beau veseli 
aldămașul sau închinau un pahar de vin ori 
bere pentru o veche cunoștință, sau pentru 
una nouă. Multe �iguri impunătoare, sași și 
români, mulți oameni falnici și frumoși, așa 
cum se văd de obicei la târgurile din Sibiu: 
crescătorii de tauri și cai din Cincu și Cincșor, 
din Turnișor, dar mai ales vestiții negustori 
de cai din Noul Săsesc, cu armăsarii lor 
faimoși, frații König, cu chipurile roșii, 
corpolenți de la prea mult băut de aldămaș, 
cu căutături îndrăznețe și agere. Bogatul 
rășinărean Vidrighin, care ajunsese, dintr-un 
simplu cioban, un multimilionar, proprietar 
de pământ, de mori și de turme. Bine făcut, 
cu ochi șireți și pătrunzători. Alături de el, 
nevasta lui, șezând calmă și greoaie ca o 
săsoaică înstărită, cu bujori în obrajii plini.

În apropiere, pe marginea șanțului, 
orbul făcea să răsune melodii frumoase 
din fluierul mânuit cu dibăcie și își cânta 

Călușarul1

(1930)
de Johann Platt ner 

                                                                                      Trad. Sanda IGNAT1,2
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versurile. Și iată că se opri lângă el cunoscutul 
colecționar de rarități din Slimnic, Michael 
Schieb. Om înstărit, acesta achiziționa tot ce 
era oarecum deosebit și își făcuse un adevărat 
muzeu întro șură dublă, amenajată anume în 
acest scop: toate soiurile de �linte vechi și noi, 
săbii, pistoale, revolvere, uniforme, lacăte 
cifrate, binocluri su�late cu argint, uniforme 
de vânătoare cât pentru o orchestră ș.a.m.d. 
Și la acest târg adusese ceva din bogatul lui 
tezaur – chiar pe propriul său trup: o haină de 
piele în toate culorile curcubeului, cumpărată 
de la un neamț venit de la Riga, pantaloni gri 
bufanți, ca aceia de demult ai mercenarilor 
din Frundsberg, cu șezutul atârnând larg în 
jos; cizme lungi, îndoite la jumătate și legate 
sub genunchi cu o sfoară, cumpărate de la 
bătrânul Hans Keßler, bogatul măcelar și 
fabricant de salam. Cizme pentru vânătoarea 
de rațe.

Lumea asta e plină de păcate,
Unde mănâncă frate pe frate,

se auzi din nou din gâtlejul sonor al 
orbului. Cu multă deferență, colecționarul 
nostru își băgă mâna în brăcinarul lat, scoase 
o monedă de argint, o privi, întorcând-o 
pe toate părțile, și o așeză apoi, tăcut și 
meditativ, în căciula orbului. „Bogdaproste 
– Bogdaproste!”, îl auzii pe orb mulțumind. 
Darnicul personaj se îndrepta, gânditor, către 
piață.

A�lat cândva la o masă restrânsă și 
tihnită la niște țărani, povestesc celor prezenți 
întâmplarea, creionând imaginea interesantă 
a celor doi. „Ah! Ăsta-i Ion. Pe ăsta-l știe toată 
lumea!”, a strigat un țăran mai în vârstă. „Care 
Ion?” – „Mai multe nu știu despre el, în afară de 
ce a pățit când a venit împăratul la Sibiu. Asta 
a fost – da! – atunci când a venit împăratul la 
Sibiu, iar poporul a ieșit în alai înaintea lui în 
pădurea Dumbrava, la stejarul împăratului5, 
și cojocarii iau înfățișat dansul lor cu săbii. 
5 Este vorba despre vizita împăratului austriac Franz Josef 

la Sibiu, între 23-25 iulie 1852, ocazie cu care populația 
a participat entuziast la primirea sa, organizând o paradă 
în Dumbrava Sibiului. În timpul acestei parade, tânărul 
monarh a stat sub umbra unui stejar multisecular (n. tr.). 

Atunci veniră și doisprezece căluți6, cu 
haine albe ca neaua, cu zdrăngănele multe la 
picioare și cușme împodobite cu pene, și-și 
arătară meșteșugul de dansatori iscusiți. Iar 
acest Ion era vătaful lor. Ion arătă atunci o 
mișcare nemaivăzută: în mijlocul dansului 
se opinti pe cârjă și-și făcu vânt într-un arc 
mare peste caleașca împăratului, care era 
oprită alături. Numeroșii privitori amuțiră 
de uimire și admirație pentru tânărul vătaf 
și pentru săritura lui îndrăzneață. Însă el și-a 
plătit scump îndrăzneala. După scuturătura 
puternică ce i-a făcut bufnitura când a lovit 
pământul, și-a pierdut vederea și de atunci e 
orb și cerșește. Se spune însă că nu e sărac, 
ci că are chiar câteva case în oraș.” Atât știa 
bătrânul. Călușarii erau o ceată de dansatori, 

doisprezece �lăcăi români înalți și frumoși, 
care veneau mai demult în Miercurea Cenușii 
și jucau cu măiestrie pe la casele bogaților și 
prin piețe. Eu însumi iam văzut în 1868 în 
Piața Mică din Sibiu, jucând în fața casei lui 
Gligor Mathe, grecul. Purtau haine albe de 
in, căciula împodobită cu pene, panglici și 
�lori strălucitoare, cămașa lungă cu un brâu 
tricolor, frumos plisată, iar la picioare, sub 
genunchi, mai multe rânduri de zurgălăi. 
În mâna dreaptă țineau un baston alb, 
ornamentat cu tot felul de crestături, care 
le ajungea până la piept și pe care îl loveau 
de pământ în ritmul dansului. Dansurile lor 
vădeau o mare îndemânare și curgeau mereu 
într-o cadență uniformă, imitând perfect 
mișcările și salturile șefului lor, vătaful. 
6 Călușari. În original: „Kalutzen”.
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Și cu toată varietatea mișcărilor ritmate, 
a întorsăturilor și salturilor, acoperite de 
zdrăngănitul sutelor de zurgălăi, spectacolul 
lor părea să dureze aproape la nesfârșit, până 
când în ochii norodului nu mai rămâneau 
decât călușarii. La asta se mai adăugau și 
numere de bravură făcute de vătaf, cu mișcări 
supraomenești, de pildă statul în cap pe toiag, 
pentru ca apoi, fără să �i sărit, să revină în 

picioare printr-o singură balansare elegantă. 
De aceea erau considerați „necurați”, că adică 
ar �i avut un pact cu diavolul. Altfel de unde 
să �i provenit acest neîntrerupt tropotit și 
neîntrerupta săltare de pe un picior pe altul? 
Se spunea că au tot felul de doctorii secrete cu 
care își ungeau picioarele, și altele asemenea. 
Relicve ale breslei vechilor „salii” din Roma, 
care făceau parade festive pentru celebrarea 
primei zile din martie. Se vorbește și despre 
o reminiscență a răpirii sabinelor.

Și întotdeauna când treceam pe 
podul de pe pârâul Rossbach mă gândeam 
la cerșetorul blond și voinic, cu vocea lui 
melodioasă și privirile care nu spuneau 
nimic. Acum însă, după istorisirea acelui 
țăran, ele nu mi se mai păreau așa, ci îmi 
povesteau, într-o limbă mută, despre o mare 
zi de sărbătoare din Dumbrava Sibiului, 
anume ziua de 24 iulie 1852, despre 
tânărul și frumosul împărat Franz Josef, 
înconjurat de generali: arhiducele Albrecht, 
guvernatorul civil și militar al Ungariei, 
prințul Karl Schwarzenberg, guvernatorul 
Transilvaniei, contele și generalul Grünne, 
contele și generalul Bordolo, principele Țării 
Românești, Știrbei, în mijlocul generalilor 
și miniștrilor săi, trimis de suzeranul său, 

sultanul, ca să îl salute pe împărat. Despre 
tot poporul venit din împrejurimi în straie 
de sărbătoare și – despre un �lăcău român 
frumos, înalt și puternic, de 17 ani, vătaful 
celor doisprezece călușari, despre saltul lui 
record din timpul dansului în fața împăratului 
și despre bietul cerșetor orb, Ion.

Numele lui întreg era Ion Comanici, 
adică �iul lui Coman sau al cumanului, după 
cum am a�lat abia de curând, povestind cu 
�iul său, vizitiul caleștii nr. 18. Da, mi-a zis, 
tatăl său a fost un �lăcău frumos și puternic, 
ca nimeni altul din acest ținut. Și un călușar 
vestit. Dar nu ar �i orbit din cauza săriturii, 
ci abia mai târziu, în urma unui rămășag 
prea îndrăzneț. S-a legat că poate scoate cu 
gura de pe fundul unui ciubăr cu apă rece 
un săculeț cu 12 ducați. A făcut-o, dar atunci 
și-a stricat probabil nervii văzului. Cu banii 
obținuți dintr-o vânzare de oi, și-a cumpărat 
doar o singură căsuță, pe ulița caprelor, cu 32 
de guldeni. Dar chiar și pe asta a pierdut-o, 
căci un răuvoitor i-a dat foc. „Unde mănâncă 
frate pe frate...” Și după aceea a locuit în 
chirie. Apoi, pentru că vedea foarte rău, a 
găsit o slujbă la turma măcelarilor: trebuia 
să aibă grijă ca troacele vitelor să �ie mereu 
pline. Așa și-a păstrat pentru sine câteva oi 
și a strâns niște bani. Devenise cu totul orb și 
mâna oile doar din �luier. Un câine ciobănesc 
avea grijă ca oile să nu se rătăcească și le 
ferea de hoți. Odată a dus vreo trei sute de 
oi până în Valahia cu �luierul său și acolo le-a 
vândut pe 140 de „guldeni răi” (bancnote). A 
fost căsătorit de două ori. Prima dată când 
avea 32 de ani, deci la cincisprezece ani după 
serbarea în cinstea împăratului, cu o fată din 
Binținți, iar a doua oară cu una din Oarda, de 
lângă Alba. A avut patru copii, pe el și încă 
alți trei frați. A murit în 1922, în vârstă de 87 
de ani, așadar a trăit șaptezeci de ani ca orb. 
Primea de la împărat o pensie de trei guldeni 
pe lună. Așadar exista totuși o legătură cu 
orbirea de pe urma săriturii de la stejarului 
împăratului. Viktor Kästner7, poetul sas care 
trăise în acea vreme, pomenește în poezia 
7 Viktor Kästner (n. 1826, Cârța – d. 1857, Sibiu) – poet sas, 

cunoscut prin poeziile sale în dialectul săsesc.
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sa „Stejarul împăratului” și despre dansul 
călușarului în fața împăratului și despre 
marea îngrămădeală de oameni, care din 
pricina înghesuielii aproape că s-au strivit 
între ei, aproape că și-au ciocnit capetele.

Acesta a fost frumosul și puternicul 
călușar Ion Comanici, voinicul care la 17 ani 
era vătaf, iar apoi vreme de șaptezeci de ani 
a trăit ca orb, cântând zicători și mânuind 
�luierul ca nimeni altul. Fluierul trebuia să �ie 
robust, altfel s-ar �i zdrobit pe loc. Cum s-a 
întâmplat cu �luierul dublu pe care îl primise 
cândva în dar. De la prima suflare. Într-atât 
de puternic era pieptul său.

Lumea însă, cu oamenii ei, a rămas tot 
așa cum a cântat despre ea bardul orb, timp 
de șapte decenii:

Lumea asta e plină de păcate,
Unde mănâncă frate pe frate.

Despre autor:
Scriitorul și istoricul Johann Plattner 

(1854-1942) s-a născut în comuna Slimnic 
(germ. Stolzenburg), jud. Sibiu. A activat 

ca profesor la gimnaziul 
săsesc din Reghin și ulterior 
la cel din Sibiu. În 1897 
revine în satul natal ca 
preot luteran. Își descoperă 
de timpuriu talentul literar, 
dar începe să publice doar 
la maturitate. După ce, în 

1909, publică o comedie în care înfățișa abia 
disimulat pe unii consăteni de-ai săi lipsiți de 
scrupule în a-și spori averea, viața în Slimnic 
îi devine di�icilă. Atrăgându-și nemulțumirea 
celor vizați, pastorul Plattner se vede nevoit 
să se pensioneze după 15 ani de preoție, 
la vârsta de 58 de ani. Se mută la Sibiu, 
unde se dedică proiectelor sale literare și 
istoriogra�ice. În ultimele trei decenii de viață 
publică proză scurtă în limba germană și în 
dialect săsesc, dar și contribuții privitoare la 
istoria Transilvaniei. Ca scriitor, sa remarcat 
prin povestiri și schițe în care a portretizat 
�iguri locale ale sașilor într-un mod realist și 

ironic, criticând mai ales lăcomia și aroganța 
păturii bogate a țărănimii.

Dincolo de pitorescul �igurilor sale, 
Plattner caută în realitate generalul și 
caracteristicul categoriei umane din care 
ele fac parte. Povestirea de față, în care 
schițează portretul unui călușar român care 
l-a impresionat, pornește cu siguranță de la 
o persoană și o situație reală, ca majoritatea 
scrierilor sale. În opera lui Plattner apar 
adeseori țărani români ca �iguri sporadice. 
Aceasta este singura scriere în care 
personajul principal este un român.  

Traducătoarea
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Stănescu, Heinz: Vorwort [Prefață], în: Johann 

Plattner, Stolzenburger Gestalten und anderes aus 
Siebenbürgen [Figuri din Slimnic și alte lucruri din 
Transilvania], editor: Heinz Stănescu. București: 
ESPLA 1974, p. 5-33.
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Împăratului Francisc Iosif în Transilvania din vara 
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Foto: Johann Plattner (1854-1942). 
Fotogra�ie preluată din volumul Stolzenburger 
Gestalten und anderes aus Siebenbürgen, 
București 1974
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Abstract
A mysterious space for man to meet God, in the 

past of any village community the church occupied a 
central point, both by its position and by the capital 
spiritual importance given to it by the locals. This was 
also the case with Dobre, a �lourishing Hunedoara fair 
on the Mureș Valley, the seat of residence of an ancient 
archdiocese and an important Romanian national-
political center of the past. If little information has 
been preserved about the medieval churches of Dobra 
parish, instead of the current one, dedicated to the 
„Descent of the Holy Spirit”, it is known that it was 
completed in 1815, thanks to the �inancial effort of 
several members of the „Border Guards Corporation” 
from the locality, recorded in his exterior inscription; it 
is a large rectangular plan construction, with an uncut 
heptagonal altar, consolidated and supported by four 
buttresses, extended by a nave with two narrow side 
apses and by an imposing multi-storey bell tower.

Keywords: Dobra locality, Hunedoara county, 
the “Descent of the Holy Spirit” church from Dobra, 
church painting, orthodox confession.

În  trecutul oricărei obşti săteşti, 
biserica, spaţiul tainic al întâlnirii omului cu 
Dumnezeu, a ocupat un punct central, atât 
prin poziționarea sa, cât și prin importanța 
spirituală capitală conferită ei de către 
localnici. Așa a fost și în cazul Dobrei, un 
înfloritor târg hunedorean de pe Valea 
Mureşului, situat în apropierea „graniței” 
Ardealului cu Banatul, scaun de rezidență 
al unui străvechi „tract protopopesc”2 și 
important centru național-politic românesc 
de odinioară3. 

Din nefericire, nu se ştie astăzi nici 
1 Preot în Deva, prof. univ. dr. la Facultatea de Teologie 

Ortodoxă „Ilarion V. Felea” din Arad; e-mail: �lorin.dobrei@
yahoo.com.

2  Florin Dobrei, Istoria bisericească a românilor hunedoreni, 
Editura Eftimie Murgu, Reșița, 2010, pp. 445-460.

3  Despre însemnătatea acestei foste localități grănicerești, 
sediu de reședință al districtului medieval Dobra, precum 
și al cercului, respectiv al plasei omonime de mai târziu, a 
se vedea: Viorel Vânătoru, Dobra, vol. I-II, Editura Corvin, 
Deva, 2006-2008.

când, nici de către cine și nici din ce material 
de construcție a fost ridicată cea dintâi 
biserică a obștii, la fel cum nu știm nici 
câte edi�icii ecleziastice se vor �i succedat, 
în timp, în istoria creștină multiseculată a 
acestor meleaguri. Importanța strategică și 
comercială a localității în perioada medievală 
– de amintit doar consemnarea acesteia în 
câteva cunoscute surse cartogra�ice, precum 
Atlas sive Cosmographicae a lui Gerardus 
Mercator din 15954, harta Principatului 
Transilvaniei din 1720 a lui Johann Baptist 
Homann5 etc. – ne duce însă, în chip logic, 
la presupunerea existenței unui edi�iciu 
din piatră, contemporan cu vechile ctitorii 
cneziale din Gurasada și Roșcani6, cu atât 
mai mult cu cât „oppidul” Dobra s-a numărat, 
după 1441, între posesiunile neînfricatului 
voievod român Iancu de Hunedoara7, 
cunoscut ctitor de biserici. 

Documentar, cel dintâi lăcaș de 
închinare românesc este atestat abia în 
secolul al XVIII-lea, anume în tabelele 
conscripțiilor laice și ecleziastice ale anilor 
17338, 17509, 1761-176210 și 180511, pe 
4 http://art-of-maps.blogspot.com/2012/04/art-of-maps-map-

of-transilvania-from.html (accesat la 6 aprilie 2020).
5  https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/

d 3 / 1 7 2 0 _ H o m a n n _ M a p _ o f _ Tra n s y lva n i a _ % 2 8 _
Romania_%29_-_Geographicus_-_PrincipatusTransilvaniae-
homann-1716.jpg?uselang=ro (accesat la 6 aprilie 2020).

6   Ioana Cristache-Panait, Arhitectura de lemn din județul 
Hunedoara, Editura ARC 2000, București, 2000, p. 124.

7   Costin Feneșan, „Un târg «uitat»: Dobra (sec. XV-XVII)”, în 
Sargetia. Acta Musei Devensis, Deva, an XV, 1981, p. 104.

8   Augustin Bunea, Din istoria românilor. Episcopul Ioan 
Inocențiu Klein (1728-1751), ed. a II-a (ed. îngrij. de Ioan 
Chindriș și Niculina Iacob), Editura Napoca Star, Cluj-
Napoca, 2012, p. 350.

9  Idem, „Statistica românilor din Transilvania în anul 1750, 
făcută de vicariul episcopesc Petru Aron”, în Transilvania, 
Sibiu, an XXX, 1901, nr. 9, p. 277.

10  Virgil Ciobanu, „Statistica românilor ardeleni din anii 
1760-1762”, în Anuarul Institutului de Istorie Națională, 
Cluj, an III, 1926, p. 654.

11 Eugen Gagyi de Etéd, „Regulatio Diocesis Transilvanicae 
Disunitae anno 1805”, în Transilvania, Sibiu, an XLII, 
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ridicarea topogra�ică iose�ină a Transilvaniei 
din 1769-177312, precum și în sursele 
istoriogra�ice referitoare la trecerea 
călugărului „eremit valah” Visarion Sarai în 
1744 prin târgul Dobrei13. Dacă va �i fost sau 
nu presupusul edi�iciu ecleziastic medieval 
din piatră, contemporan cunoscutelor ctitorii 
cneziale și voievodale din Țara Hațegului, din 
Zarand sau de pe Valea Mureșului, aceasta 
însă nu se cunoaște; cum nu se știe, cu 
exactitate, nici dacă acesta se găsea pe locul 
edi�iciului ecleziastic actual (harta iose�ină 
pare să îl localizeze pe același amplasament) 
sau în apropiere, anume în zona parcului 
din fața Primăriei de astăzi, vechiul altar al 
acestuia �iind marcat ca atare, până în urmă 
cu câteva decenii, printr-o troiță, strămutată 
în prezent în curtea bisericii14. 

Tradiția a conturat două direcții 
privitoare la materialul de construcție. Astfel, 
potrivit celei dintâi opinii, „biserica aceasta 

1911, nr. 2, p. 160; Matei Voileanu,  Contribuțiune la istoria 
bisericească din Ardeal, Tipogra�ia Tiparului Arhidiecezan, 
Sibiu, 1928, pp. 66-67.

12 http:/ /ro.wikipedia.org/wiki/Fişier:Josephinische_
Landaufnahme_pg166.jpg (accesat la 25 noiembrie 2019).

13 Samuil Micu, Istoria românilor (ed. princeps îngrij. de Ioan 
Chindriș), vol. II, Editura Viitorul Românesc, București, 
1995, pp. 303-304; Petru Maior, Istoria Bisericii românilor, 
ed. a II-a (ed. îngrij. de Ioan Chindriș), vol. I, Editura 
Viitorul Românesc, București, 1995, p. 127 etc.

14 Arhiva Parohiei Ortodoxe Dobra (în continuare: APOD), 
Chronica bisericei din Dobra (ms.), Dobra, 1900-2020, f. 62v.

[cea actuală n.n.] a fost zidită pe locul unde 
a fost o altă biserică, mai mică, care probabil 
că a ars sau s-a dărâmat din alte cauze [...]. 
Atunci când s-a dărâmat (demolat) vechea 
biserică, un perete a căzut peste un copil în 
vârstă de vreo 10-12 ani și copilul a murit 
sub dărâmături. Vechea biserică era pictată 
cu s�inți pe pereți, iar copilul care a murit 
sub dărâmăturile zidurilor, în timpul acela 
scotea ochii s�inților de pe pereți cu o țepușă 
lungă de �ier și, pe când săvârșea asemenea 
faptă, zidul s-a dărâmat peste el și l-a ucis”15. 
Potrivit altor păreri, acel lăcaș de cult, 
ridicat abia pe la anul 177016, ar �i folosit, ca 
material de construcție, lemnul: „Biserica din 
Dobra, înainte de 1800, a fost de lemn și cam 
pe locul unde este clădită biserica de astăzi, 
din material solid cu boltitură puternică și 
destul de corespunzătoare pentru un centru 
protopopesc”17. 

Firește, nu se exclude nici varianta 
existenței a două edi�icii ecleziastice distincte 
la �inele secolului al XVIII-lea; conturăm, ca 
atare, două ipoteze: �ie o biserică medievală 
din piatră (mult prea degradată – poate – spre 
a mai putea �i ținută în uz liturgic) și un alt 
lăcaș de cult din lemn (cu caracter provizoriu, 
ridicat de aceiași „grănițeri dobreni neuniți” 
ca și cel de mai târziu), ambele ortodoxe, �ie o 
biserică veche de zid, revenită ortodocșilor, și 
un lăcaș de închinare din bârne, aparținător 
uniților, cu o menire efemeră (sau viceversa). 

Într-adevăr, obștea credincioșilor 
uniți cu Biserica Romei se presupune că va 
fi deținut, în a doua jumătate a secolului al 
XVIII-lea, propriul lăcaș de cult, în care a 
slujit preotul și protopopul Petru Pop al 
Dobrei; totuși, secțiunea 149 a ridicării 
topogra�ice iose�ine din anii 1769-1773 nu îl 
consemnează gra�ic18. Dacă a existat, acesta 
va �i dispărut în jurul anului 1800, când 
lipsa totală a credincioșilor și a preoților 
i-a zădărnicit existența. În același timp, 
15  Ibidem, f. 64.
16 Octavian Floca, Victor I. Șuiaga, Ghidul județului Hunedoara, 

Deva, 1936, p. 108.
17 APOD, Chronica..., f. 9.
18 http://ro.wikipedia.org/wiki/Fișier:Josephinische_

Landaufnahme_pg166.jpg (accesat la 25 noiembrie 2019).
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nu trebuie exclusă nici ipoteza ca puținii 
credincioși uniți să fi fost deserviți, din 
punct liturgic, de biserica romano-catolică 
a Dobrei, la fel cum s-a întâmplat și după 
mai bine de un secol, în contextul înființării 
acelei sporadice parohii greco-catolice în 
189819. De plan dreptunghiular, folosind ca 
material de construcție piatra, acest lăcaș de 
închinare catolic, existent până astăzi, a fost 
ridicat pentru „o�icerii, cari erau austrieci – 
germani, cehi, poloni – [...], încă sub Maria 
Teresia”20, �iind consemnat, ca atare, atât 
pe ridicarea topogra�ică iose�ină (1769-
1773)21, cât în tabelele conscripției din anii 
1829-183122, recensământ în care, în dreptul 
„satului Balsesd - Gura [Dobrii n.n.]” sunt 
amintite încă două lăcașuri de cult eterodoxe, 
unul romano-catolic și un altul reformat23, 
dispărute ulterior în negurile vremurilor. 
În fapt, vechimea bisericii catolice este 
confirmată și de conținutul unei adrese din 
11 noiembrie 1939, potrivit căreia „biserica 
și locuința sunt clădite circa în anul 1770, din 
piatră și cărămidă și acoperite cu țiglă și sunt 
în stare bună”; casa parohială „are 5 camere, 
2 bucătării și 1 pivniță și servește ca locuință 
pentru paroh, cantor și clopotar”24.
19 Ioan Boroș, Diecesa Lugoșului. Șematism istoric, publicat 

sub auspiciile Episcopului Dr. Demetriu Radu, episcop greco-
catolic de Lugoj pentru jubileul de la Sânta Unire de 200 ani, 
de la în�iințarea aceleași dieceze de 50 ani, Tipogra�ia Ioan 
Virányi, Lugoj, 1903, p. 345.

20 APOD, Chronica..., f. 1v.
21 http:/ /ro.wikipedia.org/wiki/Fişier:Josephinische_

Landaufnahme_pg166.jpg (accesat la 28 noiembrie 2019).
22 Bogdan Crăciun, Ioan Bolovan (edit.), Consignatio Statistico 

Topographica singulorum in Magno Principatu Transylvanicae, 
Editura Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca, 2003, p. 30.

23 Ibidem, p. 18.
24 Serviciul Județean Hunedoara al Arhivelor Naționale (în 

Revenind la lăcașurile de cult românești, 
obștile ortodoxe din Bălșești și din Gura 
Dobrii fuseseră deservite, timp de circa un 
secol, de o biserică proprie, comună, atestată 
în tabelele comisiilor de recenzare din anii 
1761-176225 și 1829-183126; ridicarea 
topogra�ică iose�ină a Transilvaniei (1769-
1773)27 nu o menționează însă. Presupunem 
că acest edi�iciu ecleziastic a fost ridicat după 
1744, în el plecându-și genunchii în ceas de 
rugăciune, pentru un deceniu și jumătate, și 
credincioșii „neuniți” din Dobra propriu-zisă. 
Construit, cu probabilitate din bârne, acesta 
își va �i îndeplinit misia liturgică până în 
perioada premergătoare izbucnirii Revoluției 
de la 1848-1849, de vreme ce într-un raport 
al protopopului Nicolae Crainic al Dobrei 
din 29 noiembrie 1849, înaintat ierarhului 
Andrei Șaguna de la Sibiu, se preciza, în chip 
explicit, că partea de sat numită „Gura Dobra 
nu are biserică”28. Alte informații nu ni s-au 
transmis.

În ceea ce privește biserica actuală, 
ridicată la „drumul mare”, anume la marginea 
șoselei naționale de legătură dintre Deva 
și Lugoj, aceasta este o construcție de 
mari dimensiuni, cu hramul „Pogorârea 

continuare: SJHAN), fond Primăria comunei Dobra, dos. 
3/1939, f. 13; V. Vânătoru, op. cit., II, pp. 218-219.

25 V. Ciobanu, op. cit., p. 656; Matei Voileanu, Să se facă 
lumină. Biserica românilor din Ardeal în veacul al XVIII-lea, 
Tipogra�ia Tiparului Arhidiecezan, Sibiu, 1926, p. 39.

26 B. Crăciun, I. Bolovan (edit.), op. cit., p. 18.
27 http://ro.wikipedia.org/wiki/Fișier:Josephinische_

Landaufnahme_pg166.jpg (accesat la 28 noiembrie 2019).
28 Dumitru Suciu, Soldați fără uniformă ai landsturmului 

românesc și starea protopopiatelor ortodoxe din 
Transilvania după Războiul Național din 1848-1849, 
Editura Argonaut, Cluj-Napoca, 2011, p. 135.
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Duhului Sfânt”, construită de „Corporația 
Grănicerească”, prin implicarea directă 
a câtorva fruntași dobreni, precum Iosif 
Olariu, Iosif Crainic, Toma Naghi, Gheorghe 
Herbai și Teodor Nemeș, amintiți în pisaniile 
bisericii și pe �ilele unor cărți de cult29. De 
plan dreptunghiular, cu un altar heptagonal 
nedecroșat, consolidat și sprijinit pe patru 
contraforți, o navă cu două absidiole laterale 
înguste și un impunător turn-clopotniță 
etajat, ridicat deasupra intrării apusene – 
alta, precedată de un pridvor deschis, se 
găsește pe latura sudică –, edi�iciul a fost 
�inalizat, potrivit pisaniei în gra�ie chirilică, 
în anul 1815: „Aciastă s[fântă] b[iserică] 
s-au răd[i]cat întru mărirea S[�intei] Troițe 
[cu] hramu[l] Pogorâri[i] D[uhului] S[fânt] 
în nemeșu[l] și preveleg[h]iatu[l] oraș 
Dobra prin cheltuiala comunitașulu[i] a 

legi[i] neunite, sub stăpânia În[ălțatului] 
Înpărat Franțisc I-lea, ep[is]c[op] Vasilie 
Moga, prot[opop] Iosif Nemeș, c[t]itori Iosif 
Ola[riu], Iosif Cra[i]n[i]c, Toma Nag[h]i, 
Gheo[r]gh[e] He[r]ba[i], 1815”30. În dosul 
altarului, Nicolae Iorga citise o altă inscripţie, 
care ar completa datele privitoare la lucrările 
de decorare interioară ale sfântului lăcaş: 
„S-au făcut cu chieltuiala jupânului caplari 
Thoma Nand [probabil Naghi n.n.] din Dobra, 
în anul 1828”31. 

Interesante sunt și informațiile 
transmise de preotul și protopopul Iosif 
Morariu în cronica parohială dobreană, 
29 Nicolae Iorga, Scrisori și inscripții ardelene și maramureșene

II. Inscripții și însemnări, Atelierele Gra�ice Socec & Comp., 
București, 1906, pp. 90-91.

30 Florin Dobrei, Bisericile ortodoxe hunedorene, Editura 
Eftimie Murgu, Reșița, 2011, p. 288.

31 N. Iorga, op. cit., II, p. 90.

potrivit cărora „actuala biserică s-a zidit 
– după cum arată inscripția de pe piatra 
comemorativă, �ixată pe frontispiciul 
turnului – în anul 1815, pe când stăpânea 
țara împăratul Ferdinand (Habsburgul), 
sub păstorirea Ep[isco]pului Vasile Moga și 
în scaunul p[rotopo]pesc era Iosif Nemeș, 
originar nume din Dobra [...]. La 1869 s-a 
zugrăvit biserica și, în parte, s-a înpodobit cu 
pictură bisericescă, prin pictorul Gerdanovits 
din Lugoj, care a pictat și cele mai multe icoane. 
Toată cheltuiala cu edi�icarea, aranjarea, 
pictarea bisericei, precum și provederea ei cu 
odoară, icoane, cărți, clopote și alte necesarii 
a purtat Corporația descendenților foștilor 
grănițeri dobreni, care a fost adevărat patron 
al bisericei”32. 

Același păstor sufletesc, în anul 1939, 
comunica „Onor[atului] Oficiu Notarial 
Dobra” faptul că „edificiul bisericii ortodoxe 
române din Dobra are formă lungăreață 
(gotică) și are aproximativ următoarele 
dimensiuni: lungimea – 26 metri, 
lărgimea – 10 metri, înălțimea boltiturei 
– 10 metri, înălțimea acoperișului – 15 
metri, a turnului – 36 metri. Biserica a fost 
edificată de Corporația grănicerească din 
Dobra, la anul 1815, din piatră și cărămidă 
și acoperită cu prăștilă; a fost renovată de 
mai multe ori și acoperită cu tablă, apoi 
cu tablă zincată. Ultima renovare, din anul 
1924, a costat 460.000 lei”33. Și în 1943 
biserica se găsea „în bună stare și curat 
întreținută, [doar] exteriorul necesitând 
mici reparațiuni”34.

Referitor la aspectul interior sărăcăcios 
dinaintea împodobirii iconogra�ice actuale 
a lăcașului de cult, preotul Alexandru Micu 
oferea, în 1965, următoarea explicație: 
„Pentru timpurile de acum 150 ani, 
clădirea bisericei noastre era foarte mare și 
monumentală. Însă, prin faptul că s-a creat 
obiceiul ca biserica să �ie întreținută din banii 
Corporației Grănicerești, iar credincioșii 

32 APOD, Chronica..., f. 9-v.
33 SJHAN, fond cit., dos. 1/1939, f. 194; V. Vânătoru, op. cit., I, 

pp. 95-96.
34 Ibidem, dos. 1/1943, f. 4-5.
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să nu contribuie cu nimic, biserica a rămas 
foarte sărăcăcioasă în interior. Astfel, biserica 
noastră nu a fost pictată, nu are odoare 
de seamă, nu are decât un singur rând de 
veșminte bune”35. 

Cu alte cuvinte, la acea dată, existau 
doar câteva medalioane iconogra�ice, 
executate în 1924 de Antoniu Steff din Hondol 
peste un alt decor mural, parțial, din 1869, 
aparținător zugravului Gherdanovits din 
Lugoj36. Ca atare, în anii 1987-1989 s-a recurs 
la împodobirea iconografică de ansamblu 
a suprafeței interioare a pereților, sarcină 
dusă la bun sfârșit de Cristian Corneanu din 
Hârșova (jud. Constanța); textul pisaniei 
din naos, atent caligra�iat, glăsuiește astfel: 
„Cu voia Tatălui, cu ajutorul Fiului și cu 
împreună-lucrarea Sfântului Duh, acest sfânt 
lăcaș de închinare, cu hramul «Pogorârea 
Duhului Sfânt», s-a împodobit cu pictură 
din nou, tehnica «in fresco» pentru pereți și 
tempera grasă pentru icoanele tâmplei, de 
către pictorul bisericesc Cristian Corneanu 
din Hârșova, în anul Domnului 1987, când 
în fruntea Episcopiei Aradului se a�la P[rea] 
S[�ințitul] Ep[iscop] Timotei, protopop 
al Devei �iind P[rea] C[ucernicul] Părinte 
Hotăran Alexandru, preot-paroh P[rea] 
C[ucernicul] Părinte Dumitru Popa, epitropi 

Abrudean Nicolae și Hnatiuc Gheorghe. 
Întreaga lucrare s-a realizat prin osteneala 
Consiliului Parohial și contribuția tuturor 
bunilor credincioși, izvorâte dintr-o curată 
și statornică dragoste față de Ortodoxia 
românească”. Astfel înfrumusețată, biserica 
a fost res�ințită la 28 octombrie 1990, de 
către actualul arhiepiscop Timotei Seviciu al 
Aradului, pe atunci arhipăstor și al preoților 

35 APOD, Chronica..., f. 64.
36 Ibidem, f. 24-v.

și al credincioșilor din părțile Hunedoarei37.
Lăcașul de închinare, menționat în 

conscripția din anii 1829-183138, a fost 
jefuit sălbatic de către insurgenții maghiari 
în timpul Revoluției de la 1848-1849, 
pagubă estimată la circa 1.000 de �lorini39. 
De asemenea, a fost afectat de două mari 
incendii, anume în 1833 și 1874, când „au ars 
și biserica, dar clopotul cel mare a scăpat din 
amândouă”40; în plus, așa cum se însemnează 
pe filele unui Evologhiu interbelic (pagina 
de gardă nu ni s-a păstrat), „la 2 Mai 1961, 
oara 1.30, după-masă, au treznit în sf[ânta] 
biserică”. Ca atare, în mai multe rânduri, s-a 
recurs la ample renovări, târnosirea bisericii 
făcându-se însă abia la 14 noiembrie 1965. 

