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Food Offerings in Some Prehistoric
Romanian Necropoleis
Alexandra COMùA

Rezumat
Lucrarea se axeaz pe studiul ofrandei de hran úi butur, folosind úi
unele dovezi indirecte, cum ar fi prezenĠa vaselor din morminte. Dat fiind c
alimentele sunt perisabile úi nu pot servi pentru un astfel de studiu, am încercat
exploatarea informaĠiilor, chiar úi sumare, oferite de depunerile de oase de
animale úi vase, în diverse necropole preistorice. De asemenea, am încercat s
subliniem c, un vas sau un os de animal present în apropierea scheletului nu
înseamn, întotdeauna o ofrand de hran.
În anumite cazuri, am considerat chiar, c vasele depuse deasupra
scheletului ar putea reprezenta recipiente pentru altceva (ap parfumat, petale
de flori), folosite fie pentru „tratarea” mortului, fie pentru crearea unei
atmosfere deosebite, cu impact asupra asistenĠei prezente la ceremonia funerar.

Food Uses in Antiquity
In ancient communities, food played many diverse roles, for example:
For the living, it was used:
– As representation;
– As reconciliation;
– As payment for a service;
– As separation1;
For the dead:
– Mnemonic function, such as remembrance (alms);
– Mediation between the two worlds, connecting the dead and the
living;
– Enabling the journey to the after life;
– Protection against evil forces.
1

Comunicare Ana Grama, Sibiu, 2010.
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Given that in the past burial rites were as strictly observed as they
are today, to allow the dead to reach the other world, any lapse in the
ritual was proof that the dead person would not be accepted and could in
fact return to the living to take revenge. That is why each detail of the
burial rite was undertaken with care, the vessels usually being placed near
the head, in order to be „at hand”. We do not know whether certain
specific items of food and drink were habitually used as grave goods but
each community had well established customs. Both food and drink
played an important role in the funeral rites and usually, they seem to
have been present in the burials together. Yet, we should not forget that
objects that archaeologists uncover today do not necessarily provide a
clear image, especially because, in some communities, even in the same
material culture, diverse factors (such as hilly ground that did not allow
for burial of more substantial grave goods1, influences from other
communities that, in time, changed local customs and beliefs, after the
alogenous people were outnumbered).
We can only deduce what happened by using the data provided by
burials in which vessels or animal bones have been found. It is important
to establish what the relationship was between the food offerings, and the
gender and ethnicity of the individuals.

Burial Feasts
We should not forget that burial feasts were an important part of
funeral rites nor that they consisted in consuming food and drinks as well
as ceremonies. Given that in many cases shards of antique pottery were
found, it is possible that the respective vessels could have been compared
with human beings who, having departed from this life, also
desintegrated. The necropolis at Orӽútie-Dealul Pemilor, from the
Neolithic Culture of Turdaú, is one example of such a banquet. Thus, on
the edge of the pit of burial no. 1, the findings consisted of vessels broken
during the burial feast, fractured animal bones, some of which had been
burnt, a small part of a figurine (which probably belonged to the

1

L. Bîrzu, Ritul úi ritualul funerar din faza tîrzie a culturii Monteoru (Cimitirul nr. 4 de la Sărata
Monteoru), Symposia Thracologica, 7, Tulcea, 1989, p. 251.
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deceased) and charcoal fragments. A similar situation was found in
burials no. 2 and 31.
In some of the burials at the Monteoru Culture (Bronze Age)
necropolis in Cândeúti, when the pit had been dug, a step had been left for
burnt offerings, consisting of wheat and millet grains, animal bones and
charcoals. These were made during the festivities that preceeded the
burials2.

Habitual burial rites
In the Boian Culture necropolis at Cernica, animal bones were often
found near the legs of the deceased3.
The necropolis at Radovanu (Cӽlӽraúi) is a special case. It belongs to
the transitional period between the Boian amd GumelniĠa Cultures and no
grave goods were found in 21 of the total of 25 burials. Grave goods were
found in three of them, and the last grave contained a vessel between the
bones of the arms (B.19)4.
Vessels containing animal bones were found in burials dating from
the Early Phase of Yamnaia Culture. One example of this occurred at
Broúteni (Suceava), where the grave goods consisted of a small pot which
contained bird bones, together with a temple spiral-shaped pendant, made
of silver5.
In the Early Bronze Age necropolis of Boloteúti (Vrancea, Vânӽtori
Boloteúti Group), there is a special feature: vessels in the burials were
placed close to the head (B. 7, 9), especially near the forehead, the spine
(B.7, 10), the forearms or towards the south of the pit (B.7, 9), where they
were ritually broken. In the same necropolis, in burial no. 5 the position
of the vessel was not established, while for burial no. 12 only two vessels

1
2

3
4
5

Sabin Adrian Luca, La nécropole appartenant a la culture Turdaú trouvee a Orăútie-Dealul
Pemilor, Point X2, Istorie úi tradiĠie în spaĠiul românesc, 4, 1998, p. 36-37.
M. Florescu, A. Florescu, Cercetările arheologice de la Cîndeúti-Coasta Banului, com. Dumbrăveni (jud. Vrancea, în perioada 1976-1980 (necropola aparĠinînd purtătorilor culturii Monteoru,
aúezarea de la Sfîrúitul epocii bronzului – cultura Noua úi resturi de locuire hallstattiene),
Materiale Braúov, 1981, Bucureúti, 1983, p. 112-123.
E. Comúa, Gh. Cantacuzino, Necropola neolitică de la Cernica, Bucureúti, 2000,
E. Comúa, Mormintele neolitice de la Radovanu, SCIVA, 49, 3-4, 1998, p. 265-276.
Fl. Burtănescu, Epoca timpurie a bronzului între CarpaĠi úi Prut cu unele contribuĠi la problemele
perioadei premergătoare epocii bronzului în Moldova, Bucureúti, 2002 p. 108.

11

were found. They were in the north-eastern corner of the pit, bearing no
specific relation to the bones of the child buried with them.1.
In burials of the Monteoru Culture at Pietroasa Micӽ, cups
predominate. They were usually placed in front of the face or beneath the
chin of the skeletons2. At Cândeúti, animal offerings were found in about
400 burials. The bones usually belonged to just one species, although in
one case two species were found3. In the necropolis at Sărata Monteoru
(Bronze Age Monteoru Culture), where the grave offerings were
weighed, the situation was as follows:
• 33 burials with pottery (22,3%);
• 25 (75,8%) burials with the offering near the head, most often
close to the mouth;
• 4 (12,1%) burials with vessels near the legs4.
In a comparative study of Noua Culture necropoleis from Truúeúti,
Brӽeúti, Crasnaleuca and Sӽbӽoani, animal bones were placed together
with the deceased. They are frequent in Brӽeúti (B. 4, 7, 9, 10, 14) and
less frequent in Crasnaleuca (B.20, 40, 41), Truúeúti and Sӽbӽoani. In
some necropoleis there are no such offerings (Ciritei, Doina, Probota).
We should add that in the necropolis at Sӽbӽoani (Bacӽu County),
consisting of 16 burials, of which 2 were cremations, several different
burial rites were found. In one case there were two vessels, in another
animal bones, and in a third, a necklace of 4 animal tusks around the
individual's neck. These burials seem to have contained a larger quantity
of animal carcasses, placed specifically near the human skeletons' legs, as
found in burials III and VI. Unfortunately, in this necropolis there are
also 8 burials with no grave goods, and the anthropological analysis of
the human skeletons has not yet been done.
A large majority of the prehistoric burials contained 1-2 vessels as
grave goods; more seldom there were three of them1.
1
2
3

4

Ibidem, 107-108.
Al. Oancea, Raport preliinar privind cercetările de la Pietroasa Mică, jud. Buzău, Cercetări
arheologice, III, 1979, p. 54
S. Haimovici, Les problèmes de l’archéozoologie de la culture Monteoru (le Bronze Moyen,
Roumane):
l’économie
animaliere,
C.
Kacsó
(Herausgeber):
Bronzezeitliche
Kulturerscheinungen im karpatischen Raum. Die Beziehungen zu den Benarchbarten Gebieten,
Ehrensymposium für Alexandru Vulpe zum 70. Geburtstag Baia Mare 10.-13 Oktober 2001, Baia
Mare, 2003, p. 203.
M. Florescu, Cîteva observaĠii referitoare la ritul úi ritualurile practicate de purtătorii culturii
Monteoru în lumina săpăturilor de la Cândeúti (jud. Vrancea), Carpica, X, 1978, p. 115-116.

12

Pars pro toto
Some vessels in the burials were represented symbolically, either as
fragments or incomplete vessels. In the necropolis of Grӽdiútea Ulmilor,
for example, there are burials inside which, near the head and knees of
the deceased there was just a single ceramic fragment (no. 37, 1960)2.
Pottery shards were also found later, in the burials of the Noua Culture:
no 5, 6 14 from Brӽeúti, B.3, 6, 7, 16, 22, 28 from Crasnaleuca, at
Truúeúti-ğuguieta (B.26, 27, 29, 32, 34) and, to a lesser degree at Brӽeúti
(B. 3, 10), Ciritei or Sӽbӽoani (B.VII)3. It is obvious that they served as
pars pro toto, and that, in fact, they could even have had the use they had
been initially created for.
In the necropolis at Cӽbeúti, vessels were placed near the skull (Fig.
1, 2), especially close to the face (Fig. 3) and under the chin of the
deceased (Fig. 4), and less often near the legs, or in a combination of all
three positions (Fig. 5). The majority of vessels were cups4.

Fig. 1 - Burial no. 21 at Varasti-Gradistea Ulmilor
(apud E. Comsa, 1960, 10, Fig. 4)
1
2
3
4

L. Dascălu, Probleme ale bronzului tâtrziu din nord-estul României. Rit úi ritual fuenrar în Cultura
Noua, Hierasus IX, p. 142.
E.. Comúa, Necropola gumelniĠeană de la Vărăúti, Analele Banatului, IV, 1995, p. 69.
L. Dascălu, Probleme ale bronzului târziu din nord-estul României. Rit úi ritual funerar în Cultura
Noua, Hierasus, IX, p. 146.
C. Buzdugan, Cimitirul din epoca bronzului de la Căbeúti, Carpica, I, 1968, p. 63-68.
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Fig. 2 - Burials at Pietroasa Mica
(apud Al. Oancea, 1979, p. 55, Fig. 1)

Fig. 3 - Burial no. 37 at Trusesti (apud M Petrescu Dimbovita, M.
Florescu, A.C. Florescu, 1999, 568, Fig. 390)
14

Fig. 4 - Burial no. 2 at Cascioarele-D'aia parte
(apud Serbanescu, Balteanu, 1998, p.490, pl. II)

Fig. 5 - Burial no. 10 at Braesti
(apud L. Dascalu, 1994, 154, Fig. V)
15

Contrary to popular belief, it is almost certain that vessels in the
burial pit did not always contain food or drink. It is more likely that,
some of them - especially the bigger ones placed over the skeleton or near
the legs - contained other substances (flavoured water, flower petals etc.).
They were an important part of the grave goods, either for washing or
preparing the dead person in a certain way, or for creating an attractive
atmosphere during the burial rite. One such example was the vessels
found over skeleton no. 61 (and possibly also no. 72) from the GumelniĠa
Culture. Near each skeletons there was a cup, showing that the traditional
rites had been preserved (Fig. 6, 7, 8).

Fig. 6 - Burial no. 61 at Varasti-Gradistea Ulmilor
(apud E. Comsa, 1995, 163, Fig. 251)

16

Fig. 7 - Drawing of burial no. 61 at Varasti-Gradistea Ulmilor
(apud E. Comsa, 1995, 161, Fig. 23)

Fig. 8 - Burial no. 72 at Varasti - Gradistea Ulmilor
(apud E. Comsa, 1995, 167, fig. 29)
17

Social differentiation
In some cases, the vessels simply represented what they were. They
were placed in the burials without any contents, as indicators of the
deceased person's material wealth. We find cases like these in some
Bronze Age necropoleis, such as the one from Cârna (Gârla Mare
Culture), where a certain number of vessels were placed near the burial
urns. The burials have been classified by this criterion, in the following
categories:
– 42 poor burials, with 1 or 2 vessels (about 36,2%);
– 54 burials of medium condition-between 3 and 5 vessels (or least
2 pots and one statuette) (about 46,6%);
– 15 rich burials-between 6 and 8 vessels (or at least 5 pots and one
statuette) (about 13%);
– 5 very rich burials-at least 9 vessels (or 8 pots and one statuette)
(about 4%)1.
A similar social distinction appeared in the Wietenberg Culture
necropolis (BistriĠa). Here, pottery also indicated the position of the
individual in society. The contents were missing, but we believe that
distinctions regarding the age and rank of the individual could be made
by comparing the size and quality of the urns2.
We should remember that in cremations, it is sometimes hard to
distinguish between human and animal remains, especially when the bone
pieces are small and very badly burnt. It is easy to confuse animal bones
with human ones, and they have not been examined by an
archaeozoologist.
In the Monteoru Culture necropolis at Cândeúti, rich burials were
distinguished not by the quantity of adornments or weapons but by the
number of vessels they contained. Social rank was marked in the same
way as it was in several Bronze Age and Hallstatt period cemeteries3.

1
2
3

Vl. Dumitrescu, Necropola de incineraĠie din epoca bronzului de la Cârna, Bucureúti, 1961, p. 310.
I. H. Criúan, ùt. Dănilă, Necropola de incineraĠie de la BistriĠa, Materiale VII, p. 149.
M. Florescu, A. Florescu, Cercetările arheologice de la Cîndeúti-Coasta Banului, com.
Dumbrăveni (jud. Vrancea, în perioada 1976-1980 (necropola aparĠinînd purtătorilor culturii
Monteoru, aúezarea de la Sfîrúitul epocii bronzului – cultura Noua úi resturi de locuire
hallstattiene), Materiale Braúov, 1981, Bucureúti, 1983, p. 114.
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Exceptions from the rule
Burials at Gura Baciului (Early Neolithic period) were made either
inside or close to dwellings. The dead were placed on a bed of shreds,
adobe and animal remains, which means that they were found in this
„environment” and that the animal bones were not part of an offering1.
In the 4th cemetery of the necropolis at Sӽrata Monteoru, for
instance, the number and quality of grave goods did not necessarily
reflect on the affluence of the society concerned. It seems that there were
only a few grave goods and that the burial rites were temporarily
modified. The burials often contained a cup, which was a drinking vessel.
Out of the 147 burials, only 58 (30.78%) contained grave goods2. This
may have been because the cemetery was created on a slope which
limited the number of objects that could be included3.
An interesting case has been found at the Early Bronze Age burial
ground at Poiana Aiudului-Cheile Aiudului (tumulus no. 5, burial no. 3).
A fragmentary vessel containing charred millet grains was found near the
flexed skeleton4.
In a Bronze Age child's burial at Cândeúti (Vrancea), besides the
customary pot (cup), there was a little spoon of fired clay in the skeleton's
half-open mouth5.
In the necropolis at Poiana (Bronze Age Monteoru Culture) the
ritual was reversed, most of the vessels were placed near the legs of the
dead, with only a few appearing near the head. It is hard to establish what
those vessels had contained, as they did not differ in texture and function
from those placed near the head6.

1
2
3
4
5

Gh. Lazarovici, Z. Maxim, Gura Baciului. Monografie arheologică, Cluj-Napoca, 1995, p. 183-189.
L. Bîrzu, Ritul úi ritualul funerar în faza tîrzie a culturii Monteoru (cimitirul nr. 4 de la Sărata
Monteoru), Symposia Thracologica, 7, Tulcea, 1989, p. 248-250.
Ibidem.
Cristian F. Schuster, Al. Comúa, Tr. Popa, The Archaeology of Fire in the Bronze Age of
Romania, Giurgiu, 2001, p. 93, 101.
M. Florescu, A. Florescu, Cercetările arheologice de la Cîndeúti-Coasta Banului, com.
Dumbrăveni (jud. Vrancea, în perioada 1976-1980 (necropola aparĠinînd purtătorilor culturii
Monteoru, aúezarea de la Sfîrúitul epocii bronzului – cultura Noua úi resturi de locire
hallstattiene), Materiale Braúov, 1981, Bucureúti, 1983, p. 114.
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Conclusions
We can interpret the food and drink offerings in prehistoric burials
in a wide variety of ways, each one providing an insight of that particular
society's view of the after world. We need to research grave goods more
thoroughly so that we can continue to learn about the customs and beliefs
of these ancient peoples.
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Procurarea hranei, aspecte materiale
·i spirituale în cadrul culturii Lepenski Vir –
Schela Cladovei
Aurelian RUSU

Getting Food: Material and Spiritual Aspects within the
Lepenski Vir Schela Cladovei Culture
Abstract
Within the Lepenski Vir – Schela Cladovei culture, people used to get their
food supplies directly from their environment (the Danube area called nowadays
the Iron Gates), and from the river itself. The river was so valuable to them, that
they embedded their dependence on it by creating stone sculptures which
combine the human face with fish-like elements. Their regard for the
environment was also expressed through the use of tools made from animal
bones, horns and tusks which were decorated with specific patterns,
demonstrating their understanding of the utility of such tools and their belief in
the „powers” which they carried in providing them with food. The animals
provided humans not just with food, clothing and tools, but also with finery,
made out of bones, snail and mollusk shells, and bird feathers. This article
discusses the material and spiritual aspect of food procurement in Lepenski Vir –
Schela Cladovei culture.
Key words: paleoenvironment, fauna, flora, bone, horn and boar tusk tools,
Lepenski Vir – Schela Cladovei culture, sculptures and finery.

În Clisura Dunării (Djerdap) sau în ceea ce este numit în zilele
noaste zona PorĠilor de Fier, care include defileul Dunării ce separă
România de Serbia, a fost descoperită arheologic în anii '60 – '70 ai
secolului XX, cultura Lepenski Vir – Schela Cladovei, într-o serie de
aúezări situate pe ambele maluri ale Dunării. Cercetările arheologice care
au surprins resturile acestei culturi in 17 puncte, până în momentul de
faĠă, au adus la lumină o cultură ce-úi avea aúezările în imediata apropiere
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a malurilor fluviului, ducând o viaĠă tributară acestuia, fiind o cultură de
pescari – vânători – culegători a mezoliticului târziu.
Resturile arheologice ale acestei culturi dovedesc importanĠa acestui
mediu pentru purtătorii ei. Aceútia practicau pescuitul intensiv, datorat
bogăĠiei apelor în marea diversitate a speciilor, precum sturionul beluga
(morun) – cel mai mare din specie, cega, crapul, cleanul, somnul, úalăul,
plătica, prin culesul scoicilor úi a melcilor. De asemenea, vânarea cerbului, căpriorului, porcului mistreĠ, în special, úi a altor specii de animale
mai mici, reprezenta o importantă sursă de hrană. Iar nu în ultimul rând,
culesul de fructe, extragerea seminĠelor úi rădăcinoaselor (44% din
speciile contemporane, care prezintă un număr mai redus de specii faĠă de
cele întâlnite în nivelurile de locuire ale culturii Lepenski Vir – Schela
Cladovei fiind comestibile pentru om úi 59% pentru animale) aflate în
pădurile situate pe ambele versante ale defileului.
DependenĠa de acest mediu se manifestă atât material cât úi spiritual.
Material prin faptul că acei oameni îúi confecĠionau unelte din oasele animalelor, din coarnele cerbilor, căpriorilor úi din colĠii porcilor mistreĠi,
după cum foloseau úi pielea acestor animale pentru a-úi crea veúminte
(presupunem acest ultim aspect pe baza analogiilor, tipul de sol ne
permiĠând prezervarea acestor materiale). Iar spiritual, deoarece un număr
însemnat al uneltelor acestor oameni, erau decorate prin incizie. În plus,
făureau podoabe (coliere, brăĠări, amulete úi pandantive) din oase,
cochilii de melci úi scoici úi din diverse roci úi, poate cel mai important,
realizau sculpturi din piatră care reprezintă fie capete de om cu trăsături
de peúte, fie doar peúti. Aceste sculpturi se aflau în strânsă relaĠie cu
modul de distribuĠie a spaĠiului locuinĠelor (în special în jurul vetrelor de
foc) din aúezarea Lepenski Vir1.
În această lucrare vom prezenta paleomediul ce forma habitatul
acestei culturi, iar apoi manifestările materiale úi spirituale legate de
procurarea hranei, aflate în strânsă corelaĠie cu mediul înconjurător.

Cultura Lepenski Vir – Schela Cladovei,
o scurt³ prezentare
Cu ocazia realizării barajelor PorĠile de Fier I úi II, malurile Dunării
(care urmau să fie inundate de viitoarele lacuri de acumulare) au fost
1

Srejoviü 1972, Radovanoviü 1996, Boriü 2005.

24

cercetare arheologic, pentru a se salva útiinĠific trecutul ce-l ascundeau.
Astfel, atât românii cât úi iugoslavii, au constituit echipe de cercetare
arheologice, a căror muncă a scos la iveală o lume aparte, unică úi totodată parte integrantă a evoluĠiei omeneúti. Aceste cercetări s-au
desfăúurat, în mare, în deceniul al 7-lea al secolului XX e.n. Cercetători
precum, D. Srejoviü, C.S. Nicolăescu-Plopúor, Z.Letica, V.BoroneanĠ, B.
Iovanoviü, Fl. Mogoúanu, R. Vasiü úi Al. Păunescu, au desoperit o veche
lume, care făcea trecerea din paleolitic în neolitic, aparĠinând mezoliticului european.
Această lume a fost denumită de către cercetătorii iugoslavi cultura
Lepenski Vir1 luând termenul după aúezarea cu acelaúi nume, de pe malul
sârbesc, care prezenta cele mai importante descoperiri, iar cercetătorii
români au numit-o cultura Schela Cladovei2 după aúezarea eponimă,
aflată pe malul românesc. Confruntând cercetările de pe ambele maluri,
după o serie de interpretări a rezultatelor, s-au observat asemănările dintre
cele două culturi úi astfel a apărut termenul cultura Schela Cladovei –
Lepenski Vir3, respectiv cultura Lepenski Vir – Schela Cladovei4. Noi
preferăm ultimul termen, care respectă ordinea apariĠiei celor două
denumiri separate în istoriografie.
Cultura Lepenski Vir – Schela Cladovei denumeúte un fenomen istoric uman care s-a desfăúurat în pricipal în zona numită Clisura Dunării,
sau Cazanele Dunării, sau PorĠile de Fier. Indiferent de cum se numeúte
spaĠiul geografic, în prezent (denumirea de PorĠile de Fier generalizânduse pentru întregul defileu al Dunării) acesta se întinde pe o lungime de
aproximativ 130 km de la Baziaú la Gura Văii, în aval, pe partea
românească úi Kladovo pe partea sârbească.
Cultura este identificată, în special în situl Lepenski Vir, prin: altare
aiconice úi ornamentate; sculpturi aiconice, ornamentate úi figurale
realizate din piatră. Sculpturile din bolovani de piatră au o formă alungită,
cele figurale reprezentând chipuri umane cu gură de peúte, câteva
reprezentând chiar câte un peúte. Acest ultim tip de sculpturi a fost descoperit doar în aúezarea de la Lepenski Vir. Aúa numitele altarele
ornamentate au motive meandrice sau motive de os de peúte sau linii de
cercuri interconectate, fiind descoperite în mai multe situri aflate pe
1
2
3
4

Srejoviü 1966, 94-96.
BoroneanĠ, 1969, 283-298.
BoroneanĠ 1978, 54.
Lazarovici 1983, 10.
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ambele maluri ale Dunării1. În situl Schela Cladovei, cultura este identificată în special, prin arme úi unelte din os, corn de cerb úi colĠi de mistreĠ,
ornamentate sau nu. Aici au apărut primele săpăligi úi brăzdare din corn
de cerb în spaĠiul european, piese care vor fi descoperite úi în celelalte
aúezări ale culturii Lepenski Vir – Schela Cladovei. Aceste tipuri de
unelte vor fi utilizate ulterior de oameni în epoca neolitică úi epoca
bronzului2.
Pe baza datelor de cronologie relativă, putem afirma faptul că această
cultură a evoluat în zona PorĠilor de Fier în perioada cuprinsă între 8770
60 BP úi 6200 210 BP, aproximativ pe o perioadă de 2500 ani.

Cadrul fizico-geografic al culturii

Lepenski Vir – Schela Cladovei

Pentru a defini habitatul acestei culturi, vom urmări în continuare, să
expunem, în linii mari cadrul fizico-geografic (lăsând imaginea (fig.1) să
expună mai clar ceea ce ar necesita fraze întregi din partea noastră) úi în
special paleomediul (flora, fauna, clima) în care s-a manifestat.
Conform cercetărilor întreprinse de-a lungul anilor, în Holocen sau
Postglaciar s-au definitivat relieful, aspectul biogeografic úi climatul
actual de pe teritoriul României.
Întreaga dinamică externă a Holocenului este dominată de ritmicitatea sezonieră specifică climatului temperat continental (cu cele două
anotimpuri extreme, iarna úi vara, ca úi anotimpurile de tranziĠie – primăvara úi toamna), care a contribuit la retuúarea reliefului mai vechi. La
aceasta se adaugă influenĠa pe care au avut-o úi o au úi în prezent miúcările seismice asupra dinamicii externe úi în special asupra proceselor
gravitaĠionale3.
Datarea începutului Holocenului nu poate fi decât arbitrară, convenĠională, aceasta datorându-se desfăúurării diferite a acestuia în funcĠie de
zonele geografice4. S-a convenit că Holocenul a debutat acum 10 000 de
ani. Pentru periodizarea Holocenului, cel mai larg sistem de divizare este
cel propus de A. Blytt úi S. Sernander. Succesiunea, devenită clasică

1
2
3
4

Srejoviü et Baboviü 1983; Radovanoviü 1996,145-159.
BoroneaĠ 1980, 39.
CoteĠ 1973, 148-149.
Ciută 2005, 56.
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pentru regiunea Europei occidentale, se prezintă în felul următor:
Preboreal, Boreal, Atlantic, Subboreal úi Subatlantic1 .
Cadrul fizico-geografic în care a evoluat cultura Lepenski Vir –
Schela Cladovei a suferit în epoca contemporană modificări datorate
construirii barajelor PorĠile de Fier I úi II, dar din punct de vedere geomorfologic úi climatic acesta a rămas, în linii mari, acelaúi.

Fig.1. Clisura Dunării sau Ĉerdapska klisura (sursă internet).
Purtătorii culturii Schela Cladovei – Lepenski Vir au locuit arealul
numit astăzi PorĠile de Fier pe ambele maluri ale Dunării, atât în interiorul defileului cât úi în afara acestuia.

Fig. 2. O reconstituire a sitului Lepenski Vir, autor G. Caselli 1979.
1

Cârciumaru 1996, 9,18.
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Paleomediul culturii Lepenski Vir – Schela Cladovei
la debutul Holocenului
Omul reprezintă un sistem complex – biologic, social úi cultural –
care se manifestă la rândul său ca element component al ecosistemului în
care trăieúte, între toate elementele acestea din urmă stabilindu-se o serie
de raporturi: relaĠii úi interrelaĠii, condiĠionări úi intercondiĠionări specifice. Omul reacĠionează la mediu prin adaptare úi integrare, astfel că
multitudinea modelelor adaptative úi comportamentale sunt urmarea
firească a particularităĠilor diferite ale ecosistemelor de la o epocă la alta,
de la o zonă geografică la alta.
Dezvoltarea úi modificarea diferitelor forme de relief, a diverselor
tipuri de soluri, a ariilor de răspândire a faunei úi florei aflată într-o
permanentă dinamică – ca urmare a răspunsurilor oferite de ele la mai
profundele sau mai discretele modificări climatice – la care se adaugă úi
modificările reĠelei hidrografice, au constituit mediul specific desfăúurării
vieĠii omului în Holocen1.
Holocenul a înregistrat frecvente variaĠii ale climei, suficient de
ample pentru a lăsa mărturii în diverse medii. VariaĠiile climei au stat la
baza evoluĠiei faunei úi florei, influenĠând fluctuaĠiile nivelului mărilor úi
oceanelor, úi nu în ultimul rând, evoluĠia omului úi a relaĠiilor sale cu
mediul2.
Pentru reconstituirea paleomediului specific comunităĠilor Lepenski
Vir – Schela Cladovei (fig.2), este nevoie să aflăm informaĠii cu privire la
floră, faună úi climă, urmând astfel să ne formăm o imagine relativă
asupra elementelor naturale ce interacĠionau úi determinau modul de viaĠă
al oamenilor din acea perioadă úi loc.

a
1
2

Cârciumaru 1996, 5.
Tomescu 1998, 249.
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Fig. 3. a. cireúe salbatice (Prunus avium); b. c. alune de padure (Corylus
avelleana); d. cireúe sălbatice (Prunus mahaleb); e. scoruúă (Sorbus
domesticus); f. nuci (Juglanus regia); g. porumbele (Primus spinosa L.);
h. sorb (Sorbus Torminalis); i. funducul sau alune turceúti (Corylus
colura); j. sorb (Sorbus austriaca); k. gherghin (Crataegus pinnatifia); l.
iunupăr (Juniperus communi); m. seminĠe de Prunus mahaleb; n. struguri
salbatici (Vitis vinifera L. ); o. măceúul (Rosa canina); p. fructe de ulm
(Celtis australis); r. Coarne (Cornus mas).

Flora
Datele au fost prelevate din aúezări aparĠinând culturii Lepenski Vir
– Schela Cladovei, precum Ostrovu Corbului – Botu Cliuciului1, Vlasac2
úi Icoana3. Acestea relevă existenĠa predominantă a vegetaĠiei de pădure:
Quercus (stejar), Ulmus (ulm), Tilia (tei), Pinus (pin), Corylus (alun), úi
alte tipuri de copaci, iar pe lângă aceútia se disting pomii sălbatici, care
produc fructe comestibile pentru om precum, cireú, măr, păr, prun, precum
úi viĠa-de-vie sălbatică precum úi leguminoasele úi rizomii4 (fig.3). După
cum putem vedea, vegetaĠia oferea oamenilor culturii Schela Cladovei –
Lepenski Vir o alimentaĠie variată úi în plus, pădurea fiind bogată úi
variată în tipul de arbori, oferea lemne de foc úi de construcĠie a locuinĠelor úi a ambarcaĠiunilor (acum apare monoxila – documantată arheologic (în alte zone geografice) úi putem presupune că tot acum a apărut úi
pluta), precum úi lemn pentru făurirea unltelor necesare vânătorii,
1
2
3
4

Păunescu 2000, 434-435.
Cârciumaru 1978, 31-34.
Cârciumaru 1973, 5-14.
Radovanoviü 1996, 32.
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pescuitului úi recoltatului de scoici de pe malurile fluviului úi a rădăcinoaselor comestibile.

Fauna
Fauna din aúezările mezolitice de tip Lepenski Vir – Schela
Cladovei, prezintă o serie de specii de animale. Analize faunistice au fost
efectuate pentru aúezările Ogradena – Icoana1, Ostrovu Corbului – Botu
Cliuciului2, Padina3, Vlasac4, Lepenski Vir5.
Fauna din aúezarea Gura Văii – Ostrovul Banului sau Ostrovul
Golu era reprezentată de mamifere Cervus elafus úi Sus scrofa úi de peúti
precum Acipenser ruthenus (cega), Huso huso (morunul), Cyprinus
carpio (crapul), Leuciscus cephalus (cleanul), Silurus glanis (somnul),
Stizostedion lucioperca (úalăul) úi Abramis brama (plătica)6.
În nivelurile de locuire de la Ogradena – Icoana, V. BoroneanĠ a
găsit multe resturi de peúte, mamifere úi chiar pasăre, precum úi
numeroase cochilii de gasteropode. După Al. Păunescu, este foarte greu
de precizat dacă resturile osoase
aparĠin numai nivelului de tip
Schela Cladovei sau úi a celorlalte
niveluri, având în vedere numeroasele bulversări de natură antropică7.
Resturile osoase de peúte
aparĠin
următoarelor
specii,
conform lui Teodor Nalbant:
Acipenser ruthenus, Huso huso,
Leuciscus
cepfalus,
Abramis
brama, Cyprinus carpio, Silurus
glanis, Stizostedion lucioperca 8.
Fig.4.Ursul brun (ursus arctos)
Eugen Kessler indică două specii
(www.hlasek.com).
de pasăre: Strix aluco úi Corvus
1
2
3
4
5
6
7
8

Kessler 1985, 488; Bolomey1973, 41-52; Păunescu 2000, 407.
Haimovici 1987, 123-138; Păunescu 2000, 432-433.
Radovanoviü 1996, 44-59.
Bökönyi 1978, 36-37; Radovanoviü 1996, 44-59.
Bökönyi 1969, 219-229; Radovanoviü 1996, 44-59.
Păunescu 2000, 387.
Păunescu, 2000, 407.
Păunescu 2000, 407.
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corax1. Privitor la oasele aparĠinând mamiferelor,
paleontologul Alexandra Bolomey indică în dreptul
speciei úi numărul probabil de indivizi: Cervus
elaphus (26 indivizi), Sus scrofa (40 indivizi),
Castor fider (9 indivizi), Lepus europaeus (2
indivizi), Capraeolus capraeolus (14 indivizi),
Canis sp. (12 indivizi), Martes sp. (8 indivizi)
(fig.5), Rupicapra rupicapra (4 indivizi), Felis
silvestis (3 indivizi), Meles meles (3 indivizi),
Canis lupus (2 indivizi), Ursus arctus (2 indivizi)
(fig.4), Bos / Bison (2 indivizi), Lutra lutra (1
individ), Linx linx (1 individ)2.
Fig. 5 Jder (martes
Resturile osoase descoperite în ambele
martes)
niveluri ale aúezării Ostrovu Corbului – Botu (www.hlasek.com)
Cliuciului constau din peste 2600 de piese. Ele au
fost studiate de paleontologul Sergiu Haimovici úi sunt reprezentate
astfel:
a) Mollusca (20,11%): cochilii de gasteropode atribuite genului
Helix (5,24%) úi valve de lamelibranhiate Unio (14,87%).
b) Pisces
(3,76%): oase
de teleosteeni:
Silurus glanis
(provin de la cel
puĠin 8 indivizi
de somn de talie
mare úi foarte
mare,
având
greutăĠi cuprinse
între 20 úi 30 kg
úi 100 kg, unul
atingând
probabil, mai mult
de 200 kg); alte
resturi aparĠin ciFig. 6. Căprior (capreolus capreolus) (www.hlasek.com).
prinidelor, unul
1
2

Kessler 1985, 488.
Bolomey1973, 41-52; Al. Păunescu, 2000, 407.
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dintre ele fiind atribuit crapului (Cyprinus carpio) de talie mare, având o
greutate de 12-15 kg.
c) Reptilia (0,32%). Cu cea mai mare probabilitate fragmentele de
carapace aparĠin lui Emys.
d) Aves (0,14%) – oasele indeterminabile de pasăre sunt puĠin
numeroase.
e) Mammalia (75,67%). S-au identificat următoarele specii: Canis
familiaris (2,24%): resturile osoase de câine provin de la minimum 7
indivizi; Cervus elaphus este specia cea mai frecventă (65,60%); resturile
sale osoase aparĠin la minimum 37 indivizi. Dintre aceste resturi, circa
145 sunt fragmente de coarne, la care ar trebui să mai adăugăm încă 116
coarne întregi úi fragmentare care au fost prelucrate ca unelte; Capreolus
capreolus (11,90%): resturile osoase de căprioară provin de la minimum
18 indivizi; Bos primigenius (15,40%): resturile osoase de bour aparĠin la
minimum 15 indivizi de talie foarte mare; Sus scrofa (2,42%): resturile
osoase provin de la minimum 5 indivizi de talie relativ mare; Equus
(Asinus) hydruntinus (0,30%); resturile osoase de asin sălbatic european
aparĠin la minimum 2 indivizi; Equus sp. (0,24%): resturile osoase de cal
provin de la 2 indivizi; Castor fiber (0,24%): resturile osoase de castor
aparĠin la cel puĠin 2 indivizi; Lepus europaeus (0,53%): resturile osoase
de iepure provin, probabil, de la 3 indivizi; Vulpes vulpes (0,47%):
resturile osoase de vulpe aparĠin la 2 indivizi; Canis lupus (0,30%):
resturile osoase provin de la minimum 2 indivizi; Ursus arctos (0,12%):
cele două resturi osoase de urs ar putea proveni de la acelaúi individ;
Mustelidae (0,24%): resturi osoase atribuite unor mici mustelide, foarte
probabil jder1.
Din cele expuse mai sus se poate afirma că vânatul cu predilecĠie al
comunităĠilor mezolitice de la Ostrovul Corbului, l-au constituit cerbul úi
căpriorul (fig.6). PrezenĠa lor aici presupune, după Sergiu Haimovici,
existenĠa în jurul staĠiunii a unor păduri de foioase. Ceea ce reĠine atenĠia
este câinele, singura specie domestica cunoscută de purtătorii culturii
Lepenski Vir – Schela Cladovei úi folosită atât la vânătoare, pază úi poate,
chiar ca hrană conform cercetătoarei I. Radovanoviü2.
Pe baza studiilor paleontologice realizate, se poate afirma ca 11 din
cele 13 specii descoperite la Ostrovu Corbului (excepĠie făcând câinele úi
asinul sălbatic) se întâlnesc úi în cele două locuiri epipaleolitice
1
2

Haimovici 1987, 123-138.
Radovanoviü 1999, 81.
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tardigravetiene de tip mediteranean din adăpostul sub stânca Cuina
Turcului – Dubova situat în Cazanele Mari ale Dunării úi aflat la circa 60
km vest de aúezarea în discuĠie1. Aceste comunităĠi tardigravetiene sunt
considerate ca precursoare a celor de tip Lepenski Vir – Schela Cladovei.

Fig.7. Porc mistreĠ (sus scrofa) (www.hlasek.com).

Fig.8. Lup (canis lupus) (www.hlasek.com).
1

Al. Păunescu, 2000, 432-433.
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În aúezarea Schela
Cladovei au fost descoperite
numeroase resturi osoase de
mamifere úi mai puĠine de
păsări úi peúti. Speciile
privind fauna de mamifere úi
peúte au fost identificate de
L. Bartosiewicz, iar cele de
păsări de Eugen Kessler.
După L. Bartosiewicz,
resturile faunistice aparĠin
următoarelor specii: Bos primigenius Boj; Census elaphus
L; Capreolus capreolus L.;

Sus scrofa L.; Lepus europaeus Pall.; Bos taurus L.; Ovis aries L.; Caprinae;
Sus domesticus Erxl.; Canis familiaris L.; Canis lupus L.; Meles meles L.;
Felis silvestris Schreb.; Tortuga graeca Boulanger; Anura sp.;
Acipenseridae; Acipenser gentilis L.; Silurus glanis L; Esox lucius L;
Stizostedion lucioperca L; Cyprinus carpio L.; Abramis brama L.;
Leuciscus idus L.; Cyprinidae; Aves indet.1. După resturile osoase de
pasăre care au fost atribuite de V. BoroneanĠ nivelului de locuire
mezolitic, paleontologul Eugen Kessler a determinat următoarele specii:
Aythya fuligula L. (raĠa moĠată), Mergus merganser L. (ferestraúul mare),
Ciconia ciconia L. (barza albă), Circus cf aeroginosus L. (erete de stuf),
Corvus corvix (cioară grivă)2.
Observăm că printre speciile de mamifere atribuite nivelului de
locuire de tip Lepenski Vir – Schela Cladovei sunt menĠionate úi unele
specii domestice ca: Sus domesticus, Canis familiaris, Bos taurus úi Ovis
aries. Cu privire la acestea, Al. Păunescu Ġine să precizeze: Dacă
resturile osoase ale acestor specii aparĠin, cu adevărat, nivelului de tip
Schela Cladovei, atunci această locuire ar putea fi atribuită, mai curând,
neoliticului preceramic sau aceramic, decât mezoliticului, în care omul
domesticise, în afară de câine, atât porcul cât úi boul úi oaia.....Din
datele prezentate, noi credem că, cel puĠin o partea din piesele osoase
identificate de L. Bartosiewicz, provin din amestecuri (complexe, gropi
etc.), care stratigrafic, au fost, aúa cum am subliniat mai sus, greu de
separat pe niveluri, mai ales dacă Ġinem seama de
bogăĠia resturilor de locuire ce s-au succedat în
această aúezare3.
La Alibeg – Pescari, resturile de micromamifere, aparĠin speciilor Microtus gregalis,
Microtus aeconomus, Lagurus lagurus úi Ochotona
pusilla4, pe lângă acestea găsindu-se obiecte din
corn de cerb, de os (nu se precizează specia) úi
obiecte din defense de mistreĠ5.
Analizele faunistice descoperite la Vlasac
9.Pisica salbatica
prezintă specii precum Canis lupus L. (lup) (fig.8), Fig.
(www.hlasek.com).
Vulpes vulpes L. (vulpe), Ursus arctos L. (urs brun),
1
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5

Bartosiewicz et alii 1996, CCA 1995.
Kessler 1985, 485; Jurcsák et Kessler 1988, 647-688; Păunescu 2000, 449-500.
Păunescu, 2000, 449.
Terzea 1996, 15 apud Păunescu 2001, 159.
BoroneanĠ 1973, 5-27; 2000, 129,133,144-145; Păunescu 2001, 156-159.
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Felis silvestris L. (pisică sălbatică) (fig.9), Sus scrofa L. (porc sălbatic)
(fig.7), Rupicapra rupicapra L. (capră neagră), Bos primigenius L.
(bour/zimbru), Cervus elafus L. (cerb), Capreolus capreolus L. (căprior),
Castor fiber L. (castor), Lepus europaeus L. (iepure sălbatic)1.

a

b

c

Fig.10. a.Vultur cu coadă albă (www.vydry.org); b. Egreta mare alba
Ardea alba (www.wikipedia.ro); c. Acvila imperială Aquila heliaca
(www.vydry.org).
La Lepenski Vir, în nivelurile atribuite culturii mezolitice I úi II,
sunt resturi faunistice ale Sus scrofa L. (porc sălbatic), Bos primigenius
L. (bour), Cervus elafus L. (cerb), Castor fiber L. (castor)2.
În cele două aúezări de mai
sus apar úi resturi de păsări, după
I. Radovanoviü în număr de 1-2
oase per specie, astfel vulturul
grifon, vulturul negru, vulturul cu
coada albă, egreta mare albă,
acvila
de
câmp/imperială
(fig.10), bufniĠa, raĠa, coĠofana úi
corbul3.
Fig.11. Bos primigenius, după o
În aúezarea de la Haijduüka
reprezentare din Augsburg-Germania
Vodenica, au fost descoperite
(en.wikipedia.org).
resturi din oase de Ursus arctos
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Bökönyi 1978, 36-37; Radovanoviü 1996, 44-59.
Bökönyi 1978, 224-225; Radovanoviü 1996, 44-59.
Radovanoviü 1996, 49-55.
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L. (urs brun), Sus scrofa L. (porc sălbatic), Rupicapra rupicapra L.
(capră neagră), Bos primigenius L. (bour) (fig. 11), Cervus elafus L.
(cerb) (fig.12), Capreolus capreolus L. (căprior)1.
Cu privire la resturile faunistice ale animalelor domestice (vită, porc,
oaie/capră, câine) care apar în aúezările Vlasac, Lepenski Vir, Padina,
Haijduüka Vodenica, I. Radovanoviü, precizează că analiza acestora a
fost făcută fără diferenĠieri clare pe nivelurile de locuire úi că nu poate fi
atribuit nivelului de locuire mezolitic în mod clar decât căinele úi,
probabil porcul2.
După cum am văzut mai sus, úi pentru aúezările de pe malul stâng
situaĠia este asămănătoare, doar câinele fiind reprezentat clar, ca úi animal
domestic, la Schela Cladovei, Ostrovu Corbului úi Ogradena – Icoana, iar
Alexandra Bolomey era de părere că s-ar putea vorbi úi de o domesticire
probabilă a porcului, emiĠând totodată ipoteza proteguirii vânatului printro omorâre selectivă, fiind vânate, îndeosebi, animale bătrâne úi puii3.
Chiar dacă fauna domestică este reprezentată sigur doar de câine úi
posibil de porc (cu rezerva ce se impune în lipsa unor date sigure
arheologice), per total, resturile faunistice descoperite în nivelurile de
locuire ale culturii Lepenski Vir – Schela Cladovei se prezintă într-o
formă bogată úi diversă, fiind o sursă de hrană, unelte, arme úi podoabe
(precum în cazul vulturilor si egretelor). Observăm faptul că, toate
aúezările prezintă diverse obiecte din corn de cerb, de oase animaliere úi
din defense de mistreĠ, acestea contribuind la identificarea culturii în sine,
care se diferenĠiază de restul culturilor
contemporane tocmai prin aceste unelte.
Domesticirea câinelui este un atribut al
omului din mezolitic, arheologic acest
fapt fiind surprins pe cuprinsul întregii
Europei după cum ne arată úi datele
expuse mai sus, cu privire la cultura
Lepenski Vir – Schela Cladovei.
Fig.12. Cerb (cervus elafus)
(www.hlasek.com).
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Radovanoviü 1996, 46-54.
Radovanoviü 1996, 57.
Bolomey 1973, 41-52.
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Unelte întrebuinµate pentru procurarea hranei
În cadrul culturii Lepenski Vir – Schela Cladovei oamenii au folosit
unelte din piatră, corn, os úi defense de mistreĠ (identificate arheologic),
precum úi din piele de animale, lemn úi plante rezistente pentru produs
funii, sfori úi împletituri (neindentificate arheologic, dar logice prin
modul cum au fost produse uneltele ce au fost descoperite, puĠine din
acestea putând fi folosite fără o parte auxiliară). ActivităĠile prin care îúi
procurau hrana erau vânătoarea, pescuitul úi recoltatul fructelor, seminĠelor úi rădăcinoaselor comestibile, precum úi zdrobirea oaselor úi a
înveliúului dur al sâmburilor comestibili. În rândurile de mai jos vom
prezenta diversele tipuri de artefacte pe care le-au confecĠionat purtătorii
acestei culturi pentru obĠinerea hranei.

Unelte litice
Industria litică aparĠinând culturii de tip Lepenski Vir – Schela
Cladovei se prezintă sub următoarele forme: racloare pe aúchii, piese cu
encouche úi burine diedre, piesele esquillése, encouche, úi cele de tip
racletles, într-un număr mai mic sau foarte mic, cum sunt gratoarele,
burinele denticulatele, lamele retuúate, ú.a. Uneltele au fost cioplite în
cea mai mare parte din cuarĠit (cca. 90%) asta explicând diversitatea
relativ mică a tipurilor de unelte1. Această rocă metamorfică se află sub
formă de galeĠi în prundiúurile Dunării. Datorită structurii, texturii úi desprinderii neuniforme a cuarĠitului a rezultat realizarea unui număr destul de
redus de tipuri de unelte, rudimentar prelucrate, ce contrastează tipologic
cu unelte cioplite din silex sau din alte roci de bună calitate ca gresia
silicioasă, úistul negru marnos, radiolaritul, precum úi cristalul de stâncă.
Pentru situl Ostrovu Corbului – Botu Cliuciului, Al. Păunescu menĠionează faptul că úi industria litică aparĠinând locuirii de tip StarþevoCriú, de aici, cuprinde un mare număr de piese de cuarĠit, fapt ce a
îngreunat separarea materialului litic neolitic de cel mezolitic, mai ales
datorită numeroaselor gropi aparĠinând culturii neolitice de tip StarþevoCriú care pătrundeau până la baza depunerilor de locuire mezolitică de tip
Lepesnki Vir – Schela Cladovei2.
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Păunescu 2001, 52-62.
Păunescu 2000, 423-426.
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În legătură cu materia primă utilizată de mezolitici la Ostrovu
Corbului – Botu Cliuciului, Fl. Mogoúanu, care a efectuat săpături între
anii 1972-1976, a Ġinut să precizeze următoarele: La Ostrovu Corbului –
úi acest fapt dorim să-l subliniem în mod deosebit – nu a fost utilizat
silexul1. Acest fapt a fost infirmat de către Al. Păunescu, cercetător ce a
efectuat săpături în anii următori, úi anume între 1977-1980, care suĠine
că silexul a fost utilizat în proporĠie de 5%2.
Sărăcia, cât úi gama restrânsă de forme puĠin tipice de unelte, din
nivelurile mezolitice de tip Lepesnki Vir – Schela Cladovei în aúezările
descoperite în zona PorĠilor de Fier, se explică prin folosirea cuarĠitului,
care este o rocă de calitate inferioară, dar care spre deosebire de silex se
află în imediata vecinătate a siturilor. Acest fapt i-a determinat, probabil,
pe oameni să întrebuinĠeze la scară largă unelte realizate din material dur
de os úi corn, din moment ce sursele de silex se aflau la o distanĠă mare
de zona PorĠilor de Fier.

Unelte din corn de cerb, os ·i din defense de mistreµ
Industriile mezolitice de tip Lepesnki Vir – Schela Cladovei, prezintă
grupe de unelte úi arme realizate din corn de cerb, os úi din defense de
mistreĠ, unele din ele cu decor incizat. Principalele grupe de unelte úi
arme de corn de cerb, conform lui V. BoroneanĠ3, care este preluat úi citat
de Al. Păunescu sunt: săpăligi simple, săpăligi cu gaură pentru coadă,
brăzdare, plantatoare úi pumnale. Industria de la Ogradena – Icoana
prezintă cel mai mare număr de piese de corn de cerb, 188, urmate de cea
de la Schela Cladovei – DrobetaTurnu Severin, 95 piese úi apoi
ultima aúezare cu un număr de
piese ce merită a fi menĠionată e
cea de la Ostrovu Banului – Gura
Văii (nivelul III) cu 57 piese.
Aúezările mezolitice de la
Veterani – Terasă (nivelul II),
Fig.13. Săpăligă cu găură de înmănuúare Ogradena – Răzvrata (nivelul II),
(după BoroneanĠ 2000).
Ostrovu Mare – punctele Km.
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Mogoúanu, 1978, 342.
Păunescu, 2000, 426.
BoroneanĠ 2000.
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fluvial 873 úi 875 úi Alibeg – Pescari a oferit un număr mic de piese de
corn1.
Cu privire la terminologia folosită de cercetătorii menĠionaĠi mai
sus, o vom folosi úi noi, cu reĠinerea ce se impune (deoarece nu avem
analize complete asupra acestor piese care să suĠină într-un mod complet
terminologia propusă, dar, pentru a nu introduce terminologii diferite,
doar pentru a fi exacĠi în exprimare, păstrăm forma propusă, până când
cercetarea viitoare ne va permite o eventuală înlocuire a termenilor).
Brăzdarele erau obĠinute din coarne masive cu un capăt retezat prin
tăiere, o talpă (parte activă a uneltei obĠinută printr-o despicare oblică,
care apoi era úlefuită) úi picior, cu una (în general) sau două (cazuri rare)
perforaĠii circulare. PerforaĠia se află, de obicei, în partea cea mai largă a
cornului, mai exact în dreptul zonei de încrengătură a arborelui.
În cazul săpăligilor, partea lor utilizată este realizată de obicei pe o
faĠă úi mai rar pe două, cu totul excepĠional pe cele 4 feĠe. La unele dintre
aceste piese, cornul era complet sau parĠial golit de Ġesutul osos, iar
numai câteva aveau doar baza puĠin golită în interior. Ca dimensiuni,
săpăligile întregi se înscriu între 6,7 cm lungimea úi 2,7 cm lăĠimea (cea
mai mică piesă) úi 16,5 cm lungimea úi 3,2 cm lăĠimea (cea mai mare
piesă). Săpăligile erau fie simple fie cu o gaură pentru coadă.
Săpăligile cu gaură de înmănuúare (mai mult ca sigur pentru o coadă din lemn) erau decupate de la nodul de încrengătură al arborelui cornului, gaura aflându-se la punctul de întâlnire al ramurilor. PărĠile active
se obĠineau la unul sau la ambele capete, fiind tăiate oblic úi úlefuite
(fig.13).
Brăzdarele, săpăligile úi plantatoarele erau folosite, în opinia
noastră, pentru a recolta tuberculi, rizomi úi rădăcinoase comestibile.
Chiar dacă nu avem analize sporopolinice care să ne lămurească ce fel de
plante rădăcinoase comestibile erau în spaĠiul úi vremea culturii Lepenski
Vir – Schela Cladovei, putem presupune că aceste unelte au fost folosite
úi pentru a practica grădinăritul, adică pentru a exploata un spaĠiu
restrâns, aflat în relativa vecinătate a locuinĠelor, prin înlăturarea
plantelor necomestibile, întreĠinerea úi chiar sădirea celor comestibile.
Totodată aceste unelte puteau fi folosite la recoltarea scoicilor din
malurile fluviului, după cum am menĠiont úi mai sus.
Pumnalele au vârful ascuĠit obĠinut prin úlefuirea uneia din feĠe2.
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Păunescu 2000, 61.
Păunescu, 2000, 427-448.
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Principalele unelte úi arme de os sunt: racloare, străpungătoare, spatule, vârfuri de săgeată, vârfuri de suliĠă úi pumnale. Dintre acestea cel
mai bine reprezentate sunt vârfurile de săgeată, în număr de aproximativ
60 piese, urmate fiind de străpungătoare úi spatule. Tot aúezarea Ogradena
– Icoana e cea mai bogată în aceste unelte úi arme.
Uneltele din defense de mistreĠ sunt sub formă de: racloare, străpungătoare, racloare – străpungătoare, dăltiĠe, acestea fiind prezente întrun număr relativ mic, dar fiind specifice numai acestei culturi sunt deosebit de importante pentru identificarea locuirii mezolitice. Cele mai multe
piese (cca. 30) s-au găsit în locuirea nivelului II de la Ogradena – Icoana,
úi într-un număr mult mai mic în restul aúezărilor.
Principalele unelte úi arme de os sunt: racloare, străpungătoare, spatule, vârfuri de săgeată, vârfuri de suliĠă úi pumnale. Dintre acestea cel
mai bine reprezentate sunt vârfurile de săgeată, în număr de aproximativ
60 piese urmate fiind de străpungătoare úi spatule. Tot aúezarea Ogradena
– Icoana e cea mai bogată în aceste unelte úi arme.

Obiecte de piatr³ cu urme de prelucrare
Toate aúezările mezolitice din zona PorĠilor de Fier prezintă obiecte
de piatră cu urme de prelucrare. Au fost descoperiĠi galeĠi de râu, de formă în general, ovalară, oval-prelungă úi, mai rar, sferoidală, cvasiparalelipipedică, întregi ori fragmentari, care aveau spre centrul uneia sau
ambelor feĠe mici alveolări (gropiĠe). Este posibil ca galeĠii cu alveolări,
aflaĠi, de obicei, în preajma vetrelor de foc, să fi fost folosiĠi pentru spargerea sâmburilor, zdrobirea seminĠelor, etc. Au fost descoperite într-un
număr mare aúchii simple úi spărturi (deúeuri de prelucrare), de asemenea
lame úi lamele neretuúate sau fin retuúate úi nuclee de diverse tipuri
(informe, epuizate, cvasiprismatice, ovalare, discoidale)1.
Rândurile ce urmează vor prezenta aúezările cele mai reprezentative
de pe malul stâng al Dunării pentru cultura Lepenski Vir – Schela Cladovei, unde au fost descoperite obiecte de piatră cu urme de prelucrare.
La Ogradena – „Icoana”, materialul litic atribuit culturii mezolitice
atinge cifra de 11362 piese, din care doar 176 reprezintă unelte iar restul
material brut. Acesta se prezintă sub formă de lamele retuúate úi neretuúate, la fel lamele neretuúate úi fin retuúate, cuĠite à dos natural (cu úi
fără cortex), aúchii (fin retuúate, simple úi spărturi), nuclee (cvasipris1

Păunescu 2000, 64.
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matice, cvasidiscoidal, ovalar, globular, cu desprinderi încruciúate, informe úi epuizate) úi galeĠi întregi, sparĠi natural úi câĠiva cu sumare urme
de cioplire1. Cei mai mulĠi galeĠi de râu (de gresie nisipoasă, cuarĠoasă úi
mai rar de cuarĠit) au fost găsiĠi la Ogradena – „Icoana”. Ca úi cei găsiĠi în
alte locuiri de tip Schela Cladovei din zona PorĠilor de Fier, aceúti galeĠi
întregi sau fragmentari au dimensiuni diverse úi prezintă pe o faĠă sau pe
ambele, una sau mai multe adâncituri (alveolări). Numărul galeĠilor de
râu este destul de impresionant, 632 piese, dintre aceútia Al. Păunescu
menĠionează studierea unui număr de 34 piese, din care cele mai reprezentative sunt: un galet ovoidal (9,8 x 6,9 x 5,9 cm) având două adâncituri alăturate pe o faĠă largă úi altele mai mici, neregulate úi neordonate pe
celelalte feĠe, piesa suferind influenĠa focului; un galet cvasiovoidal (14,2
x 10,6 x 8 cm) cu câte o adâncitură (diametrul acestora fiind de 3-4 cm úi
cu adâncimea de 1 cm) dispusă simetric pe centrul fiecărei feĠe largi; un
galet oval-prelung (15,3 x 9,9 x 6 cm) având pe una din feĠele largi o
alveolare relativ largă (4 x 3,5 cm) úi adâncă de 2-3 cm; un galet cvasicilindric (9,6 x 4,9 x 3,9 cm) cu trei adâncituri alăturate, din care una
nefinisată, piesa suferind influenĠa focului; un galet cvasiparalelipipedic
(15,8 x 11,4 x 11,2 cm) prezentând câte o adâncitură nefinisată în centrul
fiecăreia din cele patru feĠe ale piesei. După cum se observă, unii galeĠi
care sa află în apropierea vetrelor de foc
prezintă diverse urme de arsură.
Tot aici se menĠionează existenĠa a
două percutoare, unul de formă cvasicilindrică cu scrijelituri la capete (9 x 5,4 x 5,4
cm) úi unul de tip oval- prelung (9,8 x 6,2 x
3,8 cm) care are urme de calcinare2.
În Ostrovu Corbului – Botu Cliuciului
inventarul litic din nivelurile I úi II de
locuire mezolitice se ridică la 2921 obiecte
litice, din care doar circa 5,40% reprezintă
unelte, iar circa 94,60% îl reprezintă materialul brut. Materialul brut rezultat este alcătuit din nuclee (cvasiprismatice, cvasidiscoiFig. 14. Cerbul în pădure
dale, globulare, informe), lame neretuúate úi
(după Srejoviü 1972)
simple, vârfuri triunghiulare úi spărturi,
1
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percutoare din cuarĠit úi resturi (galeĠi sparĠi sau cu desprinderi sumare de
cioplire). Cât priveúte aúchiile, care reprezintă cea mai bogată grupă,
acestea se prezintă sub formă de aúchii simple (exterioare cu cortex, cu
cortex la bază, cu cortex la ambele extremităĠi, cu cortex la extremitatea
distală, tip felie de citrică úi interioare fără cortex)1. Această aúezare
prezintă o placă în stare fragmentară din gresie, cu o faĠă netedă care a
fost utilizată probabil la râúnit. GaleĠii de râu numără 136 piese úi au, de
obicei, o formă sferoidală. Al. Păunescu menĠionează doi galeĠi cu o
albiere, doi galeĠi cu câte două albieri dispuse simetric, un galet cu urme
de arsură úi două pietre discoidale, plate, una din ele având ambele feĠe
úlefuite. Cercetătorul nu exclude posibilitatea ca acele piese cu o faĠă
netedă, úlefuită, să fi fost utilizate la râúnitul seminĠelor. De asemenea, au
fost descoperite cinci percutoare.
Materialul litic descoperit la Ogradena – Răzvrata úi atribuit nivelului II mezolitic, numără circa 1350 piese, din care doar 12 piese sunt
tipice. Materialul brut constă din nuclee (cvasiprismatice, ovalare,
discoidale úi cvasidiscoidale, informe úi epuizate), 15 lame simple úi 8
lame neretuúate, circa 1220 aúchii simple úi spărturi, acestea reprezentând
grupa cea mai bine reprezentată, úi galeĠi sparĠi natural sau cu sumare
urme de cioplire2. Din rândurile de mai sus înĠelegem că aceste piese de
piatră au fost folosite pentru tăierea pieii úi cărnii animalelor, spargerea
sâmburilor fructelor, a oaselor (pentru scoaterea măduvei), după cum
puteau fi folosite la prelucrarea lemnului iar piesele de piatră aplatizate ca
úi masă de lucru pentru a confecĠiona uneltele din piatră, os úi corn.

Manifest³ri spirituale în cadrul culturii Lepenski Vir –
Schela Cladovei legate de procurarea hranei
În epoca mezolitică, la trecerea din paleolitic în neolitic, cultura
Lepenski Vir – Schela Cladovei prezintă îmbinarea manifestărilor cultice
cu arta, fiind bine documentată arheologic, prin arhitectura locuinĠelor,
obiecte din piatră decorate, obiecte din piatră cultice, sculpturi, unelte úi
arme decorate, podoabe úi resturi scheletice umane, aúezate după un
anumit ritual. În rândurile ce urmează vom surpinde acele aspecte ce fac

1
2

Păunescu 2000, 423-426.
Păunescu 2000, 393.

43

referiri la sursele de hrană, precum reprezentări ale animalelor sau
obiectele obĠinute din părĠile dure ale animalelor (os, corn, colĠ).

Obiecte din piatr³ cultice, sculpturi ·i obiecte
de piatr³ ornamentate
Obiectele din piatră cultice úi sculpturile cele mai semnificative
pentru această cultura au fost descoperite, în special, în aúezarea Lepenski
Vir. Materia primă din care au fost realizate este piatra nisipoasă
cuarĠitică (gresie) cu intruziuni de silica. Acestă materie primă provine de
la singura sursă geologică, gresii roúii de Periam, aflată aproape de sit.
Obiectele din piatră cultice au fost denumite de către cercetătorii D.
Srejoviü, Lj.Baboviü altare, fiind clasificate în altare aniconice úi
ornamentate. Terminologia va fi preluată ca atare de I.Radovanoviü, D.
Antonoviü ú.a. (preferăm termenul de obiecte din piatră cultice, dar
pentru prezentarea pieselor vom folosi terminologia propusă de cercetătorii mai sus amintiĠi, pentru a nu complica deocamdată terminologia,
până nu vom avea o cercetare úi o discuĠie mai amplă asupra acesteia).
Astfel, aúa numitele altare aniconice sunt obiecte de piatră de formă
iregulată úi relativ plată cu o gaură circulară pe una din feĠele plate, iar
altarele ornamentate sunt rotunde, cilindrice sau elipsoidale cu o gaură
circulară pe faĠa mai largă, decorate cu motive meandrice, os de peúte úi
linii de cercuri interconectate1. Aceste obiecte de piatră se află în strânsă
legătură cu vetrele situate în interiorul complexelor (care erau fie locuite
permanent, fie erau spaĠii cultice, ambele posibilităĠi fiind discutate de
către cercetători).
Sculpturile au fost úi ele, clasificate de aceaúi autori menĠionaĠi mai
sus, în sculpturi aniconice, ornamentate úi figurale.
După cum am arătat mai sus, sculpturile au fost realizate pe bolovani de gresie. Culoarea bolovanilor variază de la alb-gălbui, la aproape
alb úi roúiatic. CâĠiva bolovani au urme secundare (hidrotermale) pigmentate, care pot fi deosebite faĠă de urmele lăsate de foc2. Bolovanii au fost
prelucraĠi prin ciocnirea suprafeĠei în jurul ornamentelor úi motivelor
figurale preconcepute. Culoarea adiĠională a bolovanilor cu pigment roúu
apare de asemenea3.
1
2
3

Srejoviü et Baboviü 1983; Radovanoviü 1996, 145; Antonoviü 2001, 69-74.
Srejoviü et Baboviü 1983, 203.
Radovanoviü 1996, 140.
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Sculpturile aniconice (fără urme estetice), nu au fost primele, ci au
fost utilizate în acelaúi timp cu altarele úi sculpturile ornamentate
(Radovanoviü 1996, 145).
La fel ca úi altarele úi scuplturile ornamentate au fost decorate cu
motive meandrice, os de peúte, dar cu linii de cercuri concentrice. De
asemenea aceste motive pot reprezenta figuri umane sau animaliere
(fig.14.)
Sculpturile figurale sunt reprezentate prin frunte, sprâncene, ochi úi
gură de peúte- gură întredeschisă cu buze groase úi bărbie (fig.15).

Fig.15. Sculpturile din piatră descoperite la Lepenski Vir
(Lepenski Vir Guide, 1979).
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Obiecte din os, corn ·i colµi de mistreµ decorate
Cultura Lepenski Vir – Schela Cladovei cunoaúte un număr relativ
mare de obiecte de os, corn de cerb úi din defense de mistreĠ ce sunt
decorate. Cu privire la piesele atribuite exclusiv culturii Schela Cladovei
cercetătorul Al. Păunescu considera că acestea nu prezintă elemente de
decor ca cele de tip geometric care să le includă în categoria obiectelor de
artă mobiliară, non figurativă, acestea prezentând motive incizate fără
pretenĠii decorative clare1. Considerăm că piesele, úi dacă le considerăm
doar pe cele discutate de autorul amintit, au suficiente elemente ce le pot
include în categoria obiectelor de artă decorativă (fig.16).

Fig. 16. a. pumnale din os; b. corn decorat (după BoroneanĠ 2000); piese din
piatră, os úi corn (după Srejoviü et Letica 1978).

Podoabe
Podoabele erau formate din os úi/sau scoici úi cochilii de melci (fig.
17), sau chiar piatră, sub formă de coliere, brăĠări úi pandantive (fig18).

1

Păunescu 2000, 61.
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Fig. 17. Colier de melci úi
scoici descoperit la Vlasac úi
pandantive din corn, perforate
(după Srejoviü et Letica 1978).

a

b

Fig.18.a. amulete din calcit alb, un colier úi o brăĠară; b. amuletă úi cârlige de
pescuit din os (după Lepenski Vir Guide, 1979).

Aceste obiecte erau folosite de oameni la fel cum sunt folosite úi în
ziua de azi, úi anume, fie pentru valorile simbolice úi/sau estetice. Prin
analogie cu diverse triburi care există úi în ziua de azi, putem să ne
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imaginăm că, pe lângă aceste podoabe (ce arheologic au putut fi
descoperite, fiind făcute din materie animalieră dură), purtătorii culturii
Lepenski Vir – Schela Cladovei, foloseau úi penajul păsărilor
excepĠionale, care fascinează úi acum omul, precum păsările de pradă (ex.
vulturi) sau a celor frumoase (ex. egrete), pentru a-úi întări statutul social,
ori doar pentru a se împodobi (a obĠine calităĠi estetice). Păsările de pradă
sunt greu de vânat iar cele frumoase (cu penaj atractiv vizual), în
majoritatea cazurilor nu sunt vânate pentru carne, mai ales prin
comparaĠie cu păsările acvative (raĠe, gâúte), care oferă o bogată sursa de
hrană úi necesită un efort relativ mai redus pentru a fi vânate.

Concluzii
Oamenii ce sunt consideraĠi formatorii úi purtătorii culturii Lepenski
Vir – Schela Cladovei au utilizat, am putea spune la maxim, resursele de
hrană ce le oferea paleomediul în care au trăit. Astfel, s-au hrănit cu
animale terestre, acvatice, cu peúti, păsări úi diversele părĠi al plantelor
comestibile. Din oasele, coarnele úi colĠii animalelor terestre úi-au
confecĠionat unelte pe care le-au folosit la vânătoare (vârfurile de suliĠe,
săgeĠi úi pumnale), la pescuit (cârlige), úi la recoltatul tulpinilor úi
rizomilor (uneltele de săpat în pământ, aúa numitele brăzdare, săpăligi úi
plantatoare). Au decorat uneltele din os, corn úi colĠi, au sculptat în piatră
figuri umane cu trăsături de peúte, sau au reprezentat strict fie peútele fie
un animal (cerbul în pădure) úi au făurit úi purtat podoabe din os, piatră,
scoici úi melci, îmbogăĠite cu penajul păsărilor. Manifestările nu au fost
doar artistice (estetice) ci úi cultice, deoarece combinarea elementelor
antropo-zoologice, în cazul sculpturilor figurale, arată modul conceptual
în care se raportau la peúti, úi deci la fluviul care le oferea acea sursă de
hrană. Decorarea uneltelor este o expresie cultică pentru că astfel se
personalizează unealta, aceasta devenind nu doar o extensie fizică a
omului, ci úi una spirituală, care-i va ajuta la vânătoare sau pescuit,
activităĠi care solicită îndemânare, precizie, concentrare, efort psihic úi
fizic suĠinut, iar vânarea anumitor specii are o valoare în primul rând
spirituală úi nu materială, precum în cazul păsărilor de pradă (vulturi), ori
a animalelor mici, precum (jderul) care sunt mult mai agile ca úi
mamiferele de talie medie úi mare (cerb, căprior úi porc mistreĠ) pe care le
vânau în mod special úi care oferă o cantitate, evident, mult mai mică de
hrană.
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Considerăm că această cultură ne-a lăsat suficiente urme pentru a
putea reconstitui, fie úi parĠial, modul în care oamenii îúi procurau hrana
acum cca. 10.000 – 7.000 ani BP úi cum se manifestau spirtual faĠă de
aceasta, în zona numită azi defileul PorĠilor de Fier ale Dunării.
„Cercetări realizate în cadrul proiectului POSDRU/6/1.5/S/26
cofinanĠat din Fondul Social European prin Programul OperaĠional
Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013”
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Pomul cu dinµi de rechin, dispozitiv de testare
a toxicit³µii mânc³rurilor în Evul Mediu
Horst KLUSCH

Zusammenfassung
Eine Legende erzählt, dass die aus dem maltesischen Inseln stammenden
Haifischzähne magische Kräfte besitzen sollen. Die Malteser selbst wussten dass
im Jahre 60 nach Chr., St. Paulus, nach einem Schiffbruch, sich auf Malta
rettete und dass bei seiner Ankunft alle giftigen Schlangen der Insel ihre Zähne
verloren. Die Malteser bezeichneten die dort gefundenen Haifischzähne
irrtümlicher Weise als Ilsien San Pawl (St. Pauls Zungen).
In Europa wurden den maltesischen Haifischzähnen besondere Kräfte
zugeschrieben, vor allem sollten sie, in giftige Getränke oder Speisen getaucht,
ihre Farbe verändern
Könige, Fürsten und wohlhabende Adlige, die um ihr Leben besorgt waren,
hatten sich je einen Natternbaum mit maltesischen Haifischzähnen anfertigen
lassen, der bei Mahlzeiten am gedeckten Tisch nicht fehlen durfte.

Amulete au existat de când există oamenii. Omul primitiv úi-a cules,
din natură, pietre cu o formă sau cu o cromatică neobiúnuită. În perioada
epocii bronzului úi a fierului úi le-au confecĠionat din metale, iar grecii úi
romanii le-au lucrat din pietre preĠioase si perle. Pătura socială inferioară
a folosit pietre din lemn sau lut. Odată cu Evul mediu, după procesele
vrăjitoarelor, a crescut vertiginos încrederea în puterea amuletelor.
O sumedenie de imagini úi semne mistice, de expresii úi gesturi,
acĠiuni úi obiceiuri superstiĠioase au însoĠit strămoúii noútri de-a lungul
secolelor . Sensul úi conĠinutul miraculos al acĠiunilor, dacă nu s-au pierdut, au fost ancorate în obiceiurile creútinismului. Biserica a preluat
obiceiurile păgânilor, legându-le de sfinĠii care populau religia creútină.
„Nimic nu este mai conservator, decât crezul poporului”, susĠinea în
anul 1927 cercetătorul Dr. Selingmann, care a studiat influenĠa amuletelor
asupra conútiinĠei umane. Crezul poporului – continuă Selingmann –
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înglobează toate învăĠămintele trăite, fie ele mistice sau adevărate, în
structura religiei creútine.
Dintre acestea face parte úi „pomul cu dinĠi de rechin” – un dispozitiv mic, redat sub forma unui pom, confecĠionat din metale preĠioase,
corali úi dinĠi mari de rechini.
După concluziile lui Zammit-Maempel (Fosil sharks’ teeth – A
Medieval Safeguard Against Poisoning) dinĠii de rechini găsiĠi în rocile
miocene de pe insula Malta au puteri supranaturale, pot depista substanĠele toxice. De acest adevăr erau conútienĠi úi băútinaúii insulei. Ei útiau,
că în anul 60 d.Hr., Apostulul Pavel, naufragiat în drum spre Roma, s-a
salvat pe insula Malta. Datorită acestui eveniment, Dumnezeu ar fi
dispus, ca úerpii din insulă să-úi piardă dinĠii plini de otravă. În realitate
însă, dinĠii găsiĠi pe insulă aparĠineau cândva unori rechini, care, eronat,
au fost confundaĠi cu cei ai úerpilor úi au primit de la băútinaúii insulei
denumirea de „Ilsien San Pawl” (Limbile sfântului Pavel).
Legenda s-a răspândit úi la curĠile împărăteúti. In Evul mediu mulĠi
dintre regenĠi au fost eliminaĠi cu ajutorul unor substanĠe toxice (arsenul),
de aceea s-a instituit obiceiul de a testa mâncărurile inaintea consumului
de către oaspeĠii invitaĠi la masă, cât úi de către gazda casei.
De pe o măsuĠă (ital. Credenz), aúezată în apropiere, degustătorul
desprindea din pomul cu dinĠii de rechini un dinte, îl punea în contact cu
mâncarea, lua el însăúi o gură din mâncarea pregătită, arunca úi câinelui o
porĠie mică (pe tablouri medievale deseori la mese festive sunt pictaĠi úi
câini). Dacă, de exemplu, dintele introdus în mâncare îúi schimba
culoarea, mâncarea era otrăvită, nu se consuma úi începeau cercetările,
care de multe ori se finalizau cu condamnarea la moarte a bucătarului.
Procesul de testare a fost denumit „Kredenzen”, pomul cu dinĠi de
rechini a rămas cu numele de „Natternzungenkredenz”.
Cea mai veche informare despre un pom cu dinĠi de rechin o găsim
într-un testament din anul 1443, care aparĠinea prinĠesei Katharina,
văduva princepelui Friedrich der Streitbare úi bunica contelui Albrecht
dem Beherzten, strămoúul casei regale saxone din Germania.
De asemenea se útie că Frederic al III-lea a lansat o comandă în anul
1453 la aurarul Lukas Kemnater din München. Dintr-un inventar al
Vaticanului reiese că în secolul al XVI-lea, Papa dispunea de 15 pomi cu
dinĠi de rechini.
Datorită scopului, dinĠii de rechini din insula Malta, din Grota sfântului Pavel de la Rabat, se plăteau cu aur scump, putem bănui că multe
dintre ele s-au procurat úi din zăcămintele terĠiare vechi de lângă Londra,
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Paris úi Viena, dar úi de la Turnu Roúu din Transilvania, acestea fiind
vândute drept „maltanese”.
Un pom cu dinĠii de rechini, montat pe o solniĠă din argint cu 6
laturi se găseúte în Arhiva cavalerilo teutoni din Viena. Se înalĠă cu
crengi de coral roúu, de pe care atârnă dinĠii de rechini, prinúi în ghiare de
argint úi aur. Acest pom întruneúte mai multe puteri mistice. Coralii
constituie amulete împotriva unor boli, iar dinĠii de rechini protejează
curăĠenia sării (ar putea exista amestec cu arsen). Pomul a fost confecĠionat în anul 1400, ghearele de aur, în care sunt prinúi dinĠii datează din
secolul al XV-lea úi al XVI-lea. Pe unul dintre aceútia se poate vedea
iniĠialele lui Hristos (IHS – după JesuiĠi „Jesum Hominum Salvator”,
după alĠi cercetători „In Hoc Signo”), pe alta „XPS” (primele 2 litere úi
ultima literă din numele lui Hristos).
Un alt pom cu dinĠi de rechini s-a păstrat în tezaurul „Grünes
Gewölbe” din Dresda. Are forma unui pom din argint, în coroana căruia,
lângă un dinte mare se vede figura Maicii Domnului. De pe crengi atârnă
dinĠii de rechini, prinúi în gheare de aur. La baza pomului este aúezat
Jesse, rădăcina familiei lui Isus.
Legende au fost preluate, deseori de către oamenii simpli, care
uneori úi-au găsit un ecou în lucrări de specialitate úi în arta populară a
meúterilor populari. Pomul cu dinĠi de rechini a fost pictat úi de către
olarii din Transilvania. Astfel, în interiorul unor farfurii, a fost pictat un
pom al vieĠii, care protejează consumatorul de mâncărurile alterate sau
toxice. Două farfurii cu motivul pomului cu dinĠi de rechin, tip Chirpăr,
se află în colecĠia de ceramică a Muzeului NaĠional al Satului „Dimitrie
Gusti” din Bucureúti, respectiv într-o colecĠie privată din Transilvania.