În fapt, măcinată „de vremuri și de 

vremi”, biserica „trebuia reparată încă în 
vara anului 1914, dar, isbucnind Războiul 
Mondial, a rămas încă 8 ani în părăsire, încât 
era o rușine pentru conducătorii bisericei și 
[ai] comunei”; prin 1922-1923 au urmat alte 
opinteli41. Un prim amplu șantier de renovare 
s-a derulat între lunile iulie și noiembrie ale 
anului 1924; „lucrările au fost încredințate 
și le-au săvârșit: architectul Iosif S[z]trucsko 
din Deva, tâmplarul Eduard Fedak din Dobra 
și pictorul Antoniu I. Steff din Hondol”42. 
Binecuvântarea provizorie a lucrărilor s-a 
făcut la 6 decembrie, „dar fără mare paradă, 
[pe] care o așteaptă credincioșii la târnosirea 
din primăvara proximă”43, ceea ce însă nu s-a 
37 Ibidem, f. 79.
38 B. Crăciun, I. Bolovan (edit.), op. cit., p. 30.
39 D. Suciu, op. cit., p. 135.
40 APOD, Chronica..., f. 3.
41 Ibidem, f. 40v-41v.
42  Ibidem, f. 22v-24v.
43  Ibidem, f. 24v.
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întâmplat. În anul 1927, „o furtună grozavă 
a aplecat (strâmbat) crucea de pe turnul 
bisericei”44; a fost reparată la scurt timp45.

În deceniile postbelice au urmat 
alte reparații și îmbunătățiri, însoțite 
de binecuvântările de lucrări aferente. 
Astfel, în anul 1945, „pe frontispiciul 
exterior al bisericii s-a pictat un „Hrist[os]” 
binecuvântând [...] de cătră pictorul 
[Nichifor] Avramescu din Săcămaș; lucrarea 
a costat 60.000 lei și a fost obținută dintr-o 
colectă”46. În 1957 s-a „cumpărat, cu prețul 
de 1.000 (una mie lei), soba mare de tuci”, 
întrucât „soba de teracotă s-a uzat și nu mai 
poate încălzi biserica”47. Este amintită, de 
asemenea, și introducerea curentului electric 
în lăcașul de cult în primăvara anului 1958, 
„din contribuția credincioșilor [...], pentru 
ca la serviciile religioase să �ie biserica 
luminată de cele șaptezeci de becuri, ce s-au 
instalat în candelabre și lămpile din pereți”; 
deși „lucrarea a fost grea, prin aceia că a fost 
foarte costisitoare [...], s-a făcut însă un lucru 
foarte frumos și care dă bisericei, în timpul 
serviciului divin, un aspect de biserică de 
oraș”48.

După vopsirea acoperișului în 196349, în 
anul 1965 a urmat o renovare de ansamblu a 
interiorului bisericii, șantier în cadrul căruia 
pereții au fost rezugrăviți „de către meșterul 
zugrav Ionescu Dumitru din Dobra”; aceasta, 
„întrucât au trecut 41 ani de când nu a mai 
fost zugrăvită și reparată”. Astfel primenit, 
lăcașul de cult s-a s�ințit „la 14 nov[embrie] 
1965, cu ocazia împlinirii a 150 ani de la 
zidirea ei”, de către un sobor, în frunte cu 
„Î[nalt] P[rea] S[�ințitul] Episcop Teoctist 
al Aradului, însoțit de P[rea] O[noratul] 
Părinte Protopop Teo�il Chiffa de la Deva și 
[de] consilierul episcopesc, preot Nădăban 
I[oan], precum și de arhidiaconul ceremonial 
T[eodor] Băbuția și [de] pr[eotul Victor] 

44 Ibidem, f. 25.
45 Ibidem, f. 25v.
46 Ibidem, f. 33v.
47 Ibidem, f. 57v.
48 Ibidem, f. 58v.
49 Ibidem, f. 63v.

Biliboacă de la Cancelaria Episcopală”50.
În anul 1971 s-au refăcut geamurile de 

lemn ale turnului bisericii51. Mai rămăsese 
însă de renovat exteriorul, lucrări derulate în 
octombrie-noiembrie 1972, respectiv între 
lunile aprilie și iunie ale anului următor, 
de către „maestrul Bogdan Avram tot din 
această comună”; în paralel, s-au reînnoit 
și „scocurile și burlanele noi la biserică, 
lucrare executată de tinichigiul specialist 
Gabor Nicolae”52. Drept urmare, „la data de 
8 iulie 1973, cu aprobarea P[rea] On[oratul] 
Protopop T[eo�il] Chiffa, biserica din Dobra a 
fost s�ințită de preotul-paroh Ganța Simion, 
participând un număr mare de enoriași”53. 
Dar, după nici un deceniu, întrucât „pereții 
exteriori prezentau crăpături în tencuială pe 
porțiuni mari”, în anii 1980-1981, „cu ajutorul 
credincioșilor, s-a dat tencuiala jos până la 
piatră, iar, pentru o mai bună izolare contra 
frigului, s-au confecționat geamuri duble”; 
pereții au fost „tencuiți în terasit”. Cu multe 

greutăți, „în anul 1982 s-au terminat lucrările 
de tencuire exterioară a bisericii”54. Pregătită 
pentru pictură în perioada 1984-1986, 
suprafața interioară a pereților lăcașului de 
închinare a fost împodobită iconogra�ic în 
anii 1987-1989, în tehnica „frescă”, de către 
pictorul Cristian Corneanu din Hârșova (jud. 
Constanța)55. În fine, construcția pridvorului 
închis (din bolțari, acoperit cu tablă) din 
dreptul intrării în naos, achiziția unei uși 
50 Ibidem, f. 63v-64v.
51 Ibidem, f. 66.
52 Ibidem, f. 69.
53 Ibidem, f. 66v, 67v, 68v-69.
54 Ibidem, f. 76-v.
55 Ibidem, f. 77-78v.
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metalice la parterul turnului-clopotniță și 
montarea unui nou iconostas, sculptat în 
ipsos (1989)56, vopsirea învelitorii de tablă 
a acoperișului (1990)57, refacerea instalației 
electrice (2013)58, procurarea de geamuri din 
termopan și de noi strane, sculptate din lemn 
de tei (2014)59, recondiționarea scaunelor 
din stejar masiv și înlocuirea ușilor de la 
intrare, achiziția unei stații de ampli�icare 
(2015)60 și a trei aparate de aer condiționat, 
respectiv renovarea turnului-clopotniță 
(2016)61 au făcut obiectul altor însemnări 
făcute pe filele unei vechi cronici parohiale, 
păstrată în arhiva parohiei dobrene, din care 
s-a citat și în paragrafele de mai sus.

Privitor la curtea bisericii, la anexele 
acesteia, precum și la cimitirele parohiale, 
amintim, întâi de toate, amenajarea aleilor 
din curtea lăcașului de cult și din cimitirul 
mare, în 1927, de către membrele „Reuniunii 
Femeilor Ortodoxe”, cu sprijinul mai multor 
săteni62. În luna aprilie a anului 1948 s-a 
reparat „zidul din fața bisericii”, cheltuieli 
suportate din fondurile parohiei63, iar 
în 1953, tot „din venitele Bisericei”, s-a 
montat „poarta de �ier de la intrarea în 
curtea bisericei, întrucât porțile vechi de 
lemn erau putrede și deteriorate”64. După 
alte două decenii, anume în anul 1970, 
este consemnată reconstrucția integrală a 
gardului împrejmuitor, „demolat de aproape 
doi ani de Direcția Drumuri și Poduri, cu 
ocazia modernizării șoselei naționale Ilia - 
Lugoj”65. În 1971 a venit rândul cimitirului, 
împrejmuit cu sârmă galvanizată66. 

În 1973 se face amintire de construcția, 
în „dosul bisericii, a unui garaj-lemnărie, 
unde se va ține carul mortuar și lemnele de 
încălzit biserica pe timp friguros”, și a unui 
56 Ibidem, f. 78v.
57 Ibidem, f. 79.
58 Ibidem, f. 86v.
59 Ibidem, f. 88-v.
60 Ibidem, f. 89.
61 Ibidem, f. 90v-91.
62 Ibidem, f. 25v.
63 Ibidem, f. 36.
64 Ibidem, f. 52v-53.
65 Ibidem, f. 66.
66 Ibidem, f. 66.

„gard din stâlpi de beton și plasă, ce desparte 
casa parohială de casa [credincioasei] 
Oprean Aurora”67. În 1974, „garajul în roșu 
și lemnăria, construite în anul trecut, au fost 
tencuite în interior și exterior, construindu-
se și ușile necesare pentru a putea încuia 
lucrurile ce se țin înăuntru. De asemeni, în 
acest an s-au făcut oalele necesare pentru 
construirea a 2 fântâni: una în curtea 
sf[intei] biserici, pentru nevoile parohiei, și 
alta în cimitir, pentru udatul �lorilor de pe 
morminte”; tot atunci „s-au construit porțile 
de �ier de la cimitirul din Gura Dobra” și 
„s-a[u] reparat și vopsit gardul și porțile de la 
cimitirul I, lucrare ce nu s-a mai făcut din anul 
1931”68. În 1975, „spre sfârșitul lunii martie”, 
s-a început „construirea fântânii din curtea 
bisericii”; �iind „terminată în timp de 9 zile, 
s-a trecut imediat la construirea celeilalte 
fântâni”69. În anul 1976 „s-a pornit acțiunea 
pentru împrejmuirea cimitirului II din Gura 
Dobrei”, �inalizată în anul următor70, iar în 
1977, s-a „demolat gardul din scânduri de 
la biserica [din] Dobra, care avea o vechime 
de aproape 100 de ani [...] și s-a construit 
un gard nou din fundaţie de ciment, stâlpi 
de beton şi plasă de sârmă galvanizată”71, 
rămânând ca, în anul următor, să se 
�inalizeze „împrejmuirea ultimei porțiuni 
de gard la cimitirul central [...], terminându-
se cu trecerile prin cimitir a[le] [a]celora ce 
aveau grădini prin apropiere”72. În 1980 s-a 
„hotărât tăierea tuturor brazilor din jurul 
bisericii și transformarea lor în cherestea, 
ce se va folosi la lucrările de reparație [...]; în 
locul brazilor am plantat meri, nuci, pruni, 
copaci cu coroană mică”73. În anul 1992 s-a 
„reparat gardul de zid al bisericii”74.

După un deceniu, anume în anii 2004-
2006, s-au ridicat „capela mortuară, apoi 
o sală pentru priveghi, o magazie pentru 

67 Ibidem, f. 69.
68 Ibidem, f. 70v-71.
69 Ibidem, f. 71-v, 72v.
70 Ibidem, f. 72v, 73v.
71 Ibidem, f. 74.
72 Ibidem, f. 74v-75.
73 Ibidem, f. 76.
74 Ibidem, f. 80.
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veselă, o bucătorie pentru încălzit și gătit 
mâncarea, o sală de mese pentru 80-100 
persoane”, iar în perioada 2007-2008, „o 
magazie pentru carul mortuar”, o „verandă, 
care să-i poată adăposti de ploaie și soare pe 
cei prezenți”, precum și toalete noi, toate cele 
menționate �iind utilate îndeosebi în cursul 
anului 200975. În ultimul deceniu s-a realizat 

pavarea curții bisericii și montarea unei noi 
porți din �ier forjat (în 2013)76, respectiv 
construcția unui lumânărar (în 2018)77.

Construită în perioada anilor 1950-
1951 și 1956-1959, din îndemnul și sub 
coordonarea preotului Alexandru Micu78, casa 
parohială din curtea bisericii a fost s�ințită 
la 4 februarie 1960, „de către Păr[intele] 
Aurel[ian] Oprean, pensionar”; iar aceasta, în 
condițiile în care „biroul parohial funcționa 
în casa parohială încă din anul 1956”79. 
În 1970 s-a făcut montarea unei portițe 
metalice80, în 1971 s-a construit o bucătărie 
de vară81, în 1975 s-a tencuit fundația și 
s-a zugrăvit exteriorul casei parohiale82, 
în 1978 s-au efectuat „unele modi�icări 
interioare, zugrăveli, vopsitorie”83, iar în 
1980 „muncitorii [...] au tencuit pivnița casei 
parohiale, care era netencuită, și au turnat 
pardoseala în pivniță”84. În 1992 s-a reparat 

75 Ibidem, f. 82.
76 Ibidem, f. 86v.
77 Ibidem, f. 92v.
78 Ibidem, f. 41v, 42v-43v, 46v-47, 53v, 61v.
79 Ibidem, f. 61v.
80 Ibidem, f. 66.
81 Ibidem, f. 66.
82 Ibidem, f. 71-v, 72v.
83 Ibidem, f. 76.
84 Ibidem, f. 76v.

gardul împrejmuitor de zid”85; alte lucrări au 
avut drept scop introducerea apei curente 
(1993)86, racordarea la canalizare (1997)87, 
refacerea acoperișului (2013)88, precum și 
renovarea, în bună parte, atât a interiorului 
(2015 și 2019), cât și a exteriorului casei 
parohiale (2017)89.

Toate lucrările amintite, vizând lăcașul 
de cult, curtea și anexele acestuia, casa 
parohială, precum și cimitirele obștești, s-au 
realizat prin implicarea directă și cu sprijinul 
�inanciar al credincioșilor, �ilele amintitei 
Chronici a bisericei din Dobra cuprinzând 
adevărate „pomelnice”, cu indicarea numelor 
și a prenumelor „contributorilor”, precum și 
a sumelor donate (întâi în coroane austriece, 
iar după 1918 în lei). Amintim doar sprijinul 
acordat la achiziția noilor clopote în 1920 
(în locul celor „recvirate de armata austro-
ungară” în timpul Primului Război Mondial, 
cel mai însemnat donator �iind Banca 
„Ardeleana” din Orăștie, la intervenția 
fostului candidat român pe listele electorale 
ale cercului Dobra din timpul alegerilor 
pentru Parlamentul de la Budapesta din 
1906, anume Dr. Aurel Vlad, ministru de 
Finanțe în perioada interbelică)90, la pictarea 
medalionului exterior de pe frontispiciul 
bisericii în 194591, la construcția casei 
parohiale în anii 1950-1951 și 1956-195992

ori la introducerea curentului electric în 
85 Ibidem, f. 80.
86 Ibidem, f. 80.
87 Ibidem.
88 Ibidem, f. 87.
89 Ibidem, f. 89-v, 91v, 94.
90 Ibidem, f. 20v-21v.
91 Ibidem, f. 32v.
92 Ibidem, f. 47-51v.
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lăcașul de cult în 195893. Alte donații au 
vizat achiziția de materiale de construcție, 
de cărți de cult, icoane, obiecte, veșminte 
și acoperăminte liturgice, precum și de alte 
accesorii (scaune, covoare, perdele etc.)94; 
cei vârstnici își amintesc, cu probabilitate, și 
de trăsura veche, donată bisericii dobrene de 
către preoteasa văduvă Irina Șerban, în vara 
anului 1973, din care „domnii Criste Adam 
și Nemeș Nicolae, ca rotari, împreună cu 
Furdui Arcadie, tâmplar, au confecționat un 
car funebru”95.  

În acest context se cuvine a se face 
referire și la patrimoniul mobil al bisericii 
parohiale din Dobra, constituit – atât în 
vechime, cât și în prezent – din documente 
de arhivă, cărți de cult și de învățătură, 
periodice diecezane, icoane, vase și veșminte 
liturgice, piese de mobilier, precum și alte 
nenumărate obiecte de uz bisericesc (vechi 
și noi, deopotrivă); privitor la arhiva și la 
biblioteca parohială, de precizat faptul 
că unele documente și cărți de cult și de 
învățătură se păstrează „in situ”, anume 
în interiorul lăcașului de cult și la casa 
parohială, pe când altele au fost predate 
Serviciului Județean Hunedoara al Arhivelor 
Naționale din Deva ori Depozitului de carte 
veche și icoane din incinta Protopopiatului 
Ortodox Român Orăștie. 

Referitor la vechiul fond de carte este 
neîndoios faptul că, la fel ca în întreaga 
Transilvanie, şi în spaţiul cultural-ecleziastic 
al Dobrei va �i circulat în formă manuscrisă, 
iar ulterior tipărită, întreaga colecție de cărți 
necesare săvârșirii cultului divin, la care se 
vor �i adăugat diferite volume de învățătură 
(cazanii, texte patristice și postpatristice, 
comentarii liturgice și scripturistice etc.), 
îndreptare normativ-canonice (pravile și 
legiuri bisericești) etc.96 Fiind vorba însă de 
bunuri supuse „tiraniei” scurgerii timpului, 
93 Ibidem, f. 60.
94 Ibidem, f. 12-v, 13v-15, 19v-21v, 23v-24, 25-v, 28v, 30, 

52v-53v, 55v, 57v-58, 59v, 65, 66, 68-69, 70v, 72v-74v, 77v-
78, 80v, 82-83, 87, 88-93, 94-v.

95 Ibidem, f. 69.
96 Mircea Păcurariu, Istoria Bisericii Ortodoxe Române, ed. a 

III-a, vol. I-III, Editura Trinitas, Iași, 2004-2008, passim.

multe dintre acestea au dispărut, măcinate 
de vremuri și de vremi; altele vor �i fost 
înstrăinate prin vânzare sau prin deposedare 
ori, pur și simplu, schimbate din dorința 
înoirii lor. Spre exempli�icare, două cărți 
vechi de cult, anume Triodul (Râmnic, 1731) 
și Evanghelia (București, 1760) menționate 
de istoricul Nicolae Iorga în trecerea sa prin 
Dobra în anul 190597, astăzi s-au pierdut. În 
schimb, la Depozitul de carte veche și icoane 
din incinta clădirii Protopopiatului Ortodox 
din Orăștie se găsesc predate în custodie, 
pe baza procesului-verbal nr. 51 din 8 iunie 
1982, 11 din cele 12 Mineie de la Buda (1804-
1805) – lipsește cel de pe luna aprilie – și un 
Penticostarion (Sibiu, 1859)98. 
97 N. Iorga, op. cit., II, pp. 90-91.
98  Arhiva Protopopiatului Ortodox Orăștie, dos. Registru-

inventar al fondului de carte veche și icoane al 
Protopopiatului Ortodox Român Orăștie, f. 18v-19. A se 
vedea și  Elena Rodica Colta, „Câteva aspecte ale circulației 
ivirienelor în județul Hunedoara”, în Sargetia. Acta Musei 
Devensis, Deva, an XX, 1986-1987, p. 292; Maria Basarab, 
Cuvinte mărturisitoare. Însemnări de pe cărți românești 
vechi din județul Hunedoara, Editura Acta Musei Devensis, 
Deva, 2001, pp. 60, 225.
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Alte cărți de cult se păstrează în biserica 
din Dobra; la acestea se adaugă numeroase 
cărți teologice și laice, colecții de reviste 
bisericești („Biserica Ortodoxă Română”, 
„Studii Teologice”, „Ortodoxia” și „Vestitorul 
Bisericesc” de la București, „Mitropolia 
Ardealului” de la Sibiu, „Mitropolia / Altarul 
Banatului” de la Timișoara, „Dacia Creștină” 
de la Deva etc.) și de gazete diecezane 
(„Telegraful Român” de la Sibiu, „Biserica 
și Școala” de la Arad etc.). În fapt, prin 
osârdia păstorilor săi, în timp s-a organizat o 
bibliotecă valoroasă, care însuma, la nivelul 
anului 1938, nu mai puțin de 591 de volume99.

Patrimoniul arhivistic este constituit 
din „protocoale matricole” parohiale ale 
botezaților, ale cununaților și ale decedaților, 
din „protocoale” ale ședințelor Adunării 
Parohiale, ale Consiliului Parohial și ale 
Comitetului Parohial, din „registre de esibite”, 
„registre de încasări”, „registre partizi pentru 
cheltuieli”, „registre de pangar” etc. Din 
nefericire, fondul arhivistic vechi a ars în 
marele incendiu din duminica Floriilor anului 
1874100. În schimb, registrele, protocoalele 
matricole și cele de procese-verbale ale 
ședințelor diferitelor foruri deliberative și 
executive parohiale și protopopești, precum 
și documentele de ordin pastoral-misionar 
și administrativ-bisericesc (pastorale ale 
chiriarhilor sibieni, circulare ale Centrului 
Arhidiecezan ardelean, dări de seamă, 
statistici, acte justificate emise de oficiul 
parohial și de cel protopopesc etc.) de dată 
ulterioară, fac parte, în prezent, �ie din 
fondurile Serviciului Județean Hunedoara ale 
Arhivelor Naționale din Deva, �ie din cele ale 
Parohiei Ortodoxe Dobra.

În fine, legat de același vechi lăcaș 
de cult dobrean, se cuvine a �i amintit și 
șirul preoților-parohi (unii dintre aceștia 
și ocupanți ai scaunului protopopesc de 
altădată al Dobrei) şi al administratorilor 
(pe perioada vacantării parohiei) care au 
slujit, în timp, la altarul bisericii „Pogorârea 
Sfântului Duh”, ba chiar și la cel al înaintașelor 
sale medievale:  Daniil (c.1600), Dănilă (sec. 
XVII), prot. Iosif (a.1703-a.1738), prot. 

George Pop (a.1733-1781), George Bugariu 
(c.1761-p.1787), prot. Iosif Nemeș (1785-
c.1835), prot. Nicolae Crainic (c.1835-1869), 
adm. George Oprean din Cărmăzănești 
(1869-1870), prot. Romul Crainic (1870-
1894), adm. prot. Avram S. Păcurariu (1894-
1898), prot. Iosif Morariu (1898-1944), adm. 
prot. Ioan Ra�iroiu (1941), prot. Alexandru 
Florea (1944-1949), adm. Remus Haneș 
din Lăpușnic (1949-1950), Alexandru 
Micu (1950-1953; 1956-1970), adm. pens. 
Aurelian Oprean (1953-1956), Simion Ganța 
(1970-1978), Dumitru Popa (1978-2012) și 
Emanuel Inișca (din 2012)101.

Aceasta este, așadar, biserica 
„Pogorârea Sfântului Duh” din Dobra, un 
lăcaș de cult din piatră impunător din prima 
jumătate a secolului al XIX-lea, moștenitor 
al tradițiilor altor edi�icii ecleziastice care îl 
vor �i precedat de-a lungul vremii, pe care 
noi, cei de astăzi, avem datoria să îl punem 
în valoare și să îl protejăm, spre a-l putea 
transmite astfel, ca o zestre spirituală lăsată 
de înaintași, și generațiilor următoare.
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Abstract
Attesting some ancient spiritualities, many of 

the wooden churches from Hunedoara are in danger 
of becoming extinct because of the cruel passage 
of time and also because of the feebleness of the 
people. The wooden church from Baștea is among 
these, mainly since the villagers decided to leave their 
homes. Due to the urge received from the Deva and 
Hunedoara Diocese, but also due to our desire to save 
this old place of prayer, we moved the church from 
Baștea to the town of Hunedoara. In this article there 
are described our efforts and our gratitudes to those 
who have helped us achieve our goal of saving this 
church. God, our God, make mention of those who make 
efforts and who love the beauty of Your House!

Key words: ancient spirituality, wooden 
churches, abandoned villages, salvation, constuction 
authorization, conservation

I.  Localizare geogra�ică. Scurt istoric.
Baștea1 este  un sat din comuna Lăpugiu 

de jos, județul Hunedoara. Din anul 1999 
satul a rămas fără locuitori. Cu 10 ani mai 
devreme el avea 40 de gospodării cu case 
solide din cărămidă, însă cu timpul localitatea 
și-a restrâns vatra satului încetul cu încetul. 
Mărturie a existenței unei comunități umane 
a rămas doar străvechea biserică tăinuită și ea 
într-o pădure de salcâmi, uitată de toți și a�lată 
în pericolul dispariției din cauza degradării.2
Istoricii o datează a �i din a doua jumătate a 
secolului XVII în satul vecin Holdea, de unde 
Băștenii au strămutat-o pe la anul 1913, 
însă potrivit studiilor dendrocronologice 
efectuate  în componența ei se găsesc bârne 
mult mai vechi. Așadar originile ei se pierd în 
vremuri mult mai vechi. Odată cu dispariția 
comunității majoritatea băștenilor se așează  
pe la Dobra, Lăpugiu, sau prin alte sate 
învecinate mai accesibile. 3

1 Lucian David, preot, Parohia Sf. Ioan Botezătorul, 
Hunedoara, e-mail: luci_dave@yahoo.com; 

2 h t t p : / / w w w. c u l t u ra . ro / s e c ț i u n i / Pa t r i m o n i u /
Monumente/lista/hunedoara.pdf.

3 Florin Dobrei, Bisericile Ortodoxe Hunedorene, Editura 
E�itimie Murgu Reșița, 2011, p. 370.

II. Numirea ca preot la Hunedoara 
și primii pași în vederea salvării bisericii 
din Baștea.

În primăvara anului 2014 am fost numit 
preot în nou înființata parohie cu hramul ” 
Sf. Prooroc Ioan Botezătorul” din municipiul 
Hunedoara, primind misiunea de a ridica o 
biserică parohială pentru creștinii ortodocși 
din cartierul micro IV, slujind temporar la 
biserica Sf. Arh. Mihail și Gavril din cartierul 
vecin – Buituri. Nu după multă vreme l-am 
întâlnit pe părintele Consilier Cultural al 
Episcopiei Devei și Hunedoarei Florin Dobrei 
care îmi vorbea despre salvarea unei biserici 
dintr-un sat hunedorean dispărut, de pe valea 
Mureșului, pe care Pres�ințitul Părinte Gurie, 
episcopul Devei și Hunedoarei, a propus-o 
spre a �i strămutată  mai multor preoți tineri, 
însă fără sorți de izbândă . 

Mi s-a spus atunci că proiectul de 
salvare al bisericii din Baștea și reintegrarea 
ei în cadrul comunității creștine este unul 
destul de vechi și că toate lucrurile sunt puse 
la punct, inclusiv terenul pe care biserica ar 
urma sa �ie așezată  este atribuit de câțiva 
ani buni de către Primăria Municipiului 
Hunedoara, iar arhitectul timișorean domnul 
Isopescu Bogdan are planurile făcute, deci 
doar preotul care să-și dorească această 
bisericuță străveche mai lipsea.

Chiar dacă aveam în minte zidirea 
unei biserici noi, de zid, acest proiect m-a 
făcut să renunț repede la planurile mele 
și să accept acest proiect mult mai nobil, 
simțindu-l ca planul lui Dumnezeu în 
slujirea mea preoțească. Luam în calcul și 
partea practică a lucrării în sensul că, după 
socotelile mele, salvarea și aducerea acestei 
bisericuțe la Hunedoara trebuia să dureze 
foarte putin. Așa că imediat după numirea 
mea ca preot al acestei noi parohii, undeva 
prin luna septembrie, am urcat la Baștea să 
protejăm acoperișul cu niște prelate și să o 

Baștea – Povestea bisericii nemuritoare.
                                                                                        

Lucian DAVID1
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sprijinim astfel încât pe timpul iernii să nu 
sufere degradări masive, iar în primăvară 
să urcăm după ea spre a o coborâ la oraș. 
Pe timpul iernii am pregătit documentația 
premergătoare obținerii autorizației de 
construire, iar în primăvară, undeva pe la 
începutul lunii lui martie, obstacolele aveau 
să se întrezărească...

III. Cele dintâi ispite la început de 
drum.

După Sfânta Liturghie într-o zi de 
Duminică unul dintre creștinii care locuiau în 
blocul vecin amplasamentului pe care urma 
să strămutăm biserica m-a atenționat că 
acolo se efectuează lucrări de modernizare a 
zonei și că ar �i bine să merg pe la Primărie și 
să veri�ic ca totul să �ie în ordine. Următoarea 
zi, luni, am trecut pe la biroul de urbanism al 
Primăriei Municipiului Hunedoara, unde mi 
s-a spus că ei au luat în calcul și știu că acolo 
va �i amplasată o biserică. Numai că, după 
alte câteva zile, am fost chemat la Episcopie  
unde mi s-a spus că Primăria Hunedoarei, 
la solicitarea cetățenilor din acea zonă, 
doresc amplasamentul atribuit în anul 2012 
pentru biserică spre a amenaja locuri de 
parcare pentru autoturismele locatarilor 
din blocurile învecinate. Am fost trimis, 
împreună cu părintele Protopop, în audiență 
la primar, care ne-a încredințat că este vorba 
de o nevoie comunitară, dar vom primi un alt 
amlasament, tot în cartier, în cel mai scurt 
timp.4

Am acceptat schimbul propus în 
accepțiunea comună cu mai marii de la 
Centrul Eparhial și Protopopesc (oricum nu 
aveam de ales) și am pus punct demersurilor 
făcute până atunci, dezamăgit, dar totuși 
încurajat de către Preas�ințitul nostru Gurie, 
cât și de unii din credincioșii care s-au 
atașat su�letește de proiectul salvării acestui 
monument.

Asadar intrasem în perioada de 
așteptare, o așteptare foarte tulbure, mai 
ales că urma un an electoral în care se 
războiau unii cu alții.  Eu mi-am îndreptat 
4 Pr. David Lucian, informații extrase din jurnalul personal.

doleanțele mele pe lângă Bunul Dumnezeu, 
în care îmi puneam nădejdea și care se pare 
că îmi propunea o perioadă de răbdare, un 
răgaz, în care eu ca preot să mă străduiesc și 
să mă implic mai mult în îndeplinirea acestui 
ideal. Mai avusesem și un vis ce mă punea și 
mai mult pe gânduri: „Se făcea că urcasem 
la Baștea împreună cu toată echipa de lucru 
spre a desface și coborî biserica. Dar ajunși 
aici mi-am dat seama că nu eram pregătit 
duhovnicește. Eu aveam mereu în plan să 
încep lucrarea cu o slujbă, cu o rugăciune, 
dar îmi uitasem cartea de slujbă, veșmintele 
preoțești, crucea și celelalte necesare o�icierii 
ceremoniei religioase, acasă. Am stat puțin 
și m-am gândit și am zis:„ lasă...voi face din 
minte, voi improviza eu ceva...” Numai că s-a 
pornit o ploaie, o burniță deasă, iar noi am 
vrut să ne adăpostim în biserică, iar acolo era 
un sicriu cu trupul unui mort care văzându-
ne s-a ridicat și ne-a fugărit de acolo cu o 
bâtă.”5

Așa că așteptam, colindam pe la 
uși, primeam promisiuni, mă rugam 
lui Dumnezeu, participam la ședințele 
Consiliului Local împreună cu credincioși 
dornici de realizarea acestui proiect, numai 
că nimic nu se concretiza. Proiectul având ca 
scop atribuirea terenului pentru strămutarea 
bisericii noastre nu era eligibil, o seamă 
dintre consilierii locali refuzau să îl voteze 
pe motiv că este un teren cu probleme, iar ei 
votându-l încalcă legea. 

După vizite repetate pe la uși, mai mult 
sau mai puțin deschise, singur ori însoțit de 
bunii noștri creștini, de părintele Protopop, 
precum și de alți oameni in�luenți din oraș, 
mi-am dat seama că tot ce ni se întâmplă, 
chiar dacă eram prinși într-o cacealma 
politică locală, era cu știința și îngăduința 
lui Dumnezeu, care rânduise pentru noi ceva 
mai bun.

IV. Dobândirea terenului .
Astfel că la începutul lui 2016 eram 

deja cunoscut pe plan local și după ce trecură 
alegerile eram căutat ca să rezolvăm problema 
5 Ibidem.
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amplsamentului pentru strămutarea 
bisericuței și tot prin rânduiala lui Dumnezeu, 
am primit un nou amplsament mult mai 
prielnic pentru împlinirea proiectului nostru. 
Așadar, dacă în toate căutările mele de 
multe ori simțeam că Dumnezeu nu vrea să 
împlinim acest proiect, că nu sunt eu cel ales 
spre a salva această sfântă biserică, acum, 
în primăvara lui 2016, în ședința din luna 
lui martie a Consiliului local Hunedoara, am 
simțit că soarele răsare în su�letul meu, am 
prins curaj și îndrăzneală, am început din nou 
formalitățile și toate demersurile în vederea 
obținerii Autorizației de Construire.  În ciuda 
faptului că eliberarea acestei autorizații 
durează destul de multă vreme la noi în 
țară, am avut de întâmpinat un alt mare hop: 
ni s-a îmbolnăvit arhitectul..., nimeni nu-i 
găsea diagnosticul și starea lui de sănătate  
se degrada de la o zi la alta. Am început din 
nou să șovăiesc și eu în credință... Se punea 
problema să ne recomande pe altcineva și 
tot așa, cu multe nedumeriri în su�let, mă 
rugam Bunului Dumnezeu să-l facă sănătos 
și să reușim. Am avut marele privilegiu de a �i 
înțeles de Preas�ințitul nostru Gurie, episcopul 
Devei și Hunedoarei care, de �iecare dată când 
ne întâlneam, mă încuraja  și mă ajuta să merg 
mai departe spunându-mi că sunt încercări, 
ispite și să mă rog mai fierbinte lui Dumnezeu, 
iar El mă va ajuta și voi izbândi.

Asteptând cu răbdare trecu și vara lui 
2016, toamna, iarna și iată-ne ajunsi în 2017. 
Acum arhitectul pare că se mai însănătoșise. 
Trecuse prin clipe grele, se a�lase la un pas 
de a  pleca dintre noi în ciuda tinereții sale și 
a vârstei de numai 34 de ani și totul datorită 
unei dereglări metabolice pricinuite de un 
program supra aglomerat și a prea puținei 
odihne. Acum îmi aduceam aminte de 
legenda în versuri a „monastirii Argeșului” 
și de acele tradiții potrivit cărora atunci 
când strămoșii noștri zideau un locaș de cult, 
cineva trebuia să își sacrifice viața...numai că 
la noi n-a fost așa. A fost de ajuns sacrificiul 
răbdării și al insistențelor noastre și iată 
că Bunul Dumnezeu ne-a păstrat întregi și 
nevătămați pe toți.

Amul 2017 era un an promițător, însă 
l-am consumat prin pregătirea planurilor 
premergătoare obținerii autorizației de 
construire, ba au mai apărut niște probleme 
și cu inginerul care se ocupa de rezistență.  
Ne tot amâna trimiterea unor documente 
motivând că este foarte aglomerat.  Până 
la urmă, în primăvara lui 2018 aveam 
autorizația de construcție eliberată și eram 
gata să demarăm toate lucrările.