Pomul cu dinĠi de rechin (Natternzungenkredenz), 1400
Tezaurul Ordinului Cavalerilor Teutoni, Viena, 76
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Pomul cu dinti de rechin (Natternzungenkredenz),
secolul al XV-lea, Muzeul de Istorie úi Artă, Viena

Pomul cu dinti de rechin (Natternzungenkredenz), 1500,
Grünes Gewölbe, Dresda
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Farfurie cu motivul pomului cu dinĠi de rechin, marfă tip Chirpăr,
secolul al XVIII-lea, ColecĠie privată

Farfurie cu motivul pomului cu dinĠi de rechin, marfă tip Chirpăr,
1763, Muzeul NaĠional al Satului „Dimitrie Gusti”, Bucureúti
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Elemente de continuitate
în alimentaµia µ³ranului român
Daniela MUNTEAN1

Elements of Continuity in Traditional Romanian Cooking
Summary
The idea that the spirit of a society can be revealed by the way food is
made has existed since ancient times.
In its earliest times, the Romanian people were vegetarians. The ancient
writers called them „millet eaters” and „milk drinkers”. Their diet consisted of
vegetables, beef, fish and honey. The Romans’ food was very similar to that of
the Dacians. From millet flour and later, wheat flour, they used to make a
concoction which they ate with milk, cheese or eggs. To preserve the meat they
used salt and smoke. Among drinks, the mead and the wine were the most
common.
Until the early 19th century, the food habits of Romanian peasants did not
differ greatly from those of the Dacians and the Romans. The main changes were
the substitution of maize instead of millet polenta, the addition of bread and the
gradual move from wild to cultivated vegetables.

Ideea că sufletul unei societăĠi este revelat de modul de pregătire al
hranei a existat din cele mai vechi timpuri.
Hrana românilor a fost influenĠată de-a lungul veacurilor de o serie
de factori, cum sunt: condiĠiile geografice, resursele pe care le-a oferit
mediul natural, condiĠiile istorico-sociale în care a trăit poporul român,
obiceiurile úi tradiĠiile moútenite din străbuni, îmbinate cu obiceiurile úi
tradiĠiile altor popoare, cu care poporul nostru a intrat în contact de-a
lungul istoriei.

1

Complexul NaĠional Muzeal „ASTRA” Sibiu
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I. Alimentaµia la daci
Încă de la formarea sa, poporul român a avut un regim de hrană
preponderent vegetarian, impus de ocupaĠiile de bază: agricultura úi
păstoritul, precum úi de tradiĠii úi religie. Dacii au fost úi ei, conform
relatărilor scriitorilor antici, consumatori ai alimentelor preparate în cea
mai mare parte, din plante.
Despre cultivarea cerealelor de către daci există numeroase consemnări în documentele vremii. În urma săpăturilor efectuate la Sarmisegetusa s-au descoperit seminĠe de plante folosite de daci, ajungându-se la
concluzia că aceútia consumau: grâu cârnău, secară, mei, drăgaică, zizanie, orz, muútar de câmp, zămoúiĠă, luúcă, orzoaică, bob, linte, muútar,
rapiĠă, mac, spanac porcesc úi mohor 1.
Dintre acestea, cel mai frecvent amintite în izvoarele literare antice
sunt: meiul, grâul, úi orzul.
Meiul a fost planta cea mai răspândită, constituind hrana de bază a
geto-dacilor2. La o asemenea concluzie se referă afirmaĠia lui Pliniu cel
Bătrân: „triburile pontice nu pun nici un alt aliment mai presus de mei”. În
consens cu aprecierile acestuia, Xenofon îi numeúte pe traci „mâncători de
mei” iar Gh. Crăiniceanu socoteúte meiul ca fiind „hrana naĠională a dacilor”3. Din meiul măcinat se prepara o fiertură de genul mămăligii de astăzi.
InformaĠii despre cultivarea grâului la daci le găsim la Herodot care
afirmă că tracii de la nordul Dunării seamănă grâul, pe care îl utilizează
în alimentaĠie. În acelaúi sens, Pliniu cel Bătrân face constatări cu privire
la exportarea grâului geto-dac în Grecia, la soiurile de grâu sau la unele
caracteristici ale acestora.
Pe suprafeĠe mai restrânse decât cele semănate cu mei úi grâu, dacii
cultivau: orz, secară, ovăz, bob úi năut.
Preparatele gătite din făina acestor cereale se mâncau cu lapte úi
derivate din lapte sau cu legume din flora spontană. Columella îi
caracterizează pe geĠi ca „băutori de lapte”4 iar P.P. Panaitescu afirmă că
„meiul, împreună cu laptele erau elementele de temelie ale hranei Ġărăneúti din Dacia, în vremea romanilor úi a migraĠiunilor popoarelor”.
1
2
3
4
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colaboratorii, ùantierul Grădiútea muncelului, În: SCIV, IV, 1-2, 1953
Panaitescu, P.P., Introducere în istoria culturii româneúti
Drăgulescu, Constantin, ContribuĠii la cunoaúterea hranei Ġăranului român
Ibidem

60

Dintre legume, pe baza scrierilor lui Pliniu cel Bătrân úi ale lui
Herodot, se poate afirma că dacii cultivau: ceapă, linte, usturoi, castraveĠi,
mazăre, dovlecei, lobodă, spanac úi sfeclă.
Dintre verdeĠurile consumate se pot enumera: urzica, măcriúul,
hameiul, útirul, patlagina úi mărarul care se găteau cu ulei obĠinut din
seminĠe de cânepă úi jir de fag. Simion MehedinĠi consideră că uleiul din
jir de fag a fost „unt-de-lemnul dacilor”, fagul Ġinând în CarpaĠi locul
măslinilor1.
Ca úi condimente se folosea în primul rând sarea, extrasă din mine,
Dacia dispunând de importante zăcăminte de sare, apoi oĠetul obĠinut în
general din vin, iar ca mirodenii, se foloseau seminĠele de muútar, care
intrau în componenĠa unor mâncăruri de linte úi de bob2.
Din hrana dacilor nu lipsesc fructele de pădure. Dioscorides úi
Vergilius amintesc: murele, fructele de soc, de sorb úi merele3.
Carnea se mânca ocazional, în special la unele sărbători úi petreceri.
Pe primul loc, în preferinĠele alimentare, se situa carnea de vită, mărturie
stând resturile acestor mamifere, găsite în toate siturile. Urma apoi carnea
de oaie, de capră úi de porc. Dacii practicau pe scară largă vânătoarea,
astfel consumau úi carne de: cerb, mistreĠ, căprior, bour, urs úi iepure.
De asemenea, se consuma carnea de găină úi de peúte4. S-au păstrat
mărturii scrise despre bogăĠia în peúte a apelor de pe cuprinsul Daciei,
despre soiurile de peúti úi unele tehnici arhaice de prindere a lor. Astfel,
Strabo menĠiona că în nordul scitic, sturionii se pescuiau „din gheaĠă” úi
erau mari cât delfinii.
Carnea se consuma fiartă sau prăjită în cuptoare sau frigări. CantităĠile mari de carne impuneau conservarea acesteia prin sărare sau
afumare5.
În ceea ce priveúte băuturile, încă din antichitate datează menĠiunile
scrise despre însemnătatea viticulturii în viaĠa economică a dacilor.
Platon a făcut precizarea că „… sciĠii úi tracii beau vin neamestecat deloc
(cu apă), atât femeile cât úi bărbaĠii, úi îl împrăútie pe hainele lor, socotind
că este o deprindere frumoasă úi aducătoare de fericire”. Pomponius
Mella preciza că tracii obiúnuiau să-úi coacă strugurii în mod artificial,
prin acoperirea cu frunze uscate, metodă rămasă în uz până în vremurile
1
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noastre. Ovidiu a menĠionat că băútinaúii printre care trăia, consumau vinul
îngheĠat, aceasta fiind probabil, úi o metodă de conservare a tăriei lui. De
asemenea, săpăturile arheologice au scos la iveală cantităĠi apreciabile de
fragmente de amfore, care serveau la depozitarea vinurilor dacilor.
Hellanicos (contemporan cu Herodot) afirma că tracii preparau din
orz o băutură pe care grupul de popoare din nord îi spuneau bere tracică.
În privinĠa dulciurilor, este posibil să se fi consumat fierturi úi turte
coapte din mei, grâu úi orz, cu lapte úi îndulcite cu miere. Claudius
Aelianus afirma că pe meleagurile din jurul Pontului, creúterea albinelor
era o îndeletnicire de seamă iar localnicii vindeau miere úi faguri. Istoriografii antici greci úi romani au denumit Dacia în scrierilor lor „Ġara
albinelor”1.
Până către începutul secolului al XIX-lea, în regimul alimentar al
Ġăranilor români nu au existat diferenĠe mari faĠă de cel al geto-dacilor.
Principalele schimbări care au avut loc au fost înlocuirea mămăligii din
mei cu cea din porumb, apoi cu pâinea úi trecerea treptată de la legumele
úi verdeĠurile din flora spontană la cele cultivate.

II. Alimentaµia la romani
În ceea ce priveúte alimentaĠia romanilor, există numeroase asemănări cu cea a dacilor, alimentele de bază constituindu-se din: legume,
fructe, lapte úi carne. Consumul pâinii a început să se generalizeze în sec.
al II-lea î.e.n. Înainte de această epocă, se consuma o fiertură, un fel de
terci făcut din grăunĠe de mei úi mai târziu din grâu, zdrobite cu râúniĠa.
La aceasta se putea adăuga lapte, brânză, miere úi ouă. Intermediară între
terci úi pâine a fost plăcinta sau coca de făină. La început pâinea se făcea
din orz, cu timpul orzul fiind înlocuit cu grâu, mai ales la oraúe. Întrucât
orzul nu dospea, romanii făceau pâine nedospită. Abia mai târziu au
început să folosească plămădeala.
Laptele era consumat atât în starea lui naturală cât úi sub formă de
derivate. Romanii nu foloseau în alimentaĠie smântâna úi untul datorită
alterării lor din cauza căldurii.
Dintre fructele de pădure cu care se hrănea populaĠia de la sate se
pot enumera: boabele de soc, dudele, fragii, boabele de mărăcine ú.a.
Merele, perele úi prunele erau fructe de consum curent iar strugurii
constituiau pe toată durata anotimpului hrana zilnică, fiind consumaĠi cu
1
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pâine. În afară de acestea se mai consumau măsline úi smochine iar dintre
fructele uscate se consumau: alune, migdale, nuci úi castane.
În ceea ce priveúte legumele, romanii cultivau pe scară largă:
castraveĠi, dovlecei, varză, sparanghel, praz, ceapă, usturoi, sfeclă,
lăptuci, mazăre, linte, bob, salată verde, mărar, pătrunjel, cimbrul, ridichi
ú.a., mărturie stând originea latină a acestora.
În privinĠa cărnii, romanii consumau carne de vacă, de porc, de oaie
úi de miel. Cel mai des consumată era carnea de porc. Se consumau úi
păsări de curte: găini, gâúte, raĠe precum úi carne de vânat: de mistreĠ,
cerb, iepure de câmp, hârciog, păsări sălbatice (raĠa sălbatică, porumbelul
sălbatic, cocorul úi sturzul). Pătura de jos consuma úi carne de vrabie,
graur, sticlete, mierlă, privighetoare úi cuc.
Se consuma, de asemenea, peúte. Dintre speciile cel mai frecvent consumate se pot enumera: nisetrul, Ġiparul, scrumbia, mreana, calcanul, tonul.
Pentru conservare, se folosea în special metoda sărării úi afumării
cărnii. Carnea se mânca de obicei fiartă. Pentru frigare, se folosea carne
de vânat iar frigerea se făcea la cuptor, nu în aer liber.
Dintre grăsimi, untdelemnul constituia, în alimentaĠie, grăsimea cea
mai importantă. Se adăuga în special la legumele crude, întrucât în
prepararea alimentelor predomina fierberea. Untura de porc se folosea la
prepararea alimentelor proaspete sau conservate.
Referitor la condimentele folosite, sarea ocupa un loc principal, apoi
oĠetul care se făcea din vin sau fructe úi drojdia de vin care era folosită în
unele mâncăruri pentru a da un gust mai picant.
Mirodeniile sau substanĠele aromate erau folosite de romani din cele
mai vechi timpuri. Printre acestea figurează: ceapa, arpagicul, prazul,
boabele de mirt (folosite în loc de piper, până la aducerea acestuia), boabele de mărar, de anason, chimen, coriandru, muútar, frunzele de busuioc,
de Ġelină, mentă, măghiran, pătrunjel, úofran úi nalbă. Pentru a le conserva, romanii le uscau sau le păstrau în oĠet sau saramură.
Pentru prepararea dulciurilor, era folosită mierea care se servea
îndeosebi ca înlocuitor al zahărului, dar úi ca aliment de bază. Cu timpul
mierea a ajuns să fie servită úi la mesele bogaĠilor, fie la început, fie ca
desert, de obicei cu seminĠe de mac.
Ca băuturi, se consuma miedul, care se prepara din miere úi apă în
proporĠie de o parte miere úi două de apă úi vinul.
Vinul ocupa un loc important în alimentaĠia romanilor. Dacă vinurile
de calitate superioară erau destinate consumului unui număr mai restrâns,
adică celor care puteau face faĠă preĠului ridicat, proprietarii cunoúteau
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nenumărate procedee pentru producerea unui vin de proastă calitate,
destinat a fi consumat de către cei săraci.
Dacă ne raportăm la vârstă úi la sexe, după unele útiri, romanii ar fi
avut voie să bea vin numai după împlinirea vârstei de 30 de ani, cu
excepĠia femeilor, cărora le era interzis cu desăvârúire1.
Romanii cunoúteau proprietăĠile terapeutice ale apelor minerale,
acestea consumându-se doar la faĠa locului.
În ceea ce priveúte reĠetele de mâncăruri preparare de romani, s-a
păstrat ca mărturie o culegere de reĠete culinare „De re coquinaria”, atribuită lui Apicius, un celebru gastronom din secolul I.
După cucerirea Daciei de către romani, mulĠi istorici consideră ca
obiceiurile alimentare ale dacilor le-au învins pe cele ale cuceritorilor.
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Mesele funerare între excesele p³gâne
·i cump³tarea cre·tin³1
Pop LAURA2

Funeral Meals between Pagan Excesses
and Christian Sobriety
Summary
This paper examines some ritual and practical aspects of funeral food,
especially that of funeral meals as a form of alms in central Transylvania, in the
XIX-XX centuries. Although funeral meals in the Romanian, Hungarian and
German communities take different forms,, it is remarkable that they share the
same attitude to the funeral feast as a form of Christian charity, characterized by
sobriety and moderation.
The theoretical significance of funeral meal is the same, but in practice the
menu of funeral meals evolved differently from one community to another, as the
Romanians often have far more dishes and drinks, while the Hungarians and
Saxons have fewer and even in some cases suppress the meal altogether.
Culinary and behavioural excesses are seen as a form of modernization and a
diversion of their significance. This interpretation, so popular among
professionals and among ordinary people, is the result of the Church's struggle
with the excesses of pagan burial feasts.

În contextul înmormântării, hrana apare sub două aspecte: cel al
ofrandelor úi cel al meselor funerare, fiecare având o funcĠionalitate úi
semnificaĠie diferită. Dacă ofrandele alimentare funerare se situează sub
semnul darului úi constau mai ales din hrană rece, mesele funerare se
încadrează în categoria comensualităĠii úi presupun hrană caldă.
1
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Mesele funerare se întâlnesc la multe popoare, în epoci diferite úi în
scopuri diverse, astfel că, „deúi dorinĠa de a hrăni mortul era probabil
intenĠia originară a celor care celebrau mesele morĠilor, totuúi nu trebuie
să pierdem din vedere úi alte cauze ale acestor rituri. În multe cazuri
dorinĠa de a asigura odihna sau fericirea celui plecat din comunitate pare
să stea la baza dorinĠei oamenilor de a face aceste rituri elaborate”1. Deúi
păgâne ca origine, mesele funerare au fost menĠinute de-a lungul timpului
până astăzi datorită ideologiei creútine care le-a reinterpretat în manieră
proprie asociind opoziĠia păgân/creútin cu opoziĠia lăcomie/cumpătare ori
exces/moderaĠie pe care au suprapus-o unei opoziĠii mai generale: primitiv/civilizat. Dacă în unele religii excesul alimentare este privit cu consideraĠie, fiind un accesoriu nelipsit al accesului la sacru, în creútinism
lăcomia este privită ca un păcat úi din această perspectivă sunt condamnate mesele funerare.
Ofrandele alimentare la înmormântare sunt denumite în general pomeni úi sunt oferite participanĠilor úi celor care îndeplinesc anumite roluri
în desfăúurarea evenimentului funerar. În general, pomenile, alimentare
sau nealimentare, se dau în numele mortului úi de aceea se consideră că
au rolul de asigura mortului cele necesare călătoriei sale spre lumea cealaltă. Mesele funerare au un scop diferit, acela de a realiza o legătură
simbolică între cei vii úi cei morĠi prin mâncarea în comun. Potrivit lui
Arnold van Gennep masa de la înmormântare reprezintă, ca toate mesele
din cadrul riturilor de trecere, un moment al solidarităĠii întregii colectivităĠi.2 SemnificaĠiile úi scopurile meselor funerare depind adesea de
momentul (înainte de înmormântare, la înmormântare, la diverse comemorări ale morĠii) úi locul desfăúurării: acasă, la cimitir, la biserică.
Dintre toate tipurile de mese funerare cele mai extinse sunt mesele de la
sfârúitul înmormântării deoarece participă toĠi cei prezenĠi la înmormântare, pe când mesele comemorative sunt restrânse la grupul familiei, al
rudelor apropiate úi al vecinilor. Dacă luăm în considerare criteriul etnic
úi cel religios, numărul meselor funerare diferă, la români acestea fiind
cele mai numeroase: la priveghi, la înmormântare, la comemorarea morĠilor la diverse date, pe când la celelalte etnii numărul acestora este mai
redus având loc doar la priveghi, la înmormântare úi uneori la o
săptămână după înmormântare, când are loc singura úi ultima masă
1
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comemorativă a mortului. În ceea ce priveúte meniul ospeĠelor funerare,
acesta este mai puĠin condiĠionat ritual, etnic sau religios, cât de
preferinĠele culinare ale epocii.
Antropologii au făcut adesea distincĠie între alimentaĠia cotidiană úi
cea sărbătorească, precum úi între alimentaĠia ceremonială úi cea rituală,
pornind de la Gluckmann care considera diferenĠa dintre ritual úi ceremonial ca fiind cea dintre sacru úi laic, profan1. Ofelia Văduva consideră
că „actul alimentar caracteristic ceremoniilor funerare” „depăúeúte semnificaĠiile actului alimentar cotidian, masa de pomană implică ideea de
sacru „prin sacralitatea alimentelor augumentată de contextul spaĠial úi
temporal”2. În acelaúi timp remarca asemănarea mesei funerare cu masa
de sărbătoare în zilele noastre, diferită de timpurile trecute când „conform
vechilor tipare de viaĠă era mult mai simplificată”3. Dacă am analiza
mesele funerare comparativ cu mesele de sărbătoare úi cele cotidiene din
epoca úi spaĠiul geografic în care se situează fiecare, am descoperi poate
că adesea mesele funerare se situează foarte aproape de meniul mesei
sărbătoreúti a epocii respective. În perioadele istorice mai vechi mesele
funerare erau mai reduse deoarece úi modul de viaĠă era mult mai simplu
decât în zilele noastre úi altele erau valorile alimentare ale epocii respective. Caracterul redus al meselor funerare din trecut este relativ, deoarece
la cei bogaĠi întotdeauna exista o formă oarecare de exces, care se
manifesta poate diferit decât excesul din zilele noastre, dar era considerat
ca atare de membrii comunităĠii.
Întotdeauna există un decalaj între realitatea faptelor úi discursul
asociat acestora, astfel încât în cazul meselor funerare întotdeauna vom
găsi afirmaĠii referitoare la vremurile de altădată când mâncarea nu era
atât de bogată ca astăzi, erau mai puĠine feluri de mâncare úi băutură, mai
simple úi în general era mai multă moderaĠie la mesele funerare. ModeraĠia meselor funerare de altădată s-ar putea să fie un mit úi de aceea ne
punem întrebarea dacă întotdeauna mesele funerare au fost cu mâncare úi
băutură puĠină, moderată, la care lumea se comportă cu multă reĠinere úi
cumpătare. Pe perioade scurte de timp cum ar fi durata vieĠii unui om
comparaĠia nu este relevantă, de aceea ar trebui să comparăm mesele

1
2
3

Ofelia Văduva, Paúi spre sacru. Din etnologia alimentaĠiei româneúti, Ed. Enciclopedică,
Bucureúti, 1996, p. 17-21
Ibidem, p.134
Ibidem, p.195

67

funerare la duratele mai lungi de timp de nivelul secolelor pentru a putea
trage niúte concluzii pertinente.
Discursul moralizator referitor la opoziĠia exces/cumpătare asociată
opoziĠiei păgân/creútin îl găsim atât la oamenii din zilele noastre, dar úi în
epocile mai vechi, indiferent de etnie sau confesiune. La 1897, un
oarecare dr. Elefterescu, scria dezaprobator despre pomenile excesive la
români în Gazeta Transilvaniei: „Mare pagubă materială aduc în poporul
nostru pomenile cele multe úi fără nici o socoteală” úi considera că „este
datoria preoĠimii noastre a reduce pomenile la adevărata lor idee primitivă, la adevărat lor idee creútină, căci aúa precum sunt astăzi, sunt mai
mult nisce pomeni păgânesci, decât creútinesci.”1 Aúadar, Elefterescu
invocă „ideea creútină” în practicarea moderată a pomenilor úi combate
exagerările acestora ca fiind păgâne. Din aceleaúi motive sunt combătute
cheltuielile exagerate cu ocazia mesele de înmormântare la saúi în aceeaúi
perioadă, sfârúitul secolului al XIX-lea, după cum menĠionează Adolf
Schullerus: „Pomana des întâlnită pe vremuri a fost eliminată din cauze
economice după marea vizită bisericească a episcopului G. D. Teutsch
(+1893); mulĠimea celor invitaĠi producea cheltuieli peste măsură. Au
existat localităĠi unde oamenii sărmani trebuiau să se îndatoreze, pentru a
nu fi vorbiĠi de rău”2. Criticile aduse de biserica luterană asupra meselor
de la înmormântare a dus în unele locuri la dispariĠia acestora la saúi úi
înlocuirea lor cu o pomană constând în plăcintă úi un cozonac3, dar nu în
toate cazurile. După spusele unei femei din Zagăr, saúii din sat nu au
renunĠat imediat la masa de la înmormântare, la fel de bogată ca úi la
români, fiind abolită de biserică datorită comportamentului neadecvat al
participanĠilor: „Pomană o fost úi la noi, tot aúa ca la români, pomană
mare. După ce o fost înmormântat mortul se făcea mâncare multă pentru
toĠi care venea, dar s-o-ntâmplat într-o casă, în anii înainte de al doilea
război mondial, că bărbaĠii o uitat de mort úi-o cântat alte cântece úi după
aia comitetul bisericii o spus de aici încolo 14 bărbaĠi la groapă úi nici o
pomană, nu.”4 Chiar dacă se elimină în unele cazuri mesele funerare
publice se menĠin unele mesele private, mai restrânse, cum s-a întâmplat
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úi la saúii din Zagăr unde s-a menĠinut o masă comemorativă la o săptămână după înmormântare: „după înmormântare, prima duminică se
invita toĠi bărbaĠii care o fost la înmormântare se aduna acolo în căsuĠa
aia unde Ġinem noi iarna biserică úi se dădea pâine de casă úi vin”1
În general, la reformaĠi, masa funerară este abolită din motive religioase, dar adesea lucrurile diferă de la un sat la altul, úi chiar în acelaúi
sat în funcĠie de starea socială a celor care organizează înmormântarea.
Adesea, la maghiarii reformaĠi, ca úi la românii ortodocúi, masa de la
înmormântare este privită ca o formă de evidenĠiere a statutului social al
mortului úi a familiei sale. Astfel, la maghiarii reformaĠi din Onuca,
judeĠul Mureú, cei bogaĠi, „gazda bună”, fac masă, tor, care nu face masă
duce un pahar de jinars úi un colac la cimitir”2. Meniul diferă după starea
socială a celui care organizează masa, cei mai înstăriĠi dau la masă supă
de găină, având mai multe găini de tăiat pentru toĠi participanĠii la masă.
La fel se întâmplă lucrurile úi în alte părĠi unde meniul depinde de starea
socială a familiei mortului. La Stânceni, de exemplu, la înmormântare se
taie între două úi patru oi pentru „comândare”, masa de la înmormântare,
„după cum era omu de avut”3.
Dacă analizăm meniurile de la mesele funerare din prima jumătate a
secolului XX úi cele de astăzi din nu putem spune că erau mâncăruri mai
puĠin sofisticate, deoarece erau mâncărurile considerate a fi hrana de
sărbătoare din vremea respectivă. La Stânceni, la începutul secolului XX,
se dădeau două feluri de mâncare la masa de înmormântare: felul întâi
consta într-o ciorbă, numită „ciorbă de bureciĠă”, din carne de oaie, de
porc, de vită sau de găină, cu zarzavat, iar felul doi sarmale („găluúte”)
sau tocană de carne4. În general se da un singur fel de băutură: spirt sau
rachiu alb. În zilele noastre, la cele două feluri de mâncare s-a adăugat
cozonacul úi încă două feluri de băutură: berea úi cafeaua. În zilele
noastre felurile principale de mâncare au devenit invariabile, prezente în
toate zonele: supa dulce de găină sau cea de post úi piure cu pulpe de
găină úi friptură. În Valea Largă, un sat din Câmpia Transilvaniei, la
începutul secolului XX, era un singur fel de băutură la pomană, Ġuica, úi
un singur fel de mâncare: sarmale ori tocană de cartofi cu carne, iar în
zilele de post se da fasole frecată sau tocană de cartofi. Astăzi s-au
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înmulĠit felurile de mâncare gătită úi apar gustări reci, úi mai multe feluri
de băutură Ġuică, bere, vin, apă minerală, suc, după standardele actuale ale
mesei festive. În trecut, bogăĠia meselor funerare se manifesta prin
cantitatea excesivă a mâncării sau a băuturii, iar nu prin diversitatea
felurilor de mâncare: „La pomana oamenilor înstăriĠi Ġuica se punea în
ciubere de lemn aúezate în curte úi fiecare se servea cu cana…”1.
Pierderea sensurilor rituale ale alimentelor funerare, transformarea
mesei funerare din ritual în ceremonial, a dus adesea la înlocuirea diverselor alimente de la înmormântare. Cum era de aúteptat, uniformizarea
meniului la mesele de înmormântare a dus la dispariĠia alimentelor locale
specifice meselor funerare. La Stânceni, pe valea superioară a Mureúului,
„ciorba de bureciĠe” este adesea înlocuită de supa de găină. În alte părĠi
cozonacul înlocuieúte deserturile locale, cum este cazul în Laslăul Mare úi
alte sate din zona Târnavelor unde cozonacul înlocuieúte uneori „lichiul”
la înmormântare2. La Viiúoara, judeĠul Mureú, în zona Târnavei Mari, la
înmormântare, până acum 10 ani, se dădea ca felul doi la înmormântare,
după ciorbă, o mâncare numită „riúcaú cu lapte” (orez fiert cu apă, sare,
zahăr úi lapte, iar deasupra se punea vanilie úi scorĠiúoară), iar în
perioadele de post pilaf cu prune3. Astăzi riúcaúul cu lapte fost înlocuit cu
tocăniĠă de viĠel sau oaie, friptură de porc úi cartofi pireu, sarmale. La
maghiari, în prima jumătate a secolului XX, meniul mesei de la
înmormântare este similar cu cel de la botez sau de la pomana mortului,
fiind nelipsită carnea cu boia úi tocana de oaie4. Gulaúul de oaie a rămas
încă mâncarea tradiĠională la mesele de pomană ale românilor din ğara
Lăpuúului, după cum observă Pamfil BilĠiu5. La maghiarii din Valea
Nirajului, alături de tocana din carne de vită sau de porc, la masa de la
înmormântare, numită „tor”, au apărut úi crenvurútii cu muútar6.
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Încercând să delimităm mâncărurile de la mesele funerare din prima
jumătate a secolului XX, úi cele de astăzi se observă o preferinĠă, până în
a doua jumătate a secolului XX, pentru mâncărurile fierte úi coapte mai
puĠin pentru cele fripte, în comparaĠie cu zilele noastre când fripturile au
înlocuit aproape peste tot diversele tocăniĠe sau sarmale, nelipsite la masa
de înmormântare de altădată. PreferinĠa pentru mâncarea fiartă, nu era
una oarecare având anumite semnificaĠii rituale specifice la înmormântare, deoarece adesea se considera că morĠii se hrănesc cu aburii de la
mâncare úi de aceea în multe locuri se încerca să se dea de pomană alimente calde, acestea având o mai mare putere de semnificare în relaĠie cu
mortul, astfel încât clasificarea alimentaĠiei în caldă úi rece, clasificare
propusă în antropologia alimentaĠiei1 nu este de neglijat în obiceiurile
funerare. Având în vedere opoziĠia celebră a lui Claude Levi-Strauss
dintre crud úi gătit ca simbolizând opoziĠia dintre natură úi cultură, în mod
similar folosirea mâncării gătite la masa de înmormântare reflectă un grad
foarte înalt de transformare culturală a mâncării, deosebit de eficientă în
riturile de trecere în comparaĠie cu hrana crudă absentă în alimentaĠia
funerară.
Dincolo de valoarea alimentelor funerare, deosebit de importantă
este úi cantitatea mâncării úi băuturii la masa de înmormântare. Exagerarea la mâncare úi băutură la masa funerară este ca un leit-motiv în diverse
tipuri de discurs, atât religios cât úi popular, fie pentru a fi condamnată,
fie pentru a fi apreciată. După mărturiile călătorilor străini în Ġările
române din secolul al XVIII se împărĠeau pomeni bogate pentru sufletul
celui răposat2. Majoritatea cercetătorilor consideră că, în evul mediu,
„cantitatea mare úi varietatea pomenilor derivă din vechi obiceiuri păgâne
de distribuĠie a alimentelor la mormânt pentru subzistenĠa mortului”3
Încă de la începuturile sale, Biserica creútină a combătut adesea
bogăĠia, excesele úi exagerările meselor funerare, atât în Occident cât úi în
Orient, încercând să transforme banchetul funerar dintr-un ospăĠ păgân
într-un act de caritate. Se pare că „primii creútini legau masa funerară cu
o masă esenĠială, Cina cea de taină, care deja în sec.II era numită „leacul
1
2
3

Sidney W. Mintz, Christine M. Du Bois, The Anthropology of food and eating în Annual Rewiew
of Anthropology, 2002, p.100
Maria Holban, Călători străini despre Ġările române, Ed. ùtiinĠifică úi Enciclopedică, vol.VIII, 1983,
p.384 – 38; vol.V, p.471 – 474
Maureen Flynn, The Charitable Activities of Confraternities to bury the dead în James B.Collins,
Karen L. Taylor, Early modern Europe: Issues and Interpretation, Blackwell Publishing, 2006,
p.114

71

nemuririi”. După Înviere, se menĠionează că Isus a mâncat úi băut cu
discipolii săi, pentru a restabili o comuniune fizică cu ei”1, prefigurând
masa raiului, ospăĠul de la sfârúitul lumii, banchetul ceresc. Întotdeauna
ospeĠele funerare publice au fost combătute de către Biserică sub pretextul cheltuielilor excesive presupuse precum úi a consumului excesiv de
mâncare úi băutură. Unii, cum a fost Sf. Ambrosie, au încercat să înlăture
cu totul aceste ospeĠe funerare, alĠii precum Sf. Augustin au dorit să
suprime doar excesele lor. În 392, în timp ce era încă preot la Hippo
Regius, a scris o scrisoare episcopului Aurelius din Cartagina, în care-l
sfătuia să interzică mesele copioase úi beĠiile la mormânt, dar să tolereze
ospeĠele funerare private, numite „agape”, mese ale dragostei, dacă erau
sobre úi organizate mai ales pentru cei săraci2. Sf.Augustin predica adesea
despre cei care, ca úi păgânii, „beau fără măsură peste mort” úi „în timp
ce servesc mesele morĠilor, se îngroapă ei înúiúi, făcând o religie din
lăcomia úi beĠia lor”3.
În lumea bizantină mesele funerare sunt acceptate, dar sunt combătute excesele lor. ConstituĠiile Apostolice, la sfârúitul secolului IV, recomandă rugăciunile úi pomenile, úi admiteau mesele funerare4, însă
Grigore de Nazians, într-o epigramă funerară din Antologia Palatină, în
cartea VIII, blamează agapele rituale Ġinute la mormintele martirilor úi
care degenerau în orgii5. În creútinismul răsăritean, „autoritatea ecleziastică a tolerat un obicei pe care nu-l putea dezrădăcina, mulĠumindu-se să
interzică abuzul de vin úi recomandând moderaĠia a cărui absenĠă era
adesea deplânsă. Autoritatea ecleziastică a insistat de asemenea ca o parte
a festinului să fie oferită săracilor dând astfel un caracter caritabil vechii
practici păgâne. De aceea, în multe Ġări, mai ales în Grecia úi Balcani,
„obiceiul a supravieĠuit până astăzi, nu numai prin plasarea alimentelor pe
morminte, dar úi prin mâncarea la anumite aniversări, în ideea că mortul
ia parte în mod misterios la masă úi se bucură de mâncare.6”.
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În multe locuri ale lumii, mai mult decât alimentele specifice, cantitatea mare de mâncare úi băutură consumată la mesele funerare reprezintă o cerinĠă rituală obligatorie pentru eficacitatea anumitor secvenĠe
rituale funebre. În Angola, o condiĠie a accesului în lumea de dincolo este
cantitatea de mâncare úi băutură consumată la Lambi sau doliu, care
durează 1-4 săptămâni, iar în această perioadă bocetele alternează cu
mese úi veselie1.
În spaĠiul transilvănean din secolele XIX-XX masa funerară este
tratată în mod ambivalent, fiind acceptată de toată lumea, indiferent de
religie sau etnie, condamnate fiind doar exagerările úi cheltuielile excesive prilejuite de aceasta. Intelectualii úi preoĠii condamnă cheltuielile
excesive, consumul exagerat de mâncare úi băutură úi comportamentul
imoral, pe când oamenii de rând încearcă prin toate mijloacele să organizeze un ospăĠ cât mai fastuos la înmormântare. Cei bogaĠi se descurcă din
resursele proprii, cei mai săraci apelează la ajutorul neamurilor sau al
întregii comunităĠi pentru a putea organiza o masă cât mai bogată în
cinstea mortului, masă care devine chiar prilej de mândrie în faĠa lumii.
Iată cât de mândră se arată o femeie din Laslăul Mare referitor la
masa de la înmormântarea soĠului ei: „Vai doamnă dragă ce pomeană
mare ...c-am avut patru porci mari în coteĠ úi-am mai luat unul, ùi am
tăiet ... ú-am tăiet vro zece găini úi vro úaizeci, o sută úaizeci de porĠii de
friptură am făcut úi pită o cumpărat copiii, vro 40, cozonaci, beutură, am
făcut în cămin, ai gândit c-ăi un ospăĠ. C-apoi eu am 7 fraĠi, am fost noi, 4
copii, 3, 2, numa io am avut doi, în rest tăt 4 úi 3, 4 úi 5, aúa, păi o vint ăia
di pe sector, că omu meu o fost un om tare, tare, tare pretenos aúa, cu totă
lumea. ù-o pomană mare am făcut, pe tot satu l-am invitat: preoĠi am avut
doi, a nostu din comună úi nainte la preotu care o fost atunci când o murit
omu mieu am avut un văr de-a mnieu.”2.
Pentru a face faĠă cheltuielilor prilejuite de masa de înmormântare,
la sate, unde masa se prepară în gospodărie, comunitatea sprijină familia
îndoliată mai ales cu alimentele necesare. În unele sate sunt ajutaĠi doar
cei săraci, în altele toată lumea primeúte un fel de dar în alimente de la
membrii comunităĠii, dar care se întoarce atunci când va muri cineva din
familie. Uneori darul în alimente este diferenĠiat în funcĠie de gradul de
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rudenie, astfel la Cipăieni, în Câmpia Transilvaniei, neamurile úi vecinii
mortului duc ouă úi găini la moartea unui om, iar la cei mai săraci duc úi
făină1.
În general se duc găini, ouă, zahăr, făină, ulei, aúa cum se procedează úi la nuntă. În unele locuri doar neamurile mortului aduc alimente
familiei îndoliate, cum se întâmplă la ùoimuú, în zona Târnavei Mici,
unde chiar sunt notaĠi pe hârtie cei care aduc diverse alimente la mort
pentru a le putea returna la momentul potrivit2.
În satele româneúti din apropierea celor săseúti se afirmă că acest
ajutor în alimente este preluat de la saúi care obiúnuiau să strângă toate
alimentele pentru organizarea mesei funerare. Ajutorul în alimente,
convertit uneori în bani, dat familiei îndoliate pentru organizarea mesei
funerare, nu este unul obligatoriu: „Care vreu úi care-s rude, duc, care nu,
nu duc. Da acum, de un timp încoace duc úi la noi că s-o obiúnuit de la
saúi. La noi aicea doi km o fost sat săsesc úi saúii ei totdeauna s-o ajutat.
Ei o dus de toate, de toate, úi carne úi varză úi de toate la mort, úi la
nuntă.”3. Unii consideră ajutorul acesta ca fiind asumat în virtutea unor
obligaĠii reciproce: „Apăi sigur, io am dus că-i înmormântare, că-i nuntă,
că ce-o fost io, m-am dus la toată lumea că zâcem că mă io am patru copii
úi Doamne feri că se poate întâmpla să-úi moară în anul ăla galiĠele úi să
n-ai. ùi dacă duci aútepĠi să-Ġi vie, că dacă nu duci de unde aútepĠi, n-ai de
unde.”4.
Dincolo de atitudinile faĠă de consumul mâncării la ospeĠele funerare, atitudinile faĠă de pregătirea mâncărurilor funerare sunt mai bine
cunoscute úi respectate din motive igienico-magice. Peste tot masa funerară este însoĠită de o serie de interdicĠii: nu se face la casa mortului,
neamurile nu se ating de prepararea mâncării, focul pe care s-a încălzit
apa pentru spălarea mortului nu este folosit úi la prepararea mâncării
pentru pomană úi altele, cine spală mortul nu are voie să pună mâna pe
mâncare timp de trei zile deoarece se crede că nu mai dospeúte aluatul de
pâine úi cel de cozonaci. Pentru coordonarea pregătirilor mâncărurilor
pentru masă este angajată o femeie pricepută, socăciĠa în Transilvania,
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care de obicei este angajată úi la prepararea mâncării la nunĠi, doar răsplata fiind puĠin diferită, la înmormântare socăciĠa nu este întotdeauna
răsplătită cu bani ci doar cu alimente: Ġuică, vin, carne, pâine.
Atitudinile presei din zilele noastre reflectă mentalitatea actuală faĠă
de cheltuielile exagerate la înmormântări, însă accentul nu este pus pe
exagerările culinare ci pe taxele financiare prilejuite de evenimentul
funerar. Articolul lui Silviu Milăúan din InformaĠia de Mureú din 10
aprilie 2008 intitulat sugestiv „Moartea, mai scumpă decât viaĠa” începe
cu o prezentare în paralel a pregătirilor financiare pentru înmormântare
diferite la sate faĠă de oraúe. „Pe lumea asta, totul are un cost, iar drumul
spre cimitir nu face excepĠie. În zilele noastre, doar oamenii de la Ġară îúi
mai planifică din timpul vieĠii înmormântarea, dar asta nu înseamnă ca
orăúenii nu pun bani deoparte pentru zilele cand nu au să mai fie. În
oraúe, firmele specializate în servicii funerare se ocupă imediat după
deces”. Sunt trecute în revistă costurile sicrielor úi altor accesorii, taxele
preoĠilor, preĠul locurilor de mormânt úi altele úi încheie cu o comparaĠie
a costurilor înmormântării la români faĠă de ceilalĠi propunând soluĠia
mai ieftină a incinerării: „costurile unei înmormântări care să respecte
tradiĠia românească sunt enorme úi depăúesc cu mult ajutorul de înhumare
primit de la stat. La reformaĠi, unitarieni úi neoprotestanĠi, o înmormântare este în medie de trei ori mai ieftină decât la ortodocúi. La sfârúit,
pentru comparaĠie sau alternativă, o incinerare costă în jur de 500 de lei.”
În fapt toate aceste sunt date publice, cheltuieli pe care nu le suportă în
totalitate familia decedatului în momentul morĠii, iar cele mai împovărătoare cheltuieli sunt cele care nu se văd, cum sunt cele cu masa funerară, cheltuială la care probabil familia mortului nu va renunĠa nici chiar
în cazul incinerării. Ceea ce este de reĠinut în discursul reporterului este
această respingere continuă a „tradiĠiei” la înmormântare, respingere bazată pe motive financiar-economice, motive pe care le folosea úi Biserica
creútină pentru a respinge păgânele mese funerare în numele noului ritual
creútin al înmormântării cuviincioase. De la ilustrul Elefterescu care
combătea cheltuielile exagerate la mesele de înmormântări úi propunea
revenirea la vechea idee creútină a meselor funerare, am ajuns la plângerile contemporane ale reporterului mureúean care înúiră o serie lungă de
cheltuieli, mult mai numeroase într-adevăr úi lipsite de ajutorul comunităĠii, pe care le respinge în numele noii idei de înmormântare postmodernă, incinerarea. Putem afirma că opoziĠia exces/moderaĠie folosită în
trecut pentru a exprima opoziĠia păgân/creútin a ajuns să exprime o altă
opoziĠie de astă dată, opoziĠia tradiĠie/modernitate, opoziĠie care în fapt
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traduce vechea opoziĠie sălbatic/uman sau natură/cultură. În această
opoziĠie sunt incluse úi etniile sau religiile din această zonă, unele fiind
indirect valorizate negativ: românii, ataúaĠi de tradiĠie, cheltuitori în exces
úi inutil spre deosebire de celelalte etnii sau confesiuni, mai ponderate în
cheltuielile cu înmormântările.
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Gastronomia tradiµional³ – o cale de acces
la specificul unei comunit³µi
Ilie MOISE

La gastronomie traditionnelle – une voie d’accès
aux caractéristiques d'une communauté
Résumé
Si nous essayons d'étudier et de comprendre les modèles de l’alimentation
traditionnelle spécifiques à chaque zone, ainsi que les pratiques, les coutumes et
les croyances, nous pouvons constater qu'elles couvrent toutes les variables de la
gastronomie: nationale / régionale, élaborée / simple, fastueuse / modeste, collective/ individuelle, solennelle / quotidienne. Dans l'absence d'autres données
historiques, données de folklore ou linguistiques, la cuisine traditionnelle –
perçue et comprise comme un système – reste l'un des moyens les plus
importants par lesquels nous pouvons identifier une zone.
Tout comme la langue, la cuisine traditionnelle reste la principale voie
d'accès à l'identité d'un pays.

Asistăm astăzi, la o bejenie fără precedent în satul românesc:
oamenii se desĠărează, se rup de rădăcini, pleacă la muncă în Occident, în
Orient... pleacă oriunde úi, de cele mai multe ori, nu se mai întorc. Iar
atunci când o fac îúi exersează orgoliul prin construirea unor case
opulente, lipsite de stil, de cel mai elementar bun gust. Am pierdut úi
pierdem în continuare arhitectura satului, de un echilibru aproape muzical
úi uúurel, uúurel „glisăm înafara istoriei” (vorba lui Octavian Paler), ne
pierdem ceea ce a fost numai al nostru ... identitatea. RenunĠăm foarte
uúor, de dragul alinierii úi a sincronizării cu lumea occidentală, la temelia
identităĠii noastre, la cultura úi civilizaĠia tradiĠională.
Acelaúi drum îl parcurge úi alimentaĠia tradiĠională despre care
specialiútii afirmă, în unanimitate, că este una de tip ecologic, ba chiar
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bio. Dincolo de necesităĠile útiinĠifice ale disciplinei noastre, sintezele
privind gastronomia tradiĠională sunt utile, necesare turismului etnologic
úi cultural care câútigă teren în spaĠiul românesc úi se constituie, tot mai
mult într-o alternativă economică úi culturală.
Trebuie să recunoaútem, în acest context, rolul aparte al emisiunilor
TV úi, apoi, al cărĠilor lui Radu Anton Roman care au reuúit, prin talent,
útiinĠă úi puĠin marketing, să atragă atenĠia asupra bogăĠiei úi varietăĠii
culinare româneúti, să trezească orgoliul úi mândria... bucătăriei tradiĠionale. Cred că, în mare parte, lui i se datorează apariĠia acelui spirit de
regăsire a localului (Al. Dima ar spune localismul creator) proliferarea
festivalurilor culinare (al cepei, al usturoiului, al brânzei, al Ġuicii, al
gulaúului etc.) úi deopotrivă a interesului pentru bucătăria úi preparatele
de tip tradiĠional. Târgurile de bucate tradiĠionale, organizate de muzeele
în aer liber s-au constituit în succese reale ale instituĠiilor de profil, dar úi
ale micului producător din lumea rurală, care a reuúit, pentru întâia oară
după 1989, să-úi mai rotunjească bugetul. Este nevoie – acum – de ceva
mai multă gândire critică în problemele de gastronomie tradiĠională
pentru a putea să ... despărĠim apele. Cred cu toată convingerea că salvarea morală úi, implicit, economică a României poate veni doar dinspre
lumea satului, printr-o revitalizare a culturii úi civilizaĠiei noastre tradiĠionale, prin punerea în circulaĠie a normelor úi reperelor de comportament
rurale.
În ultima vreme pătrund în hrana Ġăranului meniuri sofisticate,
identice cu cele de la marile restaurante, organizăm nunĠi, úi mai cu
seamă pomeni, în lumea rurală, pe bază de comenzi la firme de catering.
De câte ori o întâlnesc pe mama, care locuieúte încă în sat, se simte
obligată să îmi spună cine a mai murit (că, de născut ... „nici unu pe
lună”!) úi, mai cu seamă, ce a mâncat la ultima pomană, meniul constituindu-se într-un barometru al durerii celor rămaúi. Cu cât meniul este
mai bogat, cu atât durerea úi regretul după cel plecat sunt mai mari.
Ultima pomană a cam bulversat comunitatea babelor de pe strada noastră
... de două ori: întâi că majoritatea nu au útiut cum să consume fructele de
mare, iar cele care au reuúit să le mănânce au fost atât de deranjate la
stomac încât era cât pe-aci să o urmeze, în progadie, pe buna lor prietenă
care reuúise să facă din copiii săi ... doi patroni. Dincolo de glumă úi
situaĠia de-a dreptul hilară, asistăm úi în acest domeniu, la o totală
ofensivă a lipsei de cultură úi educaĠie, a mârlăniei specifice parvenitului
postdecembrist.
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Tocmai de aceea, intervenĠia mea se vrea o pledoarie pentru cunoaúterea úi cercetarea sistematică a alimentaĠiei tradiĠionale care, deúi pare
unul dintre cele mai simple lucruri, rămâne una dintre mărcile identitare
ale unei etnii. În această etapă de accentuată dezagregare a structurilor
tradiĠionale, vrem nu vrem, trebuie să ne focalizăm activitatea de cercetare pe problemele identitare. Cu alte cuvinte, să practicăm etnologia de
urgenĠă, să purcedem la o grabnică inventariere a comportamentelor culinare din întreg spaĠiul românesc (pe baza celor 5-6 criterii clare –
funcĠional, aria de răspândire, reprezentativitate ocupaĠională, tehnica de
preparare, variabilitatea, vechimea atestării documentare). După umila
mea experienĠă, cred că reperele de specificitate, care individualizează
gastronomia tradiĠională românească, se plasează în zona preparatelor
pastorale úi a celor de post, toate cu o mare putere identitară. Dacă nu o
vom face, mâine va fi, cu siguranĠă, prea târziu. Avem nevoie de sinteze
úi în acest domeniu, drept pentru care invit tânăra generaĠie celei cărunte.
Vitalitatea celei dintâi úi experienĠa celei de-a doua vor elimina suspiciunea că breasla etnologică are ... vocaĠia nepăsării. Personal, am senzaĠia stranie că cercetarea etnologică românească seamănă, tot mai mult, cu
o cale rătăcită.
AlimentaĠia tradiĠională contribuie din plin la înĠelegerea civilizaĠiei
rurale, a aspectelor vieĠii materiale úi spirituale, a gândirii specifice
Ġăranului. Corelând elementele materiale úi spirituale legate de hrană se
poate recompune sistemul alimentar românesc cu toate subsistemele sale:
procurarea, prepararea úi consumarea hranei.
Multitudinea obiceiurilor úi convenĠiilor, a regulilor úi comportamentelor care însoĠesc procurarea, prepararea úi consumarea hranei, în
lumea rurală, dovedesc că preocuparea pentru satisfacerea exigenĠelor
fiziologice deĠine un loc restrâns, comparativ cu semnificaĠiile extraalimentare pe care Ġăranul le acordă împlinirii actului alimentar. Există în
comunităĠile tradiĠionale un „comportament cultural” alimentar care se
desfăúoară sub semnul unor reguli precise pornind de la procurarea
hranei până la tehnologia de transformare culinară a alimentelor úi modul
de consumare a acestora. Aceste reguli úi obiceiuri culinare sunt repere
utile în cunoaúterea specificului cultural al unei comunităĠi, în conturarea
identităĠii ei. Cristalizat în timp, corelat cu nivelul de cultură úi cu situaĠia
economică, specificul culinar, cu forĠa lui particularizatoare, îúi pune,
detaúat, amprenta pe imaginea unei comunităĠi. Se adaugă, la aceasta,
rolul important al actului alimentar în structura socială prin capacitatea de
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a-i strânge pe oameni laolaltă, de a-i socializa, am spune noi astăzi, fapt
ce-i subliniază încă odată, funcĠia socială.
Nu mai puĠin importante sunt implicaĠiile sistemului alimentar în
psihologie, ele având impact marcant în gândirea úi reacĠiile individului.
De semnalat aici dorinĠa conútientă de întoarcere mereu în trecut,
intervenĠia memoriei afective, a poveútii fiind mult mai puternică decât în
alte domenii.
În urmă cu câteva decenii era la modă teoria comunicaĠiei pe care
dascălii noútri úi noi am aplicat-o alimentaĠiei tradiĠionale, hrana úi comportamentul Ġăranului fiind abordate ca niúte semne, care odată interpretate, ne-au furnizat informaĠii deosebite despre lumea rurală, despre
modul ei de viaĠă. La nuntă, spre exemplu, „datul găinii”, secvenĠa oferirii găinii nănaúului, transmite un mesaj clar: participanĠii trebuie să se
pregătească pentru daruri. Alte mesaje desprinse tot din ansamblul ceremonial al nunĠii, vizau „rachiu roúu” care „se juca” a doua zi după nuntă
(transmiĠând întregii comunităĠi informaĠia asupra purităĠii miresei) sau
„zama acră” (ciorba de potroace) – moment ce anunĠa sfârúitul nunĠii.
Dacă încercăm să studiem, să înĠelegem modelele alimentaĠiei
tradiĠionale specifice fiecărei zone, însoĠite de practici, obiceiuri úi credinĠe, constatăm că ele acoperă toate variabilele gastronomiei: naĠional /
regional, elaborat / simplu, fastuos / modest, comunitar / individual, sărbătoresc / cotidian. Bucătăria tradiĠională văzută úi înĠeleasă ca sistem,
rămâne una dintre cele mai importante modalităĠi cu ajutorul căreia, în
lipsa altor date istorice, folclorice sau lingvistice, am putea să identificăm
o zonă.
Aidoma limbii, gastronomia tradiĠională constituie principala cale
de acces la identitatea unei Ġări.
Ba, mai mult, am putea spune, odată cu Simion MehedinĠi, că prin
alimentaĠia tradiĠională úi reĠetele sale se poate caracteriza orice popor,
bucătăria tradiĠională rămânând cea mai sigură modalitate de a cunoaúte o
zonă sau o Ġară.
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Asimilarea exoticului – orizonturi alimentare
la începutul perioadei moderne în Transilvania.
Ecouri etnografice în publicaµiile timpului
Maria BOZAN

L'assimilation de l'exotique: habitudes alimentaires
au début de la période moderne en Transylvanie.
Échos ethnographiques dans les publications de l'époque
Resumé
À la fin du XVIIIème siècle et pendant la première moitié du XIXème, dans
un contexte historique où l'on voyait le monde devenir plus petit et les germes de
la mondialisation de plus en plus visibles, en Transylvanie aussi on manifeste un
intérêt constant pour connaître et introduire dans les comportements culinaires
des objets alimentaires d'origine exotique. L'exposé est divisé selon le plan
suivant: délimitations sémantiques autour de la paire de mots exotique –
exotisme; l’exotique assimilé, tel qu’on peut le retrouver dans la littérature
économique et culturelle de l’époque; le Levant, la Méditerranée et l’exotique
alimentaire chez soi – journaux, documents et lettres; un exemple d’exotisme
alimentaire dans les textes folkloriques – un épithalame transylvanien. La
communication porte sur le caractère appliqué de ces préoccupations, afin de
mettre en évidence, à travers les informations ethnographiques qu'on peut
retrouver surtout dans les périodiques et la littérature économique de l'époque,
la manière dont l'exotique alimentaire est perçu et reçu au delà de la curiosité
intellectuelle, assimilé et probablement utilisé pour élargir l'horizon des
habitudes de consommation tant au niveau quotidien que sur le plan de
l’événement mémorable.

În rândurile care urmează vom prezenta câteva aspecte legate de
felul în care în Transilvania, la sfârúitul secolului al XVIII-lea úi în prima
jumătate a secolului al XIX-lea, a manifestat un interes constant faĠă de
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cunoaúterea úi introducerea în alimentaĠie a unor componente de hrană
care, în epocă, puteau fi privite ca exotice. Interesul nostru s-a îndreptat,
preponderent, spre comportamentele culinare cu răspândire populară. Am
apelat pentru acest lucru la date care provin din literatura economică a
timpului sau din presa transilvăneană în limba română a perioadei
menĠionate. AdiĠional, am recurs úi la unele publicaĠii folclorice úi la cărĠi
de bucate care, deúi mai timpurii sau mai târzii decât perioada luată în
discuĠie, reprezintă o sursă importantă pentru înĠelegerea felului în care a
evoluat acest fenomen. Am acceptat că aceste lucrări, din punctul de
vedere al informaĠiei, pot constitui surse valide, întrucât caracterul tradiĠional al textelor de acest fel este recunoscut.
Evident, având în vedere amplitudinea procesului la nivel social úi
cultural, pentru prezentarea de faĠă am recurs doar la spicuirea unor
exemple regăsibile în sursele bibliografice enumerate. În orice caz, cel
puĠin pentru segmentul temporal enunĠat, numărul materialelor care
documentează tema este extrem de redus. SituaĠia se datorează în primul
rând numărului mic de tipărituri apărute în limba română în această
perioadă de început a publicisticii – nu numai a celei româneúti, ci a celei
est-europene în general. Ceea ce nu înseamnă că segmentul culinar exotic
este mai puĠin practicat – sau măcar râvnit – în acest spaĠiu cultural ci,
pur úi simplu, că el posedă mai puĠină vizibilitate în relatările autohtone.
Pentru cei care locuiesc aici, actul hrănirii este un fapt care se trăieúte,
efectiv, la nivelul cotidianului sau al sărbătorii. ReflecĠia asupra lui nu
este decât colaterală sau, de multe ori, aparĠine cuiva dinafară.

Delimit³ri semantice: exotic ·i exotism
Regăsim etimonul termenului exotic în greaca târzie. Exôtikos ne
spune că ceva este străin, rădăcina cuvântului desemnând orientarea
înspre în afară, spre exterior.
Cuvântul este atestat de dicĠionarele franceze la mijlocul secolului al
XVI-lea (1548)1. Trei secole mai târziu, pe la 18452 apare úi termenul
exotism, respectiv „însuúirea de a fi exotic” sau „gustul pentru exotic”.
Traversând contextele istorice úi culturale, noĠiunea proliferează semantic
până la a introduce hărĠile mentale ale unei noi geografii. În final,
exotismul va deveni concept etnocentric în istoria culturii, cu toate
1
2

Ibidem.
Larousse de la langue française: lexis, Librairie Larousse, 1977.
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tensiunile pe care le presupune postularea intelectuală a unui univers
neomogen. Aflăm, din dicĠionare úi din literatură, că exoticul este greu de
definit.
Începuturile adjectivului exotic implică multe asocieri alimentare.
Prima atestare provine dintr-o carte despre împătimitul mâncău Pantagruel: Rabelais vorbeúte despre „Marchandises exoticques et peregrines
qui estoyaient par les halles du port [subl. ns.].”1 Cuvântul nu prea mai
apare până după 1700. Abia în 1832 este introdus aspectul figurat: se
vorbeúte despre „termes, usages, moeurs exotiques”, dar până la acea dată
adjectivul a continuat să facă referire la faptul concret, economic úi
mercantil, bine circumscris în jurul plantelor, animalelor úi fructelor. De
obicei se exemplifică cu „plante”, uneori úi cu „vegetale”: exotică este
planta „care nu creúte de loc în Ġară”, ne spun dicĠionarele franĠuzeúti
până în 1788. După aceea, „a nu fi specific Ġării” devine sintagma utilizată peste tot úi, chiar dacă e vorba de mărfuri, sensul alunecă în
asocierea explicită cu Ġinuturile îndepărtate úi, pe cât posibil, calde. Până
la urmă, înĠelesul devine vag, ajungând la ideea foarte răspândită că un
lucru este exotic dacă „se află într-o regiune foarte îndepărtată”, eventual
„în afara Europei” úi dacă „se caracterizează” sau „impresionează” prin
„aspecte” sau „condiĠii de viaĠă neobiúnuite úi ciudate”. O spun úi
dicĠionarele noastre enumerând aceste caracteristici la sensul prim al
cuvântului, lăsând să se întrevadă introducerea relativ târzie a termenului
în limba română úi dimensiunea îndeosebi cultural-literară a contextului
de utilizare.2
ùi în prezent terminologia rămâne etnocentrică: atunci când vorbesc
despre Ġări exotice autorii se referă în primul rând la Asia, Estul
musulman, bazinul estic al Mării Mediterane, apoi la Africa, America
Latină, Oceania. Pentru începutul veacului al XIX-lea situaĠia nu era
foarte diferită: Ġările erau exotice dacă modul de viaĠă al locuitorilor nu
era tocmai cel european.

1
2

Pant. IV, 1, citat în DicĠionarul Littré, XMLittré, v1.3, pe www.lexilogos.com
dex online, reproducând definiĠiile din DEX ’98, NODEX, DN úi MDN, în: dexonline.ro
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Exoticul asimilat: preocup³ri alimentare în literatura
economic³ ·i cultural³ a timpului
Pentru sfârúitul secolului al XVIII-lea úi începutul secolului al XIXlea, exotismul cu coloratură alimentară se regăseúte mai ales în
publicaĠiile cu preocupări economice úi de cultură generală.1 Proliferarea
acestui gen de lucrări are o condiĠionare dublă.
Primii ani ai perioadei menĠionate marchează o deschidere. Împăratul Iosif al II-lea experimenta absolutismul luminat úi acorda în 1781
permisiunea oficială de lărgire a posibilităĠilor de tipărire, susĠinând úi pe
această cale o tendinĠă de liberalizare. Chiar úi cărĠile de geografie maschează probabil interesul pentru produsele exotice, dacă luăm în
considerare că cei mai mulĠi prenumeranĠi pentru Descoperirea Americii
de I. H. Campe, tipărită în 1816 la Buda, erau negustori.2
În perioada de început a veacului al XIX-lea, dominată de războaiele
napoleoniene, ecourile alimentare cu nuanĠă exotică se manifestă în mod
diferit, de la predictibil până la insolit. Impunerea războiului economic
împotriva Angliei împiedica importul mărfurilor venite pe calea mărilor.
E drept că se deschisese calea pentru comerĠul de tranzit cu produse coloniale prin ğara Românească dar, din cauza preĠurilor prohibitive datorate
drumului greu úi costisitor al uscatului, acestea deveniseră, simultan,
inaccesibile pentru majoritatea cumpărătorilor. Ca urmare, în cărĠile de
popularizare, un loc de frunte îl ocupă accentuarea eforturilor de aclimatizare a plantelor mai mult sau mai puĠin străine la vremea aceea. Din
lucrările care cuprind sfaturi teoretice úi „cuprinderi practiceúti” cu iz
exotic fac parte cele despre creúterea duzilor úi a viermilor de mătase,
despre „sădirea bumbacului” sau despre cultivarea tabacului, dar úi
îndrumările despre cultura cartofului. Procesul de împământenire a
cartofului începuse mai devreme3, dar acum eforturile sunt ordonate.
ÎnvăĠătura economiei poamelor de pământ – crumpenii – úi folosul lor,
care apare în 1815, face parte dintr-o serie de „orânduieli” úi „povăĠuiri”
emise de guvern. E de presupus că în timpul acestor preocupări intense úi
1

2
3

Pentru o excelentă trecere în revistă úi comentarii avizate asupra problematicii publicaĠiilor cu
conĠinut economic, v. Bodea, Cornelia C., Preocupări economice úi culturale în literatura
transilvană dintre anii 1786–1830, în „Studii. Revistă de istorie”, nr. 1/1956, p. 87-104.
Bodea, Cornelia C., op. cit., p. 103.
În Transilvania, cultura cartofului a fost introdusă pe la 1750. Simultan este iniĠiată cultivarea
crizantemei, adusă din Japonia. V. Bălan, ùtefan, Mihăilescu, Nicolae, ùt., Istoria útiinĠei úi
tehnicii în România, Editura Academiei, Bucureúti, 1985.
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oficiale de generalizare a cultivării1, „crumpenii”, ca úi porumbul, au
pierdut mult din caracterul lor de stranietate. Nu trebuie să uităm că, multă vreme, cele două plante rămăseseră marginale úi ciudate. A fost nevoie
de perioade repetate de foamete2 pentru a fi acceptate. De la floarea de
cartof purtată la butonieră de Ludovic al XIV-lea3 la mâncarea tuberculului, calea a fost lungă úi grea, marcată de indiferenĠă úi refuzuri
succesive. OpĠiunea alimentară în spaĠiul european a fost parte inseparabilă a procesului de demitizare. Odată cu prepararea dispărea úi exotismul, pentru că acceptarea celor două produse „americane” s-a făcut prin
adaptarea la canoanele culinare locale. Prin tradiĠie Ġăranii făceau „mămăligă”, nu „tortillas”, iar „experĠii” europeni susĠineau că pâinea se poate
face chiar úi numai din cartofi. O armată de oameni de útiinĠă úi susĠinători entuziaúti s-au pus în slujba risipirii atmosferei de neîncredere, dar
trecerea acestor plante din cultura de „grădină” la cultura de câmp a
depins, până la urmă, de nevoile momentului, marcând nu o revoluĠie a
sistemului alimentar ci, aúa cum subliniază Massimo Montanari, o
restaurare a acestuia.4
Sub acelaúi semn al urgenĠei economice au stat úi alte propuneri
alimentare cu nuanĠă exotică. Unele dintre ele, determinate de blocada
economică împotriva Angliei, se învârtesc mai ales împrejurul obĠinerii
unei producĠii autohtone de zahăr, prin care să se înlocuiască zahărul din
trestie importat din Indii. E o preocupare general europeană5, care pentru
Transilvania se materializează în eforturile de popularizare a felului în
care se poate extrage zahăr din tuleii de porumb sau din sucul unor specii
de arĠar. Pe la 1813, la Buda apar două traduceri în limba română pe
această temă6. Prima este ÎnvăĠătura de a face sirup de zahăr din mustul
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6

În Transilvania, cartoful va fi cultivat pe scară largă spre sfârúitul secolului al XVIII-lea. El va fi
introdus în ğara Românească pe la 1800-1815. V. Bălan, ùt., Mihăilescu, N. ùt, op. cit.
În Ardeal, anii 1815 úi 1816 au fost ani de foamete cumplită.
Valnet, J., Tratamentul bolilor prin legume, fructe úi cereale, Bucureúti, Editura Garamond junior,
p. 111.
V. Foamea úi abundenĠa. O istorie a alimentaĠiei în Europa de Massimo Montanari (Editura
Polirom, Iaúi, 2003). Pe parcursul cărĠii, autorul dezvoltă comentarii sintetice privind efectul
alimentar al introducerii celor două plante în cultura mare europeană.
V. Parmentier, Burger etc., în Bodea, C. C., op. cit., p. 92-93.
V. Bodea, Cornelia C., op.cit., p. 92-93. Autoarea arată că lucrările au fost traduse după
rezumatele abatelui L. Mitterpacher, făcute pentru a populariza rezultatele experimentelor
agronomului austriac Joh. Burger (1773-1842), publicate la Viena în anii 1808–1812 úi vizând
„încercări de a obĠine zahăr din sucul plantelor ce se cultivă în cuprinsul imperiului”.
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tuleilor de cucuruz după ce s-au cules cucuruzul de pre el1. Procesul ar
consta în tescuirea tuleilor, rezultând un must, din care se poate obĠine
sirop. „Acest sirop, lăsat din toamnă până în aprilie se cristalizează într-o
masă vârtoasă, care, aúezată spre solidificare în pâlnii acoperite cu lut
umed, ia forma pâlniei úi devine zahăr gluconic.”2
În lucrarea Pentru facerea zahărului din mustăreaĠă de jugastru3
este recomandată metoda utilizată în America de Nord úi experimentată la
Berlin, ca posibilitate de a obĠine zahărul cu mai puĠine complicaĠii decât
cel din mustul de tulei.4
Marea câútigătoare în acest concurs va fi sfecla de zahăr5. În 1837,
când la Braúov apare Foaia Duminecii, primul ziar în limba română din
Transilvania, redactorul Ioan Barac se simte obligat să facă un istoric al
obĠinerii zahărului din Napul cel de zahar.6 Subiectul încă era senzaĠional
prin contrastul dintre originile umile ale rădăcinii, simplitatea procesului
de producĠie úi calitatea excelentă a produsului obĠinut. Trecuse prea
multă vreme pentru ca cineva să-úi mai aducă aminte că planta fusese
adusă din Mesopotamia úi Egipt. Asimilarea exoticului este dusă până la
uitare. Nu există nici urmă de romantism în aprecierea unei rădăcini „ce
să mănâncă numai ca o salată” sau „pe care o mânca numai dobitoacele”.7
Istoria începe odată cu supărarea lui Napoleon când „anglezii ca
Stăpînii Mării au luat coloniile franĠozeúti cu puterea úi i-au închis
porturile sau vadurile cu răzlogi.” Cum „între articulele de mărfuri ce
lipsea s-au fost isprăvit zaharul mai cu amar” úi „i s-au ridicat preĠul, ca úi
la bumbac úi la cafea!” a fost nevoie de măsuri urgente. „Acum lucrează
în toată ğara-FranĠozască despre miazănoapte cu napii” spune Barac, care
rezumă pentru cititorii săi metoda de obĠinere: „Gătirea acestui fabricat
de napi este uúoară úi prea lesne. Că napii să scot toamna din pământ, úi
1
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Lucrare citată în Bodea, C. C., op. cit., p. 90.
Bodea, C.C., op. cit., p. 93.
Lucrare citată în Bodea, C. C., op. cit., p. 90.
Bodea, C. C., op. cit., p.93.
Sfecla de zahăr, originară din Mesopotamia úi Egipt, intrase în cultura europeană între anii 800 –
1300, dar, ca úi în Ġările de origine, era apreciată doar pentru frunzele ei comestibile úi ca
medicament. Cf. Bălan, ùt., Mihăilescu, N. ùt, op. cit., informaĠiile de la anul 1870. În 1805, în
Silezia este semnalată prima fabrică de zahăr, dar intrarea plantei în cultura mare va fi decalată
mult. Cf. Bodea, C.
Napul cel de zahar, în „Foaia Duminecii”, nr. 8 din 1837, p. 60-61.
Ibidem.
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cum sunt ei aúa-i pisază într-o maúină pănă ce le cade carnea în bucăĠele
jos. Aceútea îi pune apoi în teasc de-i stoarce. Zeama ce să strânge cu
grije bună o ferbe în căldări tot cu grije pănă să limpezeúte úi să îngroaúe
de să face sirup. Întru un chip uúor să face făină de zahar […] úi fără nici
o greutate să face zaharul gata.”1
Cum gusturile nu se schimbă cu uúurinĠă, zahărul din napi câútigă
prin asemănarea, aproape frauduloasă, cu corespondentul lui de colonial.
„…de cel de colonii întru nimic nu să deosebeúte”, pentru că: „Acest
zahar câútigat atâta este de frumos ca úi cel de trestie, ba încă este mai alb
decât acela cu cevaú, úi nici nu s-ar putea cunoaúte unul dintr-altul.”2 Prin
comparare implicită, articolul sugerează, de asemenea, interesul enorm
pentru produsul iniĠial, colonial. Zahărul din sfeclă reuúeúte să nu rămână
un simplu surogat local, învingând în cursa calităĠii prin valoare
intrinsecă. Cu toate acestea, chiar úi în spaĠiul transilvănean, autarhic în
multe privinĠe, concurenĠa continuă să acĠioneze. Cea care conferă atuul
principal este accesibilitatea: „Aducerea înăuntru a zaharului celui de
trestie, prin aceasta tot nu s-a împuĠinat – aflăm din articol – însă preĠul
lui foarte tare au scăzut úi întrebuinĠarea lui s-a făcut de obúte.” 3
Tonul articolului este sfătos: „S-a adeverit apoi úi aici zisa cea de
obúte: Lipsa te învaĠă!” ne spune Barac, înscriindu-se în seria luminătorilor care militau cu pana pentru propăúirea economică a naĠiei. Autorul
este în primul rând un traducător úi nu este nici specialist în problemă, dar
popularizează personal îndemnuri în acest sens: „Aúa dară pentru ce să
trimitem noi sume de bani mulĠi în Ġări depărtate după acest feliu de
mărfuri dacă creúte úi la noi acest lucru din care să poată face úi aici?
Numai să să înmulĠască roada úi fabricile acestea. Că în ğara FranĠozască
atâta s-au sporit, de unde s-au arătat cum că din 100 de funĠi de napi să
poate scoate 10 funĠi de zahar.”4
Apelurile de acest fel au avut un asemenea răsunet în Transilvania,
încât cunoútinĠele în domeniu au putut deveni marfă de export. Reîntors
în India în anul 1853, medicul braúovean Johann Martin Honigberger
ajunge în Kashmir unde înfiinĠează o fabrică de sfeclă de zahăr. Noutate
maximă, având în vedere că vor mai trece două decenii până se va
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Ibidem.
Ibidem.
Ibidem.
Ibidem.
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întâmpla acest lucru úi în ğara Românească.1 Nu úi exotic, se pare, căci
delimitările conceptuale unanim acceptate monopolizează occidental
termenul úi resping reciprocitatea de vocabular a privirii.