V. Strămutarea bisericii.
Nu știam de unde și cu ce să încep. 

D-nul arhitect Isopescu Bogdan a fost cel 
care m-a ajutat mult în etapizarea lucrărilor, 
ba chiar a luat parte activă la lucru, alături 
de meșterul restaorator d-nu. Iov Tolomei 
de la Muzeul Astra din Sibiu (cel care ne-a și 
învelit biserica în toamna lui 2014 în pădure 
la Baștea spre a o proteja) și de echipa de 
voluntari, creștini buni ai parohiei noastre. 
Aceștia mi-au fost mereu alături,  nu doar 
cu mână de ajutor necondiționată ci și cu 
bani din puținul lor, astfel încât să reușesc să 
suport din bugetul parohiei toate costurile 
legate de proiect și alte cheltuieli pentru 
diverse deplasări în stânga și în dreapta...
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Așadar anul 2018 a fost anul în care 
am adunat echipa, o echipă incredibil de 
numeroasă, alcătuită din oameni care veneau 
de peste tot din oraș, cunoscuți și mai puțin 
cunoscuți. Toți însă mânați de același ideal: 
salvarea bisericii din Baștea și reintegrarea 
ei în circuitul liturgic al săvârșirii sfintelor 
slujbe între pereții străvechi ai unei biserici 
în care strămoșii noștri și-au găsit și ei 
alinarea sufletească. Au fost clipe de neuitat...
arhitectul, meșterul restaorator Tolomei, 
precum și o echipă de studenți de la Timișoara, 
veniți împreună cu arhitectul Isopescu spre a 
participa la o experiență mai rar înâlnită, au 
dormit în cort la poalele dealului bisericii. Noi 
veneam in �iecare dimineață de la Hunedoara 
și însu�lețeam pădurile și dealurile pustii de 
la Baștea. Astfel că, în nici două săptămâni, 
am reușit să o demontăm bârnă cu bârnă și  
prin sprijinul domnului primar al comunei 
Lăpugiu de Jos, să o coborâm cu tractorul și 
cu căruța până la asfalt. Aici am încărcat-o 
într-un tir al domnului Levente (secui de la 
Miercurea Ciuc și om cu inimă bună, pe care 
Dumnezeu mi l-a scos în cale în toamna lui 
2014, când căutam prelate de tir să acopăr 
biserica să nu plouă în interior, iar dumnealui 
ne-a pus la dispoziție, gratuit, două astfel de 
prelate scoase din uz) care ne-a transpotat-o 
gratuit la Hunedoara, unde am primit 
găzduire în parcul industrial de aici și unde 
am depozitat-o până în anul următor.

Ajunși în 2019, prin luna Mai, am 
început lucrările de amenajare a terenului în 
vederea turnării fundației  sprijiniți de către 
dnul Ovidiu Crișan, om de afaceri din orașul 
nostru care de �iecare dată când s-a construit 
o biserică sau vreun locaș de propovăduire 
al Cuvântului lui Dumnezeu s-a implicat din 
plin.

După efectuarea săpăturilor, cu ajutorul 
unei �inanțări de la  Consiliul Județean 
Hunedoara, am turnat fundația, după care pe 
perioada întregii veri a anului 2019, sprijiniți 
zilnic de către credincioșii noștri atât cu mână 
de lucru cât și cu „bănuțul văduvei,” am reușit,  
prin coordonarea aceluiași Iov Tolomei din 
Sibui, să ridicăm pereții și baza turlei, iar 

toamna târziu, ajutați �inanciar de către 
acelasi Ovidiu Crișan precum și de Primăria 
Hunedoara, să aveam o biserică învelită cu 
șindrilă după modelul tradițional, așa cum se 
cuvine unei biserici  reprezentative pentru 
satul românesc și județul nostru.
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Pe perioada iernii a urmat o vreme 
de repaus, cu gândul ca de îndată ce se vor 
ivi primii zori ai primăverii, să ne apucăm 
de treabă continuând lucrarea noastră. 
Numai că așa cum planurile noastre nu 
corespund întotdeauna cu destinul suprem al 
universului, iată că primăvara lui 2020 ne-a 
întâmpinat cu pandemia noului coronavirus 
(covid 19) care ne-a mai ținut puțin pe loc, 
însă așa cum spune vorba românească: „în 
tot răul este și un bine”. Această pandemie 
și pe mine ca preot, m-a făcut să mă gândesc 
mai serios la începerea săvârșirii s�intelor 
slujbe în pridvorul bisericii noastre, în aer 
liber, așa cum prevedeau legile staului în 
această perioadă. Și iată că  pandemia ne-a 
ajutat să începem reluarea s�intelor slujbe 
întrerupte de atâția ani  în această veche 
biserică, locaș de închinare pentru mai multe 
generații.  După începerea săvârșirii s�intelor 
slujbe aici, ițele au început să se deznoade, 
săptămânal mai reușind să adăugăm câte 
ceva la întregirea și înfrumusețarea acestui 
monument mult dorit de către noi toți. Astfel 
am reușit să întregim turla așezând o cruce 
autentică, propusă de către domnul profesor 
Mircea Lac de la Deva, cel care ne-a și sculptat 

o frumoasă pisanie care descrie în câteva 
rânduri povestea acestei s�inte biserici, 
scrijelind cu dalta cu foarte multă migală și 
răbdare dar cu un inegalabil profesionalism 
în bârnele bătrâne de deasupra ușii de apus 
a bisericii.

   Profesorul Mircea Lac ne-a mai sculptat 
și o minunată troiță pe care am așezat-o la 
Baștea în toamna lui 2018 pe locul altarului 
fostei biserici.6 Interiorul l-am închis cu boltă, 
am așezat un splendid iconostas primit în 
dar ca moștenire de la mănăstirea Afteia din 
județul Alba, pe care l-am recondiționat și se 
încadrează foarte bine în bisericuța noastră, 
am tencuit pereții în stil tradițional cu lut și cu 
paie zugrăvinu-i apoi cu var alb, iar pe jos am 
placat cu piatră naturală de travertin primit în 
dar de la același binefăcător Ovidiu Crișan, care 
atunci când nu ne descurcăm cu ceva din punct 
de vedere �inanciar ne sprijină de �iecare dată.
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VI. Concluzii.
Asadar bisericuța aceasta, pe cât de 

mică și simplă aparent pare a �i, ascunde iată 
în lăuntrul său o mulțime de povești și taine 
știute și neștiute. Dacă începutul a fost atât de 
greu, dacă atâta trudă și răbdare ne-au trebuit 
până să o coborâm din dealul de la Baștea, tot 
atât de puternic și imediat este impactul ei 
în comunitatea în care a intrat. Biserica este 
cercetată de creștini,  cu toții mărturisind că îi 
atrage ceva nevăzut și inexplicabil, chiar dacă 
vorbim de o parohie nouă în care se slujește 
doar de câteva luni de zile, în jurul său s-a creat 
o comunitate creștină bine întemeiată chiar și 
din punct de vedere numeric (Duminica și în zile 
de sărbători prezența creștinilor la sf.Liturghie 
�iind de peste 150 de persoane), oamenii vin 
chiar dacă slujbele se țin în aer liber în contextul 
pandemiei în care ne aflăm.  Nevoiți să stea 
afară sub cerul lui Dumnezeu, mulți dintre ei 
mărturisesc că simt o pace lăuntrică aparte 
venind și rugându-se lui |Dumnezeu în preajma 
acestei sfinte biserici. Ba mai mult, străvechea 
biserică de la Baștea naște și creștini din apă și 
din Duh, din luna lui mai și până la 1 septembrie, 
6 copilași primind haina cea albă a Sfântului 
Botez în acest sfânt locaș.7

În concluzie, ca preot slujitor al lui 
Dumnezeu în această biserică străbună, 
pot a�irma cu certitudine că salvarea unui 
monument nu este un lucru lesne de realizat. 
Această muncă necesită multă strădanie, 
implicare și răbdare înmagazinând în 
lăuntrul său nenumărate taine și legi care 
trebuiesc respectate cu sfințenie. Poate că 
mai lesne este a plămădi o construcție nouă 
decât a restaura una veche, dar mai prețios 

și înălțător este să vezi cum vechiul renaște 
sub sudoarea frunții tale și reprinde viață o 
zidire sfântă pe care strămoșii cu atâta trudă 
au ctitorit-o și cu atâta drag i-au călcat pragul.

„Pomenește Doamne, Dumnezeul 
nostru pe toți aceia care se ostenesc și iubesc 
frumusețea Casei Tale!”       

Bibliografi e:
1. Dobrei, Florin, Bisericile Ortodoxe Hunedorene, 

editura Eftimie Murgu, Reșița, 2011.
 2.  Parohiile hunedorene, isterie și actualitate, 

simpozion național, Deva, 7 noiembrie 2013, editura    
Reîntregirea a Arhiepiscopiei Alba Iuliei, Editura 
Episcopiei Devei și Hunedoarei. Deva 2014.

3. http://www.cultura.ro/secțiuni/Patrimoniu/
Monumente/lista/hunedoara.pdf.
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Abstract
Mother (in old Romanian maică), a polite term 

used to talk about or with an older woman or to 
address to the nuns, but also a more ancient version 
of the word mama (in the contemporary Romania 
it is the most used term for mother). Mother is the 
beginning of all the beginnings, she is the source of 
life, from her life begins and in her arms the hope is 
reborn. The faith that the woman and the mother are a 
divine miracle exists from the beginning of the man’s 
existence on Earth, starting with the dawn of history, 
when the supreme attribute of divinity was the act of 
creation and the personi�ication of fertility could only 
have a woman’s face called the Mother Goddess. Ion 
Ghinoiu makes it clear that on the lands of Romania, 
the faith in the Mother Goddess was so strong that 
a lot of elements from her cult were passed to the 
Christian Virgin Mary. The �igure of the Mother of God 
was superimposed onto the image of the old goddess, 
especially in her instance of a Protector and of a Savior, 
but also of a Queen of Heaven and of the World. The 
themes of the painted icons on glass in which The Holy 
Mother prays, helps, supports and encourages the 
poor earthlings, shows that this artistical traditional 
production, through its images created with sincerity 
and faith are some �lames marked onto their soul, that 
bring to light the beliefs, the problems and the hopes 
from a certain period of our history.

Maică,1 termen de politețe pentru a 
vorbi cu (sau despre) o femeie mai învârstă, 
adresat călugărițelor, dar și o formă ceva mai 
veche a cuvâmtului mamă. Mama, un cuvânt 
atât de simplu, dar cu atâtea înțelesuri...
Mama e începutul tuturor începuturilor, e 
izvorul vieții, de la ea pornește viața și-n 
brațele ei renaște speranța. Mama cuvânt 
alcatuit numai din 4 litere, dar care contine 
atita bunatate, lumină, caldură...Mama
înseamnă dragoste, iubire necondiționată, 
ajutor, sacri�iciu, călăuză, prietenie, sfetnic, 
sinceritate, sprijin... E su�icient pentru 
a semăna dragostea pe acest pamânt. 
Romancierul englez William Makepeace 
Thackeray, făcând o sinteză prin care  
surprinde simbolul universal al mamei, scrie: 
1 Mircea Lac - profesor de arte tradiționale, Școala populară 

de arte - Deva

„Mama este numele lui Dumnezeu pe buzele 
și în inimile copiilor.”  Credința că femeia și 
mama sunt „un miracol divin” există încă de 
la inceputurile viețuirii omului pe pământ. 
Așa se explică statueta descoperită de 
arheologi la Rast,  din Dolj, datată ca vechime 
5.500 î. Chr, care, până acum, este prima 
reprezentare a „Madonei cu Fiul” din Istoria 
Omenirii. 

În credințele mitologice românești 
„Cerul Sfânt” (denumit și „Cerul Tată”), după 
ce  Pământul a fost creat și s-a însu�lețit 
(devenind „Pământul Mumă”), a coborât 
pe pământ.2 Un colind cules de pe Valea 
Mureșului de Sabin Drăgoi și publicat în 19253, 

2 Romulus Vulcănescu, Mitologia română, Editura Academiei 
R.S.R., București, 1987, p. 443;

3 Sabin Drăgoi, 303 colinde cu text și melodie, Editura Scrisul 
românesc, Craiova, 1925, p. 67;

Maica Domnului în pictura țărănească pe sticlă
                                                                                 

Mircea LAC1

 Statueta de la Rast (datată 5.500 î. Chr.) și desenul 
acesteia 
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descrie cum „Cerul Tată” coboară pe pământ 
(transsimbolizat în mitologia popular creștină 
în Dumnezeu), încărcat cu toate atributele lui 
cosmice, redate la scară umană: „Ia’n ieșiți 
voi, mari boieri,/ De vedeți pe Dumnezeu ( 
Cerul Sfânt)/ cum coboară de frumos,/ de 
frumos, de cuvios,/ tot pe scări de lumânări,/ 
cu-n veșmânt până-n pământ/ și de larg în jur 
pământ./ Dar în spate și în piept/ Scrisă-i luna 
și lumina/ și soarele cu razele./ Iar din tâmple-n 
umerei/ scriși sunt doi luceferei,/ iar în jos de 
mânecele,/ scrise-s stele mărunțele...” În urma 
herogamiei (împreunarea între două principii 
de sex opus) a acestor două făpturi mitice ( 
Cerul - Tată și Pământul - Mamă ) a dus la o 
mulțime de făpturi mitice subordonate lor. 
Suprapunerea de la romani a „Terei Mater” 
peste cultul autohton din Dacia a adus în 
mitologia românilor pe MAICA sau MAMA 
GLIA4. Este continuarea �irească a miilor de 
ani, începând cu zorii istoriei, când atributul 
suprem al divinității era actul de creație, 
iar personi�icarea fertilității nu putea să 
poarte decât chipul de femeie a Zeiței Mamă. 
Ea era legată de echincțiu de primăvară, 
de renașterea naturii. Dacă luăm datele 
calendarelor antice, raportate la cele actuale, 
echinocțiul de primăvară era pe 9 martie, dată 
când se celebra ziua Marii Zeițe Mamă neolitice 
(probabil că nu întâmplător sărbătorim astăzi 
ziua femeii de 8 martie). Cultul Zeiței Mamă 
era conceput pe un model feminin, ca dovadă 
miile de idoli feminini descoperiți de arheologi 
în civilizațiile preistorice de pe teritoriul 
României (Turdaș-Vinca, Petrești, Gumelnița, 
Hamangia, Cucuteni-Tripolie etc.)                    

Ion Ghinoiu constată că pe teritoriul 
României credința în Zeița Mamă este atât 
de puternică încât multe elemente din cultul 
ei au fost trecute în seama Fecioarei Maria 
creștine.5 Și Mircea Eliade a�irma că la noi, la 
români „exista, cu mult înainte de creștinism, o 
pietate sinceră și populară față de femeie și față 
de mamă; adică față de principiul rodniciei și 
bunătății pe care mama îl întrupa în imaginea 

4 Romulus Vulcănescu, ibidem, pag. 443; 
5 Ion Ghinoiu, Comoara satelor, Editura Academiei Române, 

București, 2005, p. 175;

Zeiței Mamă. Nu este deci întâmplător că 
tocmai aici creștinii s-au apropiat întâi de 
Maica Domnului,”6  Este �iresc, am putea 
spune, că figura Maicii Domnului s-a așezat 
peste imaginea zeității străvechi, mai ales 
în ipostaza ei de Ocrotitoare și Salvatoare, 
dar și de Regină a Cerului și a Lumii. Marele 
nostru poet Mihai Eminescu a sesizat această 
suprapunere din credințele populare și în 
poezia „Rugăciune” o numește pe Maica 
Domnului, în spirit folcloric „Crăiasa”, care 
are puterea de a risipi deznădejdea și oferi 
ocrotirea și salvarea: Crăiasă alegându-
te,/ Îngenunchem rugându-te/ Înalță, ne 
mântuie / Din valul ce ne bântuie; / Fii scut 
6 Mircea Eliade,  Maica Domnului în „Familia” 1936, nr. 6, p. 33 - 38;

Statuete feminine datând din civilizațiile preistorice  
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de întărire / Și zid de mântuire, / Privirea-
ți adorată / Asupră-ne coboară / O, maică 
prea curată / Și pururea fecioară, / Marie!”
În același spirit, al credințelor populare, 
scrie și Ion Pilat poezia „Mreaja”, determinat 
de înțelepciunea însușită de poporul român 
în greaua lui existență, în care orgoliile 
sunt estompate, iar integrarea omului în 
ritmurile naturii era obligatorie pentru 
supraviețuire. În poezie însuși Dumnezeu 
coboară pe pământ, iar Maica Domnului stă 
în pridvorul Casei de Muscel: „Vezi, raiul e o 
casă din Muscel,/ Tot prin livezi de stele sui 
la el./ O casă albă cu ferestre mici, / În care 
îngerii sunt rândunici./....Și Maica Domnului 
stă în pridvor,/ Se bucură de �iecare zbor./... 
Iar Dumnezeu, și duhul sfânt, și �iul ei,/ În casă 
stau la masă câte trei./ Vorbesc de muncile 
de pe pământ,/ Ca gospodari chivernisiți 
ce sunt.../ ” De-a lungul istoriei nădejdea 
de ajutor, ocrotire și salvare din partea unei 
„Divinități Mamă” a fost permanentă. Se credea 
chiar că în preajma unor eminente nenorociri 
Maica Domnului îi avertizează pe oameni și îi 
asigură de protecția sa. Ion Neculce scrie că, 
pe vremea dmniei lui Gheorghe Duca, Maica 
Domnului a plâns în semn că va urma mare 
necaz: „ Într-o mănăstioară mică ce iaste sub 
cetate au lăcrimat icoana Macii Precestei, cât 
să răsturna lacrimile pe chipul icoanii, de le 
vide toți oamenii. Și pica într-o tipsie ce iera 
pusă supt icoană, de iera de mare mirare a 
privi arătare și sămnu ca acela, care au fostu 
adevărat sămnu de pieirea a mulți creștini în 
Țara Leșască și începătura durerii și stricării 
țărăi noastre. Că de atunce din an în anu tot 
răul și amar de creștini și pustii au rămas 
locurile pre acolo”7  Am amintit de acest pasaj 
din opera lui Neculce deoarece începutul 
picturii pe sticlă, din Transilvania, este legat 
de un episod legendar asemănător. Se spune 
că în anul 1699, perioadă istorică grea pentru 
românii transilvăneni, icoana Sf. Maria de 
la mănăstirea Nicula a început să lăcrimeze. 
Vâlva stârnită de această „minune” și marea 
a�luență de vizitatori au determinat pe țăranii 
7 Ion Neculce, Opere. Letopisețul Țării Moldovei și o samă de 

cuvinte, București, 1982,p.299;

din sat să „zugrăvească” chipul făcător de 
minuni al Maicii Precesta. Unii cercetători 
a�irmă că apariția acestei îndeletniciri a 
fost pătrunderea, în secolul al XVII-lea, pe 
teritoriul Transilvaniei a picturii pe sticlă, care 
a luat o mare dezvoltare, în Boiemia și Austria. 
Indiferent de motivele apariției picturii pe 
sticlă în centrele transilvane, ea a evoluat după 
legile care dirijează arta populară românească, 
cu caracteristicile sale de stil și în devenirea ei 
istorică. De pildă, o particularitate importantă 
a icoanelor pe sticlă o constituie motivele 
�lorale și geometrice ale decorației. Natura se 
trădează în toate stilizările artistului țăran, 
obișnuit să-și „în�lorească” mediul, casa și 
uneltele. Mâna care a în�lorit smalțul oalelor, 
a încondeiat ouăle, sau a „împistrit” lemnul, 
este mai obișnuită cu forma petalelor și 
frunzelor decât cu anatomia s�inților. Tematica 
predilectă a icoanei pe sticlă este Maica 
Domnului. Iar dintre toate acestea cea mai des 
întâlnită este icoana care rezona cel mai mult 
cu necazurile și chinurile poporului, Maica 
Domnului Jalnică, realizată în felurite ipostaze 
potrivit imaginației meșterului popular. 

În centrul icoanei, în prim plan se 
a�lă portretul Fecioarei Maria cu mâinile 
împreunate pentru rugăciune, înveșmântată 
cu maforion negru ( în semn de doliu) 
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mărginit de o bandă aurie, stea pe cap și 
pe umărul drept și nimb din linii aurii. 
În registrul inferior, în partea dreaptă, în 
miniatură Iisus cruci�icat, iar la baza crucii 
„Moartea” reprezentată printr-un craniu. Jos, 
observăm decorul  arhitectural al „bisericii” și 
motive �lorale. În partea superioară observăm 
cerul albastru azuriu, luminat de stele albe 
și aurii și inscripția „MR - TU” (Meter - Teu). 
În dreapta este reprezentat Dumnezeu pe un 
nor, binecuvântând, iar în stânga un heruvim 
plutind. Scena este înconjurată de un chenar 
dublu cu motive geometrice și �lorale. Icoana 
provine din zona Făgărașului. Icoană atribuită 
celebrului iconar Savu Moga, din Țara Oltului, 
care se remarcă printr-un desen delicat 
al �igurii Maicii Domnului și al detaliilor 
soldatului de la baza crucii, sau maniera de 

reprezentare a lui Dumnezeu Tatăl, precum 
și decorul �loral care are în componența sa 
un grup de îngeri. Icoană pictată de Matei 
Purcariu, zis Țîmforea, din zona Făgăraș. Icoana 
o reprezintă pe Maica Domnului îndurerată 
de moartea lui Iisus, care este reprezentat la 
scară redusă, ca simbol al durerii ei. În stânga 
crucii stă Maria Magdalena iar dedesupt apare 
și Sf. Paraschiva. Deasupra, pe nori veghează 
Dumnezeu tatăl și Duhul Sfânt. Pe fondul alb 
sunt presărate stele aurii precum și soarele și 
luna.

Icoană realizată în școala de pictură 
de la Laz. Maica Domnului înlăcrimată, cu 
mâinile suprapuse stă aplecată spre scena 
răstignirii redată în fundal. Compoziția este 
completată de patru medalioane amplasate 
în colțuri cu cei patru evangheliști. 



II. Spiritualitate creștină

54

.

În icoana provenită din producția 
familiei făgărășene Tămaș temele religioase 
sunt transformate într-o compoziție de artă 
populară. Este prezentată în primul rând Sf. 
Paraschiva, îmbrăcată în rochie și mantie, 

poartă coroană și aureolă în�lorată. Ține în mâini 
crucea și un snop de frunze. Maica Îndurerată 
ocupă cealaltă jumătate și-și ațintește privirea 
spre imaginea mică, simbolică a lui Iisus pe 
cruce. Fundalul este ocupat de motive �lorale 
supradimensionate și astre. 

Icoana Tânguirii Maicii Domnului din 
biserica „Adormirea Maicii Domnului” din 
Lăpugiul de Jos, provenită din școala niculiană o 

prezintă pe Sfânta Fecioară cu mâinile 
împreunate (după tiparul speci�ic de la Nicula) 
în rugăciune. Din icoană lipseste reprezentarea 
simbolică, cu Iisus răstignit în miniatură, 
obișnuită în alte icoane.

Maica Domnului Îndurerată a�lată în 
biserica „S�inții arhangheli Mihail și Gavril” 
din satul Renghet poartă amprenta familiei de 
pictori Prodan din Maierii Albei - Iulia. 

În biserica „Pogorârea Sfântului 
Duh” din Ruda-Brad se a�lă una dintre cele 
mai frumoase icoane ale Tânguirii Maicii 
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Domnului pictată în centrul de la Laz. Maica 
Sfântă poartă maforion negru, iar sub el un 
veșmânt de culoare corai, semn al doliului din 
su�letul său. Din ochi îi curg lacrimi de jale. 
La durerea sa participă parcă și natura, care 
în lipsa nimbului obișnuit, înconjoară capul 
S�intei cu două mlădițe cu frunze și �lori. 

Una din cele mai dramatice imagini, 
datorate coloritului, este icoana Maicii 
Domnului Îndurerată pictată în Țara Oltului. 
Pentru fond a fost folosit un ton intens de 

albastru, pe care măiestria pictorului a știut 
să-l exalte prin folosirea unor accente de 
roșu și verde intens. Aurul, aplicat din belșug, 
a sporit prețiozitatea picturii. Tematica 
icoanelor pe sticlă, în care apare „Maica 
Domnului,” cuprind episoade începând de la 
naștere până la adormirea s�intei.

După unele legende populare părinții 
Fecioarei Maria (Ioachim, descendent al 
unui neam împărătesc și Ana, descendentă 
din neamul lui David) nu puteau avea copii. 
Ei se roagă �ierbinte la Dumnezeu și Ana ar 
�i rămas însărcinată sărutând o frunză sau o 
�loare de păr din grădină. Icoana prezentată 
reprezintă nașterea Fecioarei, având alături 
pe Ioachim și pe îngerul păzitor. Pentru a 
respecta legenda, autorul anonim înconjoară 
totul cu vegetație.  Icoana Intrării Maicii 
Domnului în Biserică, este pictată cu 
delicatețe și grijă de Savu Moga. Ioachim 

și Ana, însoțiți de o asistență numeroasă o 
încredințează pe Maria marelui preot, care o 
întâmpină stând într-un jilț. În spate se vede 
arhitectura bisericii.  

Icoana Bunavestire provine din centrul 
de la Nicula. Arhanghelul Gavril vestește pe 
Maica Domnului că va naște, ca om, pe �iul lui 
Dumnezeu. De partea cealaltă, lângă o masă 
pe care se a�lă o carte deschisă, stă Fecioara 
Maria cu mâinile la piept. Deasupra, din nori, 
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Duhul Sfânt, sub formă de porumbel, își 
revarsă binecuvântarea. Scena este încadrată 
de un chenar, pe trei laturi, alcătuit din S-uri.  

Icoana inspirată din Noul Testament și 
pictată în școala brașoveană, prezintă tema 
Buneivestiri. Arhanghelul Gavril ține în mână 

o �loare, anunțând-o pe Fecioara Maria că va 
naște pe Mesia. Între ei este reprezentată o 
masă pe care se a�lă o carte, pe coperta căreia 

este înscrisă o cruce. Deasupra este scris în 
chirilică „bunăvestire”. În partea superioară 
este pictat Duhul Sfânt, simbolizat printr-
un porumbel, din ciocul căruia pornesc raze 
spre capul Maicii Domnului. Pe fundal apar 
stele albe și roșii precum și elemente de 
arhitectură.  

Scena nașterii Mântuitorului, pictată 
de un iconar anonim din a doua generație 
de „zugravi” de la Nicula, redă momentul 

închinării magilor. Maica Domnului apare 
în partea dreaptă, în prim plan, cu Iosif în 
partea din spate, întâmpinând oaspeții. 
Magii, grupați în stânga, înveșmântați în 
roșu, purtând coroane regale, oferă darurile. 
Steaua călăuzitoare a coborât aproape de 
pământ, deasupra Pruncului înfășiat, așezat 
în partea centrală a compoziției. 

În centrul icoanei se a�lă Maica Domnului 
care arată cu delicatețe spre Pruncul așezat 
pe brațul drept. Are o privire liniștită, plină de 
dragoste, contemplativă. Este înveșmântată 
cu maforionul roșu, tunică roșie și himation 
verde, cu coroaă pe cap. Pruncul Iisus ține în 
mâna stângă scriptura, iar cu mâna dreaptă 
binecuvintează, conștient de rolul său, într-o 
ipostază plină de măreție și demnitate. Scena 
este �lancată de două �lori roșii cu chenar 
alb. Colțurile superioare sunt ocupate de 
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inițialele monogramei Maicii Domnului, 
însemnate cu alb. Icoana este pictată de 
Grecu Gheorghe din Săsăuș, localitate a�lată 
între Sibiu și Făgăraș.   

 Cu o tematică asemănătoare, Maica 
Domnului cu Pruncul, a�lată la biserica 
„Înălțarea Domnului” din Micănești - Zam , 
este lucrată de pictorul anonim (probabil din 
școala niculiană) într-o manieră mai stilizată, 

renunțând și la decorul �loral obișnuit, 
aici �iind sugerat doar prin linii șerpuite. 
În planul apropiat este Maica Domnului 
care susține pe brațul stâng Pruncul. Maria 
este îmbrăcată într-un maforion roșu cu 
bordură aurie, pe frunte și pe umăr apare 

câte o stea, ceea ce sugerează Sfânta Treime. 
Pe cap poartă o coroană înconjurată de 
aureolă. Pentru a accentua somptuozitatea 
veșmântului iconarul i-a pictat la gât o salbă 
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de bani din aur, asemenea celor purtate 
de femeile bogate din Șcheii Brașovului. În 
registrul superior, pe fondul  luminat de stele 
albe și roșii, doi îngeri, plutind pe nori, susțin 
coroana Mariei. 

Icoana Maica Domnului cu Pruncul 
din biserica „Duminica tuturor S�inților” din 
Cornățel - Dupăpiatră o înfățișază pe Maria, 
așezată pe tron regal cu Pruncul Iisus în poală, 
veghind înainte asupra destinelor lumii. 
Pruncul, cu mâna dreaptă binecuvintează, 
iar în stânga ține globul terestru ca simbol 
de stăpânitor și salvator al lumii. Pictorul Ion 
Pop a găsit toate mijloacele de a da impozanță 
și măreție icoanei. 

 Maica Domnului este prezentă în marea 
majoritate a icoanelor țărănești pictate 
pe sticlă. Astfel în icoana pictată la Nicula, 
intitulată „Masa Raiului,” în primul din cele 
patru colțuri este reprezentată Fecioara 
Maria cu Pruncul Iisus în brațe. În celelalte 
pătrate se a�lă Iisus Mare Învățător, Sfântil 
Nicolae și Sfânta Paraschiva. Spațiul icoanei 
a fost compartimentat prin benzi paralele, 
obținându-se un romb central, în care este 
pictată o �loare cu șase petale ce reprezintă 
pomul vieții, iar în romburile laterale sunt 
plasați participanții la Masa Raiului. 

Icoana „Rugului Aprins”, foarte rară, 
existentă pe pictura murală de la mănăstirile 

Sucevița și Hurez, preia legenda biblică din 
timpul lui Moise, care a vorbit cu Dumnezeu 
prin intermediul îngerului prefăcut într-un 
rug în �lăcări. Compoziția cuprinde în centru 
pe Maica Domnului cu pruncul, așezați într-
un medalion proiectat pe o succesiune de 
romburi, ale căror culori diferite sugerează 
nuanțele �lăcărilor. În colțurile acestor 
romburi, pictorul de la Nicula și-a imaginat 
și a reprezentat îngeri și simboluri ale 
evangheliștilor. 
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O găsim  prezentă pe Maica Domnului și 
în icoana, temă rară,  care reprezintă „Tăierea 
Împrejur”. Sub o draperie voluminoasă, 
părinții lui Iisus, Maria și Iosif, îl încredințează 
pe Prunc marelui preot, care-l primește 
deasupra unei mese. Pictorul anonim de la 
Nicula a știut să aștearnă îngrijorare pe fața 
Mamei. Un chenar cu motivul funiei răsucite 
încadrează scena pe trei laturi. 

 Tema unei icoane rare este „Maica 
Domnului cu Prorocii” pictată  la Lancrăm de 
familia Costea. Icoana pictată de Ioan Costea 
o înfățișază pe Maica Domnului Împărătiță, 
pictată în aur și ocru deschis, detașată clar 
pe fondul liniștit de cobalt. În icoană vedem 

in�luiența barocului asupra reprezentării 
de tip bizantin. Prorocii sunt înfățișați în 12 
medalioane așezate pe crengile unui copac 
al cărui trunchi crește de la baza icoanei. 
Ornamentele �lorale, ce umplu spațiile dintre 
medalioane, fac legătura între vechile icoane 
din Lancrăm și cea de față, aceleași �lori 
desenate simpli�icat și neglijent, dar cu o 
evidentă origine comună. 

Icoana „Maica domnului cu prorocii”, 
pictată de Ilie Costea, are aceeași temă și 
aceeași compoziție ca în icoana pictată de 
tatăl său, Ioan Costea. Spre deosebire de 

acesta, Ilie Costea este mai puțin stăpân 
pe desen și mai puțin sigur în acordarea 
culorilor. Abundența vegetației din jurul 
medalioanelor cu prorocii nu mai are funcția 
simbolică a arborelui și favorizează pierderea 
clarității aspectului general al icoanei. 

Maica Domnului apare și în icoana care 
reprezintă „Stretenia” sau „Întâmpinarea 
Domnului”. În icoana pictată la Nicula 
prezentarea la templu a lui Iisus se desfășoară 
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într-un decor simplu, singurul element care 
sugerează că scena se petrece în templu 
este draperia din colțul din dreapta, sus. 
Marele preot îl ține pe Iisus în brațe, iar în 
fața lor, se a�lă în picioare, Maria și Iosif, care 
ține în mâini doi porumbei. Ansamblul este 
înconjurat pe trei părți de un ornament sub 
formă de funie. 

În icoana „Răstignirii” Iisus este pironit 
pe o cruce alături de care se înalță vrejuri 
de viță de vie terminate cu flori. De o parte 

și de alta stau Maica Domnului și Apostolul 
Ioan, iar deasupra Luna și Soarele. Scena este 
încadrată cu un decor vegetal care aproape ia 
forma unei draperii. În partea de sus a crucii, 
în locul în care de obicei se scriu inițialele 
INRI, este redat anul 1827, anul când pictorul 
anonim de la Nicula a realizat icoana.  

O altă icoană cu tematica „Răstignirii”, 
lucrată în nordul Transilvaniei, încearcă să 
descrie legenda biblică mult mai exact. Scena 
se petrece pe muntele Golgota. Iisus răstignit 
domină scena. În plan apropiat, dea dreapta 
și stănga crucii sunt înfipte sulița și buretele 
cu oțet, iar în plan mai îndepărtat scena este 
încadrată de ceilalți doi răstigniți, pe cruci 
mai mici. În plan apropiat, jos, de o parte și 
alta a crucii stau reculeși Maica Domnului și 
Sfântul Ioan. Deasupra sunt Luna și Soarele 
încadrate cu motive vegetale.  

Icoana „Înălțării lui Iisus Hristos la ceruri” 
îl prezintă pe Mântuitor într-un lanț de nori, pe 
un fundal auriu, binecuvântând cu amândouă 
mâinile. Este înconjurat de îngeri și sera�imi. În 
partea inferioară apare mormântul lângă care 
stau doi îngeri îngenunchiați, cu mâinile unite 
a rugăciune, în prim plan, la mijloc este Maica 

Domnului înconjurată de apostoli și mulțime. 
Veșmintele tuturor sunt încărcate de blicuri 
(linii) albe. Pe cerul albastru apar o mulțime 
de stele albe. Totul este încadrat într-un chenar 
dublu: lobat și geometric.  
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În icoana „Prohodul lui Iisus”, 
compoziția artistului din Șcheii Brașovului îi 
reunește pe Iisus, așezat pe giulgiu ținut de 
Nicodim și Iosif din Arimateea și pe Maica 

Domnului, în centru, în mare doliu, cuprinsă 
de adâncă durere. Este încadrată de două 
dintre s�intele femeii. Fundalul albastru este 
încărcat de �lori albe și roșii, iar în spate se 
pro�ilează crucea Răstignirii. 