Levantul, Mediterana ·i exoticul alimentar de acas³:
ziare, documente ·i scrisori
Totuúi, cercetări mai recente, axate pe interconexiunea sporită a
lumii în secolul al XIX-lea, pe valorizarea economică a mărfurilor de
prestigiu úi pe evidenĠierea unor uniformităĠi globale în marile instituĠii úi
în practicile corporale2, lasă să se întrevadă posibilitatea unor reconsiderări semnificative la nivel semantic în ceea ce priveúte exotismul. Nu
degeaba, în epocă, din paradigma geografiei mentale a exoticului oriental
făcea parte Grecia, dar úi Ġinuturile de dincolo de CarpaĠi. ùi, pentru că
noĠiunea se leagă de călătorie, nici măcar Italia nu se putea sustrage cu
totul privirii exotizante, ea fiind primul mare popas în „Grand Tour”-ul
obligatoriu pentru orice tânăr occidental (mai ales englez) cu oarecari
pretenĠii. Prin urmare nu trebuie să ne mirăm că, în citata Foaie a
Duminecii, Barac face un portret amănunĠit Maslinului. Se vorbeúte
despre el în aceeaúi categorie de rubrică, de gradul doi ca întindere úi
vizibilitate în ziar, în care sunt plasate informaĠiile despre Mărul Evei sau
poama cea oprită din Sailon3, sau despre Tragerea tabacului sau a
tutunului în Staturile cele împreunate de la America de Miazănoapte4.
Descrierea este plină de detalii etnografice, pentru că informaĠiile
botanice úi de cultivare se împletesc cu cele istorice. Răzbate în text ceva
din pasiunea pentru Orient a lui Barac, cel care a tradus povestea celor „o
mie úi una de nopĠi”, dublată de un interes economic care îl face să
recunoască rolul esenĠial al unor produse în crearea de relaĠii la mare
distanĠă: „Maslinul este unul din pomii cei mai vestiĠi úi mai cunoscuĠi
din vremurile vechi. […] Maslinul – explică autorul – se trage de soiu din
Asia. De acolo din producturile cele mai alese dintr-o Ġară aúa bogată de
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Cf. Ciurtin, E., „Cincizeci de ani în Asia”, studiu introductiv la volumul Treizeci úi cinci de ani în
Orient, de Johann Martin Honigberger, editura Polirom, Iaúi, 2004, p. 49 úi V. Bălan, ùt.,
Mihăilescu, N. ùt, op. cit., informaĠiile de la anul 1870.
Bayly, Christopher Alan, The birth of the modern world, 1780-1914: global connexions and
comparisons, Blackwell Publishing, 2004, în: books.google.com.
Tabernaemontana dichotoma. Cf. Foaia Duminecii, nr. 2 din 1837.
Foaia Duminecii, nr. 12 din 1837.
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lucruri de acestea, s-au înmulĠit peste Africa úi s-au lăĠit prin toate părĠile
Evropii despre răsărit.” Barac explică úi modul de obĠinere a
untdelemnului – care „este cu mult mai de frunte, mai bun adică decât
celelalte […] fiindcă să scoate din teascul rodului maslinelor, fără a să
turna apă fiartă peste dânsele” – dar nu înainte de a menĠiona câteva date
istorice privind contextele de utilizare, dintre care nu lipseúte amintirea
unor ritualuri religioase arhaice. Cu toate acestea, într-o epocă a
aclimatizărilor úi într-un spirit economic specific epocii, el insistă pe
extinderea cultivării nepreĠuitului arbore, ca urmare a foloaselor imediate
obĠinute de pe urma lui: „Au urmat de-l sădeúte úi în FranĠia despre
amiazăzi úi pentru că untul de la dânsul să caută la neguĠătorie foarte tare
úi să vinde cu preĠ bun s-au obicinuit a să păzi foarte.” NuanĠele etnografice se întrevăd úi atunci când sunt enumerate o serie de moduri de
preparare úi păstrare a măslinelor, pentru că – aflăm din articol – „din
vremile de demult s-au aflat mijlocire de a face cu gust roada acestui pom
în multe feliuri de chipuri, care úi în ziua de astăzi mai tot aúa úi mai
presus să face.” Aúa că, în funcĠie de regiune, prepararea úi păstrarea pot
fi simple: „în apă proaspătă amestecată cu sare de mare să stea pănă la o
vreme” sau „mai pun úi deresuri sau verdeĠuri de aromate într-ânsa”. „Cei
bătrâni le fierbe în apă fierbinte, în Levante le pune numai în sare úi să tot
scutură pănă ce să fac bune, că fără de a le drege în tot feliul de chip ca
acesta, nu s-ar putea mânca maslinele, afară însă de maslinele cele dulci,
care numai unele sunt cunoscute, care să fac numai într-o vale a Crăimii
de la Neapol.”1
Textul ne face să înĠelegem de ce măslinul nu se poate cultiva la noi:
„De-l vor creúte măcar úi într-un pământ gras, iar în Ġările despre
miazănoapte nu face rod, sau úi de face cevaú nu să coace niciodată.
Pricina este căci mustul lui nu-i trebuie să îngheĠe nici o picătură, o
noapte rece îi strică toată sădirea lui.”2 Aúa că pomul úi roadele sale
rămân iremediabil exotice, ca úi Pomul Orangii, cel care, chiar úi acolo
unde este suficient de cald, „aduce roade numai la doi ani”.3 Asemenea
lui este – după cum le arată Ion Barac cititorilor Foii Duminecii – úi
Phönix dactilifera. Finic, care rodeúte curmale4. În articol, informaĠiile
etnografice apar alături de cele botanice, geografice, istorice úi medicale.
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Idem, nr. 15 din 1837.
Idem.
Idem.
Titlul articolului din Foaia Duminecii, nr. 25 din 1837.

93

Cuvântul exotic nu apare nicăieri. „aceste poame sunt din soiul cel mai
ales din împărăĠia plantelor; că din cei mai bătrâni ai închipuirii omeneúti
au rămas pomenirea úi să arată urmele cunoútinĠei acestor poame
frumoase” – spune ziaristul, subliniind că „pomii curmalelor cresc prin
locurile cele năsipoase de la clima cea fierbinte, mai vârtos în Asia úi în
Egipt”, de unde s-au răspândit úi „în Iúpania úi FranĠia despre miazăzi.”1
InsistenĠa cade, desigur, pe produsele dulci derivate din fructe úi pe felul
în care ele sunt obĠinute în locurile de origine: „Curmalele cele culese le
tinde pre rogojini de să moae ca aluatul, apoi să umflă, úi să fac bune úi
nu mai putrezesc. Când sunt uscate le pune în teasc de scoate afară
dintr’însele zeama ce de zahar. Deci le bagă în piei de capră sau de viĠel,
sau în niúte corfe din frunze de finic făcute lunguleĠe.”2 Cititorul poate săúi facă o idee despre utilizările culinare ale curmalelor la ele acasă, prin
comparaĠie cu ceea ce el útie din prăvăliile de coloniale care le importă:
„Curmalele cele tescuite, le mănâncă norodul cel de obúte sau le mai
stropeúte încă o dată cu apă mai nainte pănă nu le aúază în burduúi, sau le
ridică tescuite în cane (urcioare) cu surup. Curmalele care vin din Siria úi
Egipt, sunt mai cu seamă în pomi uscate, sau că mai nainte de purcederea
lor la drum le-au uscat înúirate pre sfori. Că dintr-acelea încă să stoarce
un sirup gros úi dulce, cu care găteúte bucate în loc de unt.” „Multe
noroade trăesc în Africa úi în India numai cu poame de acestea.”3
Oricât de exotice ar fi portocalele, lămâile sau alte fructe din Ġările
calde, pătrunderea lor pe piaĠa transilvăneană avea în epocă o istorie
îndelungată. Cu toate acestea, consumul lor era mai ales un apanaj al
claselor aristocratice. Ne rezumăm să le amintim aici pe cele înregistrate
în socotelile oraúului Cluj între 1556 úi 1624, cu ocazia trecerii pe acolo a
solilor munteni úi moldoveni în drum spre Buda úi Viena, ospătaĠi după
rang. Alături de nuci, alune, castane, struguri, prune proaspete úi uscate,
pere crude sau fierte, mere de masă úi pentru gătit, migdale, coacăze,
cireúe, viúine úi agriúe, se regăsesc portocale úi lămâi, precum úi pepene,
lubeniĠă sau piersici.4 În Transilvania, ca úi în alte părĠi, atractivitatea
fructelor exotice úi folosul existenĠei lor, ca mărfuri alimentare de
prestigiu, pe mesele de sărbătoare ale nobililor rămâne constantă úi în
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Idem, p. 197.
Idem, p. 198.
Ibidem.
Fructe indicate de Matei Cazacu, în „Studiu introductiv” la cartea O lume într-o carte de bucate.
Manuscris din epoca brâncovenească, Editura FundaĠiei Culturale Române, Bucureúti, 1997,
p.33.
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perioadele care urmează. Un secol úi jumătate mai târziu, producerea lor
putea deveni, excentric úi izolat, obiect de pasiune úi chiar sursă de
prosperitate economică, aúa cum aflăm din scrisorile secretarului
gubernial Theodor von Herrmann. Cu uimire nedisimulată, acesta descrie
în 1778 grădinile baronului Samuel von Brukenthal, pe atunci guvernator
úi „unul dintre cei mai înstăriĠi bărbaĠi din Transilvania”.1 „Toate grădinile se află într-o stare excepĠională úi sunt înfloritoare – arată Hermannn.
Grădinarul sosit cu două luni în urmă de la Viena, a adus cu sine plante
rare úi arbuúti proveniĠi din America de Nord. ExcelenĠa sa investeúte
foarte mult pentru a aduce tot ce este mai frumos: flori, fructe úi legume
din toate colĠurile lumii – úi le reuneúte în grădinile sale. Acestea pot sta
alături de altele similare din afara graniĠelor Ġării.”2 Un an mai târziu,
acelaúi observator completează: „…aleile de pomi fructiferi, flancând
grădinile de zarzavat, ne oferă deja delicioasele lor fructe. O graĠioasă
«gloriette» este amplasată la ieúirea din grădină, învecinându-se cu sera
de ananaúi úi de piersici […]. Numai cireúele sunt aduse de la oraú, în rest
avem aici delicioase fructe de sezon, iar pepenii, serviĠi zilnic, sunt mai
savuroúi decât cei din grădinile împărăteúti de la St. Veith. În curând vor
fi înlocuiĠi cu ananaúi care, anul acesta, promit o recoltă bogată.”3
Într-adevăr, preocupările agricole ale lui Samuel von Brukenthal
sunt cunoscute, ele înregistrând câteva opĠiuni marcate de noutate úi
inedit. Alături de promovarea culturii cartofului, răspândită în epocă,
documentele au lăsat urme despre interesul baronului pentru cultivarea
pomilor fructiferi, prin lucrări de altoire úi aducere de puieĠi din pepinierele austriece, vestite în epocă. Aflăm că, în anul 1788, sosise un transport important, cu 40 de soiuri de piersic, 95 de soiuri de păr úi 17 soiuri
de măr.4 Pe lângă acestea se numără coacăzele, legumele alese úi, aúa
cum am văzut úi mai devreme, plantele exotice pe care încerca fie să le
aclimatizeze, fie să le cultive în spaĠiu închis. Astfel, în grădinile baronului Brukenthal apar sere unde „se cultivau flori úi trufandale care, deja
în lunile ianuarie-februarie, puteau fi vândute în piaĠă. Faimoúi erau
lămâii úi portocalii cultivaĠi în oranjeriile din Avrig úi din Sibiu. În
oranjeria sibiană creúteau vreo 500 de copăcei, iar în cea din Avrig de
1

2
3
4

Samuel von Brukenthal. ViaĠa úi opera prezentată de Carl Göllner în „ConvergenĠe transilvane”,
vol. 7, F.D.G.R., 1999, p. 24. Traducere úi adaptare de Gudrun-Liane Ittu, după Samuel von
Brukenthal. Sein Leben und Werk in Wort und Bild, Bukarest, Kriterion, 1977.
Apud op. cit. la nota nr. 29, p. 26.
Ibidem.
Op. cit., p. 25.
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două ori mai mulĠi. Printre lămâi úi portocali creúteau úi curmali úi
ananaúi.”1

Exoticul alimentar într-o oraµie de nunt³ în Transilvania
În anul 1890, Simion Florea Marian publica faimosul său „studiu
etnografic-comparativ” Nunta la români. În capitolul XVIII, unde se
descriu „datinele care sunt uzitate la masa ce se dă nuntaúilor, după
cununie, de către părinĠii miresei”2, autorul reia un text publicat la Sibiu
cu cinci ani mai înainte de Benedict Viciu, în cartea Colăcăritul.
Obiceiurile Ġăranilor români la nuntă.3 Deúi apărută spre sfârúitul
secolului, am selecĠionat această oraĠie pentru conĠinutul său sugestiv în
ceea ce priveúte tema articolului nostru úi, aúa cum arătam încă de la
început, în virtutea caracterului tradiĠional al acestui gen de discurs. Este
vorba de o cuvântare pe care colăcarul o spune când se aduc copturile de
aluat: „Iată că ni s-au adus úi copturile // Placă-vă úi gustaĠi dintr-însele, //
Că gazda a plătit // Cinci sute de galbeni, // Pentru că le-au pregătit: //
Placă-vă, că-s foarte dulci, // Făcute cu zahăr úi cu nuci, // Cu miere, cu
măsline, // Cu stafide, cu smochine, // Cu nucúoare, // Cu cuiúoare, // Cu
ghimber // Cu piper // Cu multe soiuri // De bune diresuri.”4 Înúiruirea
cuprinde o serie de alimente cu caracter exotic, reconfirmând circulaĠia
principalelor două tipuri, aúa cum puteau fi ele decelate úi în socotelile
hanurilor Clujului cu trei veacuri mai înainte: fructe úi condimente. E de
observat insistenĠa pe efortul financiar al gazdei, deci, implicit, pe
posibilităĠile ei de a-úi sublinia statutul social în lumea rurală. Colăcarul
ne atrage atenĠia că úi celelalte mâncăruri servite la nuntă – chiar úi cele
mai cunoscute, cum ar fi „curechiul”, de pildă – sunt gătite „cu marafeturi” úi „cu deresuri de mare mirare”5. Sensurile celor două cuvinte
evidenĠiază raritatea, noutatea úi priceperea atât la nivelul alegerii alimentelor utilizate cât úi al tehnicilor de preparare. Faptul este demn de
menĠionat (ca informaĠie privind modul de a găti în ocazii speciale)
deoarece, chiar úi în cărĠile de bucate apărute la începutul secolului
1
2
3
4
5

Idem, p. 26.
Marian, Simion Florea, Nunta la români. Studiu etnografic-comparativ, ediĠie critică, Editura „Grai
úi suflet –cultura naĠională”, Bucureúti, 1995, p.353.
Viciu, Benedict, Colăcăritul. Obiceiurile Ġăranilor români la nuntă, Sibiu, 1885.
Apud Marian, S. F., op. cit. p. 362.
Marian, S. F., op. cit., p. 360.

96

douăzeci úi reluate până târziu, spre mijlocul veacului1, bucătăria tradiĠională rurală se rezumă, în ceea ce priveúte mărfurile alimentare
„coloniale”, la un minim de condimente în care dominant rămâne piperul.
În cazul textului citat, pe lângă că avem de-a face cu deserturi, „foarte
dulci”, ele sunt pregătite în afara casei, în locuri în care accesul este dictat
de asigurarea contravalorii unei munci specializate úi a utilizării unor
alimente rare. Se pare că úi destul de râvnite, având în vedere preĠul
afirmat a fi fost plătit, chiar dacă exprimarea lui cifrică este una simbolică. Această închinare la masă apare în tandem cu alte oraĠii, în care
belúugul casei, descris în termeni culinari, face referire exclusiv la elementele de hrană locale úi posibil de obĠinut prin activitatea gospodăriei.
Asocierea gusturilor, savant gradată de la dulce la înĠepător, de la
moliciune la texturi aspre, pare a fi ea însăúi exotică. Dar s-ar putea, oare,
ca măslinele să fie puse împreună cu mierea – în acelaúi vers – mai
degrabă ca asociere viabilă, decât pentru a asigura rima? La urma urmei
Barac ne aminteúte de măslinele cele dulci din Neapole, iar cercetările
istorice ne dau informaĠii despre îndulcirea măslinelor úi de utilizarea lor
ca desert când e vorba de alimentaĠia vechilor romani.2 Dincolo de
redarea acestor nuanĠe gustative, mai mult decât alte texte din epocă,
oraĠia pune în evidenĠă nuanĠări moderne ale termenului exotic, nenumit
totuúi: nu numai ceea ce vine din alte locuri este supus privirii exotizante
ci, mai ales, accesibilitatea redusă úi luxul legat de ea sunt cele care dau
acestor resurse alimentare caracterul misterios úi, poate, de aceea, cu atât
mai râvnit.

Concluzii
O trecere în revistă, oricât de scurtă, a modalităĠilor de introducere a
exoticului în gastronomia transilvăneană a secolului al XIX-lea, lasă să se
întrevadă o tematică generoasă, în care comportamentele alimentare stau
mărturie despre felul în care alteritatea – cu deosebire cea a spaĠiilor
îndepărtate – este percepută úi primită dincolo de curiozitatea
intelectuală. Contactarea pe căile cele mai directe biologic, chiar úi în
lipsa unor deplasări în locurile de origine, devine o posibilitate de lărgire
1

2

V. Florea, Ana, Din ale bucătăriei Ġăranului, Cluj, 1907, Victor Lazăr, Ana, Bucătăria gospodinei
de la sate. Sfaturi úi reĠete de mâncări, Sibiu, Editura AsociaĠiunii Astra, ediĠiile din 1928, 1932
etc.
Lascu, Nicolae, Cum trăiau romanii, Editura útiinĠifică, 1965, p. 227.
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a orizontului, spaĠiul culinar aducând în Transilvania – ca úi în Europa în
general – culturile exotice. Uneori, prin aproprierea totală a unor alimente
úi utilizarea lor într-un spirit total deosebit de cel al locurilor de
provenienĠă, se úi pierde acest exotism, căci termenul defineúte, deictic, o
noĠiune în continuă reconstrucĠie. Pe de altă parte, când asimilarea nu este
posibilă, introducerea acestor cunoútinĠe prin practici culinare îúi
păstrează nu numai un farmec specific, ci úi doza de curiozitate inerentă,
mai ales că – atunci când are loc prin utilizarea unor reĠete specifice – ea
se produce prin intermediul unor evenimente de cele mai multe ori rare úi
memorabile. Prin natura împrejurărilor, în epocă, unele alimente exotice
au putut ajunge pe multe mese (úi evoluĠia indicaĠiilor de gătit în cărĠile
de bucate sugerează acest lucru), dar – aúa cum am încercat să arătăm –
felurile de mâncare propriu-zise având această caracteristică nu au fost
niciodată integrate în meniul zilnic, ele rămânând mai ales apanajul mesei
scumpe, aducătoare de prestigiu.
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Produse alimentare utilizate în zona sudic³
a Sibiului, în secolul al XIX-lea, consemnate
în memoriile lui Sava Popovici S³voiu
(1818-1906)
Dr. Alexandru BUCUR

Sava Popovici S³voiu (1818-1906)
and Nineteenth Century Food in Southern Sibiu
Abstract
The memoirs of the military priest Sava Popovici Savoiu, born in Râu
Sadului, describe food in villages in the southern part of Sibiu county. They
highlight the following types of food: cold food used during agricultural work,
daily food, and food that was eaten at important events. Food varied due to
family status and social position.
Keywords: foodstuff, dish, polenta, omlette, cheese, milk, meat, fish,
brandy, wine, animal, vegetable.

Personaj modest al timpului său, Sava Popovici Săvoiu (foto 1) s-a
născut într-o mică úi pitorească localitate de pe Valea Sadului, Râu
Sadului, unde úi-a petrecut copilăria. Apoi, împreună cu familia, s-a
mutat în aval, în localitatea Sadu, unde va urma cursurile úcolii din sat.
Pentru a-i asigura o educaĠie mai serioasă, tatăl său, preot, îl va transfera
la úcoala grănicerească din Veútem, localitate de unde proveneau străbunii săi nevoiĠi să se mute de acolo cu ocazia militarizării zonei (în 17641765). De aici îúi continuă studiile la Sibiu, în urma acestora profesând ca
învăĠător, apoi va ajunge preot militar la o unitate a Imperiului
Habsburgic, fiind nevoit să urmeze trupele în Europa. Având ca pasiuni
pictura úi sculptura, Sava Popovici Săvoiu va fi ales, în 1879, în
societatea „Albrecht Dürer” din Viena. Va expune, în 1881, la expoziĠia
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de la Sibiu – organizată de ASTRA – o parte din operele sale. Biografia
sa este cuprisă în 42 de tomuri scrise în perioada 1851-1901 (unele cu
litere chirilice, altele cu latine), unde sunt nominalizate produse
alimentare úi mâncăruri folosite, în secolul XIX, atât în Transilvania cât úi
în alte Ġări europene. Ne vom opri asupra celor utilizate în Transilvania,
mai precis în sudul actualului judeĠ Sibiu1. Dintre localităĠile judeĠului, pe
care le specifică mai des Săvoiu, enumerăm: Râu Sadului, Sadu, Veútem,
Sibiu úi Răúinari.
Cu toate că Sava Popovici Săvoiu are destul de puĠine referiri la
hrana folosită în locul de origine úi zona adiacentă, din cele prezentate ne
putem face o imagine asupra traiului locuitorilor, Ġărani úi păstori. Aceútia
utilizau, în principal, produse obĠinute din cultivarea pământului: cereale
(grâu úi porumb2), legume (ceapă, fasole, mazăre, varză, castraveĠi, salată,
lobodă) úi cartofi („crumpeni”)3. Din seminĠele de bostan4 úi dovleac
obĠineau un ulei utilizat, în special, pentru mâncărurile de post5. Regiunea
fiind una cu teren deluros, pe zonele mai dificil de cultivat au dezvoltat
pomicultura úi viticultura, fructele rezultate fiind folosite neprelucrate
(mere, pere, prune, crihine6, corcoduúe, struguri, nuci, cireúe, căpúuni) sau
utilizate pentru prepararea de băuturi alcoolice (vin, vinars7) úi sucuri8.
Creúterea animalelor, foarte bine reprezentată în zonă, oferea produse valoroase pentru o hrănire destul de variată. Astfel, dintre animalele
domestice enumerăm bovinele úi, în număr mult mai mare, ovinele (vaci,
bivoli, oi úi capre), suinele („râmătorii”) dar úi păsările (găini, raĠe úi
gâúte)9. Carnea animalelor era consumată cu măsură, fapt care arată
destul de clar starea precară a locuitorilor. Grăsimea rezultată din sacrificarea porcilor era folosită afumată (sub formă de slănină) sau prelucrată
1
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Cel care a studiat opera lui Sava Popovici Săvoiu a fost Mihai Sofronie. A se vedea articolul: Un
manuscris transilvănean din secolul al XIX-lea. „Biografia capelanului milităresc Sava Popovici –
Săvoiu” (1818-1906), în Studii úi comunicări. Muzeul Brukenthal, 14, Sibiu, 1969, p. 395-409.
În limbajul local „cucuruz”.
S.P. Săvoiu, Biografia capelanului milităresc Sava Popovici Săvoiu, tom 1, p. 250, 412, 426, 493,
555, 623, 631, 632; Idem, tom 31, p. 394, 401 úi 403
Curcubitacee utilizată în hrana animalelor.
S.P. Săvoiu, Op.cii,, p. 212 úi 426.
O varietate de prune.
ğuică, rachiu.
S.P .Săvoiu, Op. cit., p. 217, 368, 459, 480, 493, 522, 530, 553, 555, 564, 574, 623, 632, 650,
666, 691, 692; Idem, tom 31, p. 393 úi 409.
Idem, p. 218-219, 368, 459, 572, 575, 578 584, 633, 637, 646, 647, 652; Idem, tom 31, p. 395,
399, 401, 402 úi 403.
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(transformată în untură) pentru prăjirea diverselor produse. Păsările
asigurau ouăle necesare pentru prepararea omletei („păpăradă”), produs
foarte uúor de preparat dar úi foarte des consumat. De la vaci, oi úi capre
se fructifica laptele (dulce sau acrit) – foarte des pomenit în conĠinutul
biografiei – dar úi produsele derivate din prelucrarea acestuia: caú, urdă,
brânză, smântână úi unt1. BogăĠia floricolă a permis dezvoltarea apiculturii, albinele asigurând mierea – aliment foarte apreciat, utilizat ca atare
dar úi la îndulcirea vinului úi a vinarsului2.
Produsele vegetale culese din natură – primăvara – erau consumate
prelucrate, mai ales la ciorbe (urzici, hamei). Mai erau apreciate úi ciupercile (bureĠii), care se preparau ca úi tocăniĠa. Fructele de pădure se
foloseau în formă proaspătă, fiind consumate imediat ce erau culese.
Dintre acestea, cele specificate úi utilizate mai des erau fragii. Fructele
arborilor sălbatici (meri, peri) serveau la prepararea oĠetului. Alte fructe
utilizate erau alunele3. Vânătoarea era o ocupaĠie destul de rar întâlnită,
dintre animalele sălbatice existente în zonă fiind fructificate căprioarele.
BogăĠia hidrografică aduce un aport substanĠial la varietatea hranei, prin
prinderea peútilor (mihalĠul4, zvârluga5, mreana, jamna6, zglăvocul7 úi
păstrăvul) dar úi a racilor. Peútii care nu se preparau la puĠin timp după
prindere erau conservaĠi cu ajutorul sării8.
Pentru a transpune cititorul în zonele enumerate mai sus úi în
perioadele de timp demult apuse dar úi pentru a-l determina să savureze
simplitatea, frumuseĠea, bogăĠia úi culorile vieĠii rurale din epoca în care
au fost trăite úi scrise întâmplările din biografia lui Săvoiu, le vom
prezenta în ordine cronologică, cu citatele de rigoare (în stilul úi limbajul
caracteristic secolului al XIX-lea úi zonei) pe cele pe care le-am
considerat mai semnificative.
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Ibidem, p. 416, 486, 553,563, 574, 578, 579, 584, 633, 642, 650, 652; Ibidem, tom 31, p. 393 úi
406.
Ibidem, tom 1, p. 218, 219, 228, 426, 447, 453, 564, 575 úi 584.
S.P. Săvoiu, Op. cit., p. 413, 522, 523, 524, 525, 528, 530 úi 585. Idem, tom 31, p. 395.
Peúte răpitor (Lota lota), de 25-40 cm lungime, ce populează – în special- apele de munte.
Peúte comestibil de mici dimensiuni (până la 10 cm), având miúcări iuĠi, trăitor în apele lin
curgătoare (Cabitis taenia). În text, „bârlugi”.
Specie de peúte asemănătoare mrenei.
Peúte trăitor în apele de munte (Cottus gobio), de mici dimensiuni (8 – 10 cm).
S.P. Săvoiu, Op. cit., tom 1, p. 218, 412, 426, 459, 485, 486, 487, 488, 492, 572, 579, 580, 583,
584, 623, 628, 629, 630, 632,650, 652 úi 713; Idem, tom 31, p. 409.
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Săteanul obiúnuit „se nutrea cu cogi úi mălai mărunt, lângă lapte úi
ouă, care e nutrimentul cel mai de căpetenie, pe lângă poamele1 ce nu în
toĠi anii se fac”. Păstorii consumau produse provenite de la oi, în special
cu mămăligă, aúa cum precizează Sava: „culeúia úi caúiulu oginei2”3.
Pentru a-úi asigura traiul zilnic, săteanul trebuia să-Ġi organizeze
riguros gospodăria. Cea din Râul Sadului, aparĠinând lui Nicolae Săvoiu
– tatăl biografului – avea o grădină în care erau plantaĠi „pruni, un singur
păr văratic, cireúi” fiind apreciate în special „cireúele sau perele văratice
coapte”4. Casa avea o „tindă cu cuptor de pâine úi de a arde5 vinars – cu
horn de piatră úi pivniĠă boltită”. În curte era construită o úură ce era
compartimentată având „două grajduri mari úi trei micuĠe pentru 16 capete de animale cornute úi tot atâtea mărunte…, un grajd pentru 200 de
oi…, cocina pentru mai mulĠi râmători, stupina pentru o sută de coúniĠe6”.
Apoi „o polată7 de-a lungul úurii pentru tescuirea mierii, respectiv a cerii
din faguri úi pentru stoarcerea poamelor pădureĠe8 pentru oĠet”. Urma „o
grădinuĠă de legume iar spre apus o grădinuĠă cu tot soiul de pomi vestiĠi
la munteni”. Averea familiei, în anul 1834, era de „16 vaci, doi boi…
peste 200 oi úi capre, vreo 40 de stupi, vreo câĠiva râmători”9.
Existau perioade în care lumea îúi permitea să consume úi „pogace10
calde úi vinars de prune îndulcit cu miere”11. Dar acest lucru se întâmpla
destul de rar. Mama lui Sava îi dădea să mănânce, când era copil, „pită cu
miere”. Fructele pomilor fructiferi puteau fi stoarse, din ele obĠinându-se
sucuri apreciate de copii. Aúa a procedat úi Săvoiu care, împreună cu
prietenii aminteúte: „făcurăm mustu de mere úi alte poame úi beurem”.
Anul 1833 găseúte familia Săvoiu în stare critică: „cu norocire mai aveam
două – trei vaci cu lapte úi vr’o câteva galini care ne nutrea, dară laptele
1
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Rodul pomilor fructiferi, fructe.
Ojină, masă servită între prânz úi cină, de regulă la muncile câmpului, în jurul orei 17.00.
S.P. Săvoiu, Op. cit., tom 1, p. 216 úi 352.
Idem, p. 217.
Aici, cu sensul de a produce, a face.
Stup primitiv, confecĠionat – în general – din nuiele împletite, acoperite cu lut.
ConstrucĠie din scândură, sub formă de jgheab având plan înclinat.
Fructe ale pomilor sălbateci.
S.P. Săvoiu, Op. cit., p. 218-219.
Produs utilizat ca aperitiv, realizat prin coacere din aluat dospit cu jumări (ceea ce rămâne după
topirea úi stoarcerea unturii din slănină) mărunĠite.
S.P. Săvoiu, Op. cit., p. 228.
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úi păpărada fără culeúie nu era capace să astupe cele 8 guri” ale familiei.
Se pleca la muncă cu „un dărăbuĠiu de culeúie cu una ceapă serată (câte o
ceapă serată úi bătută bine – cu câte o felie de culeúie rece)” iar seara
sperau să mănânce „culeúie caldă lângă lapte ori lângă păpăradă”. Urmează un alt an dificil úi secetos în care Săvoiu deplânge soarta familiei:
„Acu nu mai avem mai mult nici lapte seau untu úi acase decâtu vreo
câteva duzine de galini úi grădina de legumi”. Serviciile oferite răúinărenilor de către tatăl său aduc bunăstarea în casă, cămările „gemând de
coúuri pline de farină, carne afumată, „úiuúele” úi alte produse de nutremântu”. La data de 11 octombrie 1834, de ziua lui Sava (împlinea 16 ani)
tatăl organizează o petrecere (la care au participat mai mulĠi localnici),
spre uimirea copiilor. „La foc fierbia oalele ca la ospăĠiu, pe când noi
abea ne putemu nutri cu mămăligă rece úi cu ceapă ei mânca verze prăgite
cu uloiu, pesce seratu ori pesci pestrăvi, úi bea vinul úi vinarsul îndulcitu
cu miere. Cena era gata úi measa încărcată cu cele ce a dat Dumnezeu,
fără să útie cei din case de zemurile din tindă”. Mama biografului începu
„a frige úi fierbe pescii cei próspeĠi” în timp ce copiii „ne certam la blidul
cu fasole úi culeúia caldă”. La sfârúitul anului 1834, în urma colindelor de
Crăciun de la Răúinari, au primit „colaci cu cârnaĠi seau henchleúie1 dein
aluatu cu lapte úi untu” úi „rachiu îndulcit cu miere”2.
La data la care Sava Popovici era dus la ùcoala grănicerească din
Veútem (în anul 1835), înainte de plecarea din Sadu au fost luate în
desagi următoarele alimente necesare pentru consum pe drum dar úi
destinate învăĠătorului din Veútem, Ioan Coman: „un borcan de miere
lămurită3, un foale4 cu brânză de oaie, o corfă5 cu ouă, colaci cu carne de
porc afumată úi un dărab6 mare de lardu7 proaspătă”8. Ajungând la
gospodăria celor care urmau a fi gazdele lui Sava în perioada desfăúurării
cursurilor úcolare (familie de jeleri9), Candin úi Lina10, fiind seara târziu li
se pregăteúte – la repezeală – cina (foto 2). „Se face focul úi se pune
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Hencleú, plăcintă realizată, prin coacere, din aluat dospit, lapte, unt úi smântână. Denumirea úi
modul de preparare au fost preluate de la úaúi.
S.P. Săvoiu, Op. cit., p. 231, 368, 412, 416, 426, 446 úi 447.
Limpezită, sedimentată după separea de fagure.
Sac din piele de oaie sau stomac de vită, în care se înmagazinează, de regulă, brânza; burduf.
Coú de dimensiuni mici, confecĠionat din nuiele împletite, paner.
Bucată mai mare.
Urdă.
S.P. Săvoiu, Op. cit., p. 453.
ğărani fără pământ, care munceau cu ziua pe pământurile grănicerilor; zilieri.
Hipocoristic al numelui de botez Elena.
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căldarea1 pentru a face coleúe2 úi într-aceia nu pregetă a se sui úi a face
dihorul peste bietele găini”. Este invitat úi grănicerul Cruceanu (cunoútinĠa preotului din Sadu) care aduce „două plosce: una cu coniac, iar alta
cu vin din a sua pivniĠă… din care gustară până ce se făcu… cocoúiul
fript, după mămăliga cu lapte, apoi mai scoase úi taica din a sa merinde,
ce luase cu sine dein Sadu, úi aúa se aranjară o cină popească ce dură până
după miază-noapte”3.
A doua zi a urmat prezentarea úcolarului Sava la învăĠătorul Ioan
Coman, care i-a ospătat cu „un prânziu gras”. Din discuĠiile purtate cu
învăĠătorul, Săvoiu află despre „vânarea mihalĠilor, care e cel mai interesant vânat în Râul Sabiului4, apoi mai amintire úi despre vânatul
peúcilor cu mregia5 cea mare în râu, úi cu rociul6 prin Tocile úi Serata7”.
Prepararea peútilor asigura hrana „úi de cena seau de prandiu, după
împrejureri, – apoi a frige seau a coace ori fierbe pesci nu se cere atâta
útiinĠe ca la găluúcele de lardu seau alte fierturi zemoase”. Copiii
veútemenilor se desfătau prinzând peúti din Cibin în cantităĠi mari. Dar, să
lăsăm biograful să-úi depene amintirile: „mă supăra foarte tare, mai cu
seamă cându vedeam pe ai mei amici că se hrănea cu una seau două
vârúi8, – foră ca să se trudească atâta ca mine, le aronca după apusul
soarelui supt oarecare redăcină în Ġiermuru râului úi demanieĠia abia o
trage afare încărcată de pesci”9.
Totodată, Săvoiu pomeneúte băutura numită „graúpă (vinars de
trevere), cea tare, ce o fierb veútemenii după stoarcerea vinului”10.
Biograful relatează despre vizita învăĠătorului său de la Râu Sadului la
gazda lui din Veútem, aceasta „ocupându-se cu cina de la foc. După cina
cea frugală (învăĠătorul, n.a.) îmi dărui o parte din puiu fript din merindea
sa de drum úi după ce gustai úi ceva vinars, căpătând curaj mă lăsai în
vorbe cu sus numitul dascăl”. Deoarece gazda avea mult de lucru la câmp
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Ceaunul pentru mămăligă.
Mămăligă.
S.P. Săvoiu, Op. cit., p. 457.
Cibinul.
Mreajă, unealtă de pescuit de forma unei plase cu ochiuri mici, utilizată la prins peúte în ape
relativ line.
Altă unealtă de pescuit, confecĠionată din plasă.
Două pâraie aflate pe teritoriul satului Veútem.
Unealtă de pescuit în formă de sac alungit, cu gura răsfrântă înăuntru ca o pâlnie, confecĠionată
din nuiele,
S.P. Săvoiu, Op. cit., p. 459-460, 485, 487 úi 488.
Idem, p. 471.
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úi nu reuúea să pregătească mâncare caldă, Sava se plânge de faptul că
„abia Dumineca pociu mânca úi eu ceva călduĠiu úi úi atunci numa după
buna voinĠă a gazdei mele care găteúce însăúi de prânziu – căci preste
săptămână nu stă nime să fiarbă având de lucru úi eu nu sunt harnicu a-mi
face mai mult ca mămăligă cu păpăradă”. Despre cele mai utilizate
alimente povesteúte la o supărare: „lăsând blidulu cu laptele pe masă úi
mămăliga rece pe cârpătoru1 mi luoaiu o felie de pâne din naprocinu sau
colacul de la parastasulu celu ultimu úi adunându-mi hărtiile ieúii” apoi
„abia trasu úi’npinsu mă apropiai de blidul cu laptele dulce, sau la crateĠia
cu păpărada”2.
La úase săptămâni de la începerea cursurilor Sava se va întoarce la
Sadu pentru a aduce altoii necesari grădinii de pomi ai úcolii grănicereúti
din Veútem, constând în: „cirese grase, pere vărateci úi de cele regeúti,
mere curcubetoase3 care trec peste un fontú4 de Viena unulu, – nuci mari
ca ouăle de găină”. După vacanĠa de Paúti, Săvoiu aduce învăĠătorului
următoarele daruri: „unu vasu cu miere lamure úi unu foliúioru cu brânze”. Munca desfăúurată la câmp era istovitoare iar hrana destul de puĠină.
„Mergând dimineaĠa la 6 ore cu carul úi plugul for de merinde úi abia
aproape de miazezi vedem pre cineva aducându-mi nisce lături”. Altă
hrană consta în „un pumn de culeúie rece… cu nisce lapte sarbădu5”6.
După ce a renunĠat la úcoala din Veútem, Săvoiu îúi va ajuta părinĠii
la gospodărie. Pasiunea lui pentru pescuit îl determină să prindă din râul
Sadu „păstrăvi, …mrene úi gemne, sglăvoci úi bârlugi” pe care mama sa
îi va pregăti, spre deliciul fraĠilor úi surorilor care „se satură de fasole
verde úi castraveĠi muraĠi” úi „culeúie cu fasole”. Una dintre surorile sale,
Elena, va merge pe munte „la băciuitu, la luarea brânzeloru de la oi că
cele de la vaci se află în 7 burdufi de óe, îndesaĠi úi aúezaĠi în celariul7
stânei dein Prejba”8. În anul 1838, se înscrie spre a urma cursurile úcolii
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Fund de lemn (dreptunghiular sau rotund) utilizat pentru răsturnarea mămăligii, tocarea
zarzavaturilor, porĠionarea cărnii etc.
S.P. Săvoiu, Op. cit., p. 472-473 úi 474-475.
De dimensiuni mari, comparabile cu ale curcubetei (un soi de dovleac).
Unitate de măsură a greutăĠii, utilizată în trecut în Imperiul Habsburgic, echivalentă cu 500 g.
Lapte acru, iaurt.
S.P. Săvoiu, Op. cit., p. 478, 486, 554, 564 úi 579.
Cămară, încăpere a stânii unde se depozitează brânzeturile.
Idem, p. 628, 631, 632 úi 633.
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normale maghiare din Sibiu. La plecarea din Sadu, tătăl memorialistului
Sava, va lua următoarele produse: „un butoiaúiu de păstrăvi, părechi de
pui, corfe de ouă, smăntână úi unt proaspetu” úi câteva „copuri1 de miere
curse dein faguri”. La o venire acasă, Sava aduce în dar familiei turtă
dulce2.
După o vacanĠă petrecută la Sadu, în anul 1841, la întoarcerea la
Sibiu (unde urma cursurile Institutului Terezian) Sava Popovici transportă „o corfă cu ouă úi un vas cu smântână”3. În preajma sărbătorilor de
Crăciun speră să vină pe la el sora sa NuĠa4 care să-i „aducă vre-un
hencleúiu” úi „carne de vită de care nu se află pe sate”5.
Descriind locurile natale, Săvoiu prezintă astfel înfăĠiúarea sădenilor,
în 1844: „oameni tineri úi bătrâni aúa de bine nutriĠi la faĠă úi dezvoltaĠi la
corp”. Referitor la alimentele utilizate de el, precizează că „aerul cel de
munte… îmi îndulci mâncările cele simple”6. Tot în acel an îi face o
vizită cumnatului său care avea în bătătură „reaĠie, cocoúi úi găini”, la
prânz masa fiind „încărcată de fierturi, fripturi, copturi plăcinte umplute
úi coapte sub Ġest – pui copĠi úi fripĠi acopereau masa úi vinul se aducea cu
vadra” iar „cena a fost grasă. Cheful úi voia cea bună” au continuat „până
de către ziuă úi în acest timp am încheiat ospăĠul dulcelui cel lung intrând
în postul Crăciunului”. Pentru a realiza astfel de festinuri „cei care
aúterneau masa, aduceau sacrificiile cele mari” încât memorialistul se
simte obligat „a cumpăra o cupă – două de vin, sau a plăti barem
materialul prânzului sau al cenei” 7.
O masă servită acasă, la Sadu, alături de tatăl său, a fost alcătuită din
următoarele feluri: „mămăligă cu lapte, tocană piperată úi friptură cu
salată” alături de băuturile cele mai utilizate, „rachiu úi vin”8.
Despre hrana obiúnuită în gospodăriile Ġărăneúti, se specifică
următoarele: „în sate… prânzul sau cena sătească din mămăligă cu lapte
úi brânză, ici colea câte un castronu seau crateiĠă măriúoară plină de
tocană seau de păpăradă (ouă strapaĠiate9) cu burlincaú1 sau carne cu
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Cop, măsură de capacitate de aproape un litru; vas având acest volum.
S.P. Săvoiu, Op. cit., p. 584 úi 632.
Idem, p. 719.
Hipocoristic al numelui de botez Ana ([A]nuġa).
S.P. Săvoiu, Op. cit., tom 2, p. 168.
Idem, p. 179 úi 180
Ibidem, p. 229, 230, 232 úi 247.
Ibidem, tom 1, p. 650.
Bătute.
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slăninuĠă laolaltă afumată úi proaspătă” alături de „vinars de prune sau
vin” reprezentau felurile cele mai des utilizate2.
O cină a anului 1849 s-a desfăúurat astfel: „se aduse moare3 úi varză
úi ne trânti o mămăligă Ġapănă4 pe masă, de care s-ar fi speriat toată lumea
neromână numai noi nu, cu toate că pâinea cea mare ca Ġestu o păpasem.
Cenând mămăliga cu moare úi varză seau curechi” toĠi ai mesei se declară
satisfăcuĠi. O altă cină din acelaúi an începe cu pregătirea a „o cinzeacă
de vinarsu” din care se serviră mesenii „până se făcu culeúia úi se fripse
coastele de porcu afumate” úi se aduse „curechiul acru”. După ce s-a
consumat „culeúia úi curechiul cu carne de porcu” („mascuru”)5, a fost
adusă úi „plosca cu vinul”6.
Anul 1882 îi permite să facă o vizită scurtă acasă, prilej cu care se
deplasează úi la Râu Sadului, în data de 16 septembrie. Ia cu el sorturi din
„vinurile comunei Sadu” care „nu erau de lepădat”, „prescure făcute de
lelea Stana” apoi „loarăm încă úi extracte de pastramă francesă, lângă cele
10 litre de vin bun, căci de lăpturi úi brânze nu duce lipsă cei dela munte”.
Seara, la Râul Sadului, va fi cazat úi va servi masa la preotul Emanoil
Maniu. „Mămăliga pe carea o numesc râurenii coleúie – nu lipsea la tocana
de carne gustoasă de la berbecii munteneúti îngrăúaĠi la munte cu nutrement
firescu din ierburile cele aromate de care sunt destul de’nnavutăĠiĠi CarpaĠii
noútri”. A doua zi fiind duminică se desfăúură Sfânta Liturghie apoi se
servi prânzul tot la preotul local. Iată ce spune memorialistul: „Prânzirăm
păstrăvi fierĠi úi fripĠi úi beurăm otcă7 de prune úi vin”8.
În anul 1888, în preajma sărbătorii de „sfânta Mărie Mare” – înainte
de a merge în localitatea Sadu (grav afectată de un puternic incendiu care
a transformat în cenuúă mai mult de 80 de gospodării) pentru a acorda un
ajutor în bani consătenilor – Săvoiu se aprovizionează de la Sibiu cu
următoarele produse: „pâine, vin úi carne, cafea crudă, zahăr, ceai rusesc,
rostopcin9 úi lămâi”10. Acestea vor fi utilizate pentru consumul propriu úi
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Diminutiv de la burlinc, purcel de peste úase luni.
S.P. Săvoiu, Op. cit., tom 2, p. 248.
Zeamă de varză murată.
Mare, robustă.
Vier castrat.
S.P. Săvoiu, Op. cit., p. 253, 644-645.
ğuică de tărie mică.
S.P.Săvoiu, Op. cit., tom 31, p. 393, 395, 409.
Probabil, produs realizat din planta medicinală numită rostopască (Chelidonium majus).
S.P. Săvoiu, Op. cit., tom 37, p. 336.

107

al rudelor – în principal – dar úi pentru masa festivă (petrecerea) organizată în Sadu. După consumarea hranei (nefiind specificate felurile de
mâncare servite), participanĠii vor stropi din belúug alimentele cu vinul
cumpărat de preotul militar Săvoiu. Acesta descrie astfel desfăúurarea
petrecerii: mesenii „se aruncară spre corfa cu pocalele úi la butea cu vinul
care îi aútepta cu pipa1 în bortă… Focarii (pompierii, n.a.) nu mai încetau
a stinge focul setei cu vinul ce curgea din butea cea de 10 vedre
ardeleneúti2 până mai curgea ceva din pipă”3.
Tot în localitatea Sadu se va desfăúura, în aceeaúi perioadă, o masă
la iarbă verde aceasta fiind pregătită de familia preotului local. După ce a
fost făcut focul s-a pregătit „carne de berbec, tăiată în fleici subĠiri, trase
în frigare de lemn úi fripte la flacăra focului”. Apoi s-a băut „vin … din
plosca de mai multe litre4” încât, după o perioadă mai lungă „nu mai
útiam ce-am mâncat úi am băut”5.
De real interes este úi o masă servită la 31 august 1888, la o
ospătărie din Braúov, unde Sava a consumat „o ciorbă acriúoară úi vreo
cinci raci măriúori”6.
Concluzii:
– hrana omului de rând, în secolul al XIX – lea, era destul de săracă,
neexistând o mare varietate a felurilor de mâncare;
– produsele utilizate la prepararea mâncărurilor erau cele realizate în
propriile gospodării sau cele oferite de natură; foarte rar se cumpărau
produse de la oraú;
– chiar dacă hrana nu avea o mare varietate, Ġăranii erau sănătoúi,
útiind să combine produsele deĠinute încât să beneficieze de toate
principiile alimentare de bază, necesare organismului; locuitorii reuúeau
să Ġină úi posturile, în perioadele stabilite de calendarul bisericesc, fapt
care le menĠinea starea de sănătate;
– bogăĠia úi varietatea hranei depindeau de modul de manifestare a
climei, de starea de sănătate a animalelor de muncă dar úi de starea
materială úi poziĠia socială a familiilor;
– opera lui Sava Popovici Săvoiu, chiar dacă nu prezintă importanĠă
deosebită din punct de vedere literar, este o bogată sursă de date, fapte,
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Robinet, confecĠionat din lemn, utilizat la butoaie.
Vadra (veadra), unitate de măsură pentru volumul lichidelor, echivalentă cu 10 l.
S.P. Săvoiu, Op. cit., p. 338 úi 344.
Unitate de măsură pentru volum utilizată în zonă, echivalentă cu litrul.
S.P. Săvoiu, Op. cit., p. 351-353.
Idem, p. 356.
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întâmplări, prezentări de personalităĠi ale timpului, descrieri ale modului
de viaĠă, obiceiurilor, portului, sărbătorilor religioase, localităĠilor din Ġară
úi alte zone europene etc., informaĠii care pot fi utilizate de diverúi
cercetători din domenii variate úi care pot contribui la clarificarea úi
întregirea unor problematici în multe domenii.

Bibliografie
1. Popovici-Săvoiu, Sava, Biografia capelanului milităresc Sava
Popovici Săvoiu, manuscris, tomurile 1, 2, 31 úi 37, aflată la Arhivele
NaĠionale, DirecĠia Sibiu
2. Sofronie, Mihai, Un manuscris transilvănean din secolul al XIX-lea.
„Biografia capelanului milităresc Sava Popovici – Săvoiu” (18181906), în Studii úi comunicări. Muzeul Brukenthal, 14, Sibiu, 1969

Foto 1. Sava Popovici Săvoiu. Autoportret.
109

Foto 2. Filă din manuscris, tom 1, cina de la Veútem din anul 1835.
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Alimente ·i alimentaµie, mâncare ·i obiceiuri
culinare la Chilioara (judeµul S³laj)
dr. Camelia BURGHELE

Food and Feeding, Meals and Eating Habits
in Chilioara (S³laj County)
Abstract
In the traditional Romanian village, eating represents a complexity of
norms which have a series of repercussions on the way people relate to their day
to day life and to that which is sacred, to tradition and to modernity, to work and
rest.
Beyond the social aspects of sharing a meal – food anthropology provides
an overview of the traditional culture of feeding.
During our meetings in the field, the villagers in Chilioara (especially
women) told us about simple, day to day foods (due to the pressure of
agricultural work but also to a degree of poverty) and about ceremonial and
ritual cooking. At weddings, food was far more diverse; Sundays and holy days
were special because they prepared cooked meat; in return, special food was
essential for religious fasts; also, there were simple foods which were cooked for
workers or storytelling visits.
The peasants in Chilioara did not complain that they did not have enough
or a great variety of food: on the contrary, they reminded us about the healing
powers of fasting (beyond its symbolic and moral value) and of simple food,
including the fact that food was far healthier in the past than it is now.

În multe analize – din perspectivă antropologică – ale actului alimentar este reliefată ideea că între mentalitatea tradiĠională úi alimentaĠie
există o interconectare care fundamentează chiar úi un profil identitar
naĠional. Mărturiile despre felul alimentaĠiei úi modalităĠile în care este
satisfăcută configurează o veritabilă „literatură gastronomică”, despre
care s-a spus că este „grăitoare poate mai mult decât lăsăm să se vadă,
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despre firea noastră”1 (observaĠie ce aparĠine unor cărturari moldoveni,
dar valabilă pentru toată literatura gastronomică). Altfel spus, gastronomia este emblematică pentru profilul identitar úi pentru conduita
personală úi socială.
Constanta oricărei analize (iar aici trebuie neapărat citat demersul
etnologic remarcabil al Ofeliei Văduva referitor la alimentaĠia românească2) este aceea a receptării, în multe cazuri, a alimentului în ipostaza
sa spirituală úi chiar sacrală. Multe dintre alimente sunt asociate unei
sacralităĠi intrinseci care poate conecta lumea de aici cu lumea de dincolo
sau poate garda omul în cele mai importante dintre ipostazele vieĠii lui.
Se consideră că „dacă astăzi hrana se apreciază úi se măsoară în cantitatea
de calorii pe care le conĠine, în raporturi pur numerice între glucide,
lipide sau grăsimi, în culturile tradiĠionale criteriile de selecĠie úi preferinĠele gastronomice erau, înainte de toate, de ordin spiritual”3; analog, o
apreciere din perspectiva unui bun cunoscător atât al alimentaĠiei tradiĠionale, cât úi a celei moderne, susĠine că „atât de discutata úi contestata
originalitate a gastronomiei rustice de la noi e neîndoielnică, atât prin
unicitatea aproape stranie a unor bucate vechi (rămase însă fierbinĠi, pe
plita contemporană), cât úi prin legătura permanentă a mâncărurilor
româneúti, a meselor, a felului de a găti, de a mânca, de a oferi, cu forĠe
superioare úi divine”4.
Ansamblul cultural al hranei úi al gătitului, construit deseori la
nivelul reĠetelor culinare, proprii fiecărei zone sau grup triplu definit –
social, cultural úi etnic – fundamentează competent un anume profil
etnologic. „Parte integrantă a modelelor specifice unei culturi, practicile,
tehnicile, simbolurile, obiceiurile legate de procurarea, prepararea úi
consumarea hranei se dovedesc a fi repere utile în cunoaúterea specificului cultural úi în conturarea identităĠii, punându-úi chiar amprenta pe
detaúarea unui specific naĠional (...). Este bine cunoscut faptul că
specificul alimentar, cu forĠa lui particularizatoare, face parte din tezaurul
de cultură propriu fiecărui grup etnic, datorită multiplelor úi diverselor
implicaĠii úi funcĠii în cultura unui grup”5. Se crede chiar că „hrana
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Mircea Zaciu – PrefaĠa la Mihail Kogălniceanu, Costache Negruzzi – 200 de reĠete cercate de
bucate, prăjituri úi alte trebi gospodăreúti, Cluj Napoca, 1973, p. 18
Ofelia Văduva – Paúi spre sacru. Din etnologia alimentaĠiei româneúti, Bucureúti, 1996
Ivan Evseev – Enciclopedia semnelor úi simbolurilor culturale, Timiúoara, 1999, p. 31
Radu Anton Roman – Un precursor, prefaĠa la Mihai Lupescu – Din bucătăria Ġăranului român,
Bucureúti, 2000, p. 5
Ofelia Văduva – op. cit., p. 7
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obiúnuită a unei etnii sau a unui grup social coerent este considerată
hrana adevărată, mâncarea străinilor e antihrană”1.
Uneori, cantitatea de hrană sau calitatea úi diversitatea acesteia pot
da indicii nu doar despre structura etnică úi specificul preferinĠelor pentru
mâncare ale fiecărei etnii, dar úi despre mentalitatea colectivă sau despre
orizontul cultural al grupului, pentru că „reflectând condiĠiile istorice úi
economice, precum úi valorile sociale úi culturale, procesele culinare nu
sunt nici identice, nici omoloage de la o societate la alta2.
Această ipostază este una dintre cele în care alimentele configurează
un cod cultural, úi funcĠionează ca atare, vehiculând „un stoc de informaĠii la care membrii unui grup social fac apel pentru a formula mesaje”3.
Mesajul formulat prin codul alimentar, în calitatea sa de cod cultural este
acela al apartenenĠei la o anumită cultură, de manifestare a unei anumite
identităĠi.
Concluzia Ofeliei Văduva în excursul ei prin etnologia alimentaĠiei
româneúti, aceea că „alimentaĠia deĠine, poate mai bine ca alte domenii
ale culturii populare, forĠa de conservare a permanenĠelor prin perpetuarea unor obiceiuri (sau doar a unor secvenĠe) ce traduc în limbaj propriu
credinĠe, practici úi simboluri de mare vechime, specifice grupului social,
conferindu-i trăsături identitare”4 pare a fi probată úi de „felia de viaĠă” a
comunităĠii săteúti multietnice din Hida – Sălaj, în care marca identitară a
unui grup se clădeúte, în interiorul unei societăĠi multiculturale, úi prin recursul la tehnicile aferente preparării hranei sau la retorica actului culinar.
Este cunoscut faptul că societatea de tip tradiĠional conservă într-o
mare măsură tipare ale pietăĠii populare, manifestate plenar la nivelul
unei religii trăite, nu întotdeauna perfect identificabilă cu învăĠătura dată
de dogmele bisericii, dar străbătură de o mare fervoare. Într-un astfel de
context pietal, „Ġinerea” posturilor atestă un grad înalt al acestei religiozităĠi asumate interior, mai ales că încălcarea unui asemenea precept
creútin atrage după sine, în conútiinĠa religioasă a maselor, pedepse dintre
cele mai grave din partea divinităĠii.
Cu precădere în perioadele de post, dar úi în restul zilelor, se
consumau mari cantităĠi de cartofi úi fasole; fasolea, cu par sau fără par
(cu viĠă sau fără viĠă) se cultiva fie în grădinile de legume, fie printre
1
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úirele de porumb. Atât timp cât în grădinî era fasole verde, practic ciorba
de fasole nu lipsea din hrana aproape zilnică; toamna úi iarna se
consumau, însă, cantităĠi mari de fasole uscată, boabe, fie albă fie tărcată,
fie în ciorbe, fie scăzută. Cartofii se cultivau fie în grădina de zarzavat de
lângă casă, pentru a fi mai uúor de recoltat pentru hrana zilnică, fie pe
loturi din afara gospodăriei, alese cu grijă pentru codiĠiile de sol pe care
această cultură le reclama. Cartofii se depozitau, apoi, împreună cu varza,
morcovii úi sfecla roúie în beciuri sau pivniĠe.
Femeile găteau în perioadele de post ciorbe úi mâncăruri scăzute:
„no, ce faceam, fĂceam zamă dă păsulă verde când iera, când nu, dă
păsulă uscată, úi zamă dă hiribe. Apoi mai făceam úi mămăligă de hiribe.
Fierbeam bine cartofii úi-i zdrobeam. Câte unii aveau zdrobalău dân ala,
mare, cu picioare, ca un fel de scaun dă lăut, da noi nu aveam numa unu
mic, ori le zdrobeam cu furculiĠa; úi prăjeam în cratiĠa cea de tuci o ceapă
mare, în oloi, cu multă poprică roúie, dulce, úi sare, úi le amestecam úi
făceam, aúa mămăligă dă hiribe; era tare bună cu morături, cu pepeni ori
cu curechi morat. Tot în post făceam laúte: făceam aluat, ca cel de
pătură, de tăieĠei, dar fără ou, úi-l întindeam tare cu sucitoarea pe lopitău
úi apoi puneam câte on vârf de lingură de silvoiz aúe, pă úire; după aia
puneam iară o foaie de aluat pă deasupra úi apăsam bine în jurul
silvoizului úi dupa aia tăiam cu cuĠitu úi ieúeau pătrăĠele mai mari, cu
dulceaĠa în mijloc. Le fierbeam úi după ce le strecuram le puneam în
pesmet prăjit úi ierau tare bune”1. Tot de post se mai găteau úi ciuperci, în
special hribe, copite, oiúte sau ghebe, dar úi bureĠi de prun, galbeni sau
creasta cocoúului. Ciupercile se adăugau într-o tocăniĠă consistentă de
legume, úi astfel se gătea topala de bureĠi.
Denumite piroúte, păpuúoi, keoaúte, boace, găluúte, cu păsat, cu orez
sau cu amestecul celor două, sarmalele erau o mâncare ce se consuma
mult în zonă. În zilele de post, se făceau sarmale de post, unse doar cu
ulei, gustul bun fiind dat de ceapa prăjită úi de condimente; altfel, sarmalele se făceau cu carne, mai ales cu carne afumată, tăiată în bucăĠele
mărunte.
Apoi, se consumau multe legume: în satele de la poalele MunĠilor
Meseú se cultivau, la începutul sec. XIX doar pruni, dar spre sfârúitul
acestui secol zona începe să se profileze puternic ca o zonă pomicolă úi
încep să apară livezi întinse cu meri (parmen auriu, batul, ionatan).
Merele úi perele pădureĠe se foloseau la preparatul oĠetului, sau se
1
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consumau, dar numai după ce erau lăsate în fân o vreme úi se transformau
în mere motove úi pere mălăieĠe. Merele altoite, perele, prunele bistriĠe úi
mai rar piersicile se consumau fie crude, fie uscate, fie sub forma unor
compoturi. Din prune, femeile făceau magiun, care era apoi folosit toată
iarna, cu aluaturi de diverse tipuri. Fructele uscate erau preĠuite în
perioadele de post, când fie că se consumau cu pâine sau mămăligă, fie
erau fierte în apă (chisăliĠă). Legumele se păstrau peste iarnă crude, în
măsura în care rezistau, sau erau preparate sub formă de murături (mai
ales varza, fie jiluită, cu care se umpleau ardei, fie sub formă de căpăĠâni
sau broazbe, în butoaie, dar úi castraveĠii).
Carnea se consuma în cantităĠi reduse, úi numai în zilele de dulce,
înafara posturilor. Se gătea cu carne mai ales duminica: „duminica
făceam úi mai facem úi acuma supă pe găină (leveúe de găină, tomaci ori
zupă, cum i se spune în alte părĠi), cu morcovi úi cu zarzavaturi multe, iar
carnea din supă o prăjim úi o servim cu cartofi”1. Aceasta era, practic, cea
mai festivă úi mai consistentă masă a săptămânii, care se servea după
venirea de la biserică. Cei mai mulĠi credincioúi nu mănâncă înainte de
Sfânta Liturghie, dat fiind faptul că mulĠi se spovedesc úi se cuminecă cu
această ocazie, iar după venirea de la biserică, duminica, toată familia se
aúeza la masă. Cu carne se gătea úi la sărbători, atunci când unele feluri de
mâncare se găteau în cuptorul de copt pâine, pentru a fi úi mai gustoase.
Pentru că fiecare gospodărie avea cel puĠin o vacă (la atât se limitau
famiiile mai sărace, iar proprietatea asupra unei vite era, într-o oarecare
măsură, dovada unui trai decent: familia avea úi un animal bun pentru
munca de la câmp, dar úi un mijloc alimentar de subzistenĠă), în gospodăria Ġărănească se consumau multe lactate. Laptele se consuma fiert, fie
că era de vacă sau bivoliĠă, dimineaĠa sau seara, gol sau cu mălai. Femeile
puneau însă lapte la prins, úi făceau fie sămătiúe (lapte acru), fie groútior
(smântână), fie scoacă (brânză de vacă). În zonele unde se creúteau oi, se
consuma caú úi multă brânză, numită brânză ustoroaie. Se făceau plăcinte
cu această brânză, dar cel mai des era presărată pe mămăligă sau se
consuma cu pâine, ceapă úi slănină, formulă în care asigura hrana, de cele
mai multe ori, úi la munca câmpului.
Alte produse de origine animală aflate la mare preĠ erau úi ouăle de
găină. Consumate fierte sau prăjite, ouăle completau alimentaĠia tradiĠională sau erau folosite la diverse aluaturi. Spre primăvară, ouăle de găină,
raĠă, curcă sau gâscă erau adunate de gospodine, pentru că acum era
1

Livia Fărcaú, Biuúa – Sălaj

115

momentul în care se puneau cloútile: „vedeam că este câte o găină care
vrea să clocească úi o puneam de cloúcă. Puneam sub ea douăzeci dă ouă
úi îi făceam cuibar de paie, într-o ladă, ori în lada dă lemne dă la sobă. Da
era greu cu puii, că nu scotea mulĠi, úi trebuia să ai mare grijă de ei, să
nu-i ciocănească, să nu le fie foame ori frig”1.
Aúadar, pentru satul tradiĠional românesc, actul culinar presupune o
complexitate de norme care au avut numeroase repercusiuni în felul în
care oamenii se raportau la cotidian úi la sacru, la tradiĠional úi modern, la
muncă úi odihnă. Antropologia alimentaĠiei presupune, dincolo de latura
socială úi dimensiunea comunitară a „statului la masă”, úi o viziune
asupra alimentaĠiei proprie culturii tradiĠionale.
Concret, sătenii din Chilioara – Sălaj (úi mai ales femeile) povestesc
– în incursiunile pe care le-am făcut pe teren, în sat – despre mâncărurile
simple, cotidiene (determinate nu doar de lipsa timpului pentru prepararea hranei în condiĠiile în care cea mai mare parte a zilei era ocupată cu
munca la câmp, ci úi dintr-o anume stare de sărăcie) dar úi despre alimentaĠia ceremonială sau rituală. La nuntă, mâncarea era mult mai diversificată; duminicile sau sărbătorile erau marcate de faptul că se gătea cu
carne; în schimb, mâncarea de post era în prim plan pe tot parcursul postului; de asemenea, erau mâncăruri simple care se făceau la habe sau la
clacă.
ğăranii din Chilioara nu se plâng însă niciodată de faptul că alimentele nu ar fi fost suficiente sau că alimentaĠia nu ar fi fost suficient de
diversificată, ci, din contră, amintesc mereu despre capacitatea curativă a
mâncării de post (dincolo de valoare ei simbolică úi morală) sau a mâncării simple úi, mai ales, despre faptul că sistemul alimentar era unul mult
mai sănătos decât cel actual.
InformaĠiile preluate de la bătrânii satului sunt mărturii cu mare
valoare etnologică:
Nu făceam pită, ce făceam mălai, făcut-am bugăt, că aveam cuptor
la casă úi coceam mălai în cuptor. Pă frunze de curechi ori pă pănuúi de
mălai. Ne strânjeam toamna, când dăsfăcam mălaiu, câte on bot de-ala
de pănuúi úi iarna le foloseam că coceam mălaiu pă iele. Le puneam
acolo, în podu coteĠului, să le avem pă iarnă, nu cred că nu úi amu mai
am úi io în podu coteĠului o doi pănuúi...2