În altă icoană a „Prohodului lui Iisus”, 
care este combinată cu „Înălțarea la Cer”, 
vedem în patrea inferioară scena iconogra�ică 

a prohodului cu Iisus întins pe un giulgiu ținut 
de apostoli. În plan secundar apar Fecioara 
Maria, femeile Mironosițe și un înger. În spatele 
acestora apare crucea Răstignirii cu sulița 

și buretele. În partea superioară Iisus este 
redat într-un lanț de nori cu steagul biruinței 
în mâna stângă și binecuvântând cu dreapta. 
De o parte și alta a norilor apar soldații. Cele 
două scene sunt separate de culorile de fond. 
În partea superioară marginile au drapaje.  

În icoană, pe orizontală se află Maica 
Domnului, culcată pe catafalc cu mâinile 
încrucișate pe piept, acoperită cu un lințoiu 
alb, cu flori mărunte, punctiforme. Este 

înconjurată de patru apostoli îndurerați, 
doi de-a dreapta și doi de-a stânga. În plan 
central, pe verticală, se află Iisus Hristos 
care binecuvintează cu o mână, în timp ce cu 
cealaltă ține la piept un prunc înfășat, care 
simbolizează curățenia sufletului Preacuratei 
Sale Maici. În planul inferior al compoziției 
apare arhanghelul Mihail care îi taie mâinile 
lui Jephonias, cel care a vrut să răstoarne  
catafalcul pe care se a�la trupul Precestei. 

În icoana pictată de Pavel Zamfir 
de la Laz trupul Maicii Domnului  întins 
pe catafalc este orientat cu capul spre 
dreapta. Este înconjurată de apostoli. Într-o 
înlănțuire de nori, asistat de doi heruvimi, 
Iisus o primește în cer, ipostază diferită 
de cea în care îi ține în brațe sufletul sub 
forma unui prunc înfășat.   

În această icoană, numită „Izvorul 
Tămăduirii,” Matei Purcariu, zis Țîmforea, 
a redat legenda biblică, așa cum și-a 
imaginat el, a împăratului Leon cel Mare, 
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care înainte de a ajunge la tron, a întâlnit un 
orb rătăcit printr-o pădure din apropierea 
Constantinopolului, care cerea apă. Maica 
Domnului la călăuzit, prin glasul său ceresc, 
să găsească un izvor. După ce orbul și-a 
astâmpărat setea și-a recăpătat și vederea, 
izvorul dovedindu-se vindecător. După ce 
a ajuns împărat, Leon a ridicat pe acel loc o 
biserică, cu hramul „Izvorul Tămăduirii”, iar 
apa luată de aici a tămăduit mulți bolnavi 
de-a lungul timpului, prin mila și lucrarea 

Maicii Domnului. Din punct de vedere al 
dogmelor bisericești, izvoarele tămăduitoare 
sunt preînchipuiri ale izvorului cel viu al 
mântuirii, care este Maica Domnului. 

Tema icoanei „Încoronarea Maicii 
Domnului” este inspirată din pictura 
bisericească și înfățișază momentul încoronării 
S�intei Fecioare, așezată în plan central, 

rugându-se. Este incadrată de Tatăl Ceresc și 
de Iisus Hristos care țin deasupra capului său 
o coroană peste care se coboară harul Duhului 
Sfânt, reprezentat printr-o rază aurie. Sfântul 
Duh, potrivit tradiției, este sugerat printr-un 
porumbel încadrat într-o aureolă. Iisus Hristos 
ține coroana cu mâna stângă, iar cu dreapta 
își poartă crucea. Tatăl Ceresc are aureolă 
triunghiulară și ține cu mâna dreaptă coroana, 
iar cu stânga Globul Pământesc. Pe umărul 
stâng poartă Sceptrul Ceresc.  

O altă icoană a „Încoronării Fecioarei”, 
pictată în zona Brașovului este mult mai bogată 
în amănunte. Iisus Hristos și Dumnezeu Tatăl 
stau pe tronuri sugerate de nori și susțin mitra 
pe care o pun pe capul Mariei. În partea de sus, 
pe un cer albastru cu steluțe albe apare Duhul 
Sfânt, sub forma porumbelului, încadrat în 
soare și �lancat de doi heruvimi ce plutesc în 
nori. Maria, așezată în genunchi în prim plan, 
este îmbrăcată în maforion roșu și aureolă în 
jurul capului. Totul este susținut de nori. 
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Deși icoana îi reprezintă pe Sf. Ioan 
Botezătorul și Sf. Nicolae care binecuvintează. 
Sf. Ioan este îmbrăcat în haină mițoasă și are 
aripi. Pământul este redat prin linii orizontale 
de culori alternative cu blicuri albe. Scena este 

vegheată din ceruri de Maica Domnului cu 
pruncul orantă, înconjurată de semicercuri cu 
raze. În partea superioară apare un motiv �loral 
baroc alcătuit din ciorchine, frunze, aripi și �lori.   

Tema iconogra�ică a „Judecății de Apoi” 
are nenumărate interpretări. Aici avem varianta 
pictată de Simion Poenaru la baza căreia stă 
credința în a doua venire a lui Iisus, când toți 
vor �i chemați pentru a li se hotărâ fericirea 
sau osânda veșnică. Scena este alcătuită, în 

partea de sus, mai întâi cu �ilactera ce are 
inscripția „jiodecata” susținută la capete de 
arhanghelii Mihail și Gavril. Sub aceasta  vedem 
Tribunalul Ceresc (Pantrocratorul, Maria și 
Ioan Botezătorul ca intercesori, iar apostolii și 

îngerii ca asistenți). Dedesupt, încadrată de doi 
îngeri cu cădelnițe se a�lă Tronul  Hetimasiei 
(care  este un tron pe care sunt  Evanghelia, 
Sfântul Duh și o Cruce, dar în același timp este 
și un simbol  al S�intei Treimi), sulița și buretele, 
iar de o parte și de alta, mai jos,   se a�lă Adam 
și de Eva. La picioarele lor apare șarpele ispitei.
Pe fața tronului se a�lă balanța dreptății, care 
se poate apleca spre stânga sau spre dreapta. 
Pe șiruri de nori, în stânga și în dreapta, sunt 
cetele drepților, conduse de Pavel și Cetele 
păcătoșilor conduse de Moise. Maica Domnului 
ține mâinile întinse în semn de mediere pentru 
iertare. Jos, în stânga, drepții sunt conduși spre 
ușa raiului, iar în dreapta păcătoșii ajung în 
gura leviathanului, care simbolizează iadul.

 Departe de a epuiza tematica icoanelor 
în care Maica Sfântă se roagă, ajută, sprijină 
și îmbărbătează pe sărmanii pământeni, 
am încercat să arăt că această producție 
artistică  țărănească, prin imaginile create cu 
sinceritate și credință, sunt niște „crâmpeie” 
zugrăvite din su�letul lor, care scot la iveală 
credințele, necazurile și speranțele dintr-o 
anumită epocă a istoriei noastre. 
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Rezumat: Atractivitatea Județului Hunedoara 
este datorată atât cadrului natural cât și bogăției 
elementelor culturale, �ie ele peisaje sau monumente. 
Varietatea și diversitatea zonelor etnogra�ice, care 
reunesc tradiții diverse, conferă arealului un speci�ic 
aparte. Între acestea, Platforma Luncanilor reprezintă 
o zonă bine individualizată.

Din vastul peisaj cultural care caracterizează 
ținutul respectiv, cu acest prilej ne propunem să 
atragem atenția asupra unui anumit tip de construcție 
din lemn, speci�ică locului, care mai poate să �ie văzută 
numai în expozițiile muzeelor sau în fotogra�iile vechi. 
,,Staurul” rotund, cu acoperiș conic reprezintă un 
adăpost pentru oi, amplasat în perimetrul gospodăriei 
și este destinat adăpostului animalelor în timpul 
anotimpului rece.

Cercetările arheologice efectuate în ultimul 
secol în Munții Șureanu, având ca obiectiv cunoașterea 
civilizației dacice au scos la lumină urmele unor 
construcții cu plan rotund sau poligonal. Ele sunt 
prezente atât la Grădiștea Muncelului, acolo unde a 
fost identi�icată capitala Regatului Dac - Sarmizegetusa 
Regia, dar și în alte locuri: la Fețele Albe, la Meleia, 
Rudele și Pustâiosu.

Etnogra�i cât și unii istorici au susținut părerea 
că ,în ținuturile din jurul anticei Sarmizegetusa s-au 
perpetuat până astăzi construcțiile poligonale cu 
învelitoare fațetată din șindrilă, chiar dacă ele nu mai 
sunt destinate locuirii propriu-zise.

În ceea ce ne privește, credem că plecând de 
la cele două ipostaze prezentate, cea istorică și cea 
etnogra�ică se deschide un orizont propice pentru 
cercetarea unui domeniu cultural fascinant.

Summary: The attractiveness of Hunedoara 
County is due to both the natural environment and 
the richness of cultural elements, landscapes or 
monuments. The variety and diversity of ethnographic 
areas, which bring together different traditions, 
give the area a special speci�icity. Among them, the 
Luncanilor Platform represents a well-individualized 
area,

From the vast cultural landscape that 
characterizes that area, on this occasion we intend 
to draw attention to a certain type of wooden 
construction, speci�ic to the place, which can only 
be seen in museum exhibitions or old photographs. 

The round “staur” with a conical roof is a shelter for 
sheep, located in the perimeter of the household and 
is intended for sheltering animals during the cold 
season.

Archaeological research carried out in the last 
century in the Șureanu Mountains, with the objective 
of knowing the Dacian civilization, has brought to 
light the traces of constructions with a round or 
polygonal plan. They are present both at Grădiștea 
Muncelului, where the capital of the Dacian Kingdom 
- Sarmizegetusa Regia was identi�ied, but also in other 
places: at Fețele Albe, at Meleia, Rudele and Pustâiosu.

Ethnographers and some historians have 
argued that in the lands around ancient Sarmizegetusa, 
polygonal constructions with shingled faceted 
shingles have been perpetuated to this day, even if 
they are no longer intended for actual living.

As far as we are concerned, we believe that 
starting from the two hypostases presented, the 
historical and the ethnographic one opens a favorable 
horizon for the research of a fascinating cultural �ield.

Cuvinte cheie: Platforma Luncanilor, construcții 
poligonale, construcții din lemn, construcții pastorale, 
edi�icii dacice

 Atractivitatea  Județului Hunedoara 
este datorată atât cadrului natural cât 
și bogăției elementelor culturale, fie ele 
peisaje sau monumente, materiale sau 
imateriale. Varietatea și diversitatea 
zonelor etnografice, care reunesc tradiții 
ale moților, pădurenilor, sașilor, precum 
și alte asemenea bogății culturale, conferă 
arealului un specific aparte. Între acestea, 
Platforma Luncanilor reprezintă o zonă 
bine individualizată, situată la o altitudine 
ce atinge în medie 950 m, în Munții Șurianu 
și este considerată a fi o ,,Mărginime a 
Țării Hațegului”2. Denumirea: Platforma 
Luncanilor a fost introdusă de Ion Conea  
1 �iosifvasile@yahoo.com
2 L. Apolzan, Platforma Luncanilor Aspecte ale vechimii și 

continuității așezărilor, în Sargetia XIII/1977, p. 487.

Itinerare în peisajul cultural al Platformei Luncanilor.
Despre construcțiile cu plan poligonal și rotund

Dr. Iosif Vasile FERENCZ1

Cercetător Științi�ic II, istorie
Muzeul Civilizației Dacice și Romane, Deva
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Fig. 1. ,,Staur” poligonal în Ludeștii de Sus (după L. 
Apolzan, în Sargetia XV/1981, Fig.4).

în anul 1950, autor care a definit-o ca o 
regiune naturală cu caracteristici proprii3.

 Între trăsăturile care îi sunt speci�ice se 
numără forma și structura așezărilor, cu case 
risipite, în care �iecare gospodărie este plasată 
în mijlocul terenurilor exploatate: în majoritate 
fânețe, livezi cu pomi, pășuni și puține arături. 
Pentru a mări e�iciența au fost ocupate suprafețele 
mai netede precum și coamele de dealuri, cu 
pante domoale. În schimb, au fost evitate pantele 
repezi ale văilor, în cea mai mare parte acoperite 
cu păduri Activitatea economică este îndreptată 
cu preponderență spre creșterea animalelor4, 
fapt care a și determinat cele mai numeroase 
particularități ale vieții culturale și spirituale. 

 Din vastul peisaj cultural care 
caracterizează ținutul respectiv, cu acest prilej 
ne propunem să atragem atenția asupra unui 
anumit tip de construcție din lemn, speci�ică 
locului, care mai poate să �ie văzută numai în 
expozițiile muzeelor sau în fotogra�iile vechi. 
,,Staurul” poligonal, cu acoperiș conic reprezintă 
un adăpost pentru oi, amplasat în perimetrul 
gospodăriei și este destinat adăpostului 
animalelor în timpul anotimpului rece5. Lucia 
Apolzan consemna existența lor în urmă cu o 
jumătate de secol în satele Ludeștii de Sus (Fig. 1) 

și Grădiștea de Munte6. Un deceniu mai târziu 
a văzut și semnatarul acestor rânduri un astfel 
de ,,staur”, tot în satul Grădiștea de Munte, în 
catunul ,,Sub Cununi”(Fig. 2). De atunci numărul 
lor s-a diminuat, dar Muzeul Satului ,,Dimitrie 

3 L. Apolzan 1977, p. 490.
4 L. Apolzan 1977, p. 490.
5 L. Apolzan, Aspecte etnogra�ice de pe Platforma Luncanilor 

– Complex cu caracter unitar, în Sargetia XV/1981, p. 453
6 L. Apolzan 1981, p. 453; L. Apolzan 1984-1985, p. 458

Gusti” din București (Fig. 3)7 și Complexul 
7 https://muzeul-satului.ro/plani�ica-vizita/ce-pot-vedea/

expozitia-permanenta-arhitectura-vernaculara/sectorul-
nou/staurul-poligonal-din-lemn-1960-gradistea-de-
munte-jud-hunedoara/

Fig. 2. ,,Staur” poligonal în cătunul ,,Sub Cununi” 
(foto Mircea Sasu 1985).

Fig. 3. ,,Staur” poligonal provenind de Grădiștea 
de Munte, expus în cadrul Muzeului Național al 
Satului ,,Dimitrie Gusti”, din bucurești (imagine 
preluată de la adresa: https://muzeul-satului.

ro/plani�ica-vizita/ce-pot-vedea/expozitia-
permanenta-arhitectura-vernaculara/sectorul-

nou/staurul-poligonal-din-lemn-1960-gradistea-
de-munte-jud-hunedoara/ , vizitat 1. 09.2020).

Fig. 4. ,,Staur” poligonal provenind de la Ludeștii de 
Sus, expus în cadrul Complexului Național Muzeal 

Astra, din Sibiu (Imagine preluată de la adresa; 
http://monumente-etnogra�ice.cimec.ro/muzee-in-
aer-liber.asp?ID=EEE64ABB5FA54B1289A6CA1C0

A3557D0, vizitat 1.09.2020)
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Național Muzeal Astra au achiziționat și astfel 
au salvat câte un exemplar (Fig. 4)8. 

Planul poligonal prin care se distinge 
este asigurat de cele 8, 9 sau chiar 11 laturi 
dispuse simetric (Fig. 5) , iar pereții pereții 

erau realizați din bârne cioplite în patru 
fețe de fag (în cazul celui de la Grădiștea de 
Munte)9 sau brad (la staurul de la Ludești)10. 
Pereții sunt așezați pe un soclu de piatră, 
iar la colțuri bârnele se încheie în formă de 
,,coadă de rândunică11, în cheutori drepte12

sau ,,încleștat”13. Laturile au o lungime 
cuprinsă între 2 și 2, 5 m, în funcție de 
numărul laturilor fiecărei construcții, iar 
8 Achiziționat în anul 1993, conform: Valer Deleanu, Alexiu 

Tatu, Staulul poligonal Ludeștii de Sus, jud. Hunedoara. 
Raport de cercetare, Sibiu 1.09.1993. Lucrarea face 
parte din dosarul exponatului, achiziționat de Complexul 
Național Muzeal Astra. Mulțumesc și pe această cale 
domnului director Lucian Robu, pentru amabilitatea cu 
care mi-a pus la dispoziție materialul documentar.

9 https://muzeul-satului.ro/plani�ica-vizita/ce-pot-vedea/
expozitia-permanenta-arhitectura-vernaculara/sectorul-
nou/staurul-poligonal-din-lemn-1960-gradistea-de-
munte-jud-hunedoara/

10 V. Deleanu, Fișa descriptivă a obiectivului: Staur poligonal 
provenind din Ludeștii de Sus. 

11 https://muzeul-satului.ro/plani�ica-vizita/ce-pot-vedea/
expozitia-permanenta-arhitectura-vernaculara/sectorul-
nou/staurul-poligonal-din-lemn-1960-gradistea-de-
munte-jud-hunedoara/

12 V. Deleanu, A. Tatu, op.cit, p. 2-3. 
13 L. Apolzan 1981, p. 455, Fig 4A.

înălțimea pereților atinge 1,5 m. Bârnele de 
lemn nu au fost acoperite cu lipitură de lut, 
iar în ceea ce privește diametrul interior, 
un exemplu este al construcției descrise de 
Lucia Apolzan care avea 9 m14.

 Deosebit de impresionant este 
acoperișul cu formă conică și care reprezintă 
2/3 din înălțimea întregii clădiri. Realizat pe 
o structură din căpriori fixați la colțuri și la 
mijlocul laturii, era acoperit cu învelitoare 
din ,,prășilă” (șindrilă) așezată în rânduri 
radiale, �ixate pe ,,lețurile” bătute între 
căpriori. În vârful ,,staurului” se a�la o 
deschidere rotundă  reprezentând locul unde 
se întâlnesc toți căpriorii15. Deschiderea 
era acoperită cu o cruce din lemn, așa-zisa 

,,cruce cu pălărie” (Fig 6), element cu funcții 
deopotrivă practice, rituale și estetice16

 În ceea ce privește funcționalitatea, 
așa cum menționam, ,,staurul” poligonal cu 
acoperiș conic a fost conceput ca adăpost 
pentru oi iarna. Însă în funcție de anumite 
situații el putea să fie folosit și pentru 
adăpostul oamenilor pe timp de ploaie ori ca 
spațiu pentru depozitare, pe timpul verii17

 O analiză a avantajelor unei astfel 
de amenajări scoate în evidență, pe de o 

14 L. Apolzan 1981, p. 455, Fig 4A
15 L. Apolzan 1981, p. 453, vezi și Fig 4B.
16 V. Deleanu, op. cit. 
17 V. Deleanu, op.cit.. 

Fig. 6 ,,Cruce cu pălărie” în vârful staurului” poligonal 
de la Ludeștii de Sus în momentul achiziționării 
construcției de către Complexul Muzeal Național 

Astra (imagine din dosarul monumentului).

Fig.5 Planul unui ,,staur” poligonal (după L. 
Apolzan, în Sargetia XV/1981, Fig 4A).
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parte economia de materiale de construcții 
și pe de alta dimensiunile suprafeței utile. 
O comparație cu ,,colna” dreptunghiulară, 
realizată de Lucia Apolzan este elocventă în 
acest sens. O ,,colnă cu dimensiuni de 8/6 
m are o lungime a pereților de 28 m liniari 
și cuprinde o suprafață de 28 mp. Spre 
deosebire, în cazul ,,staurului” poligonal, 
cu 9 laturi de câte 2,5 m, lungimea totală a 
pereților era de 22,5 m, iar suprafața utilă 
era de 63 mp18

 În plus, aceeași cercetătoare remarca 
și alte avantaje: ,, …rezistență mai mare față 
de atacul jivinelor, oferă rezistență în timp 
a materialului lemnos, în fața vânturilor și 
a zăpezilor …”. Nu se poate omite nici faptul 
că sunt folosite bârne scurte, cu lungimi de 
2,5 m, mai ușor de căutat și de prelucrat. 
Pe scurt: forma asigură o suprafață mai 
mare cu economie de material19. Și cu toate 
acestea, construcțiile cu plan rotund și-au 
restrâns aria de răspândire, în favoarea celor 
cu plan rectangular. Acesta este un motiv 
suplimentar pentru ca ele să �ie considerate 
ca având ,,…un remarcabil plan arhitectural 
de tip arhaic…”20.

Analogiile etnogra�ice nu sunt foarte 
multe. Sunt cunoscute șurele poligonale din 
Munții Apuseni, dar care au plan hexagonal 
asimetric și despre care se consideră că s-au 
dezvoltat din tipuri străvechi21. Staurele din 
zona nordică a Platformei Luncanilor, din satele 
Ludeștii de Sus și Grădiștea de Munte, sunt 
singurele construcții mari, cu baza rotundă, 
după un plan cu opt sau nouă laturi simetrice, 
cu acoperișul conic, înalt, folosind material de 
construcție prelucrat (bârne, șindrilă).

Tot în zona de sud a Transilvaniei sunt 
cunoscute ,,staure” cu plan circular, dar cu ziduri 
din piatră. Așa este cazul unei construcții pastorale 
a�late în colecțiile Muzeului Satului Dimitrie Gusti, 
din București, cu baza din piatră, achiziționată 
din satul Arț, com. Șugag, jud. Alba, de la Ștefan 
Gheorghe, zis Păstoiu în anul 1994 (Fig. 7)22.
18 L. Apolzan 1981, p. 453.
19 L. Apolzan 1981, p. 453.
20 L. Apolzan 1981, p. 453.
21 L. Apolzan 1981, p. 455, nota28.
22 https://muzeul-satului.ro/plani�ica-vizita/ce-pot-vedea/

 Din aceste considerente credem 
că putem să presupunem că ,,staurele” 
poligonale și cele rotunde sunt speci�ice unei 
zone situate în sud-vestul Transilvaniei.

Construcții antice cu plan circular, 
oval și poligonal în zona Munților Șurianu

Cercetările arheologice efectuate în 
ultimul secol în Munții Șureanu, având ca 
obiectiv cunoașterea civilizației dacice au scos la 
lumină urmele unor construcții cu plan rotund 
sau poligonal. Ele sunt prezente atât la Grădiștea 
Muncelului, acolo unde a fost identi�icată 
capitala Regatului Dac - Sarmizegetusa Regia, 
dar și în alte locuri: la Fețele Albe, la Meleia, 
Rudele și Pustâiosu (Fig 8)23. 

Edi�iciile respective se remarcă printr-o 
serie de caracteristici care le individualizează. 
Între ele remarcăm prezența mai multor 
încăperi și faptul că uneori este posibil să �i 

expozitia-permanenta-arhitectura-vernaculara/sectorul-
nou/staur-circular-de-piatra-jumatatea-sec-al-xix-lea-
sugag-jud-alba/

23 I. Glodariu, Arhitectura dacilor civilă și militară, Cluj-
Napoca, 1983. p. 20-25; C. Bodó, Construcțiile dacice 
de pe Rudele și Pustâiosu, în BCSS , p. 51-56; L. Suciu, 
Organizarea și amenajarea spațiului în locuințele așezării 
civile de la Grădiștea de Munte, în Revista Bistriței, XIV/ 
2000, p. 36-47; G. Gheorghiu, Dacii pe cursul mijlociu 
al Mureșului (sfârșitul sec. II a. Ch. – începutul sec. II p. 
Ch.), Cluj-Napoca, 2005, p. 84-90; C. Bodó, Locuințe, în 
C. Neamțu, G. Florea, G. Gheorghiu, C. Bodó, Cînd viața 
cotidiană antică devine patrimoniu UNESCO: Scanarea, 
restaurarea digitală și contextualizarea artefactelor dacice 
din Munții Orăștiei, Cluj-Napoca 2016, p. 167-171, 175-181.

Fig.7. cu baza din piatră, achiziționată din satul 
Arț, com. Șugag, jud. Alba https://muzeul-satului.

ro/plani�ica-vizita/ce-pot-vedea/expozitia-
permanenta-arhitectura-vernaculara/sectorul-

nou/staur-circular-de-piatra-jumatatea-sec-al-xix-
lea-sugag-jud-alba/, vizitat 1.09.2020)
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avut un etaj. De multe ori ele au fost prevăzute 
și cu un pridvor acoperit, care înconjoară 
parterul clădirii (Fig.9). Podelele au fost 

realizate din lut bătut, iar pe pereți se observă 
adeseori urme de tencuială. În interior au fost 
amenajate vetre, iar inventarul este bogat și 
variat. El este compus din obiecte casnice: 
ceramică, unelte și ustensile. Unele dintre 
artefacte pot �i considerate cu totul speciale, 
așa cum este cazul unei truse medicale sau 
a vasului cu inscripția DECEBALUS PER 
SCORILO24. În plus, în apropiere au fost 
identi�icate uneori și sisteme de captare, 
�iltrare și distribuție a apei25.

 Stadiul în care s-au păstrat 
elementele componente ale clădirilor ne 
permite să observăm că structura și tehnica 
de construcție nu sunt unitare. Unele dintre 
ele sunt construite pe un schelet din pari, cu 
24 C. Bodó 2016, p. 168-169.
25 C. Bodó 2016, p. 167.

pereții realizați dintr-o structură de nuiele, 
peste care a fost aplicat un strat de lut și 
pleavă. Așa este cazul unui edi�iciu cu plan 
circular, cercetat pe o terasă într-unul dintre 
,,cartierele aristocratice” ale Sarmizegetusei 
(Fig. 10). Construcția respectivă este 

cunoscută pentru că din inventarul arheologic 
identi�icat în ruinele sale făcea parte trusa 
medicală. 

Altele, cum este clădirea din care 
provine celebrul vas cu inscripția DECEBALUS 
PER SCORILO (Fig. 9), aveau pereții din bârne 
de lemn, pe un plan poligonal, iar colțurile 
pereților erau sprijinite pe blocuri de piatră. 
În cazul unor astfel de edi�icii găsim multe 
asemănări cu modul în care au fost construite 
,,staurele poligonale”.

 Cu toate că acoperișul acestor clădiri 
nu s-a păstrat, asemănarea planurilor a făcut 
ca arheologii să presupună că soluția pentru 
care meșterii locali au adoptat-o pentru a 
realiza acoperișul ,,staurelor”, putea să �i fost 
și cea utilizată de dulgherii daci (Fig 11)26. 

 Fiind descoperite doar ruinele unor 
astfel de edi�icii dacice, pentru interpretarea 
funcționalității lor s-a ținut cont atât de plan, 
de materialele și tehnicile de construcție 
utilizate, precum și de amenajările interioare 
sau de obiectele care compuneau inventarul 
�iecăreia. De la caz, la caz, despre unele s-a 
presupus că sunt locuințe private, altele 
edi�icii publice, clădiri de cult sau adăposturi 

26 I. Glodariu, op.cit., p. 22; C. Bodó 2016, p. 167.

Fig. 10. Propunere de reconstituire digitală, în 
format 3D a locuinței cu plan rotund, în care a fost 
descoperită trusa medicală (după C. Bodó 2016)

Fig.9. Propunere de reconstituire digitală, în 
format 3D a unei locuințe poligonale descoperită la 

Grădiștea Muncelului (după C. Bodó 2016)

Fig. 8. Planurile unor construcții cu plan poligonal 
și rotund, documentate arheologic în Munții 

Șureanu (după C Bodó, 2016)
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Fig. 11. Etape ale propunere de reconstituire 
digitală, a unei construcții dacice cu plan poligonal 

de la Grădiștea Muncelului (după C. Bodó 2016)

sezoniere27. Pe baza cunoștințelor acumulate 
în intervalul scurs de la momentul cercetării 
lor și până astăzi este necesară reevaluarea 
descoperirilor respective28.

Concluzii
Așa cum s-a putut observa, într-o zonă 

bine delimitată din sud-vestul Transilvaniei 
se regăsește un tip de construcție al cărui 
plan pare să �i străbătut vremea, din 
antichitate până în urmă cu câteva decenii. 
Un bun cunoscător al realităților etnogra�ice 
din acest areal, Lucia Apolzan remarca faptul 
că: ,,Este concludent exemplul staurului 
rotund cu acoperiș conic pe care-l vedem 
azi în gospodăriile din satele Ludeștii de 
Sus și Grădiștea de Munte din jurul cetăților 
dacice. Acesta dovedește armonie în 
realizarea proporției, perfecțiune tehnică în 
utilizarea materialului lemnos, rezistență în 
climatul muntelui și o capacitate interioară 
favorabilă creșterii ovinelor. Planul acestui 
staur octogonal se aseamănă atât de bine 
cu descoperirile arheologice de la Fețele 
Albe, ca și cu cele de la Rudele și Meleia, 
încât acesta a putut �i luat ca model pentru 
reconstituirea acoperișului construcțiilor 
concentrice, pentru care arheologia nu 
putea da un răspuns”29. Cu puțin timp în 
urmă Ioan Glodariu remarcase în volumul 
Arhitectura dacilor că exemplul oferit de 
acele construcții care încă se mai puteau 
observa în zonă sunt de mare ajutor 
27 I. Glodariu, op.cit., p. 20-25 (cu bibliogra�ia); C. Bodó 2016, 

p. 170.
28 C. Bodó 2016, p. 171.
29 L. Apolzan 1984-1985, p. 458

pentru înțelegerea aspectelor tehnice ale 
acoperișurilor conice30.

S-a observat și faptul că în cazuri foarte 
rare, casa românească are volumul unui 
cilindru surmontat de un con, dar că asemenea 
construcții sunt frecvente în categoria 
adăposturilor de animale mici și păsări sau 
a hambarelor de cereale și porumb31. Și tot la 
fel de rare erau construcțiile cu plan circular 
sau poligonal și în Dacia32.

Să remarcăm și că marele avantaj al 
realizării unor construcții cu plan circular 
sau poligonal asigură mai mult spațiu cu 
economie de material. Cu toate acestea, în 
procesul continuu de evoluție al arhitecturii 
populare raportul între plan și funcțiune, între 
formă și necesitate dar și între util și simbol 
se modifică și se adaptează permanent în 
condițiile evoluției structurii gospodăriei33. 

Etnogra�i34 cât și unii istorici au 
susținut părerea că ,,în ținuturile din jurul 
anticei Sarmizegetusa s-au perpetuat până 
astăzi construcțiile poligonale cu învelitoare 
fațetată din șindrilă, chiar dacă ele nu mai sunt 
destinate locuirii propriu-zise”35. Cu toate 
acestea, descoperiri din alte epoci istorice, 
care să reprezinte dovezi materiale privind 
utilizarea unor edi�icii cu plan poligonal, în 
zona Munților Șurianu, nu ne sunt cunoscute. 
Din acest motiv, unii arheologi consideră 
improprii ipotezele nedemonstrate su�icient, 
care ,,creează în mod arti�icial legături între 
antichitatea Dacică și prezent”36. Și chiar și 
etnogra�ii îndeamnă la prudență în a�irmații37

În ceea ce ne privește, credem că 
plecând de la cele două ipostaze prezentate, 
30 I. Glodariu, op.cit., p. 22, �ig 9 și 10.
31 P. Petrescu, Arhitectura țărănească de lemn din România, 

București, editura Meridiane, 1974, p. 16.
32 L. Suciu, Habitat și viață cotidiană în Dacia secolelor I. a. 

Chr – I p. Chr.Teza de doctorat, manuscris, Universitatea 
Babeș-Bolyai Cluj-Napoca. Facultatea de Istorie și Filozo�ie. 
Catedra de Istorie antică și Arheologie, 2009, p. 89.

33 L. Apolzan 1984-1985, p. 457.
34 L. Apolzan 1984-1985.
35 I. Glodariu, E. Iaroslavschi, A. Rusu, Cetăți și așezări dacice 

în Munții Orăștiei, București 1988, p. 201.
36 G. A. Florea, Thoughts on the Dacians of the Romanian 

Historical Imaginary, în Studia Universitatis Babeș-Bolyai, 
Seria Historia, 64,2, decembrie 2019, p. 9.

37 V. Deleanu, A. Tatu, op.cit. p. 4
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cea istorică și cea etnogra�ică se deschide 
un orizont propice pentru cercetarea unui 
domeniu cultural fascinant.
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Abstract 
 The public and private museum collections 

from our country conserve a signi�icant number of 
traditional textiles (ethnographic) that are �illed 
with artistical, historical and documentary value. 
The elements that make the traditional costume, the 
decorative textiles and those useful in the household, 
which are dated mostly back to the XIXth and XXth 
century, are marked by the passing of time, by the 
place and by the artistic skills of those who have 
created them. Numerous researchers have turned 
their attention to these pieces, studying them 
mostly by classifying them into different categories: 
topographic, regional, aesthetic (decorative motifs [1-
5]) or by bringing into main view the materials and the 
techniques of crafting [6]. In the most cases, a separate 
chapter is dedicated to the chromatic aspect [1, 2, 6].4

Coloranții naturali. Surse bibliogra�ice
Coloranții naturali  (de origine 

vegetală sau animală) au reprezentat 
singura sursă de culoare pentru vopsirea 
materialelor textile din antichitate și până 
în ultimele decade ale secolului al XIX-lea, 
când au devenit disponibili coloranții de 
sinteză [7, 8]. Bibliogra�ia de specialitate 
face referință la numeroase plante din �lora 
locală utilizate pentru vopsire, o lucrare de 
referință �iind „Cromatica poporului român” 
- o culegere de rețete publicate de Academia 
Română, în 1914 [9]. Al 24-lea volum dintr-o 
serie de studii dedicate poporului român 
sub titlul “Din vieața poporului român”, 
cartea grupează aproximativ 300 de rețete 
de vopsire, colecționate din diferite zone 
ale României (la cea dată cuprinzând numai 
Moldova și Tara Românească). Chiar dacă 
lucrarea descrie și rețete ce utilizează 
coloranți sintetici, cele mai multe surse 
sunt naturale. De exemplu, pentru culoarea 
1 Cercetător la Muzeul Național de Istorie a României, Secția 

Investigații Fizico - chimice și Biologice; 
2 Membru în  Asociația Știința și Patrimoniul Cultural în Conexiune 

(Asociația i-CON),  e-mail: petroviciu@yahoo.com; 

galben, obținută exclusiv din surse naturale, 
în 80 de rețete este descrisă utilizarea a 40 de 
plante, utilizate individual sau în amestec iar 
pentru roșu, 60 de rețete prezintă utilizarea 
coloranților naturali, locali sau importați, 
și numai 5 rețete (sub 10%) sunt dedicate 
„boielelor roșii” [10].