1
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Grăul de sămânĠă îl lăsam pă toamnă, ala nu să ducea la moară, ce
să întindea pă pod ori să punea în hâmbar, cine avea, úi ala nu să
măcina, ci să lăsa pântru sămănat. Grâul normal îl duceam la moară, la
piatră, ca fărina de mălai, úi acolo, dân ala făceam pită, o pită mai
neagră, aúe cum îi amu pita neagră. Da era aúe de dulce úi de bună...
tuloi Doamne, ce bună era, mai ales atunci când o coceam úi era încă
caldă! Gozu îl dădeam la găini. Să alegea foarte frumos grâul. Ala care
era clasa a doua merjea la piatră úi ala mândru rămânea de sămănat.
Cerneam fărina de la piatră cu sâtă deasă, da tare deasă úi făceam pită,
cum am zâs.
Sucitura o făceam dân grău mai bun, dă prima clasă. Din ala de
clasa a doua să făcea numa pită, că nu era aúe de alb. Pita o coceam în
cuptor. TărâĠele le dădeam la porci úi la vaci. Io am avut cuptor mare úi
bun, făceam în el pită. ùi sucitura u-am făcut aci pântru nuntă la pruncii
aciie mai mari când s-o căsătorit.1
Postu o fost post. Nu era danĠ úi bătrânii fierbeau vasele cu leúie să
nu fie cu dă dulce pă ele. Până la Paúti nu mâncam clisă ori carne... mai
mâncam, poate, câte on pic de lapte, da carne úi clisă, nu. Nici nu am
avut clisă atunci, că dacă o fost o bucată, o Ġânut-o să fie la Paúti, la
sarmale. Mâncarea aceie o fost mai sănătoasă. Făceam în tătă dimineaĠa
mămăligă.... mai puneam câteodată, după ce tăieam porcu, câte o
jumărucă de clisă, da altfel era numa goală, ori cu lapte.2
O, când tăiam porcu, eram aúa de bucuroúi... Tocam carne, da nu
cu maúină, ci pă on boc, o mânânĠălam. Le tocam cărnurile cu o săcuriĠă.
Făceam cârnaĠ. Spălam maĠele cu sare úi cu pănuúi úi cu grăunĠe. Le
întorceam úi le spălam bine, da amu le cumpărăm úi parcă nu îs aúe dă
bune. Le spălam, le rădeam úi erau bune la cârnaĠ. Slănina o săram úi o
puneam coale su pat, în covată, două săptămâni. La săptămâna o
întorceam úi la două săptămâni o duceam la afumat. Carnea ori o
afumam, ori o săram. 3
De mâncare, la Crăciun, făceam piroúte cu curechi morat cu riúcaú,
că în rest făceam numa cu păsat úi băgam picior afumat în mijlocu lor úi
erau tare bune. ùi frigeam carne de porc, mai ales coaste úi aveam
slănină úi cârnaĠ úi aceie era cina. ùi colac cu silvoiĠ úi cu brânză, da nu
prăjituri, ce coptături. ùi pită numa atunci făcea din fărină, în rest, numa
1
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mălai. În rest, pătură stoarsă, cartofi úi păsulă. ùi porcu era mic, că nu
aveau atunci porci mari. 1
Laptele din ziua amăsuratului era tăt a păcurarilor úi îl făceau caú.
Tătă lumea făcea caú din laptele dă oaie. Caúul îl puneam în toc. Tocul
era făcut din lemn, cu capac, úi avea úorub, adică capac cu filet care
strângea bine, bine, brânza. Brânza trebuia strânsă ca să steie mult, să se
stoarcă zăru. Când tiem porcu, luam ptiúca, stomacu ala, o goleam úi o
spălam úi luam, cu sare, foiĠa aia de dinăuntru, după ptiúcă, úi o frecam
cu sare bine, bine, úi o acăĠam la grindă, să se uúte aúe, cu sarea.
Primăvara îl puneam în oĠet úi luam câte un pic din el úi aúe închegam
laptele de oaie cu cheag de la porc.
Laptele de oaie să ia úi să strecoară, să punea cheagu ala în laptele
crud, adus cu ciubăru de lemn úi cu rudele, că era tare greu ciubăru. Să
lăsa până să închega bine, că dacă cheagu era bun să închega mai
repede; încălzeam on pic de lapte într-o oală, Ġâpam cheagu păstă el úi îl
aruncam după aceie păstă tăt laptele úi aúe să închega tăt laptele. Când
să închega tăt laptele, îl tăia úi să strângea zăru până când să scurgea
bine. ùi îl puneam în străiĠi, Ġăsute în război, că nu era atunci tifon úi-l
strecuram úi-l storceam până să usca bine úi după aia îl frământam cu
sare úi îl puneam în toc. ùi în toc stătea úi până anu viitor, numa să
usturoia. Da atunci, puneai mai puĠână brînză păstă mămăligă, că dacă
puneai prea multă, era tare sărată mâncarea. Pă toc să punea o piatră să
steie apăsată brânza, dacă tocu nu avea úorub. ùi o acopereau, să nu
intre muútele.
Brânza o puneam pă mămăligă, pă pătură stoarsă, că făceam
pătură sucită úi aúe, mai lătuĠă, úi în plăcintă. Mâncam de multe ori
brânză cu ceapă.
Mâncam mălai, pită dă mălai. Mergeam la moară, că era moară în
sat úi măcinam mălaiu úi cerneam fărina úi coceam. Nu aveam drojdie,
da aveam aluat de casă. Prima dată opăream făina úi o lăsam până să
răceúte úi după aia puneam aluatu ala úi o frământam. Aluatu ala îl
lăsam, aúe, cât îi on pumn, pă data viitoare, că dospea úi era în loc dă
drojdie. Frământam, úi când era dospit îl tomneam bine pă lopată úi îl
băgam în cuptor pă pănuúi. Îl mâncam în loc de pită, cu orúice. Numa la
Paúti úi la Crăciun era pită de grâu, în rest nu era numa de mălai2
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Prin grădină să punea morcovi, ori pătrunjel, da nu să punea oarecând arpagic, ce să puneau hajme, aúe, ca úi ceapa, numa că ele să fac
mai multe într-un loc úi le desfaci úi le bagi în pământ úi ele Ġâpă mai
multe cozi; alea erau mai devreme. Păsulă să punea tare multă, că era
tare bună în post.
În post mâncam mămăligă cu mujdei úi cu silvoiĠă úi cu moare, úi
plăcintă cu silvoiĠă, úi păsulă; atunci nimeni nu mânca de dulce, toată
lumea Ġinea post, úi când tăiam porcu nu mâncam, úi de erau copii. După
ce tăiam porcu, spălam oalele úi lighienele în care lucram cu carnea, le
spălam cu leúie, că era post úi dupa aceie nu puteam face mâncare de
post în vasele alea în care o fost carnea... le leúiem cu leúie în oală, să nu
mai aibă unsoare pă iele úi după aceie făceam iară mâncare de post în
oalele alea. Aveam linguri de lemn úi úi alea le leúiam, să nu rămână
nimic pă iele uns. Nici la copii nu să dăcea din porc nimic până în sara
de Crăciun. Atunci făceam sărmale cu orez úi mâncam prima dată de
dulce după post1
ùi mai la urmă le puneam cozonac úi sarmale, la care merea, nu la
tăĠi, numa la care mereau dă la mire la casa miresei, după haine; veneau
o câteva fete úi vreo doi, trei feciori2.
Erau socăciĠe la nuntă, făceau câte o săptămână mâncarea úi-apoi
seara veneau úi bărbaĠii la iele úi era câte o cheltuială... câtă nunta.
Făceau supă de găină, pătură, întieúdată puneau pă coptătură câte o
sferghe dă carne, úi apoi să dădea pătură úi cartofi cu carnea aceie dă
găină úi apoi piroúte cu păsat, că de-alea era. Erau linguri de lemn, da
erau úi de plev. ùi să făcea coptătură ori sucitură, da nu cu nucă, că
doară cine a face atâta nucă, era cu silvoiz. Da aúe erau dă sănătoase
tăte, aúe erau de bune, úi în piroúte mai puneam câte on picior dă porc
afumat, aúe, întreg, úi cu oloi de la oloire úi aúe era dă bune, cu curechi
acru, că nunĠâle erau iarna, în câúlegi, după Crăciun, pânâ când începea
la arat3.
Culegeam prune bristriĠe, că erau mai dulci, úi erau căldări în sat úi
mergeam la căldare úi apoi tătă noaptea eram acolo, cu învârtitoru, în
silvoiĠă. Mai venea oamenii, mai aduceau o pălincă, mai trăgeam câte
una, câte o poveste. Atunci nu puneam nimic în ea, că aúe era dă bună...
Mai puneam câteodată mere gutui.
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Mai făceam úi clacă. Aúe, câte 10 – 15 femei, pă câte chema, úi apoi
ne dădea, ne făcea câte on caier mare úi torceam... colo pă la trii
noaptea ne săturam de tors úi-atunci ne punea piroúte úi sucitură. La
clacă să torcea; la habă fierbeam grăunĠe úi mai Ġâpam o mână de sare
pă iele. Torceam, tăt torceam, mereu, nu să făcea atuncea atâtea
dantele... torceam pântru pânză. Cânepă úi cânepă, în tăt ceasu eram cu
cânepa de tors. Tăt torceam în veci.
ğăneam post atunci, da úi amu Ġinem. Io aúe m-am obiúnuit că
lunea, miercurea úi vinerea nu mânc carne. Io dacă aú mânca în fiecare
zi nici nu aú úti ce ziuă îi, da aúe útiu sigur când îi luni, miercuri úi vineri.
ùi am, Doamne fii lăudat, ce, da io zâc că-i mai sănătos aúe úi îi primit dă
Dumnezău. Să spălau vasele cu cenuúă atuncea. Amu să spală, da nu
pântru că să bagă în post. Eram tăĠi sănătoúi, pruncii, úi avea mama
două vaci cu lapte úi porc, tăiam porc, da mama nu ne dădea în post
nimic dă dulce, Doamne fereúte. Nici lapte, nici carne; ce mâncau ei, aia
mâncam úi noi, úi dacă eram copii. Da eram mai sănătoúi atuncea.
Mâncam mălai úi când era atuncea copt în cuptor úi aveam úi lapte, atâta
era de bun... da amu nimic gândeúti că nu mai are dulceaĠa aceie.
Făceam mâncare de post: păsulă, plăcinte, pătură stoarsă, că nu
erau macaroane atunci... eram mare când am auzit io dă alea lucruri, de
macaroane... când o vinit colectivu, atunci am auzit, până atunci am
mâncat pătură stoarsă. ùi făceam zamă de porodici úi de cartofi, aúe,
guiaú. Da zama nu o acream cu porodici, că nu făceam atunci bulion, ce
o acream cu oĠet ori cu prune verzi, cu prune acre. Mai târzâu am pus
noi porodici úi am făcut bulion, aúe, zamă dă porodici, cum zâcea p-aici.
Atuncea aúe te bucurai de oriúice ne dădea Dumnezău, da amu nu
sîntem în veci mulĠumiĠi. Amu úi porodicile, nu-i dăstul că să fac, că
oaricând aúe erau de mânânĠele... da amu le stropim, le legăm, le
cuperim, că musai să să facă amu, imediat, nu avem răbdare cu ele...
Amu nu să mai úti că iarnă îi, vară, amu sînt de tăte, da nu útiu, oare
sănătoase îs, aúe, dântr-o dată?
Să făcea úi prune úi să făcea pălincă da aúe, cu viderea. Atunci era
tare mult dacă aveai o videre dă pălincă. ùi struguri s-o făcut mulĠi.
Amu nimica nu are buneaĠă, nu are dulceaĠă, io gândesc că nimica
nu mai îi sănătos. ùi nu lucrăm nimica pântru ele, tăte le cumpărăm, úi
roúiile, úi varza, úi pita, nu mai facem nimic1.
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Amu nu mânâncă oaminii numa carne úi numa de-astea cumpărate,
da atunci, am mâncat bine on pic de mălai úi hai la sapă! Da amu nu
mănâncă, să nu să îngraúe. ùi pântru orice să duc la doctor. Io până
când am născut, tăt înaintea vacilor am fost...1
Făceam silvoiĠ din prune bistriĠe, că alea erau mai dulci; aveau
oaminii căldare úi o aduceam pă rând úi făceam în ea úi noi prunele.
Plăteam bani pântru căldare, că nu puteam zâce numa mulĠam... Mai
dădeam noi úi on pic dă silvoiz, da dădea tătă lumea bani că era mai rău
de bani atunci úi la bani lăcomea omu...
Făceam mămăligă, pătură stoarsă, úi unjeam silvoiĠu pă câte o
strijea dă pită la prunci.
Mălaiu îl făceam aúe, că puneam fărina dă mălai úi o clocoteam úi o
opăream întie, o puneam în covată, cu apă clocotită úi cu o lingură de
lemn o învăleam. O lăsam să se opărească. ùi apoi îl frământam úi îl
lăsam la dospit mălaiu. No, atuncea făceam focu în cuptor úi până atunci
mălaiu dospea bine úi dupa aceie puneam mălaiu aúe, coc, pă frunze dă
pănuúi úi îl băgam în cuptor. Era dulce úi aúe era dă bun când îl scoteam
din cuptor... Făceam câte un cocuĠ mai mic pântru prunci, abia aúteptau
să să coacă, că le plăcea tare mult. Am avut o nepotucă úi acolo stetea în
gura cuptorului până când scoteam cocuĠu dă mălai.
În post făceam păsulă, piciouci cu oloi, piciouci frecaĠi, ori zamă dă
păsulă úi dă piĠouci, aúe, cu porodică. O gătam cu porodică, când aveam,
da mai dămult dacă nu aveam porodică o acream cu oĠet, pus în rântaú.
Culejeam porodicile úi le spălam úi le zdorbeam aúe, cu mâna, le
tăiem úi fierbeam úi după aceie le trăjeam prin sâtă úi le strecuram dă
hospe úi le puneam în ieji să le avem iarna pântru acrit zama.
Făceam colac înmoiet cu apă, ca pita, da de sărbători puneam úi ou
úi lapte, să fie mai bun. Puneam în el nucă, scoacă dă vacă, silvoiĠ.
De Crăciun tăieam porcu. Îl tăie gazda, dacă útia, dacă nu, chema
pă cineva dân sat care să pricepea; carnea úi clisa să săra úi să punea la
morătoare úi o suiam în pod úi acolo să afuma. Apoi mai úi frijeam din
ea, úi o puneam aúe, tăiată úi friptă, în bidoane de 10 ori dă 15 litere úi
puneam úi cărnaĠ pântre bucăĠile de carne frită úi puneam desupra un pic
dă oloi, că dacă puneai oloi, când luai carnea, rămânea curată. Da dacă
îl luai din unsoare să înverzea on pic úi aveam carne úi cărnaĠ toată vara,
că tăiem un porc mare.
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Cealaltă carne o tăiem bucăĠi úi o puneam în bidon cu multă sare úiúi făcea ea morătoare singură úi apoi o desăram úi să folosea aúa.
Duminica făceam piroúte cu păsat de mălai úi cu carne, când era dă
dulce, iară dacă nu, cu oloi. Tăieam câte o găină, care avea mai multe
tăiau găină, care nu, nu prea tăiau, că le lăsau pântru ouă, úi făceam
pătură; lîngă carne făceam piciouci.
Aveam linguri de lemn, da úi la nuntă aveam linguri de lemn, úi la
petrecanie, atuncea le strânjeam de la tot satu.
La nuntă făceam piroúte, picioci cu carne, pătură, colac cu nucă; nu
erau în sat muieri care să facă mâncarea la nuntă, ci neamurile să ajutau
între ele, ele erau socăciĠe; nunta să făcea în casă, că nu era cămin.
Nunta să făcea în amândouă locurile, úi la mire úi la mireasă. Mai întâie
să merjea la mireasă, că să merjea după mireasă, apoi să merjea la
cununie, apoi veneau la mireasă úi să mânca la casa miresei úi apoi să
merjea la mire, că acolo să făceau două mese. Una era ziua, la care
mereau tinerii, apoi sara merjeau bătrânii1.
Prescurile le făcea femeile bătrâne, văduvele, femeile iertate. Amu,
câteodată, mai făceau úi femeile tinere, da să fie tistaúe úi să nu aibă
uom. Prescurile s-o făcut sâmbăta, da dacă o fost ceva úi nu s-o putut, s-o
făcut joia, că vinerea nu să coc prescuri, că zicea că vinerea o ars pă
Maica Sfântă úi nu-i bine să coci în cuptor, nici pă lespede nu-i voie să
coci. Duminica dimineaĠa să duceau prescurile la beserică, că ele să
făceau pă rând, pântru tătă duminica făcea cineva prescură, să fie la
beserică.
La noi aúe o fost obiceiu că dacă o morit cineva anu ăsta, să ducea
prescuri la beserică în fiecare sămbătă dân Postu Mare.. Dacă o murit
mai demult, să duceau de trei ori: la început, la mijloc úi la sfârúitul
postului. Să făcea prescură úi părăstaú. Prescura îi mai mare, câ îi făcută
din cinci pupi úi parastaúu îi din patru pupi, că trebuie să fie dân nouă
pupi. Să împunjea fiecare pup cu prescurniceru úi faci cruce úi zâci: – În
numele Tatălui, úi a Fiului úi a Sfântului Duh. Prescurniceru îl Ġân învălit
în hârtie, băgat într-o pungă úi îl pun în ladă. Înainte de a te apuca de
făcut prescuri te speli pă mânuri úi te închini úi numai dupa aia te apuci
de prescuri.2
Cu strugurii facem vin. Nu punem zahăr numa pă ultimu, ala care
rămâne. Stă vinu, mai ales dacă nu să umblă la el. Moitele, monturile
1
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alea, le punem în cadă úi punem pă ele un nailon, da oarecând puneam
frunze de nuc úi pănuúi úi le acoperim cu nisip ori cu pământ, să nu
mucezească úi facem pălincă. Ele fierb acolo, úi stau două săptămâni,
trii, da stau úi până aproape de Crăciun, că noi atunci facem pălinca.
Foarte bună pălincă iese, mai bună ca din prune, la cine-i place, că nu-i
aúe de tare ca aceie dă prune. Avem căzi bune, de goron, că îs mai bune
decât astea de brad1.
O fost mult cosalău. BărbaĠii o mărs dă dimineaĠa, pă răcoare, să
cosască. Dă dimineaĠa dă la cinci, până când era soarele pe tare, tăt
lucra, úi apui după aceie sara iară, la coasă înapoi. Uomu meu îúi bătea
coasa acolo, ori mai vinea acasă câteodată la miază úi úi-o bătea aci acasă,
că zâcea că să nu piardă vremea acolo, la câmp, că acolo numa cosea.
Îi duceam de mâncare. Da nu aveam io atuncea vreme să-i fac
zamă, úi dân astea; mai făceam o plăcintă, mai o bucată de clisă cu
ceapă, ouă, numa fujeam. Nu útiam cum să o găt mai iute, că úi el era
flămând, da úi io aveam tare mult de lucru. No, atuncea când aveam
săpaúi, oamini la sapă, că nu puteam găta de sapă numa noi tătdeauna,
no, atuncea făceam úi mâncare mai multă. Mă gândeam din ceie zî ce să
fac dă mâncare úi făceam zamă dă păsulă ori de cartofi, ori oarice.2
În Postu Mare, heaba eram copii, nu ne dădea nimic dă dulce.
Nimica. Făcea păsulă, pătură pârgălită, cartofi, morcovi, ce era, úi făcea
câte o oală de păsat cu miere úi on pic de oloi úi când meream la sapă
meream cu mălai, nu cu pită, ori cu oarice. ùi în ziua de Paúti mâncam
pită, era mare lucru. O, Doamne, tata o avut un vagon de grău, da ni l-o
luat, o, Doamne, mult o plâns atunci măicuĠa. O, Doamne, mai fura câte
un snop de grâu să n-o vadă nimeni pă măicuĠa úi ducea la râúniĠă úi ne
făcea câte on langalău, în rest numa mălai.
ùi-apui abia aúteptam să ne deie câte un pic de clisă. La Paúti
făceam piroúte úi ouă roúii. Le vopseam cu coji de ceapă úi cu frunze de
nuc ori de soc. ùi mai făceam câte o pască úi duceam pască úi ouă úi câte
on picior de porc úi le puneam într-o coúarcă, cu o útergură mândră úi le
duceam la beserică úi le sfinĠea popa úi după aceie mâncam, că erau
sfinĠite. Câteodată mai punea úi caú, úi on picior de porc, frumos, lângă
ouă úi lângă pască úi le sfinĠea popa la sclujbă, nu la Înviere, ce la
Sclujba Mare. Aúe era obiceiu, să mâncăm din ele că-s sfinĠite. Care
avea, tăia úi miel.
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La Crăciun făceam colac la feciori. Făceam colac la feciori, care de
care mai mândru, da nu útiem care l-a lua, că nu să spunea. Să numeau
feciorii între ei, înainte de Crăciun, când să tâlneau úi fiecare zâcea: – Io
vreau să ieu colacu de la cutare, io de la cutare. ùi când vineau cu
corinda, unu lua colacu, ala care era numit, da fata nu útia... io mai
útiem, că aveam fraĠi úi mai îmi spuneau... da altfel nu útiei. Făceam
colac acasă atunci, pântru feciori, deúi, Doamne, rău era dă fărină... da
făceam colac frumos úi fecioru îl lua di pă masă. Când vineau feciorii cu
corinda, corindau úi fecioru ala numit, lua colacu di pă masă. Apui dacă
ne plăcea de fecioru ala, era bine, da dacă nu, ne era ciudă... De-Ġi
plăcea, de nu-Ġi plăcea, el o luat colacu, apui noi cât ne-am trudit să-l
facem bun...1
Tătă lumea merjea la beserică duminica, nu lucra nimeni, că aúe să
zâcea că a vini o vreme grea úi i-a trăzni dacă lucră duminica. La Paúti
să ducea tătă lumea la biserică úi lua paúti, úi amu-i obiceiu ala. ùi să
îmbrăcau cu haine noi úi frumoasă. P-atunci gătam pânza úi tăte fetele
aveau pindileauă nouă úi împăturate mândru. Tăte aveam năframă în
cap, faină era. Duceam colac, din ala dă Paúti úi ouă roúii úi le duceam
la sfinĠit la biserică. Dădeam ouă roúii la tăĠi pruncii mici. Mai tăia úi
miel, că tătă lumea o avut câteva oi, o fost tare multe, nu cred că nu o
fost cinci turme când am fost io tânără2.
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Sarea
– hran³ material³ ·i spiritual³ –
dr. Doina CIOBANU

Résumé
Le sel c’est un minéral très répandu sous la terre, dans l’atmosphère et
hydrosphère, l’Europe étant le continent le plus riche en gisements de sel.
Le sel a été découvert dans le néolithique. Dans l’époque du bronze il est
devenu une importante possibilité de profit. Le sel avait des implications
religieuses, étant considéré „sacré”. Le sel est présent dans les traditions des
divers peuples, et se trouve à la base de beaucoup de superstitions. Le sel était
utilisé dans l’alchimie, l’incantation et dans la sorcellerie.
Le sel a été attesté du point de vue documentaire, par les Chinois, les
Grecs, les Romains. En Dacie le sel a été exploité de façon organiseé pendant
l’occupation romaine. Le commerce avec le sel était florissant et l’import du sel
représentait une possibilité de profit pour l’État.
La zone de Buzău est une zone très riche en sel de surface, mais il n'a
jamais été exploité de façon systematique. Le sel dans cette zone a été utilisé
pour l’usage des habitants dans l’alimentation ou dans l’hydrothérapie.
Le problème du sel et de son exploitation constitue un nouveau repére de
notre histoire sociale, économique et politique.

Clorura de natriu (NaCl), „al cincilea element” indispensabil vieĠii a
conferit sării un rol primordial, care i-a asigurat în toate timpurile o neîntreruptă valorificare. Acest mineral are o foarte mare răspândire în scoarĠa
Pământului – incluzând atmosfera úi hidrosfera – încât, dacă ar fi solidificat
ar putea forma un strat gros de 30 metri care să acopere toată suprafaĠa de
uscat. Dar această bogăĠie este inegal răspândită pe glob. (vezi planúa 1).
Europa contează drept continentul cel mai bogat în zăcăminte de
sare. În fruntea tuturor apare România (planúa 2), în care s-au evidenĠiat
peste 300 masive de sare1. Dacă la această cifră mai adăugăm úi calitatea
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deosebită a sării precum úi condiĠiile uúoare de exploatare, tragem concluzia că suntem Ġara cea mai favorizată de pe glob. ExistenĠa acestor
enorme bogăĠii de sare au determinat, în zona carpato-dunăreană, o serie
de evenimente politice: invazii ale marilor imperii; invazii ale migratorilor crescători de animale úi deci, mari consumatori de sare; intervenĠii
militare ale imperiilor vecine care au găsit o sursă de venituri în exploatarea sării úi dezvoltarea comerĠului úi a schimburilor comerciale cu zona
sud úi central europeană.
Perioada în care a apărut „sarea în bucate” aparĠine neoliticului.
Omul primitiv nu avea nici cea mai mică idee despre faptul că organismul
său avea nevoie de o cantitate de sare de 7-8g. pentru o persoană de
înălĠime úi greutate medie.
Descoperirea focului úi prepararea hranei prin fierbere au provocat o
modificare a regimului alimentar prin diminuarea aportului clorurii de
sodiu, tulburând astfel echilibrul salin al corpului. De acest fapt omul úi-a
dat seama instinctiv – aúa cum o simt animalele. Prin frigerea cărnii într-o
Ġepuúă sau prin coacerea ei într-o groapă căptuúită cu pietre fierbinĠi nu se
pierdea nimic din conĠinutul salin. Aceasta se diminuează prin fierbere
(prepararea prin fierbere presupune perfecĠionarea veselei) úi astfel are loc
acum, după aprecierea specialistului american Wanerley Root, a doua
„revoluĠie gastronomică”1, prima fiind determinată de descoperirea focului.
Sărurile constituie baza tuturor celulelor „ele se găsesc în fiecare
celulă. Sodiul ajută la extragerea bioxidului de carbon din celule úi
asigură menĠinerea echilibrului dintre lichidul din exteriorul celulei úi cel
din interiorul celulei. De asemenea, sodiul este necesar pentru ca
muúchii să se poată contracta, pentru ca sistemul nervos să poată
funcĠiona normal úi pentru ca pulsul să rămână stabil. Clorul susĠine
acidul gastric în digestia proteinelor, activează funcĠiile ficatului úi
contribuie la distribuirea hormonilor, fiind important úi pentru
menĠinerea unui echilibru între acizii úi bazele din organism”2. Sarea este
unul din elementele a cărei valoare nu s-a diminuat prin trecerea timpului.
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Sarea era absolut necesară în hrana animalelor, creúterea vitelor
constituind rezerve permanente de carne úi lapte, de piele úi lână. Cantitatea de sare de care au nevoie animalele diferă de la specie la specie,
după vârstă úi greutate corporală. S-a calculat că, în medie, bovinele trebuie să consume 25-30 grame pe zi, cabalinele 20-40 grame pe zi, ovinele
5-15 grame pe zi1.Toate acestea justifică importanĠa sării úi multipla
importanĠă pe care aceasta o reprezintă in viaĠa societăĠii.
În epoca în care zeii erau omniprezenĠi, sarea, prin importanĠa ei,
căpăta implicaĠii religioase. Vechii arieni (indo-europeni) considerau
sarea sfântă, întrucât împiedică descompunerea cadavrelor2.
Romanii, care îúi incinerau morĠii, au utilizat termenul latin al sării
„salis” pentru a desemna pe Salus, zeiĠa sănătăĠii úi prosperităĠii, al cărei
sanctuar de pe Quirinal era numit Templul Salvării3. Mari strategi, romanii
dădeau soldaĠilor lor pentru hrană úi sănătate câte o punguliĠă de sare, iar
valoarea acesteia transpusă mai târziu în bani, a căpătat numele de salarium4.
Se útie că între materialele folosite de egipteni la îmbălsămarea
morĠilor era úi sarea5.
La popoarele semite, cineva care îúi împărĠea sarea cu semenul său
se unea cu el printr-o legătură sacră.
La arabi, gazda care oferă oaspetelui pâine úi sare îi garanta
ocrotirea vieĠii úi a avutului său. „În Etiopia, un «taler de la Maria
Teresa» valora 30 de bulgări de sare. În Malayesia úi Sumatra băútinaúii
nu au cunoscut valoarea banilor, o zi de muncă era plătită cu 200 grame
de sare.
În deúertul Sahara, beduinii încheie úi astăzi «legământul sării», actul
fiind pecetluit cu o bucată de pâine sărată, aúezată în gura celui jurat.
Negrii pangwe îúi «cumpără» soĠia pentru 13 vase pline de sare,
pecetluind astfel actul de căsătorie.
Tot în acest fel, coloniútii, în Africa, în schimbul sării geme au
primit fildeú, aur úi sclavi”.
La greci sarea este un simbol al prieteniei úi al ospitalităĠii, Homer a
afirmat caracterul divin al sării ea fiind folosită în cadrul sacrificiilor6.
1
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M. Milos, D. Drânceanu, Furajele. Caracteristice nutritive úi utilizare, Bucureúti, 1984 p. 284
ùt. Olteanu, W. Roat, Mică úi incompletă povestea sării. în Magazin Istoric, nr. 1 (58), 1972, p.
88-89
V. Kernbach, DicĠionar de mitologie generală, Bucureúti, 1989. p. 522
ùt. Olteanu, W. Roat, op. cit., p. 88-89
A. Constantinescu,.Din Istoria Industriei româneúti. Sarea., Bucureúti 1981,p. 89
H. Istavan, Istoricul mineritului de la salina Praid, Praid, 1998, p. 6
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Japonezii consideră sarea un puternic purificator. După vechea
tradiĠie unii răspândesc zilnic sare pe pragul casei úi în casă după plecarea
unor persoane detestabile. Sarea se regăseúte în mitologia tuturor vechilor
civilizaĠii.
Cronicari úi istorici români au sesizat importanĠa acestui mineral în
evoluĠia istorică economică úi politică a spaĠiului nord dunărean.
Dimitrie Cantemir aminteúte despre Târgul Trotuú „Ġară a ocnelor
unde nu este nevoie de vreun meúteúug deosebit ca să alegi sarea; dacă
sapi în pământ până la unul sau doi coĠi1 adâncime, găseúti sarea cea
mai curată úi limpede ca porfirul sau cristalul, fără să fie amestecată cu
cea mai mică părticică de pământ, Ocnele acestea sunt necesare, cu toate
că în ele lucrează zi de zi sute de oameni. După ce se scot bolovanii de
sare, ei lasă în tot locul stâlpi din aceeaúi sare cum este cristalul, ca să le
sprijine pământul úi săpăturile úi pentru ca noile drumuri săpate să aibă
loc de întindere”2.
Mihail Kogălniceanu, la mijlocul secolului al XIX-lea spunea:
„România dispune de imense…bogăĠii de sare care pot să îndestuleze
universul întreg. Nu voi cita decât acei munĠi înalĠi de fărâmituri de sare
ce-i vedem la fiecare gură de ocnă”3.
Nicolae Bălcescu afirmă „…sarea, acest al cincilea element, cum îl
numeúte abatele Maury, este necesară Ġăranului ca pâinea de toate zilele
pentru hrana lui úi a vitelor. Sarea, zice cu multă chibzuinĠă dl.
Lamartine, face parte din economia casnică.”4.
Aliment. În mod incontestabil este folosit în hrana omului, animalelor úi insectelor5.
Apa din murături este folosită pentru prepararea murăturilor (pătlăgele,
varză, fructe) pentru iarnă; pentru prepararea brânzei; pentru săratul cărnii
sau pentru prepararea hranei zilnice. În localităĠile în care se găsesc
„murători” există reĠete precise de folosire a acesteia în funcĠie de salinitate6.
1
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Cot - veche unitate de măsură variind între 0,606 m în Muntenia úi 0,637 m în Moldova, în
Transilvania - 0,623 m, reproducând aproximativ distanĠa de la cotul braĠului până la degetul
mijlociu;
D. Cantemir, Descrierea Moldovei, Bucureúti, Editura ùcolară, 1965, p. 84
M. Kogălniceanu în Texte de literatură economică a României sec. XIX-lea, vol. I, Bucureúti,
1960, p. 222
N. Bălcescu, Opere, vol. I, Bucureúti, 1953, p. 270
Aurel Mălaiu, Stupăritul, Ed. Ceres, Bucureúti 1971, p. 94 Liviu Mărghitaú, Albinele úi produsele
lor, Ed. Ceres, Bucureúti 2002, p. 158
Doina Ciobanu, Sarea – Aliment úi sursă de venituri pentru locuitorii din nord-estul Munteniei în
Acta Musei Devensis, Sargetia XXVI/1, p. 424-425
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Beciu (com. ScorĠoasa, jud. Buzău) – izvorul se găseúte în mijlocul
satului, raportul este – o găleată de saramură la 2 găleĠi de apă dulce – pentru
muratul verzii úi pentru murături. (informator Nicolae Manea – 73 ani).
La Chilii (com. Chilii, jud. Buzău) – groapa se găseúte la 250 m de
sat lângă úosea – raportul este de o găleată cu saramură la o găleată cu
apă dulce la murături úi varză „după gust” (informator RăduĠă Dumitru –
55 ani úi Bălan Stana – 62 ani).
La Muscel (com. Pătârlagele, jud. Buzău) pentru prepararea murăturilor raportul este de 2 la 3. Pentru prepararea cărnii la Crăciun se foloseúte numai saramura úi sunt necesare 3-4 zile de păstrare a cărnii în
saramură (informator Dumitru Victor – 68 ani).
Malul Alb (com. Pătârlagele, jud. Buzău), pentru murături úi varză
se foloseúte raportul de 1 la 6, iar pentru săratul cărnii o zi de Ġinut la
saramură este suficient (informator Dumitru Victor – 68 ani). (vezi
articolul – Doina Ciobanu „Catalogul Izvoarelor Sărate din judeĠul Buzău
(studiu etno-arheologic)” în Mousaios XV, Buzău, 2010, p. 377-388).
Sfârlacul (sarea cu pământ) este folosită la săratul apei din jgheaburile pentru vite – această metodă este practicată mai ales de neputincioúi (bătrâni úi bolnavi), informator Vasile Stan – 72 ani.
Sarea – hrană pentru suflet.
Este element de tratament în bolile psihice1 – a fost úi este folosită în
descântecele populare, pentru tratarea diferitelor boli la animale úi la om
(informatori Ioana Olteanu, Pietroasele, Buzău úi doamna Maria din
strada GriviĠei, Călăraúi).
De asemenea este folosită în ceremoniile creútine2. De-a lungul
secolelor, sarea a dobândit valoare de „simbol al forĠei, al trăiniciei úi
purificării exprimate atât de sugestiv în sintagma creútină, sarea pământului, sarea botezului úi sarea apei binecuvântate”. Sarea trebuie să
însoĠească darul de mâncare făcut celor dispăruĠi – în calitate de
legământ ea trebuie să fie conĠinută de orice ofrandă3. „Toate darurile tale
de mâncare să le însoĠeúti cu sare”4. (vezi articolul – Doina Ciobanu din
Angustia, Sfântu Gheorghe, 2010).
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L. Bârzu, Continuitatea populaĠiei autohtone în Transilvania în secolele IV-V, Bucureúti, 1973. p. 21
D. Vitcu, Istoria salinelor Moldovei în epoca modernă, Iaúi, 1987, p.19
Jean Chevalier, Alain Gherbrant, DicĠionar de simboluri, Bucureúti 1995, p. 190
Biblie, Noul Testament, Evanghelia după Matei, Levitinul 2/13
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În secolul al XVII-lea Ignaz von Born a fost impresionat de
jurământul de păstrare a secretului între hoĠi „pe cruce, pe pită, pe sare”1.
Era bună la toate. „Contra muúcăturii crocodililor, a úerpilor, a
scorpionilor, contra bătăturilor úi a degerăturilor; contra ulcerelor de
orice soiuri; cu vin e purgativ úi alungă vermii intestinali; galgara cu
sare e bună contra durerii de gât úi contra durerilor de măsele”2.
ImportanĠa pe care a avut-o sarea (ca aliment, izvor de sănătate úi
sursă de venituri) este foarte bine exprimată prin numeroase proverbe úi
zicale care reflectă aspectele vieĠii de exemplu: zicale prin care un om
deútept úi cumpătat „este ca sarea în bucate”, un om nesuferit „este ca
sarea în ochi”, când eúti mustrat rău te-a făcut „cu sare úi piper”,
lucrurile trebuie făcute cu măsură căci „sare-i bună în fiertură, însă nu
peste măsură”, trebuie să mănânci cu cineva „un car cu sare ca să-l poĠi
cunoaúte”. Un proverb georgian spune că pentru o bună salată:
„darnicul pune untdelemnul,
zgârcitul oĠetul,
înĠeleptul sarea
úi nebunul le amestecă”
Sarea este prezentă într-o mulĠime de superstiĠii. „Vărsatul sării
înseamnă ceartă úi ca să înlături ghinionul trebuie să o stropeúti cu apă3
sau să arunci sare peste umărul stâng. Leonardo da Vinci în Cina cea de
taină îl realizează pe Iuda răspândind sare pe masă. Altă superstiĠie ar fi
legată de bijuterii. Bijuteriile noi la purtător, pentru a fi părăsite de
„vechiul duh” úi dezinfectate trebuie Ġinute o zi úi o noapte în apă cu
sare4.
Putem concluziona că în viaĠa fiecărui om, fiecare zi este presărată
cu sare. Ea face parte din existenĠa noastră absolută.
„Ceva sacru úi straniu sălăúluieúte în sare
Căci ea se află úi în lacrimile noastre úi în Ocean!”
Khalil Gibran (poet libanez)
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Ignaz von Born, Călătorie în Banat úi Transilvania . Scrisoarea a III a 20 iunie 1772 . în Călători
Străini în ğările Române vol. X partea I Bucureúti 2000 p. 97
Ion Simionescu, Sarea. ediĠia III-a, Bucureúti, 1923, p. 55
Informator Voicu Mădălina, Buzău
Informator Marcela Alexe (80 ani), Vadu Pasii – Buzău
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planúa 1. Harta zăcămintelor de sare pe glob (după C. Atudorei, E.
Bocante, P. Miclea).
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planúa 2. Harta zăcămintelor de sare din România
úi a diferitelor manifestaĠiuni saline
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Aspecte etnografice privind alimentaµia
societ³µii tradiµionale din zona Mure·ului
Superior. Interferenµe etnoculturale
Dr. Dorel MARC

An Ethnographic Study of Traditional Diets
from the Upper Mure·
Abstract
The study of diet is not only an effective way of measuring a society's cultural
and social standing, but also its health, and its biological and socio-cultural
evolution. In turn, diet is influenced by environment and climate; however, the
general economic structure and evolution of occupations prevails. Social factors
also play an important role in shaping people's conception of their diet.
The Romanian economy is dominated by traditional agriculture and animal
husbandry. Apart from them, hunting, fishing, gathering wild food, beekeeping,
and salt mining have all played a role in shaping diets in the TopliĠa Upper
Mures area, in TopliĠa – Deda Defile, Bilbor – Corbu-Tulgheú Basin and basin
of Gurghiului Valley.
The areas in question also depend on rafts to transport food, vegetables,
minerals, animal produce and wood.
Diets provide many opportunities for research. However, their use requires
a thorough knowledge of their historical development, because different aspects
of diet have different and sometimes unexpected implications for the structure
and functions of social and cultural systems.
It is also important to study ethno-cultural interference in this area which
is home to several different ethnic groups including Romanians, Hungarians
(Székelyek), Germans (Saxon), and to pay attention to popular traditional food.

Cadrul general teoretic al problematicii. Multe aspecte etnografice
din zona Mureúului Superior, au fost puĠin cercetate până în prezent, iar
cele legate de hrana, alimentaĠia societăĠilor tradiĠionale din acest areal
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multietnic, úi mai sporadic, până la fondarea Muzeului de Etnografie din
TopliĠa úi elaborarea primei teze de doctorat ca monografie a zonei
TopliĠei Mureúului Superior.1 Referiri mai substanĠiale au mai apărut din
partea geografilor din perioada interbelică, cum au fost cele ale lui
Laurian Someúan2, sau ale fondatorului Muzeului JudeĠean Mureú, Aurel
Filimon continuate sporadic de unele studii ale muzeografilor etnografi
de la Reghin sau Târgu Mureú, dar cu accentul pus pe explicitarea contextului etnocultural din care au fost achiziĠionate unele obiecte etnografice, constituite în patrimoniu muzeal.
Unii etnologi acordă însă tot mai mult o atenĠie deosebită studiului
alimentaĠiei populare. Cercetarea acestui domeniu se confundă uneori cu
însuúi studiul istoriei úi civilizaĠiei, fapt pentru care alimentaĠia fost
considerată ca fiind unul din indicatorii cei mai semnificativi pentru a
măsura gradul de civilizaĠie al unei grupări etnice. AlĠi cercetători îl
consideră element-cheie cu multiple corespondenĠe în structura culturii
unui popor, deoarece cercetarea prilejuieúte evidenĠierea unor elemente
cu bogate semnificaĠii pentru viaĠa tradiĠională. Mai mult, cercetările
etnologice contemporane susĠin că pentru caracterizarea specificului
cultural al unei comunităĠi etnice, studierea aspectelor legate de modul de
alimentaĠie sunt la fel de importante ca úi studiul elementelor dialectale,
de exemplu. Întrucât e un domeniu cultural cu variabile distincte în fiecare moment al vieĠii omului, unele elemente ce Ġin de studiul alimentaĠiei se regăsesc în toate manifestările materiale úi spirituale ale unei
colectivităĠi. Modul de hrană influenĠează aspectele culturale úi sociale,
comportamentul oamenilor, un aport însemnat având în starea de sănătate
a grupului cercetat, în evoluĠia lui biologică. La rândul său, modul de
alimentare e influenĠat de mediu úi climă; întâietate are totuúi structura
economică generală ca úi evoluĠia ocupaĠiilor3. Totodată, în strânsă legătură cu dezvoltarea economică generală úi problemele legate de modul de
alimentaĠie sunt úi factorii sociali, a căror dezvoltare determină schimbări
importante în concepĠia generală asupra diferitelor aspecte ale alimen-
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Dorel Marc, Aspecte etnoculturale specifice zonei TopliĠei Mureúului Superior, teză de doctorat,
Universitatea „L. Blaga” Sibiu, 2008, mss.
Someúan, Laurean,ViaĠa umană în regiunea MunĠilor Călimani, Lucrările Institutului de Geografie
al Univ. Cluj, vol. VI, Tip. Cartea Românească, Cluj, 1936; Idem, ViaĠa pastorală în MunĠii
Călimani, extras din „Buletinul SocietăĠii Române de Geografie”, III, 1933, Bucureúti, 1934
Dorel Marc, „EvoluĠia structurii ocupaĠionale în zona etnografică TopliĠa. CosideraĠii privind
interdependenĠele ocupaĠionale”, în Angvstia, nr. 4, 1999, Sf. Gheorghe, p. 377-380
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taĠiei. Rezultă necesitatea cunoaúterii contextului social-economic pentru
studiul alimentaĠiei unui grup.
În acelaúi timp, cunoaúterea factorilor culturali ce caracterizează unitatea de studiu este absolut necesară deoarece această activitate primordială a omului, ca fenomen de cultură este adânc ancorată în tradiĠie.
DiferenĠiată zonal, tradiĠia culturală se regăseúte în modul de alimentaĠie
sau obiceiurile legate de acestea, astfel încât, anumite produse alimentare
pot contribui la creionarea caracteristicilor sistemului cultural al zonei
respective.
Organizarea gospodăriei, este de asemenea o reflectare a modului de
alimentaĠie. Anexele gospodăreúti pot fi privite ca indicii pentru cunoaúterea unor elemente preponderente în alimentaĠia tradiĠională deoarece
modul de hrană impune, determină o anumită structură a gospodăriei úi
locuinĠei.1
Ca temă de cercetare, alimentaĠia populară a comunităĠilor tradiĠionale a fost mult timp considerată un domeniu al vieĠii materiale, motiv
pentru care, perspectiva de înĠelegere a cercetărilor etnografice limita
deseori studiul alimentaĠiei la analiza provenienĠei materiilor prime
componente ale regimului de hrană úi la prezentarea unor reĠete culinare;
astfel, se pierdeau uneori din vedere implicaĠiile alimentaĠiei în viaĠa
socială úi spirituală; având în vedere faptul că era legată cu precădere de
contextul economic, problema modului de alimentaĠie, trebuie raportată
în studiile viitoare la toate coordonatele civilizaĠiei úi culturii grupului,
comunităĠii cercetate.
Cunoaúterea mediului (social, economic, cultural úi cel natural) care
îúi pune amprenta în mod vizibil asupra hranei (provenienĠă, preparare,
conservare, consum), face posibilă stabilirea unor „modele” ale alimentaĠiei
specifice zonale, unele perpetuate din generaĠii în generaĠii cu mici
variaĠii2. Această transmitere a fost asigurată de regulă pe linie feminină în
habitatul permanent, dar úi pe linie masculină în habitatul sezonier al
grupurilor ocupaĠionale sezoniere pastorale, forestiere (inclusiv cele
specializate ale plutaúilor-în cazul nostru), sau în grupurile de vânători úi
pescari. Studiul elementelor tradiĠiei ne pot astfel dezvălui reminiscenĠe ale
unui sistem alimentar străvechi. Diversitatea a fost evidentă pe măsura
1
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Idem, „Tipologia gospodăriilor în zona TopliĠei. InterferenĠe româno – secuieúti”, în Angvstia, nr.
8, 2004, Sf. Gheorghe, p. 259-264
Ofelia Văduva, „AlimentaĠia populară” în Introducere în etnologie, coord. Romulus Vulcănescu
Ed. Academiei, Bucureúti, 1980, p. 99
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evoluĠiei economice, concretizată în introducerea progresivă a noi materii
prime, dezvoltarea tehnicilor de pregătire a hranei; aceste procese au fost
corelate pe măsura intensificării contactelor cu noi arii culturale, contacte
care s-au mulat pe cultura autohtonă care au fost în măsură să îmbogăĠească
moútenirea de civilizaĠie úi cultură transmise de-a lungul timpului. Nu
trebuie ignorat aspectul urbanizării care a dus la un proces de uniformizare
a alimentaĠiei, prin generalizarea folosirii unor produse specifice regional
până atunci. O analiză a schimburilor ne duce desigur la observaĠii ce se
înscriu pe linia modernizării rapide a sistemului alimentar al locuitorilor
satului úi la o ilustrare a unor profunde mutaĠii: hrana căpătă treptat aspect
progresiv orăúenesc, fiind în general mai complexă, variată, tot timpul
anului, cu reĠete mai rafinate, un sistem tehnic de preparare mai avansat;
amintim de asemenea generalizarea úi folosirea produselor industriei
alimentare, aceasta ducând însă la o anumită standardizare în alimentaĠie,
ca úi în alte zone. Se mai observă în cercetarea actuală transformările legate
de modul de alimentaĠie, fenomenul cunoscut al existenĠei unor elemente
de cultură aparent „nefolclorice” dar care devin cu timpul folclorice prin
modul lor de folosire, prin funcĠiile lor úi prin includerea acestora treptată
în patrimoniul imaterial al unei comunităĠi1.
Dacă sunt cercetate úi interpretate conform normelor cercetării moderne, hrana úi aspectele legate de aceasta pot constitui elemente codificate ale unui limbaj în care o societate traduce inconstant structura sa,
devenind astfel relevante puncte de reper în înĠelegerea multor aspecte ale
culturii úi civilizaĠiei populare. După cum aminteam, implicaĠiile culturale ale alimentaĠiei se descoperă úi în puterea de influenĠă pe care o
exercită tradiĠia, manifestându-se mai cu seamă în hrana ceremonială úi
festivă. Unele componente ale hranei le regăsim încărcate de bogate
semnificaĠii în practicile rituale. Cercetarea úi în zona la care ne referim a
vechilor obiceiuri legate de prepararea úi semnificaĠia unor mâncăruri
folosite în practicile rituale, ar fi în măsură să aducă noi informaĠii
revelatore asupra vieĠii spirituale. În acest mod, se face transferul teoretizant, treptat úi profund de la încadrarea alimentaĠiei în structura culturii
materiale la cuprinderea ei úi în structurile culturii spirituale.
Preocupările pentru studiul alimentaĠiei populare, ca obiect aparte de
cercetare, sunt relativ recente, lucrările rezumându-se de cele mai multe
ori la unele culegeri de materiale úi unele studii referitoare la aspecte