Coloranții naturali. Investigații 
științi�ice

Informațiile furnizate de literatura de 
specialitate au putut �i con�irmate recent de 
investigațiile științi�ice, efectuate pe probe 
provenind din textile tradiționale din colecții 
muzeale românești, utilizând drept metodă 
de analiză cromatogra�ia de lichide [11-15]. 
Metoda presupune prelevarea unei probe 
de aproximativ câteva miligrame (0.5 cm �ir 
textil), extragerea colorantului și injectarea 
soluției colorate în sistemul cromatogra�ic. 
Conform legislației din țara noastră, 
probele sunt prelevate de conservator sau 
restaurator din zone degradate ale piesei 
textile, din franjuri, ciucuri, de pe revers 
sau din margini, fără a afecta integritatea 
obiectului. În nici un caz persoane fără studii 
de specialitate nu trebuie să preleveze ele 
însele probe pentru analiză întrucât, pe lângă 
riscul distrugerii obiectelor, există și acela al 
interpretărilor eronate în ceea ce privește 
contextul realizării acestora, în situațiile în 
care prelevările se fac din zone reparate sau 
restaurate, di�icil de vizualizat pentru ochii 
ne-experimentați. 

Sistemul cromatogra�ic de analiză 
include o coloană cromatogra�ică în care 
coloranții sunt separați pe baza repartiției 
diferite între faza lichidă mobilă și faza 
staționară solidă, depusă în coloană. La 
ieșirea din coloana cromatogra�ică, coloranții 

Coloranți naturali în textile tradiționale.
Surse bibliografi ce și investigații științifi ce
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separați sunt detectați și apoi identi�icați. 
În con�igurația standard, introdusă în 
1985 și utilizată astăzi de cele mai multe 
laboratoare de pro�il din lume, detecția se 
face cu detector în UV-Viz de tip set de diode 
(diode-array), care înregistrează spectrul 
de absorbție în UV-Viz al coloranților care 
părăsesc coloana [16]. În acest caz criteriile 
de identificare sunt timpul de retenție 

(timpul scurs de la injectarea amestecului 
în sistemul cromatografic și până la detecția 
acestuia) și spectrul de absorbție în UV-Viz. 
Intr-o variantă mai modernă, după primul 
detector se poate lega un al doilea, un 
spectrometru de masă, adăugând astfel un 
criteriu suplimentar de identificare, masa 
moleculară a colorantului [17]. Identi�icarea 
coloranților detectați se face prin comparație 
cu date din literatură și din baze de date 
proprii, care grupeză informații cu privire 
la standarde (etaloane) de coloranți și �ire 
vopsite standard – �ire vopsite în laborator 
cu coloranți naturali, în condiții inspirate 
din rețetele tradiționale. Identi�icarea 
coloranților permite apoi atribuirea sursei 
biologice (sau surselor biologice) cel mai 
posibil a �i fost utilizată (utilizate) pentru 
vopsire. De exemplu, dacă prin analiza 
cromatogra�ică au fost identi�icați coloranții 

luteolină, genisteină și apigenină, atunci 
proba a fost vopsită cu drobiță (Genista 
tinctoria L.). Aceiași coloranți pot �i conținuți 
în mai multe surse biologice și de aceea este 
absolut necesar studiul probelor standard 
- �ire vopsite în condiții de laborator cu 
surse biologice cunoscute, analizate pe 
acceași aparatură, care să completaze datele 

disponibile în literatura de specialitate. 
Continuând cu exemplul prezentat anterior, 
luteolina și apigenina, în absența genisteinei, 
sunt prezenți în alte două plante frecvent 
utilizate pentru vopsire: gălbinare (Serratula 

Cămașă din colecția Complexul Național 
Muzeal ASTRA (inv. 44P) decorată cu lână roșie 
vopsită cu coșenil (Dactylopius coccus Costa) și 
albastră vopsită cu drobușor (Isatis tinctoria L.) - 
zona gâtului și mătase galbenă vopsită cu gaude 
(Reseda luteola L.) – mânecă.
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tinctoria L.) – în care cei doi coloranți sunt 
însoțiți de 3-metil-quercitină și gaude (Reseda 
luteola L.) – în care luteolina și apigenina se 

găsesc alături de chrysoeriol. Prin urmare, 
identi�icarea colorantului speci�ic �iecărei 
surse biologice este de maximă importanță 
pentru atribuirea corectă a sursei a cărei 
cunoaștere contribuie mai departe la 
înțelegerea contextului în care a fost realizat 
obiectul textil. De exemplu, pentru cazul de 
mai sus, drobița și gălbinarea sunt plante din 
�lora autohtonă în timp ce gaude este o plantă 
rară în �lora țării noastre și prin urmare 
identi�icarea ei textile tradiționale este mai 
curând rezultat al comerțului �irelor vopsite. 
Trebuie precizat că în România este frecventă 
specie înrudită, rechie sau rezedă sălbatică 

(Reseda lutea L.), plantă care se deosebește 
de R. luteola prin absența coloranților [7, 
18-20]. Prin urmare, identi�icarea gaude 
în textile tradiționale sugerează utilizarea 
coloranților naturali de import și conferă 
valoare piesei în care a fost detectat.

Brâu din colecția Complexul Național 
Muzeal ASTRA (inv. 3551P) din cânepă vopsită cu 
drobușor (Isatis tinctoria L.) decorat cu mătase 
vopsită cu gălbinare (Serratula tinctoria L.) și 
fructe de verigariu (Rhamnus sp.). 
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Coloranți naturali identi�icați în 
textile tradiționale românești

Primele studii dedicate identi�icării 
coloranților din textile tradiționale 
românești au fost efectuate în 1997 în cadrul 
Royal Institute for Cultural Heritage din 
Bruxelles, Belgia, în cadrul unei burse de 
cercetare oferită autoarei articolului de față 
de către Comunitatea Flamandă din Belgia 
[11]. Au fost analizate prin cromatogra�ie de 
lichide cu detecție în UV-Viz (HPLC-DAD) 80 
de probe de lână colorată provenind din 22 
piese textile, scoarțe sau cămăși, din Moldova 
și Țara Românească, toate a�late în colecția 
Muzeului Național al Satului „Dimitrie 
Gusti” din București. Studiile au evidențiat 
utilizarea coloranților naturali, alături de 
cei sintetici, la sfârșitul secolului al XIX-lea și 
începutul secolului XX, cel mai frecvent �iind 
identi�icați cochineal (coșenil) american 
(Dactylopiu coccus Costa) - pentru culoarea 
roșu și drobița (Genista tinctoria L.) – pentru 
galben. Alte surse biologice, precum scumpie 
– lemn și frunze (Cotinus coggygria Scop.), 
verigariu – fructe (Rhamnus cathartica L.), 
roibă – rădăcină (Rubia tinctorum L.) sau 
gaude – ramuri cu �lori (Reseda luteola L.), 
au fost identi�icate cu o frecvență mai mică. 
În cadrul studiului a fost pentru prima dată 
dovedită științific utilizarea coloranților 
din insecte (coșenil) în textile tradiționale 
românești. De asemenea, investigațiile 
analitice au demonstrat că pe lângă plante 
din flora locală (drobiță, scumpie, roibă, 
verigariu), în satele românești se utilizau 
și surse biologice de import (coșenil, 
gaude). Pentru culoarea albastră studiile au 
evidențiat utilizarea coloranților pe bază 
de indigo, cel mai probabil vopsirile �iind 
realizate cu drobușor (Isatis tinctoria L.), 
plantă cultivată și intrată în �lora locală.

Utilizarea surselor biologice 
menționate anterior în textile tradiționale 
(etnogra�ice) a fost con�irmată în cadrul 
unui alt set de analize efectuate în 2011 prin 
aplicarea unui protocol analitic îmbunătățit, 
elaborat în colaborare cu Facultatea de Chimie 
din Universitatea București și LaborMed 

Pharma, cel din urmă oferindu-ne accesul la 
infrastructura de cercetare [12]. Analizele, 
efectuate prin cromatogra�ie de lichide cu 
detecție în UV-Viz și spectrometrie de masă 
(LC-DAD-MS), au permis identi�icarea unor 
compuși minoritari prezenți în sursele 
biologice identi�icate anterior, con�irmând 
utilizarea acestora sau punând în evidență 
surse biologice noi, ca de exemplu gălbinare 
(Serratula tinctoria L.), plantă din �lora locală.

Colaborarea cu Complexul Muzeal 
ASTRA Sibiu, începută în 2017, a deschis 
calea către cercetarea textilelor tradiționale 
din Transilvania. Într-un prim studiu au fost 
analizate 31 de probe din 7 piese textile 
(3 brâie și 4 cămăși) datând de la sfârșitul 
secolului al XIX-lea, dintre primele piese 
achiziționate de Asociația Transilvană pentru 
Literatură și pentru Cultura Poporului Român 
(ASTRA), în jurul anului 1905 [21]. Studii 
ulterioare au fost dedicate coloranților din 
textile cu motive tricolore [14] și decorurilor 
cu motive �lorale din textile tradiționale ale 
sașilor din Sibiu [15].

Conform datelor din literatură, primele 
piese achiziționate de Asociația ASTRA sunt 
considerate ca �iind lucrate în gospodărie, 
cu materiale din imediata apropiere: lână, 
cânepă, coloranți naturali autohtoni. Spre 
deosebire de materialele textile menționate, 
utilizate în Translvania încă din neolitic 
[6], mătasea a devenit disponibilă mult mai 
târziu, �iind atestată în Dobrogea începând 
cu 1384 [22]. Literatura de specialitate 
menționează că pe lângă valoarea estetică, 
broderia colorată lucrată manual pe �ire de 
mătase și lână vopsite cu coloranți naturali 
atestă statutul celui care o poartă iar 
utilizarea bumbacului datează piesele după 
1900 [23]. Deosebit de valoroase sunt și 
brâiele, lucrate în tehnica sprang [22]. Sursele 
biologice identi�icate în studiul acestor piese 
sunt aceleași cu cele utilizate în textilele 
tradiționale din Moldova și Țara Românească 
(drobiță, gălbinare, scumpie, verigariu, 
coșenil, gaude, drobușor) la care se adaugă 
coloranți din coaja arbuștilor din speciile 
Rhamnus, ca de exemplu scoarța de crușin și 
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băcanul roșu (lemn din speciile Caesalpinia). 
Este de remarcat că această paletă largă de 
culori a fost detectată într-un număr mic de 
probe, comparativ cu cele din Moldova și Țara 
Românească, ceea ce sugerează preocuparea 
românilor din Transilvania pentru lărgirea 
gamei cromatice. Bogăția de culori utilizată 
în special în decorul brâielor precum și 
folosirea coloranților din insecte pe �ire 
de mătase utilizate în decorul cămășilor 
sunt ilustrative pentru starea materială și 
statutul social al proprietarilor. Se cuvine de 
asemenea evidențiat și interesul Asociației 
ASTRA de a achiziționa pentru colecțiile 
sale cele mai valoroase piese identi�icate în 
comunitate [13]. 

În ceea ce privește studiul pieselor 
textile ale comunității sașilor din Sibiu 
[13], rezultate preliminare arată utilizarea 
acelorași surse naturale locale și de import, 
și introducerea mai rapidă a coloranților 
sintetici, comparativ cu apariția lor în 
textilele tradiționale românești. 

Concluzii
Investigațiile științi�ice efectuate 

pentru identi�icarea coloranților naturali 
din textile tradiționale au evidențiat 
utilizarea unui număr mare de plante din 
�lora autohtonă (drobiță, gălbinare, scumpie, 
roibă, verigariu, crușin), în paralel cu 
coloranți naturali de import (coșenil, gaude, 
băcan roșu). Rezultatele se corelează perfect 
cu sursele bibliogra�ice, pe care le con�irmă 
și completează prin dovezi analitice. 

Literatura de specialitate menționează 
și utilizarea altor plante din �lora locală. 
Faptul că acestea nu au fost identi�icate în 
textile tradiționale din colecții muzeale nu 
este în dezacord cu sursele bibliogra�ice ci se 
explică prin stabilitatea redusă la acțiunea 
factorilor de mediu a coloranților pe care îi 
conțin, ceea ce conduce la pierderea culorii 
și mai departe la excluderea pieselor în care 
au fost utilizate din achizițiile colecțiilor 
muzeale, pe criterii estetice. 

Identi�icarea coloranților și a surselor 
biologice certi�ică cromatogra�ia de lichide în 

configurațiile menționate - cu detector în UV-
Viz și spectrometru de masă - ca �iind deosebit 
de utilă în cercetarea patrimoniului textil. 
Din păcate, în ciuda rezultatelor obținute 
în ultimii 20 de ani pentru zeci de piese 
textile de secol XV-XX din colecții muzeale 
românești, studiate din perspectiva analizei 
coloranților, prezentate și publicate în țară 
și în străinătate [24-31], această tehnică 
analitică continuă să lipsească din dotarea 
laboratoarelor din rețeaua muzeală. Un 
singur sistem de analiză, e�icient gospodărit, 
ar �i su�icient pentru studiul colecțiilor 
din întreaga țară. Corelarea rezultatelor 
cu cercetări similare efectuate în întreaga 
lume cu tehnici analitice moderne, de secol 
XXI, ar permite înțelegerea modului în care 
au evoluat cunoștințele legate de utilizarea 
coloranților naturali în țara noastră precum 
și a rutelor comerciale pe care soseau �irele 
și țesăturile de import, cu consecințe asupra 
punerii în valoare a patrimoniului textil 
românesc în context european și global.
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In the text below there are presented some of 
the activities that were organized by the Museum of 
Dacian and Roman Civilization from Deva, at the Ex-
hibition of Local History and Ethnography from Brad 
in the last years, during the summer holiday season 
or during the week called ‘’A different school”. Those 
activities implied workshops or demonstrations of 
some local craftsmen and meetings with folk poets or 
persons that treasure and transmit the values of the 
traditional Romanian village. 

All those activities had as main goal the trans-
mission of precious information regarding the tra-
ditional village and its everlasting values to the new 
generations. Therefore, the knowledge accumulated 
by the last craftsmen from the Brad region will not be 
forgotten.

This work presents an old custom characteris-
tic to the Bucovina, Sălaj and Maramureș  regions, cus-
tom that we usually encounter in the zone of Zaran-
dului de Munte with the names Cioroliță, Ciorolesă, 
Ciuralexă sau Ciurlicat. With old pre-christian origins, 
the custom comprises a series of practices and rituals 
that have a fertilizing purpose of in�luencing the luck 
and the well-being, the health and the puri�ication of 
the space. 

Key words: habits and traditions of 
Zarand, renewal rituals of time, magical practices, 
solar cult, carnival mask.

Sărbătorile  cu ritualurile și obiceiurile 
cele mai variate sunt cuprinse în perioada 
dintre Ajunul Crăciunului și Sf. Ion, cu accent 
pe marile sărbători din acest interval, și 
anume Crăciunul, Anul Nou și Boboteaza. 
Este perioada din an considerată a �i  cea 
mai propice pentru previziuni legate de 
viitor, soartă, noroc, vreme, dar și pentru 
in�luențarea norocului, a sănătății și a 
prosperității. Anul Nou în care se intra  era 
un timp necunoscut care putea să aducă 
atât bucurii cât și nenorociri. De aceea, orice 
practici care puteau anunța din vreme aceste 
1 Cecilia Monica Dușan, muzeograf M.C.D.R. Deva, Expoziția deIstorie 

Locală și Etnografie   Brad, e-mail monicadusan@yahoo.com;   

întâmplări sau care le puteau in�luența, erau 
binevenite.

 Astfel, se urmărea comportamentul 
animalelor, al păsărilor, felul cum arde focul 
în vatră, cum se ridică fumul, cine sunt 
persoanele care intră primele în casă în Noul 
An, visele, etc. Tuturor acestora li se adăugau, 
așa cum am spus, o seamă de ritualuri de 
in�luențare a norocului și a belșugului, dar 
și de puri�icare a persoanelor din familie, a 
locuinței și a gospodăriei în întregul ei, cu tot 
cu animale  și terenuri.

Civilizațiile primitive urmărind 
alternanța anotimpurilor, a zilelor și a 
nopților, a anotimpurilor secetoase și a celor 
ploioase, a frigului și a căldurii, a soarelui și 
a lunii au ajuns la o viziune ciclică asupra 
timpului, cu perioade repetabile și egale, de 
ordinul zilelor, lunilor și al anilor. De aceea, 
Anul a fost privit ca un zeu major, uneori ca 
personi�icare a Soarelui, sau cu nume concret 
de Ianus, Zeus, Saturn, Mitra, sau Iisus.

Anul Nou are atributele perfecțiunii 
creației primordiale, perfecțiunea începuturilor, 
a ”vârstei de aur” cum o numește Mircea 
Eliade. Îndepărtarea de ziua care marca 
noul ciclu calendaristic însemna și pierderea 
perfecțiunii inițiale. Ordinea primordială 
de la începutul Creației, tinde să se 
transforme iar în Haos. Atât timpul, cât și 
întreaga lume, devin impuri. Anul, sau zeul 
care întruchipează timpul, îmbătrânește, 
degenerează, își pierde treptat perfecțiunea 
inițială. El moare la solstițiul de iarnă, odată 
cu soarele căruia îi scade puterea, pentru a se 
naște iar, puri�icat, cu puterile refăcute.

Toate obiceiurile și ritualurile legate de 
moartea „anului vechi” și nașterea ”anului 
nou”, au ca scop unic, ”renovarea simbolică a 

CIOROLIȚA, CIOROLESA, CIURLICATUL – VECHI 
OBICEI, REGĂSIBIL ÎN AREALUL ZARANDULUI 

DE MUNTE
                   Cecilia Monica DUȘAN1
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lumii”.2  Acestea constau în acte de divinație,
adică diverse practici magice (vrăji și 
descântece) având în special ca scop, a�larea 
ursitului, acte de propițiere, ce constau în 
urări de sănătate, belșug, ani mulți, precum 
și acte de pro�ilaxie și puri�icare ce au rolul 
de a alunga spiritele male�ice care provoacă  
îmbolnăviri, accidente, pagube în gospodărie 
și alte neplăceri.

În materialul de față ne vom referi 
la toate aceste  acte sau practici pe care 
le regăsim în obiceiul Ciurlicatului în 
localitatea  Basarabasa, dar și în alte localități 
ale Zarandului de Munte, cu numele de 
Ciorolița, Ciorolesa, Ciuralexa,  practici care 
au loc în jurul sărbătorii de Bobotează. 

Practicile de izgonire a spiritelor rele 
se efectuau ocazional, în cazul unor epidemii 
în rândul oamenilor sau al animalelor, a unor 
invazii de insecte asupra culturilor, și periodic 
la începutul unui nou ciclul calendaristic 
(an, anotimp). ”Astfel, actele de pro�ilaxie 
periodică concentrate în ciclul sărbătorilor 
de iarnă  și la alte sărbători de peste an, 
cuprindeau un întreg arsenal de practici 
arhaice: luminații, trecerea vitelor prin foc, 
sărirea peste foc, fumigații, arderea rășinii și 
a unor produse urât mirositoare, stropirea 
cu apă, scăldatul în râu, ungerea cu usturoi 
a ușilor, ferestrelor, vitelor și oamenilor, 
producerea zgomotelor cu ajutorul bicelor, 
tobelor, buciumelor, strigătelor, etc. 
Alungarea spiritelor malefice cuibărite în 
anotimpul friguros și, mai ales, la debutul 
ciclului de sărbători menite să înnoiască 
anul, se efectua cu predilecție în perioada 
cuprinsă între Anul Nou și Bobotează.”3

Acestor practici ancestrale li se adaugă 
astăzi obiceiul creștin de puri�icare a caselor 
și a locuitorilor, prin stropirea acestora de 
către preot și dieci cu apă s�ințită, în zilele 
premergătoare Bobotezei.

Toate apele, atât cele stătătoare cât și 
cele curgătoare, sunt considerate s�ințite 
după ce preotul face slujba de s�ințire a 

2  Ion Ghinoiu Sărbători și obiceiuri românești, Ed. Elion, 
București, 2004, p. 134.

3 Ibidem,  p. 160-161.

apelor în ziua de Bobotează. De aceea, cu ani 
în urmă era obiceiul în Zarand, ca în zorii 
zilei de Bobotează oamenii să se scalde în 
râurile din apropiere, pentru a �i feriți de boli 
tot anul, pentru a se puri�ica, adăugăm noi. 
(inf. Trifa Sabina, Ribița)

Sărbători precreștine care erau dedicate 
unor divinități protectoare ale apelor sau 
care vindecau și aduceau prosperitate și 
fertilitate întâlnim în antichitate și la romani, 
cu denumirea de Carmentalia și Juturnalia. 
Astfel, Carmenta (ce se traduce prin farmec, 
cu cântec) era  considerată o zână a profețiilor 
și a vindecărilor cu apă prin băutură și scaldă, 
dar și prin prezicerea unor sentințe.4 Iar 
Juturna, era zâna izvoarelor și a apelor, soața 
lui Ianus,  investită cu puteri de vindecare a 
bolilor și de binecuvântare,5 cele două zâne 
�iind sărbătorite în Roma antică în data de 11 
ianuarie.

Tot un obicei, care însumează practicile 
și obiceiurile de Bobotează enumerate mai 
sus, este și cel al Ciurlicatului. Astfel, ne 
informează Maciu Tiberiu că în copilărie, 
îi plăcea ca în seara de Bobotează să umble 
cu ciurlicatu pă-n ocol, pă la iortoane 
(acareturi). Făcea buna o păpușă (o legătură, 
un mănunchi) din mlădițe de la pomii roditori 
din grădină, în care punea și o creangă de 
drimoc, în mijloc o lumânare, șî pă toace le lega 
cu un cingeu (ștergar). Pă o lopată să  punea 
jar șî tămâie cu care să afumau șura, grajdu, 
casa, ocolu…Noi (copiii) duceam într-o mână 
păpușa cu lumânarea aprinsă în mijlocu ei, și 
în altă mână, o legătură de cingătaie (talăngi, 
clopote). Buna lua apa s�ințâtă adusă de 
la biserică șî grăunțe: grâu, orz, cucuruz. 
Când treceam pă  su fereștile căsii strigam 
cât puteam: -Bună sara, lu Sânciion! Buna 
stropea păstă tăt cu apă s�ințâtă șî arunca 
păstă animale cu grăunțe, să �ie spor în tăce, 
în anul care vine.

Noi, pruncii, când ajungeam la cocină 
le strigam porcilor: -Bună sara, lu Sânciion!
Numa să �iți frumoși și grosoci! (grași). 

4 At. M. Marienescu Sărbătorile și datinile romane vechi, vol. 
I, București, 2008,  p.61-62.

5 Ibidem, p. 63.
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La cotețul găinilor strigam: -Bună sara, lu 
Sânciion! Numa să ouaț, să nu cotcorezaț! 
Iar la grajd, strigam vacile pă nume: -Viră! 
Bună sara, lu Sânciion!; Ceșă! Bună sara, 
lu Sânciion! Pă fiecare vacă o strigam tăt 
așa. (inf. Maciu Tiberiu, Ban Chiva, Maciu 
Măriuța- Basarabasa)

Același obicei îl regăsim descris de 
Mirela Legrand Stoia, obicei care se practica 
cu ani în urmă în localitatea Ormindea, 
comuna Băița, tot în zona etnogra�ică a Țării 
Zarandului. 

 A�lăm astfel, că la Ormindea, în seara 
de Bobotează se umbla cu Ciorolesa. Înainte 
de sărbătoare se făcea ”un colac mare, din 
aluat acru, găurit la mijloc-simbol solar - 
format din două sucituri împletite, și una 
singură pe margine. Între împletituri se pun 
monede. Într-o cană se ia grâu și sare, apoi pe 
o lopată se așează jar. Cu acest jar peste care 
se pune găinaț și tămâie se afumă grajdul 
și �iecare vită în parte. Cu mâna se aruncă 
grâu și sare peste vaci, zicându-le: -Câte paie 
(țigle) pă grajdi,/Atâtea vaci să �ie-n grajdi.

 Odată cu Ciorolesa se coc și niște 
colăcei mici (din două împletituri), numiți 
pcizărăi; se dă câte unul �iecărei vaci din 

grajd, apoi cel care a dus ciorolesa, se 
oprește la fereastră zicând:  -Bună sara, lui 
Sâmption!-Sara bună!-Aveți purici în casă?-N-
avem că i-am trimis după popa șî după dieci”.6

 După ce se repetă dialogul respectiv 
de trei ori, se intră în casă și se pune colacul 
numit ciorolesă, pe masă și �iecare membru 
al familiei rupe o bucată din colac, �iecare 
dorind să apuce bucata cu cei mai mulți bani 
în ea, pentru că acela va �i cel mai norocos în 
anul care abia a început.7

 Prezența colacului, la Ormindea 
cu denumirea de Ciorolesă, o regăsim și 
în obiceiul de la  Basarabasa. El pare să �ie 
”colacul plugarilor care se ținea pe masă de 
la Crăciun până la Anul Nou, uneori până la 
Bobotează, când era împărțit la cei ai casei și 
la vite”.8

 Colacii sunt un substitut al omului sau 
al divinității. ”Colacii care substituie omul 
sunt legați de obiceiurile din ciclul familial, cei 
dedicați divinității sunt legați de calendarul 
popular și obiceiurile calendaristice. Aceștia 
sunt preparați și jert�iți la moartea și 
renașterea divinităților sezoniere și ori de 
câte ori sunt invocate să alunge bolile, să 
aducă ploile, să căsătorească fetele, etc.”9

 Referitor la purecii care sunt pomeniți 
în dialogul cu rol de puri�icare a gospodăriei 
întreținut între membrii familiei, ei au 
fost înlăturați odată cu trecerea preotului 
și a cântăreților, cu Iordanul prin �iecare 
gospodărie.

 Astfel, tot la Ormindea, ne spune 
cercetătoarea Mirela Legrand-Stoia, exista 
obiceiul ca după ieșirea preotului din casă, 
după ce a stropit toate încăperile cu apă 
s�ințită, gospodinele să iasă în prag cu mătura 
și măturând să spună: Nu mătur gunoiu, 
că mătur sărăcia și cearta din casă și trimit 
purecii după popa și după dieci”10

Aceeași credință exista și la Ribița, 
6 Mirela Legrand-Stoia  Sub aripa timpului, Deva, 2012,  p. 53-54.
7  Ibidem, p. 54.
8 Ovidiu Bîrlea, Colindatul în Transilvania, AMT, 1965-

1967, Cluj-Napoca, 1969, în Sub aripa timpului, de Mirela 
Legrand-Stoia, Deva, 2012, p. 298.

9 I. Ghinoiu, op.cit., p. 144.
10 Legrand-Stoia, op. cit., p. 53.
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de a mătura toate relele și necazurile din 
casă, și bineînțeles, purecii, cu mătura, 
după ieșirea preotului (inf. Dușan Mărioara, 
Ribița). Informația respectivă o găsim și la 
S.F. Marian: ”Cum a ieșit preotul, precum și 
ceilalți care l-au petrecut din casă, stăpâna 
mătura casa după el, anume ca să nu aibă 
pureci peste vară.”11  

 Se observă că odată cu stropirea 
locuinței cu apă s�ințită, se realizează o 
curățire a acesteia de toate spiritele male�ice 
care ar putea provoca, boli și certuri în familie, 
ar putea aduce nenorocul și sărăcia, dar și 
alte neajunsuri, cum ar �i atacul purecilor, 

păduchilor sau al altor animale care fac 
rău sau produc pagube în gospodărie. Apa 
s�ințită și rugăciunile speci�ice Bobotezei 
trebuie să aducă spor în casă, fertilitate în 
holde, bucurie și sănătate. 

 Pentru a avea mană (rod, belșug) 
în holde, spor și sănătate în turmele de 
animale, se aruncă peste ele cu grâu, porumb 
sau alte semințe, utilizându-se astfel, în 
scopuri magice și capacitatea extraordinară 
a semințelor de a se înmulți, de a da rod 
înzecit.

 În satul Ribița, tot cu scopul de a 
asigura protecția holdelor și a turmelor 
din gospodărie, de a stimula fertilitatea și a 
aduce belșugul, femeile obișnuiau să pună 
sub preșul de la ușă semințe de tot felul, 
pentru ca preotul când ”vine cu crucea”, (cu 
Iordanul) să treacă peste ele și implicit, să 
le s�ințească, ne informează Trifa Sabina. 
Posibil ca aceste semințe să se �i amestecat în 
primăvară, cu cele pregătite pentru semănat, 
așa cum știm de la Iusco Ileana din Ribița și 
David Gheorghe din Dumbrava de Jos, că se 
proceda cu grâul din cununa    

împletită la seceratul grâului, care era 
păstrată ”la icoană” în casă, până la vremea 
semănatului, în anul următor.

 În alte părți ale Transilvaniei, când 
preotul intră în casă, gospodina aruncă 
înaintea lui cu boabe de cucuruz, crezând că 
astfel se vor oua găinile.12

 O altă variantă a obiceiului semnalat 
la Basarabasa și Ormindea, de data aceasta 
performat cu mai mult zgomot și fast, este cea 
din satul Țebea, pe care o regăsim astăzi sub 
denumirea de Ciorolița. Același obicei este 
semnalat de cercetătorul dr. Dorin Petresc13, 
sub denumirile de Ciuralexa, Chiraleisa în 
localitățile din jurul Gurahonțului. De altfel, 
arealul obiceiului respectiv este mult mai 
larg, cuprinzând Bucovina, Maramureșul, 
Sălajul, Țara Zarandului. Cea dintâi mărturie 
istorică scrisă, care consemnează Chiraleisa 
o întâlnim în opera cărturarului Dimitrie 

12 S. Fl. Marian, op.cit.,  vol. I,  p. 222.
13 Dorin Petresc Martori ai spiritualității zărăndene 

-”Ciorolița” de la  Țebea, în  Miorița, nr. 18-19, 2013, p. 89.
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Cantemir  Descriptio Moldavie, din  anul 
1716.  Astfel, el semnalează existența 
unui obicei coborâtor din ”idolii cei vechi 
ai dacilor”, sub numele de Chiraleisa, cu 
privire la care notează: ”Se potrivește cu 
strigarea creștinilor în rugăciunea lor Kyrie 
eleison! de unde se și trage. Stăpânul casei 
are obiceiul să facă la 5 făurar, în preziua 
Botezului Domnului, o cruce de lemn pe care 
o învelește cât mai frumos cu pânză  albă sau 
cu pânză de borangic și catifea, cum poate 
�iecare, după averea lui, iar după Vecernie, ca 
într-un alai, petrecuți de o droaie de copii, o 
poartă prin toate casele, unde strigă foarte 
des, cuvântul Chiraleisa.”14

Se pare că denumirea de Chiraleisa 
provine de la strigătul Kyrie eleison care în 
neogreacă înseamnă Doamne miluiește!, acesta 
�iind strigătul copiilor cu vârste de 7-12 ani, 
grupați în cete care însoțeau de la o casă la alta, 
preotul ce s�ințea casele înainte de Bobotează, 
în Bucovina.”În foarte multe sate, atât din 
Bucovina cât și din celelalte țări locuite de 
români, este datină de a merge cu preotul nu 
numai cei doi inși, ci și o mulțime de băieți, ba 
pe unele locuri chiar și oameni bătrâni, care 
strigă chiraleisa sau ciuralesia, de clocotește 
satul dând prin aceasta de știre că preotul s-a 
pornit deja cu crucea prin sat (…)”15

La Țebea, Ciorolița se desfășoară cu mai 
mult fast și zgomot. În Ajunul Bobotezei, o 

ceată  de tineri mascați, înarmați cu tot felul 
de obiecte din metal menite să producă un 
zgomot asurzitor (talăngi, mojare, tingiri, 

14 Dimitrie Cantemir Descrierea Moldovei, București, 1978, 
p. 199.

15 S. Fl. Marian op. cit., vol. I, p. 220.

fedeie, lanțuri, butoaie mari de tablă pe 
post de dubă, etc.) colindă ulițele satului, 
se opresc, chiuie și joacă la răspântii de 
drumuri, aprind focuri, �inalizând periplul 
lor, la cimitirul satului, la mormântul eroului 
Avram Iancu.

Ceata gălăgioasă are în componența sa 
personaje negative ce ilustrează prin diverse 

măști, păcatele capitale: bețivul, curvarul, 
mincinosul, hoțul, femeia adulteră, criminalul, 
etc. Toți aceștia sunt o întruchipare a 
spiritelor male�ice care dau târcoale satului 
de-a lungul unui an întreg, ispitind oamenii, 
determinându-i să cadă în păcat. ”În același 
timp, ceata Cioroliței întruchipează un 
personaj colectiv înzestrat cu atribute 
magice, destinat a alunga spiritele male�ice 
din universul tradițional al satului.”16

Ceata personajelor negative este 
constituită din tinerii satului care se 
deghizează îmbrăcându-se cu tot felul de 
haine vechi, în general în personaje feminine, 
cu rochii și basmale, iar pe față își dau cu 
funingine sau își trag ciorapi de mătase. Nici 
unuia nu-i lipsește din mână o bâtă noduroasă, 
cu care bat pământul, focurile de la răspântii, 
gardurile sau pe ceilalți participanți la obicei. 
Tot ei intră prin curțile sătenilor, acolo unde 
găsesc porțile deschise. Sar, se rotesc, joacă, 
se aruncă pe jos, se scălâmbăie, fac glume 
și măscări, saltă și strigă. Ei  sunt numiți 
mămuci sau fășăngoi (din germanul fasching 
– sărbătoare).  

O primă menționare a obiceiului 
respectiv apare în arhivele fostului Comitat 
16 D. Petresc în Miorița, nr. 18-19, 2013,  p. 90.
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Zărand. Astfel, un raport al o�icialilor de 
la Baia de Criș, din anul 1786, relatează 
că în primele zile ale noului  an, au fost 
consemnate semnele unei ”noi Horiade”, 
deoarece localnicii s-au strâns într-o ceată, 
purtând măști și strigând ca la răscoală.17

Alaiurile de mascați erau speci�ice unui 
număr mare de sărbători antice: Leneelor,  
Dionysiacelor, Saturnaliilor, Carmentaliei 
și Juturnaliei sau Calendelor lui Ianuarie. 
”(…) măștile, devenite astăzi un subiect de 
sociologie, de istorie și �ilozo�ie a culturii, 
au avut semni�icații precise în marcarea 
timpului calendaristic (anual) și a timpului 
uman (veacul de om). Ele ne dezvăluie 
momente din rituri străvechi ale fertilității, 
componente ale magiei imitative folosite 
la tehnica vânătorii sau pentru invocarea 
ploii, legătura venerată cu lumea strămoșilor 
transformată în cea temută a spiritelor, 
măștile au trecut apoi prin etapele succesive 

ale dansului ritual și ale spectacolului 
îmbrăcând nesfârșit de variate forme.”18

După cum se observă, întregul obicei 
reunește acte de puri�icare și pro�ilaxie prin 
intermediul focurilor  aprinse la răscruci de 
drumuri, răscrucile �iind primele  expuse 
la atacul forțelor male�ice, al zgomotelor 
asurzitoare și al dansurilor haotice, macabre, 
de tip șamanic. Tuturor acestora li se 
adaugă strigătul cu rol de incantație magică: 
Ciorolița! 

Ciorolița este un obicei precreștin 
17 Ibidem, p. 90.
18 I. Ghinoiu, op. cit.,  p. 156.

practicat în perioadele de înnoirea timpului, 
pentru că, așa cum aminteam inițial, în trecut 
orice sfârșit de perioadă calendaristică, dar 
în special cea de sfârșit de anotimp sau an, 
avea un caracter nefast, care trebuia anihilat 
printr-o serie de ritualuri cu caracter magic, 
dar și de puri�icare, pro�ilaxie și propițiere. 
Timpul nou trebuia curățat de toate energiile 
negative acumulate în trecut, și ajutat 
să ”crească” sănătos, viguros și prosper. 
”Deoarece Anul Nou este o reactualizare a 
cosmogoniei, el implică  reluarea Timpului de 
la începuturile sale, adică refacerea Timpului 
primordial, a Timpului pur, cel care exista în 
momentul Creației. Anul Nou era așadar un 
prilej pentru curățirea de păcate și alungarea 
demonilor sau măcar a unui țap ispășitor. 
(…) Acesta este și sensul puri�icărilor rituale: 
o ardere, o anulare a păcatelor și a greșelilor 
individului și ale comunității în ansamblu, și 
nu doar o simplă puri�icare.”19

Înnoirea timpului a fost pusă mereu pe 
seama Soarelui, pe creșterea și descreșterea 

luminii acestuia. Solstițiul de iarnă marca 
moartea și nașterea Soarelui, și odată cu el 
nașterea Timpului Nou. 

De aceea focurile care se aprind la 
solstiții sunt menite să susțină puterea 
Soarelui. ”Focurile solstițiale pot �i 
considerate încercări ale oamenilor de a 
ajuta soarele: să-l mențină la aceeași înălțime 
pe boltă la solstițiul de vară și să-l sprijine la 
urcușul său pe cer la solstițiul de iarnă. Nimic 
mai logic pentru mentalitatea arhaică decât 
aprinderea focurilor în momentele când 
căldura și lumina marelui astru începeau să 
19  Mircea Eliade Sacrul și profanul, București,  2017, p. 61.
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scadă sau să crească.”20

La Țebea, în trecut, în timpul Cioroliței, 
pe lângă focurile aprinse la răscrucea 
drumurilor, se slobozeau pe dealuri roți de 
car învelite în paie, cărora li se dădea foc. 
Din cele mai vechi timpuri roata, cercul au 
fost simboluri ale soarelui. Aruncarea pe 
dealuri a roților în �lăcări vine să întărească 
și să susțină faptul că acest obicei era menit 
să glori�ice și să susțină Soarele, lumina și 
căldura pe care acesta le răspândea.

În spațiul carpato-danubiano-pontic 
este atestat arheologic cultul Soarelui, încă 
din neolitic, iar cultura noastră populară 
păstrează numeroase reminiscențe ale 
acestui cult. De aceea, acest obicei al Cioroliței, 
Ciurlicatului, Ciorolesei, Ciuralexei, etc., în 
arealul zărăndean pare să �ie o continuare a 
ritualurilor de înnoire a timpului, speci�ice 
totodată cultului Solar, ritualuri menite 
pe lângă rolul de puri�icare și pro�ilaxie a 
timpului și spațiului, să ”ajute” la ”nașterea” 
Soarelui și ”creșterea” radiației sale.

Focurile aprinse la răscruci de drumuri 
sau în gospodărie, lumânările purtate în 
mâini odată cu Păpușa luminilor  aveau 
și această menire de a ajuta soarele să-și 
sporească lumina, să-și regăsească forțele 
pierdute de-a lungul unui an întreg de 
drumuri pe bolta cerească.  

Păpușa luminilor confecționată în ajun 
de Bobotează în satele din jurul localității 
Gurahonț, sau   Păpușa Ciurlicatului la 
Basarabasa constituie unul dintre elementele 
cu funcție totemică din cadrul ritualului 
analizat, totem ce cuprinde elemente 
simbolice ale fertilității, belșugului și sănătății 
atât pentru animalele din gospodărie, pentru 
holde și livezi, cât și pentru oameni. 

Această păpușă era confecționată din 
mlădițe luate de la toți pomii din livadă 
cărora li se adăuga o creangă de drimoc. 
Drimocul sau dârmozul este un arbust 
din familia Caprifoliaceae, cu denumirea 
latină viburnum lantana, cu �lori albe 
asemănătoare celor de soc, arbust pe care 
credințele populare îl investesc cu puteri 
20 I. Ghinoiu, op. cit., p.148.

magice, �iind prezent în diverse ritualuri. 
Întregul mănunchi  era legat cu un ștergar 
țesut, iar în mijlocul lui se punea o lumânare 
aprinsă. 

Așa cum am amintit și mai sus, această 
păpușă avea rol fertilizator și de sănătate. 
Se pare că în antichitate, tinerii candidați la 
inițiere în diverse mistere purtau în mâini 
un mănunchi de mlădițe, în conformitate cu 
proprietatea mlădițelor de a prinde rădăcini, 
a crește și a rodi. Și la Basarabasa, păpușa 
este purtată de copiii din gospodărie. Putem 
astfel deduce vechimea de milenii a acestui 
obicei.

În legătură cu obiceiul Ciurlicatului 
de la Basarabasa, comuna Vața de Jos, este 
necesară explicarea cuvântului ciurlicat.
Acesta este un regionalism și provine din 
verbul a ciurlica, care înseamnă a umbla 
repede și fără o țintă exactă, a umbla de colo-
colo, sau de a umbla fără rost. În ritual se 
merge într-adevăr în jurul casei, prin curte, 
la cotețe, la grajd, la cocină, chiar în grădină, 
fără să se respecte cu strictețe un anume 
parcurs.

Maciu Măriuța din Basarabasa ne 
informează că atunci când în casă exista o 
fată de măritat, sau mai ales atunci când fetei 
îi cam trecuse vremea măritișului, după ce 
se întorceau cu Păpușa Ciurlicatului din 
gospodărie, aceasta se așeza pe capul fetei 
respective și se desfăcea �ir cu �ir, pentru ca 
fata să aibă în anul acela noroc la măritiș.

Și în acest ritual se pot observa 
proprietățile magice, fertilizatoare și de 
noroc cu care era investită această păpușă.

Din �irul de drimoc care fusese pus în 
păpușă,  spune Maciu Tiberiu, bunica ne 
făcea  �iecărui copil din casă câte o cruce mică 
pe care ne-o prindea în piept și una pe care o 
punea pe ușa grajdului.

   Crucea se realiza prin trecerea acului 
cu ață roșie prin inima lemnului, drimocul 
având un lemn foarte moale în interior, 
asemănător lemnului de soc. Această cruce 
era purtată de copii până când auzeau cucul 
cântând. Când auzeau pentru prima dată în 
acel an cucul cântând, copiii alergau după 
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cuc pentru a-i da crucea  să o poarte el în 
cioc. (inf. Maciu Tiberiu, Basarabasa)

Drimocul �iind un arbust învestit cu 
puteri magice, el este pus în pieptul copiilor 
pentru a �i apărați pe tot parcursul iernii de 
boli, iarna incidența acestora �iind mai mare, 
dar și de alte in�luențe nefaste, de vrăji sau 
deochi, pentru vigoare și sănătate. Și crucea 
pusă pe ușa grajdului avea menirea de a apăra 
vacile de moroii care le fură laptele sau de 
alte in�luențe male�ice care le pot îmbolnăvi.  

De asemenea, se observă similitudinea 
acestui obicei cu cel al mărțișorului și cel 
din urmă având un rol identic. Probabil că 
obiceiul crucii de drimoc a fost speci�ic datei 
de 1 martie, când se celebra în trecut Anul 
Nou, mutându-se acest obicei în iarnă odată 
cu modi�icarea datei de începere a Noului 
An. Această modi�icare a începutului de An, 
de la 1 martie, la 1 ianuarie s-a produs după 
cucerirea Daciei de către romani. Dominația 
romană se pare că a fost su�icient de lungă 
încât autoritatea administrativă și militară să 
generalizeze calendarul o�icial. Bineînțeles 
aceasta nu s-a făcut uniform, calendarul 
având în popor numeroase elemente care îl 
diferențiau de calendarul standard al Romei.

Din toate datele și informațiile 
prezentate mai sus, reiese că obiceiul 
Chiraleisa  menționat pentru prima dată de 
Dimitrie Cantemir în lucrarea sa Descriptio 
Moldaviae, în anul 1716, îl regăsim și astăzi 
practicat în unele localități din arealul 
Zarandului de Munte sub denumirile 
de Ciorolița, Chiralesa, Ciuralexa sau 
Ciurlicatul. Obiceiul pare să aibă o vechime 
de milenii, așa cum subliniază chiar Dimitrie 
Cantemir, precizând că el vine din vremea 
dacilor, �iind speci�ic momentelor de înnoire 
a timpului. Datorită vechimii sale, el s-a 
îmbogățit cu elemente de ritual preluate sau 
care sunt comune și altor sărbători, cum ar 
�i alaiul mascaților și aprinsul focurilor de 
la Țebea, a Păpușii Ciurlicatului și a crucii de 
drimoc de la Basarabasa, cărora li se adaugă 
elemente de practică creștină, ca stropirea 
cu agheasmă a întregii gospodării, speci�ice 
Bobotezei.

Toate aceste obiceiuri sau elemente de 
ritual aduc date importante despre credințe, 
mentalități și vechi practici  ale poporului 
nostru, conturând o anumită spiritualitate 
a acestuia de forma unui creștinism cosmic, 
cum îl numea Mircea Eliade,  o spiritualitate 
speci�ică românilor, demonstrând încă o 
dată, dacă mai era nevoie, vechimea lui pe 
aceste locuri.     
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Abstract
 Săcărâmbul, the village that is ruled by the 

deepest silence, with forests almost untouched by 
human hand is a place �illed with legends and stories. 
Once it was called The Eldorado from the Eastern 
Europe due its blossom, but especially due to the value 
of the gold that was extracted from the mountain’s 
depths. Today, only the ruins and the old documents 
continue to tell us about the past prosperity of this 
village. In the present memory of the few villagers 
there are only some vague memories and some 
remainings of the past customs.

Despre  locurile în care parcă su�letul 
se desprinde spre a se face una cu ele, se 
spune că au fost binecuvântate de Dumnezeu. 
Săcărâmbul, se pare, numai acuma primește 
o lumină sacră, de pe culmile Sarcăului, 
de sub umbra Calvariei, de pe înălțimile 
Haităului. Natura s-a întrecut pe sine în acest 
loc, presărat cu păduri întinse, prea puțin 
atinse de lama drujbelor, în care coexistă fagii 
cu stejarii și brazii, gorunii cu tisa ori arțarii. 
Liniștea e mereu dominantă, puținii locuitori 
rămași ori cei veniți pentru a se bucura de 
frumusețile locului, trăiesc în armonie cu 
zona, adânciți în munca lor cotidiană sau în 
contemplare.    

De dincolo de prezența zilelor, nu mai 
răzbate nimic din ceea ce a fost cândva acest 
loc plin de legende și istorii, poreclit pe drept 
cuvânt, în vremurile nu prea îndepărtate, 
Eldorado estului Europei. În prezența 
ruinelor pe care s-au străduit să le facă 

vremelnici viețuitori ai zonei, cu o sălbăticie 
ieșită din comun, prea puțin din imaginea 
prezentă a Săcărâmbului mai amintește de 
gloria lui de odinioară. Clădirile minelor au 
pierit sub târnăcoapele hoților depiatră și 
cărămidă, tot ce era �ier a dispărut chiar din 
mine, până s-au închis îndărătul unor ziduri 
de beton. Parcă cineva rău intenționat a lăsat 
lucrurile să curgă până când nimic din gloria 
vechilor mine n-a mai rămas în picioare. 
Doar câteva fotogra�ii îngălbenite de vreme, 
povestesc despre amploarea și măreția 
acestui loc în vremurile în care utilaje si 
atelaje lucrau aproape non stop ca să scoată 
prețiosul mineral în care se găsea aur.

 Nici poveștile nu mai răzbat, nu 
mai sunt bătrâni care să le poveastească, 
trecutul localității se pierde încet încet în 
uitare. Câteva au trecut în cărți, mă refer 
la monografia „Sacarâmbul” o monografie 
a parohiei Greco catolice, scrisă de 
E.Armeanca în 1932,  „Sacarâmb, Cămara 
de comori a Transilvaniei”, de C. Nichitean 
si C.Jianu, „Silber und Salz in Siebenburgen” 
de R Slotta, V Wollmann și I.Dordea, 
apărută în condiții grafice exceptionale la 
Bochum, Germania și nu în ultimul rând, 
„Monografia” impresionantă în detalii și 
fotografii a lui P. Tokar.

De aici a�lăm despre viața grea dusă 
de mineri, care din cauza traiului istovitor, 

Săcărâmbul - fostul Eldorado al estului Europei
                                    

Dumitru TÂLVESCU1
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arar treceau de 40 de ani. Peste ani, până în 
prezent a răzbătut vestea că în Săcărâmb au 
funcționat cele mai multe crâșme, în care 
băieșii necăjiți, își înecau necazul în aburii 
alcoolului. Singura alinare le erau slujbele 
duminicale la biserici și bucuria sărbătorilor 
religioase tradiționale. În amintirea locului 
a rămas obiceiul, uitat acum, al umblatului 
steagului. În a doua zi de Paște, după 
liturghie și vecernie se purta pe ulițe un steag 
tricolor. În urma lui mergeau tinerii, insoțiți 
de un mic grup de instrumentiști. Se opreau 
cu preponderență pe la casele mai arătoase, 
ale așa zis fruntașilor din localitate, unde cei 
prezenți întindeau hore, iar gazda le servea 
băutură. Apoi toată lumea se îndrepta în 
urma steagului, cu muzicanții după ei, spre 
„Berărie”, proprietatea unui localnic, în 
livada căruia se încingea o mare petrecere. 
Redau din cartea lui E Armeanca episodul 
pe care acesta îl povestește privitor la acest 
obicei:

 „Tinerii jucau, ceilalți făcând cerc în 
jurul jucăușilor priviau, sau împrăștiați prin 

livadă, căutau să participle, care cum putea, 
la veselia generală. Cel care avu imprudența 
să se așeze pe unul din scaunele a�lătoare, ca 
din întâmplare în livadă, fu ridicat cu scaun 
cu tot de brațe vânjoase, în aceeași clipă în 
care s-a așezat și dus la mlaștina din mijlocul 
livezii, unde se făcea o licitație plină cu 
haz pe spinarea păcălitului. Ca să scape de 
mlaștină, unde ar �i fost aruncat așa înțolit 
de Duminică, cum era, spre marea bucurie 
a mulțimii, bietul ghinionist trebuia să 
promită cu atât mai multă băutură, cu cât era 
mai stăruitor licitat de cei cari l-ar �i văzut 
bucuros în apă.” (. E. Armeanca, Sacarâmbul,  
pag.33-34, Lugoj 1932.) 

Tot de la E. Armeanca a�lăm de un alt 
obicei împământenit ca tradiție rămasă din 

bătrâni, este „chirvaiul”. Redau din aceeași 
carte pasajul în care este pomenit acest 
obicei:

„Acest nume, chirvai, este pronunțarea 
românească a cuvântului german Kirchenweihe, 
(s�ințire de biserică). Chirvaiul se tine în prima 

Săcărâmb, vedere de la sfârșitul sec. al XIX-lea  

Săcărâmb. Gravură de J. Hunfalvy, Darmstadt 1864

Târg la Săcărâmb, 
vedere de la sfârșitul secolului al XIX lea

Conducerea exploatărilor miniere din 1885
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Duminecă după Sfânta Maria Mică, ziua 
când de fapt se serbează Hramul bisericii 
romano catolice din Săcărâmb. E curios 
că această sărbătoare, nu se știe cum, a 
devenit o sărbătoare tradițională mai mult 

a elementului românesc din localitate. Și 
atunci se umblă cu steagul , muzică și cu 
un berbec împănat cumpărat de unul din 
crâșmari. După ce convoiul trecea pe la 
fruntașii din comună, se opera la crâșmarul 
care cumpărase berbecul. Acolo se ținea 
licitația animalului chinuit, apoi se intra în 
chef și joc până dimineața. Se încearcă azi 
reînvierea acestei petreceri populare. În 
presara zilei și în ziua de „chirvai” se mai 
aude strigându-se acel „chirvai la berbece” 
tradițional, la care însă deabea răspunde un 
vag echou din dealurile din față. Berbecul, 
sărmanul este mai slab împănat, ca în trecut, 
iar oamenii, puținii băieși de altădată atât de 
che�lii, privesc gravi și serioși și cu melancolie 
în su�let ruinele din jurul lor, cari au cunoscut 
zile frumoase, zile pline de viață…” Ibidem, 
pag . 34-35.

 În sat, cele două obiceiuri nu mai 
există de mult timp. În schimb, în centrul de 
comună, la Certej, în a doua zi de Paște are loc 
un obicei care aduce cu umblatul steagului 
de la Săcărâmb și care se cheamă „Ridicatul 
steagului”. Eroii întâmplării sunt doi tineri, 
numiți Craiul și Comornicul, îmbrăcați în 
costume tradiționale. Obiceiul vestește 
că Isus Hristos a înviat. Steagul e alb, cu 
ciucuri tricolori și poartă pe el numele celor 
doi stegari și anul în care se face ridicarea. 
E binecuvântat de preot după săvârșirea 
liturghiei și purtat apoi prin sat, prilej pentru 
petreceri și jocuri populare.

 Din păcate, încet încet se uită 
trecutul. În lumina zilelor prezentului, când 
societatea a devenit extrem de tehnologizată 
și digitalizată, obiceiurile și tradițiile trec 
ușor în uitare. Doar nostalgicii și seniorii mai 
țin minte și mai vorbesc despre obiceiuri, cu 
regretul că există extrem de puțin interes în 
prezervarea tradițiilor, iar lumea se pierde 
în hățișul internetului , departe de origini, 
care treptat își pierd perenitatea. Natura 
redevine stăpână pe locurile unde a fost 
dominantă odinioară. Casele vechi, cu stăpâni 
necunoscuți sau plecați demult de aici pe alte 

meleaguri, stau triste așteptând un sfârșit 
care le va duce la ruină. Prin pădurea care își 
recucerește locurile pierdute odinioară, mai 
găsim garduri de piatră, cândva hotare între 
proprietăți. Vechiul Săcărâmb nu mai există. 
Bătrânii care să povestească despre el au 
pierit demult și ei. O populație nouă, atrasă 
de frumusețea locurilor, încearcă să facă viu 
un sat care nu trebuie să moară. Trăiește cum 
vrea doar decorul miri�ic, pădurea, munții, 
colinele. Ele n-au griji și nici probleme. Se 
oferă gratis, ca un altfel de tradiție, venită din 
străfundurile istoriei.



III. Tezaure patrimoniale

88

.

Abstract – The bread
The story of bread deeply marked my childhood. 

Being raised in the village’s universe, I was fascinated 
by the whole process of cultivating and of processing 
the grain of wheat, which was understood by everyone 
as being a ritualistic duty kept faithfully by ongoing 
generations, as a gift from their ancestors. I tried, in 
my article, to describe, as well as I can remember, all 
the emotions and the wonders that I felt due to my 
participation alongside my family in the process of 
plowing and of sowing, of mowing and of threshing, of 
grinding and of making the bread. In addition, I tried 
to make a brief history of the cultivation of wheat 
and of the description of the ritualistic customs from 
the former village’s world, in which the bread and its 
derivatives where used having different shapes and 
names. I tried to show that bread was also considered 
to be not only a physical or material food, but also a 
spiritual one, the most precious gift from heaven, 
being the only food summoned in the fundamental 
daily prayer of the christian immediatly after praising 
Our Father: Give us this day our daily bread…

Povestea pâinii este o poveste de 
sfârșit de săptămână, este o poveste într-
un cuptor, este o poveste cu gust și miros 
pe care femeia, cu mâinile ei pricepute și cu 
mintea iscoditoare a conservat-o milenar. 
Mi-a marcat propria-mi copilărie. În satul 

meu natal, un sat transilvan de munte, Nojag, 
asistam și ajutam la arat, gunoit, grăpat, 
însămânțat, plivit, secerat, cules spice, făcut 
snopi, puși snopii pe pari, transportați snopii 

cu carul din câmp la gospodărie, așezați 
snopii cu grijă în podul șurii, îmblătit/
treierat, vânturat, depozitat grâul în hambar, 
aerisit grâul, măcinat făina, cernut făina, 
frământat, pus aluatul la crescut, pusă pâinea 
în cuptor, bătut pâinea coaptă și în �inal 
depozitată într-o covată din lemn și acoperită 

cu un ștergar din in sau cânepă. Știam cu 
toții că felia de pâine din mână avea în spate 
toate aceste munci desfășurate regulat după 
un calendar nescris, dar cunoscut de toată 
su�larea de la mic la mare, un ritual agrar care 
devenea parte componentă stabilă a unui 
mod de viață rural pentru orice familie și pe 
care nicio piedică nu-l putea opri din mersul 
său ancestral. Prețuiam cu toții felia de pâine, 
iar �irimiturile și coaja bătută le strângeam 
cu grijă și le dădeam păsărilor de curte ca un 
bonus special. De aruncat pâinea nu putea 
fi vorba. Nu am văzut și nici nu am auzit așa 
ceva. Când se întâmpla să apară mucegai 
verde pe pâine, mama ne spunea să mâncăm 
liniștiți că ne ferește de răceală! Întreg 
arsenalul de operații, repetându-se an de an, 
a intrat în memoria colectivă a comunității 
rurale ca un dat. Nimeni nu se întreba de ce 
este așa. Știam că așa este, știam că durează 
un an până să ajungă bobul de grâu pâine 
și trăiam într-o legătură indestructibilă cu 
toate acestea. Nici noi nu puteam fără pâine, 
nici pâinea nu se făcea fără munca noastră. 
Mamele, din când în când, aveau grijă să 
explice copiilor câte ceva, să-i îndemne să 
participe la această fascinantă experiență a 

Pâinea cea de toate zilele
Olivia NIȚESCU
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facerii pâinii. Îmi amintesc despre experiența, 
aproape mistică, a respirației grâului. Spre 
sfârșitul lunii august, după Sfânta Marie, 
ajungea batoza în curtea noastră pentru 
treierat grâul. Evenimentul avea proporții 

cosmice în mintea copiilor deoarece era 
intens pregătit dinainte. În ziua treieratului 
ograda era plina de lume, mama cu două-trei 
vecine pregăteau masa pentru lucrători, în 
oale și cratițe gigantice făceau ardei umplut 
și friptură de porc, cozonaci în cuptor. Se 
servea țuică! Noi, copiii, eram responsabili 
cu apa. Batoza, care nouă copiilor ni se părea 
o mașinărie uriașă cum alta mai mare nu 
văzusem, era �ixată cu ajutorul unui tractor 
lângă peretele șurii așa încât cei doi-trei 
oameni a�lați în podul plin ochi de snopi să 
poată transmite �iecare snop de grâu, din 
mână-n mână la alți doi oameni a�lați sus 
pe batoza lângă gura ce înghițea spicele. 
Unul primea snopul în brațe, cu spicele 
în sus, celălalt tăia legătura snopului cu o 
seceră, apoi într-o unduire stânga–dreapta 
spicele erau înghițite de burta batozei sub 
controlul brațelor pricepute pentru a nu se 
rupe și a nu pierde din boabe.Cei doi aveau 
fața acoperită, doar două ori�icii într-o 
pânză indicau locul ochilor, pentru a se feri 
de spicele înțepătoare. În partea stângă 
a batozei ajungeau boabele treierate și 
curgeau râuleț în saci din cânepă. În partea 
dreaptă erau “tușite” paiele și pleava. La saci, 
pentru a-i �ixa, urmări și apoi transporta spre 
hambar pentru a-i goli, erau unu-doi oameni. 
Cele mai grele operații reveneau celor de la 
pleavă și paie. Acolo erau doi-trei oameni 

cu furcoaie, greble și furci, strângeau paiele, 
le duceau apoi la o distanță oarecare unde 
făceau o claie și totodată greblau pleava. 
Pleava urma să �ie pusă ca așternut la vite 
sau la porci. În vârful clăii, tinându-se bine de 
par, un copilandru bătea paiele cu picioarele 
și le îndesa bine să încapă multe. Când claia 
era gata, arăta conică, copilul dat jos o mai 
grebla de jur împrejur odată să o netezească. 
Mama zicea că trebuie să arate ca o… păpușă! 
De cum începea îmblătitul cei de la pleavă 
erau de nerecunoscut, arătau ca niște stranii 
personaje din povești pentru copiii răi! Capul, 
hainele, mâinile, fața le erau impregnate 
cu o pulbere galben- strălucitoare care le 
încărca sprâncenele și le obtura vederea și 
respirația. Imaginea acelor oameni , care mi 
se păreau niste sacri�icați, m-a urmărit mult 
timp și nutream un fel de respect superior 
față de sacri�iciul lor. Ziua de treierat trebuia 
să �ie una călduroasă și uscată. Știu că mama 
se ruga pentru asta. Nu se putea treiera pe 
ploaie și nici după, umezeala afecta bobul, 
paiul și pleava. Totul ar �i fost ratat. Așa 
ceva n-am auzit să se �i întâmplat în lumea 

rurală, în lumea economiei naturale unde 
viața oamenilor depindea exclusiv de ceea 
ce făceau și cum făceau ei. O parte specială a 
pregătirii grâului pentru pâine era destinată 
copiilor. Dupa ce grâul era turnat din saci 
în hambare, copiii erau săltați înăuntru și 
puși să meargă desculți prin grâu. Mișcam 
boabele cu mâinile, picioarele, cu tot corpul. 
Uneori grâul îmi ajungea la subsuori. Mama 
mă ajuta să mă mișc pe lungimea hambarului. 
Haide, haide! Încet, mai fă un pas, mișcă-



III. Tezaure patrimoniale

90

.

ți mâinile până la coate, rotește-ți mâinile 
prin grâu! Auzi cum respiră? Zicea ea!. O 
priveam cu nedumerire dar începeam să aud 
și eu respirația. Periodic, când mă băgau în 
hambarul plin cu răcoarea aceea mătăsoasă 
și alunecoasă a boabelor să fac grâul să 
respire, eu auzeam respirația grâului! 
Niciodată nu mă grăbeam să ies, senzația e 
greu de descris… De unde știa mama mea ca 
grâul respiră? Cum a reușit ea să mă convingă 
să aud respirația boabelor? Cum le știa ea pe 
toate? Îmi mai zicea că le știe de la mama și 
bunica ei pe care eu nu le cunoscusem și mi 
se părea că făcuseră parte din altă lume dacă 
nu erau în asta a noastra, reală! Astăzi, când 
cu 5 lei iei o pâine bună de oriunde, toate cele 
de mai sus sunt decupaje din povești sau de 
neconceput ca efort și durată pentru o bucată 
de pâine!

Originar din Asia de Sud-Vest, grâul 
a fost cultivat în regiunile fertile de pe 
teritoriile de astăzi ale Egiptului, Siriei, 
Iordaniei, Turciei, Armeniei, Irakului. Cele 
mai vechi dovezi arheologice referitoare 
la cultivarea grâului arată că în urmă cu 
9000 de ani o specie de grâu sălbatic a fost 
recoltată/selectată/reținută și apoi cultivată 
de către locuitorii acelor meleaguri care 
făceau parte din populații sedentare și 
practicau vânătoarea, pescuitul și culesul. 
Bărbații și femeile jucau roluri diferite în 
societățile de vânători-agricultori, bărbații 
�iind implicați în activitățile de vânătoare, iar 
femeile în cele de cules; o diviziune socială 
a muncii pe sexe tot mai tranșantă, apărută 
odată cu domesticirea animalelor și luarea 
în cultură a plantelor. Femeilor le revenea 
culesul nu pentru că bărbații le-ar �i proteguit 
ci pentru că la cules puteau căra în spate 
copiii nou născuți și-i puteau ocroti și hrăni 
mai bine! Mortalitatea crescută impunea 
majorității femeilor să-și petreacă cea mai 
mare parte a vieții în stare de graviditate și/
sau îngrijindu-și copiii, iar transformările 
din agricultură–care, probabil, chiar femeile 
le-au inițiat, ampli�icau această tendință. 
Cerealele cultivate necesitau mai multe 
activități pentru preparare decât alimentele 

sălbatice și, cum măcinatul, cernutul și coptul 
se pot face în casă odată cu supravegherea 
copiilor, toate acestea au devenit, �irește, 
activități speci�ice femeilor. Ele au învățat 
din experiența proprie, prin repetare, ele 
au compus cântece și povești despre grâu și 
preparatele din grâu și-de ce nu-rugăciuni 
prin care implorau forțele divine să le 
ocrotească munca și produsele. Reminiscențe 
se regăsesc astăzi în lumea rurală ruptă de 
urbanism. În urmă cu circa 8000 de ani a 
intervenit o mutație, rezultând o plantă cu 
boabe mai mari, mai bine �ixate pe pai, și 
care rezistau la bătaia vântului. În plus nu se 
puteau reproduce în sălbăticie. Planta oferea 
mai multă hrană pentru oameni. Se pare că 
este primul strămoș al varietăților moderne 
de grâu. Grâul este cea mai cultivată plantă din 
lume și a patra cultură mondială ca producție 
după trestia de zahar, porumb și orez. Pâinea 
este una dintre cele mai vechi preparate 
alimentare. Dovezile din Europa de acum 30 
000 de ani au evidențiat reziduuri de amidon 
pe roci folosite pentru a bate plantele! Cele 
mai vechi dovezi ale producției de pâine din 
lume au fost găsite într-un sit vechi de 14 500 
de ani în deșertul nord-estic al Iordaniei. În 
jurul anului 9300 î.Hr. boabele de grâu și de 
orz din Valea Iordanului erau remarcabil mai 
mari decat suratele lor din speciile sălbatice. 
Cele mai vechi hambare descoperite, sub 
forma unor spații de depozitare din lut provin 
din Valea Iordanului. În jurul anului 8500 
î.Hr. cerealele cu semințe mari erau deja un 
lucru obișnuit în întreaga regiune. Pliniu cel 
Bătrân a menționat că galii au folosit spuma 
degresată de bere pentru a produce “un fel 
de pâine mai ușoară decât alte popoare”. 
În lumea antică se mai folosea o pastă 
compusă din suc de struguri și făină care 
era lăsată să fermenteze. Tărâțele din grâu 
îmbibate cu vin erau, de asemenea, sursa 
de drojdie. Populația Egiptului Antic prăjea 
la început grâu și orz la �lacără deschisă. 
Ulterior, egiptenii au descoperit că aroma, 
consistența și digestia grăunțelor întregi sau 
pisate puteau �i îmbunătățite prin adăugarea 
apei, obtinându-se un terci. Când straturi 
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din terciul consistent au fost puse la copt pe 
pietre încinse, a apărut pâinea plată pe care 
egiptenii o numeau Ta și care era vândută 
pe la colțuri de comercianți! Evoluția de la 
semințele prăjite la pâine a început, se pare, în 
jurul anului 2600 î.Hr., când brutarii egipteni 
au făcut o descoperire remarcabilă. Dacă 
amestecul de semințe pisate și apă nu era copt 
imediat se declanșa fermentația de pe urma 
căreia rezultă un aluat aromat. Prin coacere 
se obținea o pâine mai ușoară și mai moale. 
Se pare că după această descoperire egiptenii 
produceau peste 50 de varietăți de pâine din 
grâu și orz. Tot egiptenii au inventat cuptorul 
din lut, relicve se pot vedea și azi pe malurile 
Nilului. Același tip de cuptor din lut se poate 
întâlni și în Asia Centrală, în zona dintre 
�luviile Amudaria și Sardaria unde condițiile 
practicării agriculturii au fost similare cu 
cele de pe malurile Nilului sau Eufratului 
sau Tigrului. Sumerienii faceau acel terci 
din semințe zdrobite de orz dezvoltând și ei 
tehnica coacerii turtei nedospite. Condițiile 
climatice (apa din abundență, pământ 
fertil, mult soare), demogra�ice (populație 
numeroasă) și sociale (sclavii capturați de 
învingători erau puși la munci agricole) s-au 
dovedit hotărâtoare favorizând dezvoltarea 
unei civilizații sedentare în care comunitățile 
se puteau preocupa de cultura cerealelor. 

La noi cea mai obișnuită sursă de 
creștere a aluatului a fost păstrarea unei 
porții din aluatul precedent într-un borcan 
închis pentru a evita contactul cu aerul. Seara, 
femeile înmuiau bucata din aluatul vechi cu 
apa călduță și o amestecau cu puțină făină, iar 
a doua zi dis-de-dimineță, când era crescută, 
începeau frământatul. Îmi aduc aminte că 
mie îmi revenea misiunea de a adăuga apa 
puțin câte puțin în aluatul care lua proporții 
prin amestecare cu mâinile. Aveam vreo 6-7 
anișori când mama mi-a spus un lucru care 
m-a uluit (al câtelea, Doamne!). Aluatul ăsta 
îl am de la bun-ta, a a�irmat ea părând că 
trebuie știut una ca asta. Bunica mea trecuse 
în lumea celor drepți când eu aveam două 
luni, trecuseră mulți ani pentru viața unui 
aluat. Dar era un adevăr! Aluatul se putea 

duce de la o pâine la alta, fără întrerupere 
generații întregi. Oamenii mor, pâinea e 
nemuritoare, zicea mama! Pentru o pâine 
reușită, frământatul dura două ore bune, 
apoi era lăsat la dospit acoperit cu o cârpă 
din in sau cânepă. După vreo 15 ani (eram 
studentă la Cluj) venisem acasă în vacanță 
și am avut o curiozitate. Mai avem aluat din 
acela de la buna? Am întrebat-o pe mama. 
Nuuuu mai avem, este pâine la cooperativă
(magazinul sătesc), aduc de la comună că 
au acolo brutărie …. Așadar lanțul cu zalele 
multor zeci de ani de transmis aluatul de la 
o pâine la alta s-a frânt… tradiția s-a oprit. 
Dar când facem pâine bună merg la mătuș-
ta Mărioara, ca ea are din ăla uscat, îmi zice 
mama! Pâine bună…pâine bună…

Pâinea cât și derivatele ei: colacul, 
colăcuțul, brăduții, chi�la, pupii, pupezele, 
turta, lipia, pogacea, ș.a. aveau o mare 
însemnătate simbolică în majoritatea 
obiceiurilor religioase sau laice de peste an. 
În satele Vărmaga, Nojag, Bârsău, Balata – la 
nuntă, în fața casei mirelui sau miresei, tinerii 
cununați erau întâmpinați cu boabe de grâu 
aruncate asupra lor, iar pe o masă se puneau 
un ciubăr/căntuță plin(ă) cu apă, un blid plin 
cu grâu și doi colaci rotunzi împletiți. În 
tradițiile legate de plecarea oamenilor în 
„lumea celor drepți” participanții la 
ceremonial primesc un colac de grâu ca 
pomană. Parastasele ținute la diferite 
intervale de timp sunt însoțite și ele de 
primirea unui colăcuț. Practicile ritualice 
prilejuite de venirea Anului Nou, îndeosebi 
colindatul, conțin urări punctuale zise de 
conducătorul cetei de colindători. Urarea 
colacului este o adevarată odă dedicată 
harnicului gospodar care face totul la timpul 
potrivit. În satele Pojoga, Boz, Vărmaga, cât și 
în cele pădurenești, se poate auzi urarea: 
„Heeeei feciorii dubii/ Până noi am colindat/ 
Gazda bine s-o gătat/ Si pe noi ne-o cinstit/ 
C-un colac de grâu curat”. Sau o zicere din 
partea femeii către bărbatul ei pregătit să 
meargă cu grâul la moară: „Bărbate să faci 
făina frumoasă/Că vin colindători la noi în 
casă/ Și ei nouă ne-or colinda/ Noi colac le 
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vom da/ Să-i primim bucuroși/ Să-l mâncăm 
sănătoși ”– face trimitere la pâinea bună care 
iese din făină frumoasă. Femeia era conștientă 
că și gândul cel bun e de folos pentru ca 
pâinea să iasă bună! Sărbătoarea 
„Sâmților”(ultima zi a babelor, 9 martie) 
cunoaște o combinatorică interesantă de 
practici în care e aproape imposibil să 

deosebești ce este precreștin și ce este 
creștin. Sărbătoarea se ținea pentru apărarea 
împotriva șerpilor veninoși printr-un ritual 
de afumare. Copiii erau așezați pe vatra casei, 
li se oferea grâu fiert cu lapte și colăcei cu 
miere. Femeile făceau în fiecare casă 40 de 
pupi egal cu numărul sfinților pomeniți în 
această zi. La Dăbaca și Hașdău, la prinderea 
postului Paștelui, în prag de seară, 
pădurencele luau bucate (pâine!) și cu ochii 
închiși le duceau afară. Le puneau pe 
marginea ferestrei/prispei și ziceau: „N-are-
ți păsărilor, n-are-ți (poftiți )/ N-are-ți șoareci, 
titorani, viermi și furnici/ Asta să vă �ie 
mâncarea pe un an de zile/ Iar de bucatele
mele să nu vă apropiați”. Zicerea era un fel de 
“înțelegere” magică cu viețuitoarele 
câmpului, poate un strigăt către divinitate de 
a veni în ajutor. Bucățile de pâine erau duse 
cu ochii închiși, în speranța/credința că nici 
zburătoarele nici târâtoarele nu vor vedea 
holdele de grâu. Cei mai de temut erau 
șoarecii �iindcă ei mănâncă atât grăunțele 
aruncate în pământ cât și boabele din spicele 
culese și grâul din hambar și făina din 
cămară! În Săptămâna lui Sântoader 
ritualurile încep chiar cu coptul colacilor. La 
Poienița Voinii, Bunila, Alun, Boșorod, satele 
din Țara Hațegului dar și în cele de pe Valea 

Mureșului când fetele smulgeau prima 
buruiană din pământ, în locul rădăcinii 
acesteia puneau câte o bucățică de colac 
zicând:  „Eu ți-am dat colac/Tu să-mi �ii de 
leac!”  Ajunse acasă fetele legau „pupezele” 
de trunchiul unui pom roditor, își legau 
cozile, se țineau de mână, se roteau de trei ori 
în jurul pomului zicând tot de trei ori: „Soața 
cu mine, soața cu tine, soața cu Dumnezeu!” 
Scuturau pomul până cădeau colacii pe 
pământ, îi adunau, rupeau câte o bucățică și 
o ofereau celei cu care doreau să se însoțească 
(împrietenească). Acest ritual garanta o 
prietenie pe termen lung…La băieți, înfrățirea 
se rezuma la schimbul brăduților. Schimbul 
garanta prietenia pe toata viața, uneori, 
băieții zicându-și de-acum “fârtați”. În satul 
Boșorod, când fetele culegeau popelnicul 
(planta sălbatică folosită în apă �iartă pentru 
spălarea părului), puneau în locul plantei 
smulse pâine și un ou zicând: „Eu iți dau piața 
și ouă/ Tu îmi dai cosiță nouă!” În ritualurile 
de vindecare a rănilor, bubelor, răcelilor 
descântătoarele invocau pâinea, făina și grâul 
alături de alte produse alimentare(în speță 
slănina) pe care le foloseau pentru oblojirea 
rănilor. „ Și puseră făina neagră în desagi 
negri/ Și se duseră muierile negre cu făina 
neagră/ Și-o băgară în casa neagră/ Și 
cernură muierile negre făina neagră, cu sita 

neagră, în troaca neagră/ Și muiară muierile 
negre pita neagră, aluatul negru/ Și se acri 
pita neagră/ și scoaseră muierile negre pita 
neagră din cuptorul negru/ Și toate 
buboanele (bube) din rădăcina secară…”, 
descânta Poanta Solomia (de 83 ani în 2008) 
din Runcu Mare-Ținutul Pădurenilor. În 
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comunitățile rurale românești, pâinea, 
numită adesea pită, făcea parte din consumul 
alimentar zilnic. În plus, aproape toate 
celelalte preparate culinare erau consumate 
cu pâine. Un produs foarte vechi este turta/
lipia/pogacea folosită azi, sporadic, la masa 
ursitoarelor! Pâinea pentru ritual se numește 
colac. În forma rotundă, ovală, cu spațiu în 
mijloc, cu împletituri suprapuse colacul este 
prezent în casa gospodarului la Crăciun și la 
Paști, sărbători creștine fundamentale în 

viața comunităților rurale. Colacul pentru 
Crăciun se făcea din aluat de pâine frământat 
îndelung până la apariția unor balonașe și la 
desprinderea aluatului de pe mâini. Forma 
lui �inală este rotundă rezultată dintr-o 
împletitură suprapusă. Un cerc dintr-o funie 
de aluat înconjoară colacul. În mijloc este gol 
ca să încapă pe mâna sau bâta colindătorilor. 
Mama îi făcea de dimensiuni mici pentru a le 
�i mai ușor copiilor să-i care.  „Păștița” este o 
denumire specială a pâinii de Paști. In Păștiță, 
mama punea și mirodenii: scorțisoară, 
cuișoară. O orna cu împletituri făcute din 
același aluat având în mijloc un ou roșu care 
se cocea și el odată cu aluatul. Peste toate era 
așezată o împletitură sub formă de cruce. În 
unele locuri oamenii își mai amintesc că, în 
ajunul Paștelui, puneau o păștiță în otavă. 
Calul care mânca din acea otavă era ferit de 
boli. La slujbele religioase pâinea ritualică se 
numește prescură, parastas, colac. În funcție 
de sărbătoare/eveniment colacul se poate 
numi colacul pentru colindători, colacul 
pentru oaspeții la nedeie, colacul de nuntă, 
colacul pentru „păpușa” de Sântion, 

„pupezele” pentru împrietenirea tinerilor, 
pițărăii, pupii etc. Plăcintele, pancovele, 
scoverzile, pricaciorii sunt diverse cocături 
din aluat asemănător celui de pâine și se 
servesc, de obicei, ca desert. La Dobra, 
Roșcani, Zam și alte localități rurale din 
vestul județului Hunedoara sunt nelipsite 
din rețetele culinare plăcintele cârpite, din 
aluat de pâine făcute cu ulei într-o tigaie 
încinsă. Cornulețele, cozonacul și un arsenal 
întreg de prăjituri sunt rezultatul competiției 
între femeile harnice care-și pun în valoare 
priceperea și aduc un plus de valoare 
produselor gastronomice dar și a in�luenței 
urbane. Găsim pâinea prezentă în toate 
festinele care însoțesc riturile de trecere: 
botezul, nunta, înmormântarea. Pâinea și 
sarea erau și sunt considerate simboluri ale 
unei bune primiri, ale unei inimi deschise, cu 
putere terapeutică. Să nu uităm că pe masa 
gospodarului de la sat se poate vedea și azi o 
pâine într-o cârpă și o solniță cu sare. Să �ie la 
îndemână! Pâinea, rezultat al unei activități 
laborioase a agricultorului și trecută prin 
numeroase faze de dezvoltare culturală, a 
devenit simbolul muncii tăranului și 

întruchiparea hranei esențiale a omului. 
Bucătăria tradițională, printr-o îndelungată 
practică, prin rețete folosite constant de-a 
lungul timpului a conservat pâinea ca simbol 
al hranei, al hărniciei, al priceperii și 
devoțiunii omului rural față de natură și 
divinitate. De aceea pâinea a fost considerată 
nu numai un aliment �izic/material ci și unul 
spiritual ca darul cel mai de preț al cerului 
�iind singurul aliment invocat în rugăciunea 
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zilnică fundamentală a creștinului imediat 
după preamărirea Tatălui Ceresc: „Pâinea 
noastră cea de toate zilele, dăne-o nouă 
astăzi…” Literatura populară prin cântec sau 
colind aduce lauda pâinii. O sumedenie de 
colinde de pe tot cuprinsul țării asociază 
pâinea cu bunăstarea, belșugul, sănătatea, 
bucuria vieții, siguranța zilei: „S-aveți 
bucurie-n casă/ Să aveți pâine pe masă” sunt 
urări simple dar pline de încărcătura 
simbolică vibrând din vocile colindătorilor în 
seara de Ajun. În literatura cultă întâlnim 
adevărate imnuri închinate pâinii: „ Pâine 
frumoasă,/ Din cuptor scoasă,/ Pâinița 
cuminte,/ cu fața �ierbinte/ Cu fața măicuței,/ 

Cu mâna tăicuței…”(Pâinea de Grigore Vieru). 
Un alint duios al poetului care personi�ică 
pâinea făcând-o părtașă la legătura 
indestructibilă mama-tată și la efortul 
conjugat al femeii și bărbatului care aduc 
pâinea pe masă pentru toată familia. În alte 
versuri subconștientul din timpul visului 
aduce în plin plan pâinea pentru copilul 
sărac, înfometat. Dar în același timp și un 
îndemn de a nu arunca pâinea cum observăm 
că se întâmplă frecvent în timpurile moderne: 
„Să nu arunci, copile,/ Pâinea jos nicicând/ 
Căci undeva, departe,/ Plânge un copil 
�lămând/ Și caută–un colț de pâine/ Prin 
urme-nfrigurat/ Și dacă n-o găsește/
Adoarme-nlăcrimat/ Și-n somn ce i s-arată/ 
Tu să-ți închipui, poți?/ Pământul ca o pâine/ 
Ce-ajunge pentru toți”. (Pâinea de Leonida 
Lari). Din condeiul epigramiștilor au ieșit 
texte pline de înțelesuri prin folosirea pâinii 
ca reper/termen de comparative: „Viața ai de 
câine,/ deputat sărman;/ Îți câștigi o pâine ,/ 
Numai din ciolan” (Valentin David) sau: „În 
căpșorul lui de pâine/ Tot covrigul, când 
visează/ Sigur se imaginează/ Stând în coada 

unui câine” (Eugen Ilișiu), sau: „Dă-le pâine, 
Doamne sfânt,/ Dă-le hrana, dă-le linguri/ 
Dă-le bine pe pământ,/ Nu și rău, că și-l fac 
singuri!” (Florea Ștefănescu). Din poezia 
cultă ardelenească am selectat un fragment 
din Biogra�ie de Lucian Blaga: „Închis în 
cercul aceleași vetre/ fac schimb de taine cu 
strămoșii/ norodul spălat de ape sub pietre./ 
Seara se-ntâmplă mulcom s-ascult/ în mine 
cum se tot revarsă/ poveștile sângelui uitat 
de mult. /Binecuvânt pânea și luna.” 
Simbolismul vetrei ca sălaș al focului divin al 
strămoșilor și al lutului sunt asociate 
simbolismului pâinii-rod  al lutului și 
îngemănată cu întunericul adâncului unde 
zac strămoșii sub pietre în același lut. 
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Abstract: The paper entitled Tradition and 
Innovation in Egg Painting in the  Câmpulung – 
Bukovina Ethnographic Area  aims at presenting this 
ancient trade as it is practiced in the “hutsul” villages 
– a minority enclave inhabiting the mountains of 
Bukovina. In this areal there are the best craftsmen of 
painted eggs. Aside the ancient technique of preserving 
the base, another approach also prevailed: beeswax is 
mixed with paraf�in and, using oil paints as a coloring 
agent, the composition is applied to the eggshell. 
Subsequently, the production time increased, because 
painted Easter eggs are in  including larger eggs – such 
as goose, ostrich or wooden eggs – which, as a result 
of employing the above-mentioned procedure, begin 
to resemble beaded eggs more.

Arta țărănească a încondeierii ouălor 
prezintă interes atât din punct de vedere 
estetic cât și documentar, pentru vechimea 
obiceiului – vine din perioada precreștină1

– �iind asociat cu o seamă de credințe 
tradiționale privind venirea primăverii, 
dovada �iind însăși majoritatea motivelor 

1 Georgeta Stoica, Olivia Moroșan -  Zona etnogra�ică Bran, 
Ed. Sport – Turism, București, 1981, p. 42.

inspirate din viața de toate zilele a plugarului 
și păstorului român, ocupații vechi și 
permanente.2     

Despre tradiție și inovație s-au scris 
nu puține cărți care să lămurească noțiunile 
de bază ale semanticii acestor cuvinte. Prin 
latinescul tado, - ere, - didi, - ditum, cu sensul 
juridic de a trece mai departe, a încredința 
cuiva obiectul, numele, folosința. Limba 
engleză a preluat latinul trado în verbul trade – 
a cumpăra sau a vinde bunuri și servicii, iar din 
substantivul francez tradition, limba română a 
format tradițiune și cuvântul s-a impus în timp 
sub forma scurtă tradiție, din care aproape 
s-a pierdut accepția comercială sau juridică. 
Valori�icarea tradiției este un pas continuu, care 
descifrează în timp sensurile și împletiturile 
caleidoscopice ale vremurilor trecute.

Dumitru Drăghicescu face ilustra 
observație că important pentru termenul 
român este cultul, ritualul. Aceasta este o 
trăsătură moștenită de români de la romani, 
la care cultul era creatorul religiei.3

  H. Stahl face observația justă că arta 
populară, meta�izica și teologia populară, 

2 Dumitru Rusan – Ouăle de Paști, [în Etnogra�ice… Etnologice…] 
Ed. Pre-Text, Câmpulung Moldovenesc, 2017, p. 59.

Tradiție și inovație în încondeierea ouălor în zona 
etnografi că Câmpulung – Bucovina

Dumitru RUSAN
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sunt fenomene obștești, care se petrec în 
văzul și auzul lumii. Ele sunt amestecate în 
viața cea de toate zilele „ca o reluare veșnic 
împrospătată și cu alți autori a unor vechi 
teme”4

 Dar astăzi, în cap cu mileniul III, nici 
tradiția nu mai e ce a fost…

 Cu cât inovația este mai îndrăzneață, 
cu atât tradiția se furișează mai profund și 
di�icil de evidențiat.5

S-ar părea că, referitor la acest subiect 
nu sunt multe de adăugat și că motivația 
reală a problemei ar �i doar surprinderea 

momentului actual în evoluția acestei 
îndeletniciri a încondeierii ouălor. Totuși, 
din punct de vedere teoretic, se pare că 
există o confuzie terminologică în toată 
bibliogra�ia parcursă. De exemplu, studiul 
Arta încondeierii ouălor de Cornel Irimie6

tratează exclusiv maniera folosirii ouălor cu 
ceara de albine în ornamentica populară, iar 
în capitolul corespunzător din Arta populară 
bucovineană7  folosește alături de „ouă 
încondeiate” și termenul de „închistrire”, 
probabil venind de la „chișiță” cu care se 
aplică ceara de stup în primul desen care 
împarte oul în registre. Este formată dintr-
un bețișor, având la unul din capete o mică 
bucățică de tablă, foarte subțire, din alamă 
sau aramă, având în interior un ori�iciu foarte 
�in, prin care să poată trece ceara �ierbinte. 
În zona etnogra�ică Câmpulung Moldovenesc 
nu se utilizează „chișița” cu �ir de păr de porc. 
6 Cornel Irimie -  Arta încondeierii ouălor [În „Arta populară 

românească”, Ed. Academiei R.S.R., București, 1969, p. 607 - 612].
7 Tancred Bănățeanu – Arta populară bucovineană, Centrul 

de Îndrumare a Creației Populare și a Mișcării Artistice de 
Masă al Județului Suceava, 1975,  p.356 – 362

     
Este aplicată tehnica cruțării fondului: 

găoacea oului este împărțită în registre cu 
„chișița” și introdusă într-o baie de culoare 
deschisă – de obicei galben – apoi, cu 
„chișița” se protejează galbenul care trebuie 
să rămână cu ceară de albine și se introduce 
într-o altă baie de culoare, în albastru; 
culoarea albastră este protejată cu ceară de 
aceeași „chișiță” și se introduce oul într-o baie 
de culoare neagră. Apoi se înlătură ceara la o 
sursă de căldură, se obține oul „încondeiat” 
sau „închistrit” sau „împistrit”. Studiind zona 
etnogra�ică, am mai descoperit încondeiatul 
cu pensula sau cu penița, pictatul cu vopsele 
de ulei – tehnica kitsch, generată de succesul 
comercial al desfacerii ouălor închistrite, 
ouăle de lemn de origine ucraineană, vopsite 
în culori de ulei și găoci de ouă cu desen 
făcut din ceară colorată, într-o manieră 
pointilistă, făcută din mici puncte de ceară, 
fără a �i introduse într-o baie de culoare. Eu 
aș numi această tehnică „encaustică”- termen 
împrumutat din dicționarul artelor plastice 
– când un artist folosește ceara și para�ina 
pentru a realiza un desen.

Unii din marii maeștri ai încondeierii 
ouălor din Bucovina sunt huțulii. Există opinia 
că ei provin dintr-un trib celtic, locuitori ai 
piscurilor de munte, migrând în Europa până 
în Galiția și trecând de apa Ceremușului spre 
a se așeza în Munții Bucovinei pe la începutul 
sec. XVII8, ajungând să formeze sate la 
Izvoarele Sucevei, Moldova Sulița, Paltinul, 
Breaza, Moldovița și Argel, iar în zona Rădăuți, 
Ulma și Brodina.  În 1848, Imperiul habzburgic 
i-a împroprietărit. Opinia aceasta provine 
din faptul că  marca etnică a acestui neam 
huțul este baltagul, toporul de luptă – háche 
de combat – marca etnică speci�ică celților. 

Numeroși ziariști și cercetători s-au 
apropiat de fenomenul huțul. Unul dintre 
ei scrie că „românii nu cunoșteau practica 
încondeierii ouălor, în urmă cu mai multe 
sute de ani, ci numai vopsirea lui de Paști, în 

8 Ion Nistor - Românii și rutenii în Bucovina. Studiu istoric 
și statistic, Ed. Academiei Române, București, Librăriile 
Socec & Comp. și C. Sfetea, 1915, p. 44.
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diverse culori”. După opinia lui, „închistrirea” 
este o inovație huțulă,  printre argumente 
numărându-se și faptul că realizarea celor 
mai frumoase ouă încondeiate este apanajul 
câtorva familii de huțuli din satele Bucovinei”9

La tehnica „închistririi”, cea mai 
complexă, cea mai artistică și, totodată, 
cel mai greu de realizat – travaliul artistic 
este elaborat și di�icil – întrucât folosește 
baia integrală de culoare, uzând de tehnica 
cruțării fondului și comportă minim două 
nuanțe depășind culoarea de bază. Vorbind 
de „împistritul” actual huțul, ne referim la 
beția cromatică ce reușește să uni�ice plenar, 
în cazuri excepționale, până la 12 culori, 
parte rezultând din baia de culoare, parte 
�iind puse cu „chișița”, culori deosebite și 
acoperite cu ceară, înainte de a �i introduse 
în baia de culoare.

La baza etnicului huțănesc stă conștiința 
de comunitate și, în cele din urmă, el poate 
�i de�init ca o structură istorică pe care o 
ia viața unui grup social, care se bucură de 
conștiința unui Eu, al său propriu, catehismul 
unei noi spiritualități.10

Păstratul ouălor de Paști „încondeiate” 
sau „împistrite”, până în 1960 – 80 se făcea 
punându-se în blide de lut, în casa cea mare
9 Constantin Severin – Oameni care duc o viață de pasăre 

pribeagă – huțulii, locuitori ai piscurilor de munte, [în 
Monitorul de Suceava, sâmbătă, 21 sept.1966, p.3].

10 Constantin Rădulescu-Motru – Etnicul românesc,  Casa 
Școalelor, 1942, p. 115.

sau în credențe sau blidare. Nu se foloseau 
găoci de ou – ouăle golite cu siringa – apoi 
spălate cu apă și oțet, pentru a îndepărta 
mirosul de hidrogen sulfurat. La vremea 
aceea ouăle erau încondeiate fără a �i golite. 
Dacă intrai într-o cameră în care erau 
păstrate ouă, dacă simțeai un miros urât, te 
îndreptai spre blidul în care erau ținute. Dacă 
era un ou spart, îl aruncai și dacă mai simțeai 
mirosul, le aruncai și pe celelalte. 

În perioada comunistă nu se făceau 
daruri cu ouă încondeiate

Tot în aceeași perioadă, în satele 
huțanilor era di�icil de ajuns. La Izvoarele 
Sucevei, Moldova Sulița și Breaza circulau 
câte două autobuze pe zi, iar în comuna 
Moldovița trebuia să faci un ocol de 45 km. 
– nu exista un drum direct, trebuia să mergi 
prin comuna Vama, ca să vizitezi mănăstirea 
Moldovița. În 1968 a fost inaugurat, după 

peste două zeci de ani de eforturi îndârjite,  
un drum strategic militar, între Câmpulungul 
Moldovenesc de Rădăuți, străbătând Obcina 
Feredeului, un drum plin de serpentine, 
care leagă toate satele de huțuli - Paltinul, 
Moldovița și Argel, Ciumârna și Sucevița. 
(Inițiativa construirii drumului a aparținut 
militarului și politicianului comunist, spion 
sovietic, Emil Bodnăraș, născut la Iaslovăț, 
în Ducatul Bucovinei). Huțulii, dacă anterior 
aveau un drum de căruțe și care cu boi 
până la orașe – Câmpulung și Rădăuți – au 
acum o șosea modernă. Satele huțănești au 
început să �ie cunoscute și producția de ouă 
încondeiate a sporit. În anii 1980 – 2000 
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„femeia împistrește ouă numai în postul 
paștelui; … ajutată de cei doi micuți ai ei, 
Daniel și Iulian, de 12 ani, Maria Voloșeniuc 
a realizat în ultimele trei săptămâni 150 de 
mici opere de artă, pe care le comercializează 
în zonă, cu cca. 8000 de lei.” – înseamnă că 
în perioada de post a încondeiat cca. 400 – 
500 de ouă. „Împistrește doar ouă de rață 
pline, �ierte, pentru că au coaja mai groasă, 
mai frumoasă și culorile se așează mai bine 
pe ele… Folosește în general, culori de vopsit 
lână, pentru că culorile pentru ouă sunt 
foarte proaste și vopseaua nu se prinde cum 
trebuie.11

În Ulma și Brodina, tot în aceeași 

perioadă, am găsit gospodine care, după 
Bobotează, începeau să încondeieze ouă. 
Făceau 1000 de ouă pe care le vindeau în 
piețele din Rădăuți și Suceava. 

Au început să se încondeieze 
găocile de ou pentru colecționari, ca să se 
împiedice spargerea lor și împrăștierea 
mirosului dizgrațios și a început vânzarea 
lor în magazinele muzeelor, în mănăstiri și 
magazine de artă populară.

În gospodăriile huțulilor nu erau ferme 
de rațe și gâște ca să se asigure ouăle pe 
care ar �i trebuit să le lucreze. Au intervenit 
comercianții, să le aducă găocile de ou. În 
acest an (2020), au a�lat că vânzătoarea de 
ouă de la Brăila nu vine la Moldovița până 
când nu are o comandă de 28.000 de ouă, 
11 Liana Sădeanu, Adina Căldăruș – Huțulii din Bucovina – 

maeștri ai încondeierii ouălor  [În „Monitorul de Suceava”, 
vineri, 17 aprilie, 1999, p.6].

jumătate găoci, jumătate pline, iar ouă de 
gâscă din China, cutii de 600 bucăți, găoci 
puse în cutii de carton, cu câte un capac 
din celofan, nu s-au mai primit din pricina 
coronavirusului. Rămăseseră ouăle din 
ferme de rațe și de gâște din Ungaria, de unde 
comercianții le aduceau și găoci și pline, 
pentru că, creatoarele de ouă le preferă pe 
cele pline, deoarece găocile sunt spălate cu 
un detergent în care vopseaua nu se prinde. 
Preferă să le golească ele. Cele de găină cu 
coaja albă erau aduse din Ucraina, pentru 
că cele din România sunt foarte mici. Acum 
se așteaptă clari�icări privind circulația și 
comerțul, îngrădite din pricina aceluiași 
coronavirus.

Cererile sunt foarte mari. Am întâlnit 
creatoare de ouă care făcuseră ouă 
încondeiate pe o jumătate scriind �irma 
întreprinderii și pe cealaltă jumătate un 
motiv pascal, am întâlnit nume de cluburi sau 
de investitori pe un ou de Paști. Asemenea 
comenzi merg între 100 și 500 de bucăți și 
sunt făcute cadou.

Pe lângă formele curente de încadrare 
lucrate cu „chișița”, folosind tehnica cruțării 
fondului, apar ouă pe care le putem considera 
inovații, este vorba de tehnica „encaustică”, 
în care viteza de execuție este cu mult mai 
mare. Se elimină curățarea ouălor de ceară, 
pentru că ceara se combină cu para�ină, la 
care se adaugă culori de ulei și, în tehnica 
pointilistă, tot cu „chișița”se aplică puncte sau 
tușe de culoare, iar ceara se �ixează pe găocile 
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de ou. Ceara de albine, para�ina și culorile de 
ulei se încălzesc ca să aibă consistența apei și se 
aplică pentru a împărți registrele – se fac câte 
30 de ouă cu același model. Până fac împărțirea 
pentru 30 de ouă în registre, când ultimul este 
scris, primele ouă au ceara uscată. Apoi se trece 
la amplasarea culorilor. Nu există o tradiție 
anume: roșu, albastru, alb, portocaliu, verde 
etc., pe măsura talentului �iecărui creator.

Tradiției țărănești îi corespunde o 

curiozitate extraordinar de multilaterală, 
chiar și pentru lucrurile total străine de 
experiența principală. Neîncrederii față de 
orice e nou îi corespunde dorința de a a�la 
taina acelei noutăți, spre a o supune. De 
aceea, au un spirit de observație și de critică 
excepțional de ascuțit, întrecând adesea cu 
mult pe cel al omului cult, �iind nedeprins cu 
formulările luate din cărți.

Pentru ouăle mari de gâscă sau de struț, 
în ultimii 20 de ani, creatoarele din zona 
Câmpulung Moldovenesc au adoptat această 
tehnică, a encausticii, ce se impune din ce în 
ce mai mult, datorită cererii.

Cu plecările în străinătate, au dobândit 
alte piețe de desfacere. Vând ouă de lemn 
pentru mănăstirile din Grecia, lucrate în 
aceeași tehnică. Ouăle de lemn sunt cumpărate 
din Ucraina – prețul e de un leu - și odată făcute, 
sunt vândute la un preț de 1 – 1,5 Euro. Călugării 
greci revând cu 10 – 15 Euro. Sunt mai ușor de 
transportat pe distanțe lungi și cele care au 
ceara în relief – după aceeași tehnică pointilistă 
– seamănă ornate cu niște grăuncioare colorate, 
parcă sunt niște mărgele. 

Ouăle de struț „încondeiate după 
adevărata tehnică, se vând cu 300 de Euro” – 
mărturia lui Ioan Zinici din Izvoarele Sucevei, 

care a deprins taina încondeierii ouălor 
de la mama sa, Maria din satul Brodina de 
Sus. Primește comenzi prin e-mail din SUA, 
Germania, Franța, Anglia etc. A inventat o serie 
de modele, în general geometrice, speci�ice 
�iecărei comenzi:  pentru SUA,  unele cu drapelul 
respectiv, pentru copii – cu Moș Crăciun – pentru 
microbiști cu stema echipei de fotbal. „Cât despre 
culori, acestea sunt cele tradiționale: verde, roșu, 
negru, galben. La acestea se adaugă culoarea 
comercială albastru. Tânărul artist lucrează 
tot timpul anului, ajungând la performanța de 
a realiza câte 3 – 4 ouă în 12 ore, dând dovadă 
de o minuțiozitate cu totul aparte. El este, de 
asemenea, autorul unui model de ouă de rară 
�inețe, care imită întrucâtva țesătura pânzei din 
care femeile își cos iile. Acest model îl realizează 
în nuanțele pe care le capătă ceara curată pe 
albul cojii de ou.”12         

De la fermele de ouă de struț din Brașov, 
Oradea și Timișoara, comercianții vând găoci 
de la ouăle care nu sunt gestante. Motivele au 

evoluat, nu se mai folosesc motive pascale – 
doar crucea de pe patra�ir – lăsând pe �iecare 
creatoare să-și expună talentul. Foarte multe 
ouă de struț au fost transformate în sfeșnice 
mari de biserică, comandându-se șapte ouă 
cu același model – de aici se trage crucea de 
pe patra�ir – ca șase să se expună în cerc și 
unul la mijloc. Adesea ouăle de struț poartă 
povestea și in�luența lui Faberger, celebrul 
bijutier al Casei Romanovilor, care ținea să 
ofere țarinei ouă de struț în întregime din aur 
și cu pietre scumpe.

Tot satul Paltinul lucrează ouă. Veterană 
a acestei îndeletniciri este Filomela Drajmici, 
care a dus această îndeletnicire peste mări și 
12 Ibidem, p. 6
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țări, �iind invitată de numeroase muzee din 
țară și străinătate. Ea și-a întocmit o mică 
colecție de ouă încondeiate.

Creatoare de excepție în ouăle de struț 
în encaustică, le putem numi pe Gabriela 
Fercal, Mihaela Aneci; în ouăle împistrite, 

Lucia Fercal, Maria Ciuvercă, Elena Sauciuc, 
Georgeta Mihale.

În comuna Moldovița găsim „Muzeul 
ouălor încondeiate”, proprietate a doamnei 
Lucia Condrea, o creatoare de excepție, care 
alături de �iica ei Otilia Mahu, reușește să 
adune ouă din toată țara. Grupuri de turiști din 
străinătate, după ce vizitează Muzeul „Arta 
Lemnului” din Câmpulung Moldovenesc, se 
îndreaptă spre Mănăstirea Moldovița și apoi 
să viziteze colecția doamnei Condrea, unde 
să  admire �inețea modelelor de ouă.

În satul Ciocănești, la ieșirea din zona 
etnogra�ică a Câmpulungului Bucovinean, de 
Buna Vestire, avem un concurs de încondeiere 

a ouălor iar într-o sală a Căminului cultural 
avem o colecție de ouă.

*
*    *

Progresul se realizează prin cultură. La 
baza etnicului stă conștiința de comunitate 
și, în cele din urmă, el poate �i de�init ca 
„structura istorică pe care o ia viața unui 
grup social, care se bazează pe conștiința 
unui Eu al său propriu, catehismul unei noi 
spiritualități”.13

Vasile Pârvan consideră că „memoria 
populară e foarte precisă: unele creații își au 
începutul lor identic cu forma de azi, în epoca 
preistorică… se poate vorbi de o adevărată 
lege a primitivismului popular conservator.”14

Huțanii, cu originea lor necunoscută 
și adoptați de populația românească, se pot 
realiza numai în câmpul tradiției. Ea este 
�irul roșu de la care nu te poți abate.

 Parafrazându-l pe Mihai Eminescu,  
putem spune că, precum creșterea unui 
organism se face încet, prin suprapunere 
continuă și perpetuă de materii organice, … 
progresul adevărat este o legătură naturală 
între trecut și viitor și se inspiră din tradițiile 
trecutului.15

13 Constantin Rădulescu – Motru -  Etnicul românesc, Casa 
Școalelor, 1942, p. 115.

14 Vasile Pârvan -  Datoria vieții noastre,  [în Idei și forme 
istorice, Buc., Ed. Cartea Românească, 1920, p. 11].

15 Mihai Eminescu -  Opere, vol. IX, Ed. Academiei, București, 
1980, p. 18.
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Dincolo de restricțiile frustrante 
pe care le-a adus cu sine pandemia de 
coronavirus, claustrarea în propria locuință 
m-a determinat să apelez la o îndeletnicire 
cât se poate de antrenantă, menită a mă 
sustrage, în totalitate, din realitatea imediată. 
Primul gând mi-a alergat la arhiva familiei, 
abandonată în dulapul-bibliotecă, în care 
zace de cca 6 ani (de la mutatul nostru în 
noua locuință)… în așteptarea pensionării. 
Programasem, pentru un atare moment, o 
drastică organizare „pe căprării” (manuscrise
personale, documente olografe, proiecte
științi�ice, corespondență, fotogra�ii etc.) a 
„averii” mele din dulapul cu pricina. Dar… 
pensionarea n-a mai sosit, iar arhiva Moise…, 
care crescuse de la an la an, începuse să 
semene cu o grămadă de documente, să nu 
mai poată �i consultată. Într-o atare situație… 
pandemia a picat la țanc! Am răsturnat arhiva 
în mijlocul biroului și, iată-mă, după aproape 

două luni, întrezărind „luminița de la capătul 
tunelului”. Dincolo de satisfacția pe care 
ți-o oferă organizarea arhivei personale, pe 
parcurs au ieșit la lumină o serie de proiecte, 
unele abandonate de zeci de ani. Unul, intitulat 
Folclor contemporan, poartă data de 31 iulie 
1988 și vizează creația poetică (plăsmuirile) 
a Anei Nistor, născută în 26 februarie 1944, 
la Cut, în județul Alba. Pe 11 pagini de caiet 
dictando, am notat câteva răspunsuri ale 
unui succint interviu improvizat ad-hoc. 
Interlocutoarea mea crease, pentru întâia 
oară, o strigătură de nuntă (ciuitură) abia în 
1969, constrânsă de împrejurări. Era huță1

la o verișoară (Șila Dicului), iar Sana, sora ei 
– cea care-i făcea, de obicei, strigăturile, era 
necăjită, „nu-i ardea de ciuituri”2. 

În disperare de cauză, își încercă 
puterile și reușește să improvizeze, fără nici 

1  Femeia care însoțește mireasa (sau mirele) la cununie și 
care are atribuții ceremoniale: marchează prin strigături 
(ciuituri) �iecare moment important al nunții.

2  Ciuituri = chiuituri, strigături.

Considerații privind creațiile populare ale Anei Nistor
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un ajutor, următorul text: „Foaie verde de 
săcară // Nime-n lume nu se-nșeală // Ca 
�icioru când se-nsoară // Tu, Costică, nu te-
ai înșelat // Când ai plecat la-nsurat // În ce 
curte ai tunat // Și ce fată ți-ai luat: // Ți-ai 
luat o fată aleasă // Dintr-o curte boierească 
// De frumoasă n-am ce-ți spune // De 
bogată nu-i în lume!// Costică, mă-ntorn la 
tine // Dacă o duci pe Șila cu tine // Dragă, 
să o grijești bine // Nu cu vin, cu prăjitură 
// Făr’ numa c-o vorbă bună // Când vine 
dumineca // S-o lași să ieie cursa // Să vie la 
mumă-sa // Că ie acolo-i străină // Și lângă 
ie n-are mumă, // N-are mumă, n-are sor // 
Să nu trăiască cu dor // Să-i �ii mamă, să-i �ii 
tată // Să trăiți bini laolaltă // Că de Șila-i 
păcat mare // Dacă ie năroc nu are”.

Este începutul unei „cariere” de 
creatoare (îndeobște strigături de nuntă) 
cu un succes fulminant, care o impune 
de�initiv în comunitatea în care trăiește. 
Îmi arată caietul în care sunt trecute toate 
„ciuiturile” pe care le-a creat și mă îndeamnă 
să-l răsfoiesc. Prima constatare, după 
lecturarea câtorva creații, vizează știința, 
talentul și ușurința cu care îmbină elementele
tradiționale cu cele moderne, provenite din 
realitatea imediată. Se poate remarca, îndată, 
umorul cu care este înzestrată și un acut simț 
al realității, dublat de o memorie prodigioasă 
și o indubitabilă sensibilitate. Știe să îmbine, 
în mod fericit, cotidianul cu evenimentul de 

excepție surprinzând, aproape întotdeauna, 
esențialul, elementul reprezentativ din lumea 
în care trăiește. 

În scurtă vreme, se impune și în 
colectivul de muncă (în 1970 a început să 
lucreze ca muncitoare la – Căprioara – fabrica 
de piele din Sebeș-Alba), �iind, adeseori, 
solicitată să creeze poezii ocazionale, 
prilejuite, îndeobște, de zilele onomastice. 
Crede în puterea de in�luențare a poeziei 
– la care apelează în momente de bucurie, 
dar și de tristețe, ori ….revoltă. „Aveam, prin 
1985, un lansator (responsabil cu realizarea 
planului) care din boi nu ne scotè! Și striga 
cât îl ținè gura! N-am mai știut ce să ne facem 
de el! L-am ciuit, s-o măniat pe mine, da n-o 
mai strigat la noi, nu ne-o mai făcut boi! S-o-
ndreptat omu!”

„La mulți ani, domn lansator!
Ne place, muncești cu spor
Îți dai silința la toate
Și dai plan și calitate!
Da’ să nu mai sberi la noi
Că doar noi nu suntem boi!
Că suferim toți cu capu
Și tăcem pîn’ ne iè dracu
Și să-mparți lucrul mai bine
Să câștige orișicine,
Că noi cu toții lucrăm –
Planul să-l realizăm
Că avem toți datorii
Reciproc și mulți copii
Și lucrăm toți la un loc,
Da de noi să nu-ți bați joc!” (Cut, 

august, 1985)
Din notele mele rezultă că la vremea 

respectivă (1988) continuă să �ie considerată 
o autoritate în domeniu, de vreme ce 
majoritatea huțelor din sat apelează la 
serviciile sale. Dacă în anii ʼ70 majoritatea 
creațiilor sale erau axate pe ciuitura de nuntă, 
cu timpul – îndeobște după ce a rămas văduvă 
– centrul de greutate…. se mută pe bocet – 
cântarea de moarte. Bocetul îi permite „să se 
războiească”, adică să-și deznoade baierele 
inimii, să-și plângă viața de om singur, cu 
puținele bucurii și multele neîmpliniri de 
zi cu zi. Ana Nistor surprinde, în imagini 
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simple, dar dure, tipice satului contemporan, 
con�lictul dintre generații, pe care îl „rezolvă” 
printr-o atitudine eminamente rurală, în care 
domină încă rușinea și frica de Dumnezeu. 
Pentru a sugera eforturile deosebite pe care 
le-a făcut de-a lungul vieții, apelează la verbul 
a se bumni, aici cu sensul de zbatere continuă 
pentru atingerea unui țel – acela de a lăsa 
urmașilor o avere corect agonisită, bazată 
pe muncă. „Vai, mult m-am bumnit în lume, 
// Nu știu, Domne, pentru cine! Munca mè la 
cini rămâne? Va rămâne la copii, // Domne, 
la unu din trâi // Nici unu n-ar merita // Da 
cu mini n-o poci lua // Nici la străini n-o poci 
da, // Că mă va râde lumea.”

Creațiile Anei Nistor se impun 
printr-o franchețe care șochează, dar nu 
supără, își fac doar efectul, impresionează... 
și atât!

Secretul succesului său rezidă, cred, 
în aducerea la zi a evenimentelor, speculând 
micile defecte, pasiunile și – mai cu seamă 
– neîmplinirile celor prezenți, implicați în 
„poveste”.

Fiecare creație își are povestea 
ei, care, adeseori, cuprinde și un epilog – 
reacția colectivității (sau a celui implicat) 
care întreține interesul asupra strigăturii 
respective, devenind, cu timpul, anecdotă.

Utilizează, adeseori, dialogul cu 
efecte bene�ice pentru creația populară. 
Deși împrumutate din imediata apropiere, 
comparațiile continuă să impresioneze.

Deși creația Anei Nistor are, în 
continuare, o prospețime care încântă și, 
pentru un moment, te subjugă, după trei 
decenii de la revoluție ciuiturile sale rămân 
doar martorii unui talent indubitabil și ai 
unei lumi în care-și aveau locul și rostul lor. 
„Acum lumea aceea nu mai este! Nu se mai 
cântă aproape nimeni de moarte și nu mai 
ciuiește nici o nevastă la nuntă! Uspețele țin 
o seară… și oamenii-s osteniți! Dau cinstea 
și pleacă acasă!” – subliniază cu tristețe 
interlocutoarea mea.

Ilie MOISE
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La începutul lunii iunie Valerie 
Deleanu – eminentul muzeograf și cercetător 
al culturii tradiționale românești – a 
împlinit opt decenii de viață, din care peste 
cinci închinate studierii și aprofundării 
elementelor de cultură și civilizație 
rurală. Absolvent al Facultății de istorie
din București, Valerie Deleanu își începe 
activitatea de cercetare în județul Sibiu – 
la Armeni, localitate rurală cu o in�luență 
hotărâtoare asupra evoluției intelectuale 
a tânărului profesor, crescut și educat în 
orașul de pe Cibin. Au fost su�icienți doi ani 
de dăscălie, în lumea nepervertită a acestui 
sat de la „spatele lui Dumnezeu”, pentru 
a-i deturna întreaga evoluție profesională! 
Va descoperi aici – în anii ’60 – o cultură și 
o civilizație perfect articulate, de o aparte 
autenticitate, în care guvernau doar „rușinea 
și frica de Dumnezeu”. Însemnările sale din 
această perioadă vor constitui materialul 
brut pentru una din cele mai surprinzătoare 
monogra�ii sătești din spațiul transilvan – 
Armeni. Descoperirea satului, apărută târziu, 
în 2017, după ieșirea la pensie. Experiența 
didactică și culturală din Armeni rămâne 
temelia cercetărilor ulterioare, care-l vor 
acapara de�initiv odată cu transferul la Muzeul 

în aer liber din Dumbrava Sibiului, în 1975, 
instituție pe care continuă să o slujească, cu 
un devotament de toată admirația, și astăzi.      

Cercetător născut – și nu făcut! – 
Valerie Deleanu a înzestrat Muzeul „Astra” 
și etnologia noastră cu monumente și 
lucrări unice (majoritatea axate pe sistemul 
mijloacelor de transport tradiționale), fapt 
ce incumbă un efort continuu, multă știință 
și un aparte devotament față de această 
disciplină identitară. Valerie Deleanu 
rămâne, după aproape șase decenii de la 
în�iințarea muzeului din Dumbrava Sibiului, 
cel mai harnic și e�icient cercetător al acestei 
instituții de talie internațională. Continuă 
și astăzi, la un deceniu de la pensionare, să 
îmbogățească literatura de specialitate cu 
lucrări de anvergură în care la loc de cinste se 
a�lă seria de Troițe… sibiene. Dacă sănătatea 
îi va permite, în scurtă vreme această 
serie va �i completată cu volumul Armeni – 
valori de civilizație tradițională, o superbă 
reîntoarcere la prima dragoste – lumea și 
civilizația localității Armeni. Cu această 
carte – și ea așezată sub semnul unicității 
– proiectată împreună cu mai tânărul său 
amic, Adrian Stoia, colegul nostru, Valerie 
Deleanu, sărbătorește cei 80 de ani împliniți 
anul acesta. 

Înainte de încheierea modestului 
nostru omagiu se cuvine să amintim 
cititorilor revistei Miorița că Valerie Deleanu 
a întreprins o serie de cercetări în Zarand 
și zona Orăștiei, investigații etnologice 
�inalizate cu transferul în Muzeul în aer liber 
din Dumbrava Sibiului a două monumente 
reprezentative: Gospodăria de oloier din 
Livada și Staurul poligonal din Ludeștii de Sus.

Să-i urăm colegului Valerie Deleanu, 
cu prilejul aniversării a 80 de primăveri, 
ani mulți, cu pace, sănătate și noi împliniri 
științi�ice!

Ilie MOISE

Valerie Deleanu 80
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Mircea Lac, cel mai cunoscut profesor 
de arte tradiționale din spațiul românesc 
(laureat, an de an, al Olimpiadei Naționale 
„Meșteșuguri Artistice Tradiționale”) este �iul 
învățătorilor Andrei Lac din Rășinari și Elena 
Bunea din Brădet (Almașu Mare, Apuseni). 
S-a născut în iulie 1945, în ajun de Sântilie 
– praznicul proorocului pe care biserica l-a 
numit „înger în trup”. Copilăria și-a petrecut-o 
în raiul de la Brădet, iar studiile le-a urmat la 
Școala Normală din Deva și Universitatea din 
Iași. 

Dacă pe linie maternă este urmașul 
unor luptători pentru drepturi naționale, 
tatăl său – o�ițer al armatei române pe frontul 
de vest – a fost decorat cu Ordinul „Mihai 
Viteazu” și cu Medalia „Virtutea Militară”, iar 
un unchi al bunicului patern – Maniu Lac – se 
numără printre cei mai cunoscuți exploratori 
români din veacul al XIX-lea. După de�initivat 
(1968), împreună cu soția și cele două �iice 
vor porni spre Rășinari, la insistențele a 
două mătuși. Vor repara casa bunicilor și vor 
încerca să ducă o viață decentă, asemenea 
majorității dascălilor din zonă. Între 1968 
și 1975, a funcționat ca învățător titular la 

școlile Prislop (1968-1969), Trainei (1969-
1970) și Rășinari (1970-1975). 

Preocupările ușor „ciudate” ale 
dascălului Mircea Lac, interesat de 
modernizarea învățământului prin folosirea 
intensă a laboratorului, dia�ilmului sau 
a aparatului de proiecție, au intrat și în 
atenția forurilor județene de cultură. 
Desăvârșirea personalității elevului prin 
intermediul cercurilor artistice, organizate 
și frecventate după înclinațiile și opțiunile 
�iecăruia au cucerit, deopotrivă, dascălii, 
elevii și inspectorii de la județ. Așa se 
face că la căminul cultural din Rășinari
funcționau cercurile de pirogravură în lemn, 
de fotogra�ie, de aeromodelism și cineclubul, 
toate îndrumate de neobositul învățător. 
Atât de mult s-a contopit cu aceste cercuri 
încât le frecventa cu naturalețea omului 
ce-și orânduiește propria gospodărie, iar 
presa locală și națională vorbea deja despre 
efectul „molipsitor” și formator al pasiunilor 
acestuia. În anii următori „efectul Lac” s-a 
concretizat în în�iințarea, la Rășinari, a primei 
clase de sculptură în lemn a Școlii Populare de 
Artă Sibiu, frecventată, încă din primul an, de 
aproape 20 de tineri. 

În toți acești ani are prilejul să 
cunoască realizările artistice ale meșterilor 
Gheorghe Cercel (Sebeșu de Jos), Filip
Bogdan (Sibiu) și Nicolae Cernat (Șugag). Va 
învăța, de asemenea, o serie de „secrete ale 
meseriei” și de la meșterii din Rășinari care 
se înscriseseră la cursurile clasei externe
ale Școlii Populare de Artă Sibiu. Printre 
cursanți se remarca Ioan Tara, „un adevărat 
autodidact în meșteșuguri”. 

Din nefericire, pentru Sibiu, pe 
la mijlocul anilor ’70 se va transfera în 
județul Hunedoara, unde va găsi mediul 
cel mai prielnic transformării unei pasiuni 
devorante în… meserie. Va deveni, în scurt 
timp, cel dintâi profesor de arte tradiționale 
al Palatului Copiilor și Elevilor Deva, unde 
va rămâne până la pensionare. Și va acoperi, 
de-a lungul anilor, această onorantă titulatură 
cum nimeni din spațiul românesc nu a 
reușit să o facă până acum. Își va diversi�ica 

Mircea Lac 75
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și extinde activitatea științi�ico-metodică 
asupra celor mai reprezentative segmente 
ale artei populare prin temeinicia cercetării 
de teren și, îndeosebi, prin redactarea unor 
studii și materiale documentare de aleasă 
ținută.

Ele au constituit, de fapt, suportul 
teoretic al principalei activități desfășurate 
de Mircea Lac și de elevii săi – valori�icarea 
artei populare românești prin expoziții 
și demonstrații (de pictură, sculptură, 
metaloplastie, pirogravură ș.a.) organizate 
în toate muzeele etnogra�ice din România, 
dar și în țări precum Bulgaria, Franța, Belgia, 
Olanda, SUA.

Mircea Lac și elevii săi au obținut, de-a 
lungul celor peste cinci decenii de activitate, 
cele mai râvnite premii naționale în domeniul 
valori�icării artei populare și – cu siguranță 
– cele mai elogioase cronici de specialitate 
în țară și străinătate. Titluri precum 
Efect molipsitor („Îndrumătorul cultural”, 
sept. 1972), Dascălul artist din Rășinari
(„Albina”, 1973), Apa vie a creației populare
(Almanahul „Femeia”, 1983), Exposition sur 
l’art traditionnel roumain: remarquable! 
(„Campiegne”, Paris, 1997) sau Les merveilles
recrées de l’art populaire roumain („La gazette 
du Virton”, 1999) conturează locul și rolul lui 
Mircea Lac în procesul de valorizare a artelor 
tradiționale din Transilvania.

Serviciile culturale și de imagine pe 
care le-a adus României prin prezentarea 
nealterată a acestor elemente ale identității 

noastre, în toate țările Europei, dar și în SUA, 
sunt incomensurabile, iar eforturile sale 
privind promovarea și păstrarea culturii 
tradiționale românești au fost răsplătite cu 
cele mai râvnite diplome din România. 

Prin ceea ce a făcut și face (din 2009 
este profesor de arte tradiționale la Școala 
Populară de Arte Deva), Mircea Lac slujește 
de o jumătate de secol, zi de zi, clipă de clipă, 
la altarul neamului său. A așezat întreaga sa 
activitate sub deviza lui Simion Mehedinți: „A 
instrui și, mai ales, a educa înseamnă a integra
pe copil în neamul din care face parte.”

Dascăl desăvârșit, Mircea Lac are 
cunoștințele necesare… postului de 
adevărat educator și un indiscutabil spirit 
de sacri�iciu. La el dăscălia a fost, la fel ca 
scrisul, o meserie pe care nu a ales-o, ci ea l-a 
ales! El face parte dintr-o categorie specială, 
aceea a oamenilor de valoare, o minoritate 
adeseori persecutată. Ei trezesc complexe 
de inferioritate suspușilor care, nu o dată, 
îi persecută. Contribuția acestei minorități 
la evoluția și dezvoltarea societății este una 
extrem de importantă… 

Ilie MOISE
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Cel de-al VII-lea număr din cadrul seriei 
„Biblioteca Musei Sabensiensis” – Troițe 
și cimitire cu stâlpi funerari de pe Valea și 
din Munții Sebeșului. Repertoriu – aduce în 
atenția specialiștilor un patrimoniu de o 
aparte valoare, cu statut de unicat în peisajul 
etnogra�ic românesc: stâlpii funerari din zonă, 
considerați adeseori prototipuri ale Coloanei 
In�initului (Gh. Pavelescu), dar și troițele 
pictate de meșterii celor 5 generații de iconari 
din Laz. Cartea, de o ținută gra�ică remarcabilă, 
are la bază proiectul cultural „Între sacru și 
profan. Repertorierea și digitalizarea troițelor 
și a cimitirelor cu stâlpi funerari de pe Valea 
și din Munții Sebeșului”, câștigat de Muzeul 
Municipal „Ioan Raica” din Sebeș în urma 
competiției lansate de Administrația Fondului 
Cultural Național în primăvara anului 2018.

Structurat pe patru activități principale 
– repertorierea și cartogra�ierea tuturor 
troițelor și a cimitirelor cu stâlpi funerari 
din zonă, digitalizarea �iecărui obiectiv, 
promovarea în rândul comunităților locale și 
valori�icarea rezultatelor –, proiectul a fost 
implementat de Centrul Cultural „Lucian 
Blaga”, prin Muzeul Municipal „Ioan Raica” 
Sebeș, în parteneriat cu Universitatea „1 
Decembrie 1918” din Alba Iulia, Institutul 

de Cercetări Socio-Umane Sibiu și Muzeul 
Civilizației Dacice și Romane Deva. 

Dacă pe parcursul a 45 de pagini, autorii 
oferă nenumărate detalii privind zona cercetată 
(tipurile de așezări, căile de comunicație, 
troițele, cimitirele etc.), peste două treimi din 
carte sunt destinate repertorierii troițelor și 
stâlpilor funerari. Radu Totoianu și Anghel 
Călin surprind în volumul de față un moment 
deocamdată fast pentru monumentele din 
Valea Sebeșului, pe care    le-au inventariat cu o 
exactitate contabilă. Fiecare cruce bene�iciază 
de o fotogra�ie edi�icatoare și de o �ișă amplă, 
conținând: localizarea, tipul, morfologia și 
descriere detaliată. Demersul este cu atât mai 
util cu cât, așa cum prevăd și coordonatorii 
volumului, în următoarele decenii crucile 
din beton și marmură din vale (Săsciori, Laz, 
Sebeșel, Căpâlna) vor invada întreaga zonă a 
Frumoasei, inclusiv pe aceea montană. 

Volumul Troițe și cimitire… rămâne 
peste veacuri o mărturie peremptorie privind 
elementele care au individualizat pregnant 
Valea Sebeșului, atât în context zonal, cât și 
național, înscriindu-se în rândul altor proiecte 
extrem de importante de acest tip1. Dincolo de 
atenția specială pe care autorii o acordă �iecărui 
detaliu (tehnoredactare, încadrarea în pagină 
a imaginilor, diversele unghiuri din care au 
fost fotogra�iate troițele, naturalețea culorilor 
etc.), Troițe și cimitire… este o împlinire de 
excepție a colegilor de la Muzeul „Ioan Raica” 
din Sebeș, în care profesionalismul și rigoarea 
științi�ică se completează armonios cu gustul 
estetic desăvârșit.

Dr. Andreea BUZAȘ,
Cs III – Institutul de Cercetări Socio-Umane 

Sibiu
1  Jan Nicolae, Ioana Rustoiu, Ana Dumitran, Crucea în 

patrimoniul spiritual al județului Alba, 2010; Pam�il și 
Maria Bilțiu, Crucea în patrimoniul spiritual al județului 
Maramureș; Adrian Stoia, Troițele din Mărginimea Sibiului. 
Parte uitată a patrimoniului cultural sibian, 2017; Valerie 
Deleanu, Adrian Stoia, Troițele Rășinariului, 2019.

Troițe și cimitire cu stâlpi funerari de pe Valea 
și din Munții Sebeșului. Repertoriu,

coord.: Radu Totoianu, Călin Anghel, Cluj-Napoca, Editura Mega, 2018, 148 p. 
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„Documente inedite” – un proiect de recuperare și valorifi care
a elementelor de cultură tradițională din arhivele sibiene

Odată cu în�iințarea „Astrei” (1861), 
Sibiul a devenit, alături de Blaj și Brașov, unul 
dintre cele mai importante centre sociale și 
culturale ale românilor transilvăneni. Din 
această perioadă datează cele dintâi colecții 
de folclor păstrate în arhivele unor instituții 
precum Biblioteca Mitropoliei Ardealului, 
Arhivele Statului – �iliala Sibiu, Biblioteca 
Județeană Astra, Muzeul Astra și Institutul 
de Cercetări Socio-Umane Sibiu al Academiei 
Române.

În 2015, sectorul de etnologie al 
Institutului nostru a demarat programul de 
cercetare intitulat „Patrimoniul tradițional 
imaterial la începutul mileniului III: arhive 
naționale de folclor” (2015-2020), care și-a 
propus evidențierea speci�icului autohton, 
precum și a relației minoritar-majoritar 
pe fondul alinierii, din punct de vedere 
metodologic, la exigențele europene ale 
vremii. Proiectul de cercetare 2015-2017 a 
avut în vedere Arhiva de Folclor a Institutului 
de Cercetări Socio-Umane Sibiu, în�iințată în 
1977, și s-a �inalizat cu inaugurarea seriei 
„Documente inedite”, îngrijită de prof. univ. 
dr. Ilie Moise. 

Primul volum din serie, Corespondență 
Ovidiu Bîrlea – Doina Blaga1, are la bază 
scrisorile donate arhivei noastre de 
către profesoara Doina Blaga, nepoata 
folcloristului. Volumul conține 28 de scrisori 
expediate de Doina Blaga în perioada 
1966-1983, pe care le-am luat din Arhiva 
Institutului de Teologie Greco-Catolică de la 
Blaj și 47 de scrisori trimise de Bîrlea către 
nepoata sa. Bineînțeles că multe scrisori nu 
s-au păstrat, de aceea ajutorul Doinei Blaga 
a fost unul neprețuit, pentru că a reușit să 
1 Corespondență Ovidiu Bîrlea – Doina Blaga, ediție 

îngrijită și adnotată de Andreea Buzaș, prefață de 
Ilie Moise, Alba Iulia, Editura Centrului de Cultură 
„Augustin Bena”, 2017, 236 p.

ne completeze informațiile în așa fel încât să 
rămână cât mai puține semne de întrebare 
și să permită o lectură continuă, pe care 
am încercat să o facem cât mai plăcută și 
utilă prin note explicative. Am publicat, de 
asemenea, un interviu cu Doina Blaga despre 
Ovidiu Bîrlea, am luat legătura cu alte rude 
ale folcloristului, inclusiv cu instituțiile din 
Mogoș și Bucium – locuri unde Bîrlea își are 
rădăcinile – și am obținut fotogra�ii inedite, 
pe care le-am grupat sub titlul O lume în 
imagini. De asemenea, ediția conține schițele 
bio-bibliogra�ice ale celor doi corespondenți, 
precum și un indice de nume și locuri. Din 
scrisori, reies legăturile de familie, grija și 
atașamentul lui Bîrlea față de cei apropiați, față 
de mama și fratele său, monseniorul Octavian 
Bârlea, dar și aspecte legate de modul în care 
și-a gândit o parte din operă, în special proza. 
Scrisorile ne apropie de prozatorul Ovidiu 
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Bîrlea, relația dintre cele două dimensiuni 
ale operei sale �iind destul de clară. Toate 
toponimele din scrisori se regăsesc și 
în proza sa, care este una eminamente 
autobiogra�ică. Pe volumul Șteampuri fără 
apă îi scrie nepoatei: „Doinei Blaga, o carte 
care trebuie să o intereseze și altfel decât 
strict profesional”, o carte în care Bîrlea 
prezintă trăsăturile atipice ale buciumanilor: 
„Era o altă lume, dulce și amară, râvnită și 
afurisită, bogată și săracă, unde se lucra 
îndrăcit și se petrecea înfricoșat”2. Tocmai de 
aceea, o eventuală monogra�ie Ovidiu Bîrlea 
ar trebui să pornească de la corespondența 
cu membrii familiei și de la proza sa. La 
100 de ani de la nașterea lui Ovidiu Bîrlea, 
scrisorile îi dezvăluie personalitatea și îl pun 
într-o lumină pozitivă, oferindu-ne imaginea 
unui om intransigent, ironic, sincer și extrem 
de corect, calități ale uneia dintre cele mai 
complexe personalități ale Apusenilor și, cu 
siguranță, cel mai important folclorist român 
din a doua jumătate a secolului al XX-lea.

Volumul al doilea din seria amintită 
este „Musa” – implicații naționale. Folclor 
poetic într-o revistă manuscrisă din secolul 
al XIX-lea3, publicat la Editura Andreiana, 
a Mitropoliei Sibiului, deoarece valori�ică 
materiale inedite, în special de folclor poetic, 
din revista manuscrisă „Musa” a Societății 
de lectură „Andrei Șaguna”, de la în�iințarea 
căreia s-au împlinit 150 de ani! Am avut 
șansa să lucrez la acest volum cu profesorul 
Virgiliu Florea, care îl avea în plan cu mulți 
ani în urmă, la sugestia lui Ion Mușlea! 
Cartea se încadrează, alături de alte restituiri 
folclorice de acest gen, în reconstituirea unei 
imagini cât mai complete a liricii populare din 
Transilvania. Conține 550 de cântece, doine, 
strigături, balade și colinde culese în cea mai 
mare parte din Transilvania, publicate în 
revista manuscrisă „Musa”, de 27 de studenți 
teologi în perioada 1871-1907. Textele au 
2  Ovidiu Bîrlea, Șteampuri fără apă, București, Cartea 

Românească, p. 8.
3  „Musa” - implicații naționale. Folclor poetic într-o revistă 

manuscrisă din secolul al XIX-lea, ed. îngrij., note bibliogr., 
indici și glosar de Virgiliu Florea și Andreea Buzaș; pref. de 
Ilie Moise, Sibiu, Editura Andreiana, 2018, 322 p.

fost copiate de profesorul Virgiliu Florea în 
1967, iar între timp, din cele 35 de volume 
ale revistei „Musa”, au mai rămas doar 12, 
prin urmare restituirea lor a fost posibilă 
tocmai datorită manuscriselor profesorului 
Florea. Pe lângă glosar, sumarul după primul 
vers și alte capitole imperios necesare unei 
astfel de ediții, am realizat și scurte �ișe 
biobibliogra�ice ale culegătorilor de folclor, 
pentru că am vrut să urmărim și preocupările 
lor folclorice ulterioare. Culegerea folclorului 
prin intermediul elevilor și studenților 
capătă la Musa proporții neobișnuite, 
împlinindu-se în chip magistral, printr-un 
interesant tandem cu „Telegraful român” sau 
cu „Tribuna” lui Slavici. Alături de cele două 
ziare sibiene și împreună cu ele, Musa – 
revista manuscrisă a teologilor și pedagogilor 
din orașul de pe Cibin – a contribuit din plin 
la pregătirea acelor elite românești care au 
avut un rol important în momente istorice 
deosebite precum Memorandumul (1891-
1892) sau Marea Unire de la 1918. Mai mult, 
în perioada 1916-1918, un număr însemnat 
de absolvenți ai Institutului sibian au primit 
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ani grei de închisoare sau au fost deportați 
în Ungaria, ca urmare a atașamentului lor 
față de valorile speci�ic românești. Așadar, 
am încercat să punem în evidență locul 
revistei „Musa” în contextul celorlalte reviste 
manuscrise din Transilvania, dar și să aducem 
în atenție activitatea colaboratorilor „Musei”, 
dintre care amintim aici pe: Vasile Bologa, 
Laurențiu Ciorbea, Ioan Duma, Iosif Gomboș, 
Valeriu Literat, Ioan Pavel, Ioan Teculescu.

Cel de-al treilea volum din serie, Folclor 
din Valea Sebeșului4, valori�ică materiale 
reprezentative pentru literatura pastorală 
culese în perioada 1954-1959 de profesorii 

Nicolae Munteanu, Constantin Pașoiu, Pimen 
Constantinescu din Sibiu și Elisaveta Imbăruș 
din Sebeș-Alba – membri ai Cercului de 
Etnogra�ie și Folclor în�iințat în 1954 pe lângă 
Filiala Sibiu a „Societății de Științe Istorice și 
Filologice”. Volumul, reprezentativ pentru 
literatura populară din Valea Sebeșului 

4  Folclor din Valea Sebeşului, texte stabilite, studiu introd., 
note şi bibliogra�ie de Ilie Moise, Bucureşti, Editura 
Etnologică, 2018, 122 p.

(Șugag, Tău, Mărtinie, Nedeia din Șureanu, 
Căpâlna, Sebeșel, Sebeș), aduce în atenția 
specialiștilor, dar și a amatorilor de folclor, 
literatura pastorală de la mijlocul veacului 
trecut, deceniul cinci al secolului al XX-lea 
�iind ultimul în care s-a mai putut vorbi de 
folclor autentic.

„Documente inedite”, nr. 4, intitulat 
Sebeșu de Jos – sub semnul identității5,
recuperează, din aceeași arhivă a institutului 
nostru, trei culegeri de folclor realizate în 
perioada 1953-1960, de două personalități 
ale disciplinei, profesorul Gh. Pavelescu, ajuns, 
în urma mai multor restructurări, dascăl 
la Sebeșu de Jos și Pimen Constantinescu, 
fostul asistent al prof. Ramiro Ortiz de la 
Universitatea din București. Cea de-a treia 
culegere este semnată de învățătoarea 
Maria Stoica, directoarea Școlii generale din 
Sebeșu de Jos. Textele care alcătuiesc această 
antologie valori�ică parte din tema noastră 
de plan axată pe recuperarea unor culegeri 
din perioada 1953-1970, ale membrilor 
„Cercului de etnogra�ie și folclor” de la Sibiu. 

Numărul 5 din seria Documente inedite
urmează să apară până la sfârșitul acestui 
an și este intitulat Caiet de verșuri, semnat 
de Constantin Prică din Tilișca, datat 1869, 
pe când era cătană împărătească la Fiume 
(Triest) Croația.

Documente inedite este un proiect 
gândit în 10 volume pe care sperăm să 
le publicăm până în 2023. Din tematica 
viitoarelor volume, menționăm, orientativ, 
următoarele titluri: Pimen Constantinescu și 
cultura tradițională; Gh. Pavelescu în arhiva 
de folclor a Institutului de Cercetări Socio-
Umane din Sibiu; Ion Delu – folclorist; Cântece 
și jocuri de copii (la români și sași); Arhiva 
de folclor a ICSU Sibiu: corespondență și alte 
manuscrise.

Dr. Andreea BUZAȘ
Institutul de Cercetări Socio-Umane 

Sibiu

5  Sebeșu de Jos – sub semnul identității, texte stabilite, studiu 
introd., note, anexe şi bibliogra�ie de Ilie Moise, Sibiu, Casa 
de Presă și Editură Tribuna, 2019, 156 p.
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În urmă cu 80 
de ani se năștea, în 
satul Tismana din 
Mehedinți, pictorul 
devean Ion Cârjoi.
Despre locul lui Ion 
Cârjoi în pictura 
contemporană au 
vorbit marcante 
personalități ale 

culturii românești precum Corneliu Antim
(„Aventura formei” în Luceafărul, feb. 1985), 
Radu Ciobanu („Viziune și stil” în Drumul 
Socialismului, 29 feb. 1984), Dan Grigorescu 
(„Ion Cârjoi” în România Liberă, 25 oct. 
1978), Silvan Adrian Ionescu (  în Arta, nr. 3, 
1984), Victor Niță ( „Expoziția lui Ion Cârjoi 
la Galeriile Eforie - București” în Flacăra, 
15 feb. 1985), Marina Preotu (în Scânteia, 
2 nov. 1978), Tudor Rădoi („Un talent 
autentic” în Gazeta Gorjului, iul. 1970), Raol 

Șorban („Creații plastice sub semnul valorii” 
în Scânteia, 2 feb. 1984), Raluca Tulbure 
(„Panoramic cultural” în Săptămâna, nr. 8, 22 
feb. 1985). 

Absolvă facultatea de „Arte Frumoase” 
din Timișoara, promoția 1969, iar după 
terminarea stagiilor de șantier-frescă de la 
Mămăstirea Comana și restaurare la Biserica 
Icoanei din București, unde a lucrat sub 
îndrumarea maestrului Ion Ta�lan, în anul 
1971 este autorizat de Patriarhia Română ca 
pictor și restataurator de biserici. 

Îmi amintesc cu deosebită plăcere și 
nostalgie momentele în care însoțindu-l, 
de astă dată pe cercetătorul etnogra�ic Ion 
Cârjoi, renunțând de cele mai multe ori la 
mâncare și odihnă, cercetam și admiram 
culorile cergilor lucrate de Hermina Bobora 
din Hajdău,  meșteșugitele legături în cositor 
încrustate în lemnul de prun al carabelor 
de cimpoaie, lucrate de Covan Cozma de la 
Muncelu Mare,  picturile naive cu cerbul 
alb, pictate cu pana de găină de „Praizu” 
de la Cerbăl, simbolurile solare  crestate în 
lemnul leagănelor și furcilor de la Blăjeni, ori 
stilizările și bogăția cromatică a ceramicii lui 
Borza Vălean de la Obârșa.

In memoriam: Ion Cârjoi (1940 - 2013)
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 De altfel pictorul Ion Cârjoi, după 
propiile mărturisiri, își avea ,,seva” răsărită 
tocmai din acest tezaur al tradițiilor noastre: 
„Mă echilibrează şi stimulează orice privire 

aruncată asupra icoanelor mele pe sticla 
de la Nicula, asupra celor olteneşti pe lemn; 
sentimentul cosmic al rotundului mi-l trezesc 
farfuriile hurezeanului Victor Vicşoreanu; mă 
tulbură îndeajuns lada de zestre cu scoarţele 
bunicii mele, atâtea umbre ale trecutului 
ascunse în tot felul de obiecte de ceramică, 
lemn sau textile din jurul meu. Toate acestea 
sunt doar câteva dintre argumentele ce-
mi ţin pământul sub picioare, deci durează 
punţile spre obârşia cu întreaga ei mitologie 
şi gândire” (Aurelian Sârbu „De vorbă cu 
pictorul Ion Cârjoi, într-o toamnă policromă”, 
în „Ritmuri hunedorene”, nr.1, dec. 1980, p.14). 
Celebră a rămas și deviza artistului „Am o 
foame permanentă de ABSOLUT și o nestinsă 
sete de ALBASTRU.” Pictorul spune într-un 
interviu dat lui Dumitru Hurubă (Confesiuni, 
Editura Eubeea, Timiș, 1999) că : ,,Albastrul era 
în sângele meu de când m-am născut în satul 
Tismana, la câțiva pași de Dunăre... Albastru 
mi se părea că este o compensație pentru 
căldura dogoritoare, aproape insuportabilă a 
verilor..” 

 Pentru pictorul Ion Cârjoi albastrul 
era o evadare de sub călcâiul și ignoranța 
culturnicilor spre independență și libertate, 
era o chemare spre in�init, un îndemn spre 
puritate și în �inal spre transcendență. 
Mutat pe Tărâmul Nemuririi, Ion Cârjoi 
rămâne printre noi prin picturile, eseurile și 
confesiunile sale, așezate toate sub semnul 
sincerității absolute. 

Mircea LAC