1

Idem, lucr. cit.
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zonale ale alimentaĠiei tradiĠionale1; de aceea trebuie depuse încă eforturi
pentru încadrarea ei teoretică úi metodologică în contextul etnologiei
româneúti, după ce se vor repertoria caracteristicile reprezentative specifice. În acest sens, este necesară definirea mai clară a domeniului de
cercetare prin precizarea problematicii de studiu corespunzătoare realităĠii
satului. În cadrul studiilor legate de alimentaĠia populară distingem în
general cele două subteme în care se grupează preocupările de studiu: alimentaĠia obiúnuită úi alimentaĠia ceremonială, festivă chiar daca acestea
se aflată în strânsă interdependenĠă. În cadrul fiecărei subteme, regăsim
de asemenea trei aspecte diferenĠiate: procurarea, prepararea úi consumarea hranei. ÎnĠelegerea grupului comunităĠii cercetate úi desprinderea
specificului cultural al grupului este posibilă prin raportarea la aceste
subteme. Problemele economice care se ivesc în cercetarea temei sunt
legate úi de studiul materiilor prime, în funcĠie de provenienĠa lor, culese
din natură, produse în gospodăria proprie sau cumpărate din comerĠ.
Aspecte specifice zonei Mureúului Superior. Elemente ale specificului alimentaĠiei societăĠilor tradiĠionale din arealul supus cercetării
noastre pot fi puse în evidenĠă prin studiul etnografic al habitatului, al
ocupaĠiilor úi meúteúugurilor precum úi a obiceiurilor sau altor manifestări
de natură spirituală. Studiul problematicii legate de creúterea animalelor
ca ocupaĠie preponderentă în economia tradiĠională românească în zona
TopliĠei Mureúului Superior, în Defileul TopliĠa-Deda, Bazinul BilborCorbu-Tulgheú, la care se adaugă pădurăritul cu plutăritul de odinioară,
furnizează elementele de bază ale studiului alimentaĠiei; condiĠiile climaterice fiind favorabile doar unei agriculturi de subzistenĠă, necesarul de
hrană era completat de produsele rezultate din practicarea vânătoarei,
pescuitului úi culesului din natură2.
Desigur că reducerea rolului economic a gospodăriei tradiĠionale
paralel cu creúterea efectelor urbanizării au produs mutaĠii profunde în
sistemul de alimentaĠie a comunităĠilor la care ne referim; în zonele mai
îndepărtate însă de marile centre urbane sau zonele arhaice mai conservatoare se constată menĠinerea unor trăsături tradiĠionale mai ales în
alimentaĠia ceremonială úi festivă, care trebuie cercetate diferenĠiat. Se
cunoaúte de asemenea faptul că mediul social-economic úi cultural îúi
1
2

Idem, „Introducere în studiul alimentaĠiei populare”, în Revista de etnologie úi folclor, tom 20, nr.
2,1975, p. 185-203
Vezi Dorel Marc, Structuri ocupaĠionale tradiĠionale în zona TopliĠei Mureúului Superior, Ed.
Ardealul, Tg. Mureú, 2010, 281 pag.
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pune amprenta pe întregul stil de viaĠă de-a lungul timpului; aceasta se
răsfrânge úi asupra modului de alimentaĠie. Din acest considerent, înainte
de a parcurge studiul referitor la sistemul de alimentaĠie în societăĠile
tradiĠionale, este necesară o informare generală pentru cunoaúterea realităĠii istorice úi social-economice a colectivităĠii avute în vedere.
Din perspectivă metodologică, se consideră că ideal ar fi ca cercetătorul să se fi integrat pe cât posibil în mediul supus investigaĠiei lui
acolo unde se studiază aspecte ale alimentaĠiei tradiĠionale perpetuate
până recent. Participarea efectivă la masă, consumarea pe o perioadă mai
mare a preparatelor, studierea comportamentului culinar, a preferinĠelor,
obiceiurilor poate asigura cunoaúterea unor aspecte de amănunt însă cu
multiple semnificaĠii de cercetare. Participarea activă a cercetătorului la
viaĠa de familie permite surprinderea cadrului în care se formează modelele comportamentale culinare. Cercetătorii nativi ai acestei zone (cum
este úi autorul acestei lucrări), pot avea un avantaj în investigarea acestor
aspecte, cu condiĠia de a se detaúa de eventualele reprezentări subiective.
Deúi nu are ca obiect aspecte cantitative, cercetarea etnologică a alimentaĠiei se foloseúte de acestea pentru a surprinde procesul evoluĠiei
fenomenului. Pentru o analiză de profunzime a fenomenelor, necesară devine úi metoda abordării diacronice a temei, în vederea stabilirii structurii
úi funcĠiei hranei în cursul dezvoltării economice, sociale úi culturale a
societăĠii tradiĠionale. În analiza frecvenĠei anumitor elemente în
consumul obiúnuit sau cel festiv, poate fi folosită metoda eúantionului
reprezentativ sau proporĠional, în scopul cunoaúterii sau determinării
tendinĠei medii de evoluĠie a unui fenomen la nivelul unei colectivităĠi1.
ùi în zona Mureúului la care facem referire, importante devin în
cercetare modalităĠile de procurare, preparare, conservare úi consum ale
hranei, care subliniază particularităĠi ale grupurilor cercetate. De asemenea, sistemul tehnic culinar poate fi un indiciu edificator pentru
caracterizarea unui grup social, cunoscut fiind faptul că înzestrarea tehnică este element caracteristic în aprecierea gradului de civilizaĠie al unei
societăĠi. Aspectele sociale care decurg din studiul alimentaĠiei populare
pot fi relevante, deoarece procurarea, prepararea úi mai ales consumarea
hranei prilejuieúte crearea úi menĠinerea legăturilor între membrii comunităĠiilor. Se cunoaúte că unele preparate din alimentaĠie, aveau pe lângă
funcĠia festivă sau rituală, în cadrul unor obiceiuri legate de sărbătorile de
peste an, cele legate de ciclul vieĠii sau mese comune în cadrul unor ocu1

O. Văduva, lucr. cit., p. 101
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paĠii cu caracter comunitar (claca, úezătoarea, unele ocupaĠii sezoniere) –
un vădit caracter social úi vizau simbolic închegarea sau menĠinerea unor
relaĠii în cadrul grupului. Acestea pot fi considerate ca manifestări ale
legăturilor care unesc pe membri unei colectivităĠi pentru a marca astfel úi
o caracteristică etnică distinctivă. Uneori, această solidaritate transcende
limitele etnice, aúa cum este cazul grupurilor de păstori de la stânele din
zona Mureúului Superior unde membri lor sunt atât români, cât úi
maghiari sau secui; la fel în grupurile mixte de plutaúi1.
Studiul practicării ocupaĠilor úi meúteúugurilor tradiĠionale din zona
Mureúului Superior oferă o serie de elemente reprezentative din domeniul
alimentaĠiei populare. Aúa după cum rezultă din conscripĠii úi alte documente medievale sau premoderne, pe lângă caracterul vădit social úi care
viza simbolic închegarea sau menĠinerea unor relaĠii de colaborare în
cadrul grupului, unele produse alimentare se constituiau úi în bază a
obligaĠilor juridice dintre Ġăranii dependenĠi úi pătura superioară nobiliară
din zonă, în evul mediu, epoca premodernă úi cea modernă. Habitatul
montan specific zonei, cu condiĠii geografico-climaterice defavorabile a
permis manifestarea unor raporturi politice, economico-sociale deosebite
faĠă de alte zone2. Dăm spre exemplificare ConscripĠia din TopliĠa de la
1785 unde, pe lângă obligaĠiile iobăgeúti în plute, mai prevedea úi alte
dări în alimente, printre care: doi iobagi ai proprietarului Gheorghe
Korda, dădeau fiecare un font de peúte úi împreună o cupă de unt; iobagii
lui ùtefan Banffy erau datori cu o jumătate de cupă de unt; iobagii lui
Simion Kemeny câte o pasăre; iobagii lui Francisc Lazar, ai contesei
Adam Lázár úi ai contelui Anton Lazar fiecare câte două oi cu miei;
jelerii Colegiului Reformat din Târgu Mureú fiecare câte 100 de peúti.
În societăĠile tradiĠionale de agricultori, cultivatul, întreĠinerea úi
recoltatul cerealelor, legumelor, zarzavaturilor úi plantelor tehnice reprezenta
o preocupare esenĠială. Finalitatea muncilor agricole se regăsea în recolta
care se aduna toamna, se transporta, se depozita úi conserva pentru iarnă.
În zona la care ne referim, dintre produsele cerealiere, primul se secera orzul la începutul lui august, iar apoi grâul (de toamnă mai ales), ovăzul,
1

2

Vezi Dorel Marc, „Coordonate etnologice ale unor ocupaĠii străvechi. InterferenĠe privind
plutăritul în zona Mureúului úi Oltului Superior”, în revista ASER, AsociaĠia de ùtiinĠe Etnologice
din România, Ed. Muzeului ğării Criúurilor Oradea, 2007, p. 209-230; Idem, „InterferenĠe
româno-secuieúti în structura ocupaĠională tradiĠională. Plutăritul în zona Mureúului úi Oltului
Superior”, în volumul Valorile multiculturalităĠii, Sf. Gheorghe, 2007, p. 89-110
Vezi Dorel Marc, EvoluĠia habitatului tradiĠional în zona TopliĠei Mureúului Superior (sec. XVIIXX), Ed. Ardealul, Târgu Mureú, 2009
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secara. Boabele amestecate cu pleava mai erau trecute prin vântureúcă úi
ciur, depozitate în prima fază în saci, apoi în buduroaie (úiubee) monoxile
scobite în trunchiuri de copac sau lăzi, ca cele care sunt păstrate în
colecĠiile Muzeelor Etnografice de la TopliĠa, Reghin sau Târgu Mureú.
Măcinarea boabelor se realiza la numeroasele mori ce existau pe
Mureú úi mai ales pe afluenĠii săi. ConscripĠiile urbariale consemnează de
asemenea existenĠa morilor. La TopliĠa, spre exemplu, au fost înregistrate
în 1713 trei mori (úi o fabrică de bere)1. O statistică oficială din anul 1895
care cuprinde numărul morilor úi unele date cu privire la înfiinĠarea lor,
prezintă localităĠi din fostele scaune Gheorgheni úi Ciuc úi ne arată
evoluĠia meúteúugului legat de morărit. Astfel aflăm că aici existau în
anul 1894 în total 624 de mori, dintre care 134 fuseseră înfiinĠate înainte
de 1700, 64 în sec. XVIII, 194 între 1800 úi 1850, iar 234 între 1851 úi
18952. În sec. XX, Comitetul de stat al apelor din 1957, înregistra pentru
TopliĠa 6 mori, în Hodoúa úi Jolotca 4 mori, Călnaci-Subcetate 5 mori3.
Recoltatul porumbului – atestarea cultivării plantei4, introducerea ei
pe Valea Mureúului este la 1677 – se realiza toamna în luna octombrie
prin tăierea tulpinilor numite „strujeni”cu secera sau cosorul úi ruperea
útiuleĠilor numiĠi „ciucălăi” cu pănuúi cu tot. ùtiuleĠii se transportau în
gospodărie împreună cu tulpinile, se deúfăcau de multe ori în cadrul unor
úezători sau „clăci”, prilej de asemenea de manifestare folclorică. Porumbul folosit pentru hrana animalelor se depănuúa cu totul, iar cel destinat
consumului gospodarilor, mai păstra câteva pănuúi necesare atârnării la
ruda de la prispa casei, la grinzile tavanului sau la căpriori în pod, în
cazul exemplarelor mai arătoase, de unde se lua, se desfăcea úi se ducea
la moară. Strujenii erau depozitaĠi în căpiĠe úi se foloseau la hrănirea
animalelor pe timpul iernii, uneori stropiĠi cu saramură. Oficial, cultivarea cartofului în zona Gheorghenilor Mureúului Superior apare ca o
primă atestare în circulara vicejudecătorului regesc al scaunului Giurgeu
1
2

3

4

Conscriptio Comitatus Thordensis de Anno 1713 – Possesio Toplicza, Arhivele NaĠionale,
DirecĠia JudeĠeană Mureú, fondul ConscripĠii
Tarisznyas Marton, „Unele aspecte din istoricul morăritului practicat în raza raionului Gheorgheni
în sec. XVII-XIX-lea”, Sesiunea de comunicări útiinĠifice a muzeelor de etnografie úi artă
populară, Bucureúti, decembrie, 1964, p. 237
Dorel Marc, „CivilizaĠie tehnică tradiĠională úi continuitate etnoculturală în Zona TopliĠa”, în
Angvstia, nr. 6, Sf. Gheorghe, 2001, p. 254, apud Cornel Irimie, „Ancheta statistică în legătură cu
instalaĠii tehnice tradiĠionale acĠionate de apă pe teritoriul României”, în Cibinium (1967-68),
Sibiu, p. 413-489
Istoria României, tratat, Ed. Academiei, 1964, vol . III, p. 96
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(Gheorgheni), în anul 1801, când obligă comunele din zonă ca magistraĠii
să acorde o atenĠie deosebită cultivării cartofului úi cât mai mulĠi dintre
locuitori să cultive această nouă plantă1. Recoltatul cartofilor, numiĠi
local „picioci”, se efectua manual cu sapa, sau cu plugul. Adunarea,
sortarea lor pe categorii se făcea de membri familiei, dar deseori úi la
acest gen de muncă se întovărăúeau sătenii fie pe familii, fie pe cutuma
bunei vecinătăĠi. Alteori, erau tocmiĠi lucrători, pe bani sau pe produse.
Interesant este úi sistemul întâlnit în trecut dar úi azi, al lucrului „în
parte”, un sistem de arendare, când proprietarul punea la îndemână
terenul, uneori úi sămânĠa, iar toamna primea în schimb jumătate din
recoltă, fără a participa direct la lucru, prin această formă de arendare a
terenului. Pentru transportul cartofilor adunaĠi în saci pe categorii –
mijlocii de sămânĠă, mărunte pentru animale, mari pentru consumul
gospodarilor, în zonă se folosea carul sau căruĠa cu pod, loitre, sau uneori
se adunau direct în lada cu obloane úi se transportau la groapa pentru
sămânĠă, sau la pivniĠa din gospodărie; deseori se săpau gropi în imediata
vecinătate a tarlalelor. Ceapa, usturoiul se recoltau înaintea cartofului úi a
porumbului, iar după uscare se împleteau úi legau în cununi atârnate de
cuie pe pereĠii caselor, pe grinzi, ruzi, uneori în úuri, alteori în podul casei
sau cămară, unde de fapt ajungea în final. Introducerea cultivării verzei
este atestată în Mureúul Superior în ConscripĠia moúiilor Lázár, din anul
1742, când spre vest de la castel la o distanĠă de 73 stânjeni se afla o
grădină de varză cu o lungime de 89 stânjeni (cca 170 m) úi o lăĠime de
cca 36 stânjeni (cca 68 m), întindere destul de importantă însumând peste
1 hectar2. În primul sat românesc din hotarul cu zona locuită preponderent de secui, la Subcetate, este pomenită cultivarea verzei úi cartofului
în ConscripĠia Urbarială a acestei aúezări din anul 18203. Varza se recolta
prin tăierea de pe cocean úi se punea la murat – apă cu sare, hrean,
cimbru, sfeclă roúie- în căzile mari din doage de lemn, doar recent
înregistrându-se folosirea butoaielor din mase plastice. (Se mai păstrează
însă nostalgic bunul gust al murăturii din vasele din lemnul de odinioară.
1

2

3

Tarisznyas Marton, „Date etnografice cu privire la grădinărit…”, în volumul Sesiunea de
comunicări útiinĠifice a muzeelor etnografice úi artă populară, 1966, Bucureúti, 1972, p.144, după
arhiva documentară a Muzeului Secuiesc al Ciucului, Miercurea Ciuc, Circulara vicejudecătorului
regesc Turi Mihaly, 1801
Ibidem, după Urbarium, sau Conscriptio Universorum bonoruum mobilium et imobilium…Domini
Francisci Lazar de Szahegy 20 oct. 1742, original în Arhivele NaĠionale ale României, DirecĠia
JudeĠeană Mureú
Ibidem, după originalul din arhiva documentară a Muzeului Secuiesc al Ciucului
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Acest sentiment se înregistrează însă úi în cazul altor utilizări úi invazii
ale maselor plastice, acceptate mai întâi la preĠ úi pentru uúurinĠa
manevrării lor, nevoite din lipsa dogarilor, dar regretate apoi în cazul unei
nereuúite a conservării produselor peste iarnă). Fasolea, mazărea úi bobul,
erau recoltate mai târziu úi păstrate de obicei în păstăile uscate, depozitate
în aria úurii úi „dejdiocate” doar la nevoie cu îmblăciul sau manual. Napii
(sfeclele furajere pentru animale) erau cultivaĠi în cantitate mare úi se
recoltau odată cu dovleacul sau bostanul împreună cu cartofii sau
porumbul; bostanului nu i se rupea coada, pentru a se păstra mai bine.
Inul úi cânepa se cultivau nu doar pentru fibrele lor folosite la
confecĠionarea Ġesăturilor atât de necesare confecĠionării îmbrăcămintei ci
úi pentru hrană; din seminĠe se extrăgea un ulei comestibil, folosit în
zilele de post, sau se cocea o turtă, foarte apreciată úi de copii. PrezenĠa
nelipsitelor cânepiúti este atestată úi ea de ConscripĠia Urbarială a TopliĠei
de la 17851 úi în alte documente.
Complementară activităĠii agricole propriu-zise în zonă era úi
pomicultura. Zona TopliĠei Mureúului Superior, fiind una la confluenĠa
dealurilor cu munĠii nu a reprezentat un spaĠiu în care pomicultura să aibă
o pondere mare. Principalele soiuri de pomi fructiferi aclimatizaĠi în zona
depresionară intramontană a Giurgeului, sau de la poalele Călimanilor
ori, în Defileul TopliĠa–Deda, zone deosebit de reci, erau: pruni, meri,
peri, corcoduúi (zarzări), cireúi, viúini, chiar úi nuci. ProducĠia acestora a
fost úi mai este încă, modestă, nu de puĠine ori, datorită climatului
neprielnic, chiar îngheĠului sau grindinei, florile úi mugurii pomilor fiind
periclitaĠi, fructele evoluând mai mici ca dimensiuni. În ultimii ani
locuitorii din zonă au fost interesaĠi de cultivarea unor soiuri de pomi
fructiferi, de talie mai joasă, aúa ziúii „pomi pitici”, aclimatizaĠi pentru
zona muntoasă, de tratarea acestora împotriva dăunătorilor, pentru a avea
o producĠie de fructe sănătoase. Fructele acopereau în general necesarul
de consum al familiei gospodarului, iar culesul lor se realiza manual. Din
producĠia adunată, se pregăteau dulceĠuri („magiun”), compoturi, provizii
pentru perioada de iarnă. Prunele, se mai păstrau peste iarnă, uscate úi
afumate, iar merele úi perele, în otavă. Zeama de prune uscate era foarte
apreciată úi se servea în zilele de post, uneori la înmormântări sau nunĠi
ca zeamă acră. De asemenea, se mai prepara Ġuica din prune, sau de cele
mai multe ori, din amestecul de fructe: mere, pere, prune, corcoduúe.
1

Originalul la Biblioteca Academiei Române, Filiala Cluj-Napoca, copie la Muzeul Etnografic
TopliĠa
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Secuii practicau úi ei preparatul Ġuicii, denumită úi revendicată ca
produs specific cu numele de „palinca”. Dar foarte apreciat era úi oĠetul
produs din mere acre, „pădureĠe”, deseori apărând în documente prezent
úi acest aliment ca obligaĠie a Ġăranilor către marii proprietari. În amestec
cu mierea, oĠetul era des folosit la tratarea unor răceli. Pomicultura era
practicată aúadar ca satisfacere a unor nevoi complementare de
alimentaĠie tradiĠională fără să se ajungă la o producĠie deosebită, fiind în
general destinată consumului propriu úi foarte rar comercializării.
În comunităĠile crescătorilor de animale úi a păstorilor, relieful
muntos úi bogăĠia patrimoniului forestier au asigurat bazele naturale ale
practicării unui sistem complex ocupaĠional, unui vast pădurărit dar strâns
legat cu agricultura montană úi cu păstoritul pendulator, precum úi cu o
serie de ocupaĠii secundare. Spre exemplificare, conscripĠiile arată că în
satul Subcetate, ConscripĠia Lazar din 1750, înregistra la cele 19 familii:
45 de boi, 55 de vaci, 4 viĠei úi 454 oi1; în anul 1820, erau 76 de familii,
dintre care 50 de iobagi, unde 23 de familii aveau puĠin pământ úi trei
familii de jeleri nu aveau pământ deloc. Fiecare familie era obligată să
dea la familia nobiliară a contelui secui Lázár: două oi cu câte un miel,
două păsări, iar împreună: o căprioară, un fazan, chimion, răúină, peúte.
Aceste ultime obligaĠii ce se dădeau împreună cu toate familiile din
Subcetate, variau însă în cantitatea lor reală predată efectiv. Pe lângă
aceste obligaĠii, familiile trebuiau să mai lucreze 8 zile „lungi” úi 4 zile
„scurte”, pentru familia Lázár, iar jelerii trebuiau să dea câte o oaie úi
câteodată dacă stăpânul avea nevoie, trebuiau să „slujească” 3-4 zile.2
În legătură cu sistemul pastoral, amintim că stâna de vaci în zona
TopliĠei, cunoútea caracteristici úi forme diferite de organizare faĠă de cea
de oi. De exemplu în GălăuĠaú, la stâna din Padină, proprietarii erau cei
care mulgeau vacile în fiecare seară úi dimineaĠă, deplasându-se din sat la
munte úi înapoi, asociindu-se câteva familii la o colibă din bârne care le
foloseúte de sălaú peste noapte; de obicei laptele muls seara se preda
pentru un centru de colectare, fiind angajat un colector ambulant cu
căruĠa, care transporta laptele în sat unde avea acces maúina úi de unde îl
preia pentru industrializare; aceiaúi căruĠă sau alta prelua în drumul său úi
laptele de la vitele care vărau în vatra satului, sau împrejur; laptele muls
dimineaĠa era păstrat de proprietari pentru consumul propriu al familiei.
1
2

Ioan Ranca, Românii din scaunele Secuieúti, 1567-1850, vol. II, Editura Pax historica, Tg.Mureú,
1997, p. 248; apud Garda Dezsö, ConscripĠia fam. Lázár la 1750
Fondul nr 664, Scaunul filial Giurgeu, A.N.D.J.HR
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Valorificarea laptelui prin centrul de colectare în perioada regimului
comunist era însă obligatorie, impusă prin aúa numitul „Plan de producĠie
al producătorului individual”, specific satelor montane necooperativizate. Se ajungea la măsura aberantă, din ultimul deceniu comunist, de a se
sista de către Consiliul Popular úi Primăria comunei acordarea cartelelor
(în cadrul aúa-zisului „program de alimentaĠie raĠională a populaĠiei”)
pentru pâine, ulei úi zahăr familiilor care refuzau să se conformeze. De
obicei însă, se ajungea la compromis din partea proprietarilor, pentru
bruma de bani încasată, dar mai ales pentru cota parte de tărâĠe la care
avea dreptul cel care preda laptele la centrul de prelucrare, zona fiind
deficitară în produsele cerealiere după cum afirmam.
Baciul, úeful de la stânele din zona Mureúului Superior, era plătit de
sătenii proprietari, care mai aveau úi obligaĠia de a contribui cu o
„premândă” constituită din diferite produse ca făină de porumb, Ġigări,
Ġuică úi alte lucruri de uz personal1.
Legat de urcarea oilor la munte era úi aici practicat obiceiul numit
„măsura laptelui” sau „măsura oilor”, în două rânduri, la TopliĠa o dată
la pornirea oilor pe data de 10 mai din zona fânaĠelor, intermediară între
hotarul satului úi zona montană, úi o altă măsură (pe motivul că prima era
socotită înúelătoare), în preajma sărbătorii de Sf. Ilie, când uneori coincidea cu Nedeea (Sântilia). Măsura laptelui (vezi fig. 1) se realiza pentru
stabilirea drepturilor asupra produselor lactate cuvenite proprietarilor,
fiind însoĠite de obicei de manifestări folclorice (jocul sau hora măsurii).
De regulă, în zona TopliĠei, se stabilea norma de 7 kg de caú / oaie úi 1 kg
de urdă, datorate proprietarilor, pe vară; toamna se da doar 1 kg de urdă.
Pentru vacile date la vărat, proprietarii primeau brânza în funcĠie de
cantitatea de lapte stabilită la măsura acestuia, ca úi în alte zone.
În ceea ce priveúte alimentaĠia lucrătorilor de la pădure (vezi fig. 2)
úi a plutaúilor, ne vom referi la cea de a doua categorie ocupaĠională,
devenită o specializare în zona la care ne referim, aúa după cum mai
arătam; în ceea ce priveúte alimentaĠia plutaúilor, în timp ce se aflau cu
pluta pe apă, aceútia consumau alimente sub formă de hrană rece,
1

Vezi úi Corneliu Bucur, InvarianĠă úi variabilitate în păstoritul tradiĠional (Despre momentul apariĠiei, cauzei úi caracterul transhumanĠei pastorale a românilor)”, în AMET, X, p.125-145; Sabin
Opreanu, ContribuĠiuni la transhumanĠa din CarpaĠii Orientali, Cluj, 1930, extras din „Lucrările
Institutului de Geografie al UniversităĠii din Cluj”VII., 1931; Valer Pop, „Sisteme de păstorit în
zona MunĠilor Călimani” în „Marisia”, XIII-XIV, Tg. Mureú, 1983-1984, p. 412; Ion VlăduĠiu,
Aspecte etnografice cu privire la creúterea animalelor în CarpaĠii Orientali”, în Marisia, XI-XII,
1981-1982, Tg. Mureú, p. 503
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provenite din gospodăria proprie. Ei aveau asupra lor nelipsita mămăligă
rece, brânză de obicei frământată (burduf), lapte acru la fedeleú (vas din
doage de lemn), ouă fierte, slănină, carne sleită la borcan; hrana plutaúilor
mai era completată cu cartofi sau fructe1. Pentru trasee mai lungi, plutaúii
aveau uneori instalată úi o vatră pe care îúi încălzeau sau îúi preparau
mâncarea. Vatra era instalată pe o platformă mai ridicată pe care era
fixată o tablă úi pirostriile pentru ceaun. După relatările unor plutaúi în
viaĠă, plutaúii de pe râul Mureú aveau stabilite locurile de popas unde
legau plutele peste noapte úi unde îúi preparau mâncarea, inclusiv
mămăliga; ei preferau să menĠină legăturile regulat cu unele gazde úi
pentru a nu fi nevoiĠi să care ceaunul cu ei deoarece, oricum aveau de
cărat îndărăt uneltele -nelipsitele topoare, Ġapine, sfledere sau frânghie.
Există úi mărturii grafice legate de popasurile plutaúilor la malul
Mureúului, aúa cum se observă într-un desen din cunoscuta monografie a
lui Orbán Balázs2 (vezi fig. 3).
Pe lângă mărturiile concrete al foútilor plutaúi participanĠi la această
activitate complexă care era plutăritul pe Mureúul Superior3, avem úi
mărturii din literatură legate de modul de alimentaĠie la plutăritul pe
BistriĠa, unde participau úi locuitori din satele de graniĠă ale Ardealului cu
Moldova, mod care era de multe ori similar în diferite zone etnografice:
„…A doua zi în zori de ziuă ne suirăm pe o plută ce ne aútepta la malul
BistriĠei, alcătuită de grinzi bine legate úi împodobită de crengi de brad…
Iată-ne acum plutind la vale în voia apei între două úiruri de munĠi ale
căror vârfuri erau acoperite de muguri…Am mers cât am mers, dar de la
o vreme mi s-a pus, vorba ceia, soarele în dreptul inimii (adică i s-a făcut
foame – n.n.). Noroc că plutaúii, oameni prevăzători, alcătuiesc la capătul
din urmă un fel de cuptoraú de cărămidă unde au aprins focul úi-au aúezat
un ceaun pe pirostrie. Cât ai scăpăra din degete mămăliga a fost gata.
Apoi, desfăceam legăturile cu merinde: brânza zburată, untul cel proaspăt, caúul, urda, muúchii luaĠi de acasă úi alte câte úi mai câte…”4.
Importante erau aceste legături ale plutaúilor care reprezentau prilejuri de socializare, de informare úi desigur de schimburi interculturale,
1
2
3
4

C-tin Cojocaru-ğuiac, Plutăritul pe BistriĠa. Incursiuni istorice, Ed. Universitas XXI, Iaúi, 2010, p.
252-253
Balázs, Orbán, Descrierea ğinutului Secuiesc, Budapesta, 1869, XXVIII, reeditată în 1991, p. 33
Dorel Marc, „Sisteme de transport úi comerĠ tradiĠional în zona Mureúului Superior: plutăritul”, în
Angvstia, nr.9, 2005, Sf. Gheorghe, p. 231- 243
Nicolae Gane, „Dejun pe BistriĠa”, în Album literar gastronomic, Ed. ViaĠa Românească, 1982, p.
118
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întrucât unele echipe pe Mureúul Superior erau mixte, alcătuite din români din TopliĠa úi satele învecinate sau din Defileul TopliĠa-Deda, Valea
Gurghiului úi secui din zona Gheorghenilor, mai ales din satul Remetea.
În comunităĠile tradiĠionale ale satelor mureúene montane úi premontane, ca ocupaĠii secundare se practicau, după cum spuneam în introducere, vânătoarea, pescuitul úi culesul din natură. Străveche îndeletnicire, vânătoarea fiind o ocupaĠie socotită de etnografi ca secundară, a fost
úi mai este practicată în zona TopliĠei, pădurile úi fauna destul de bogate
permiĠând acest lucru. Se vânau cu predilecĠie animale sălbatice ca porcul
mistreĠ (vezi fig. 4), vulpea, cerbul, iepurele, ursul, râsul, jderul, lupul,
veveriĠa, pisica sălbatică. Dintre păsările sălbatice se vânau mai ales
cocoúul úi găinuúa de munte úi fazanul.
Produsele vânătorii aveau destinaĠi diferite, completând în primul
rând necesarul de hrană a locuitorilor într-o zonă agricolă slab productivă
úi unde sacrificarea animalelor nu se putea realiza întotdeauna, creúterea
lor fiind de asemenea o ocupaĠie complementară úi vitele fiind indispensabile atât la lucrările agricole cât úi la transportul produselor. Pe lângă
consumul cărnii, pielea vânatului era folosită la confecĠionarea unor
recipiente pentru păstrat alimente; alteori se folosea pentru confecĠionarea
unor produse de îmbrăcăminte, sau încălĠăminte, coarnele de cerb pentru
cuiere, trofee cu mare căutare sau pentru diferite recipiente, inclusiv corn
frumos încrustat, pentru păstrat praful de puúcă, sarea, medicamente,
diferite prafuri.
Uneltele úi procedeele de vânătoare folosite se deosebeau în funcĠie
de posibilităĠile gospodarilor. Se practica astfel vânătoarea activă, cu
vânători, individual sau în ceată, cu arme de foc, sau vânătoarea pasivă cu
capcane, curse, alte mijloace arhaice. Se practica úi prinderea animalelor
sălbatice prin săparea úi mascarea gropilor cu crengi úi frunze, pe traseul
lor de deplasare, lângă arături, gospodării sau locuri de adăpat. De asemenea era folosit des „úfăcul” (laĠul) de sârmă pentru prinderea mistreĠilor,
căpriorilor sau iepurilor. Păsările sălbatice erau prinse cu diferite forme
de laĠuri, la capturarea lor participând deseori úi copiii.
Ca úi în alte zone, în perioada feudală sau modernă, Ġăranii participau
la campaniile de vânătoare prin hăituaială, organizate de grofii moúiilor úi
domeniilor de vânătoare, ca úi hăitaúi; au existat perioade când obligaĠiile
impuse în produse de vânătoare depăúeau posibilităĠile iobagilor din zonă.
Spre exemplu, chiar întemeierea unor noi aúezări a fost dependentă de
obligaĠiile în vânat, cum este cazul localităĠii Subcetate care úi-a întemeiat
o parte din gospodării pe domeniile de vânătoare ale familiei nobiliare
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Lázár din Lăzarea, care a înlesnit defriúările úi a întocmit ca paznici de
vânătoare capii primelor familii de iobagi: Dobreanu, Cotfas úi Hurubă.
Cei mai mulĠi locuitori foloseau procedee arhaice de vânătore cu
curse, capcane, confecĠionate de ei, iar unii mai înstăriĠi deĠineau flinte,
puúti, pistoale, alte arme de foc improvizate. Totuúi, faptul că documentele cancelariilor oficiale emise imediat după înăbuúirea răscoalei lui
Horia, Cloúca úi Criúan úi a RevoluĠiei de la 1848–1849, cereau cu insistenĠă confiscarea armelor, pentru a se împiedica o eventuală nouă revoltă,
cum era cazul localităĠilor Bilbor, Corbu, Tulgheú, Subcetate, TopliĠa ú.a.,
atestă prezenĠa armelor de foc la destule familii de iobagi din acea vreme.
Toate cursele, uneltele de vânătoare confecĠionate în gospodăria
Ġăranului din zonă dovedesc úi în această ocupaĠie o adevărată ingeniozitate. De asemenea, practicarea acestei îndeletniciri scoate în evidenĠă
stăpânirea unor cunoútinĠe empirice legate de relaĠia om-animal-mediu,
de comportamentul (etologia) animalelor, trasee practicate pentru obĠinerea hranei úi adăpat.
Vânătoarea s-a practicat însă úi din necesitatea protejării culturilor
agricole, a turmelor úi cirezilor de la stâne sau animalelor din gospodăria
locuitorilor zonei, sălbăticiunile creând deseori probleme privind securitatea personală úi a avutului.
Trebuie consemnate úi manifestările sociale legate de actele de
iniĠiere a băieĠilor legate de vânătoare, participarea la vânat reprezentând
ca úi în alte spaĠii culturale un prag de trecere înspre perioada de feciorie
úi implicit de bărbăĠie, dobândirea unui nou statut, superior în cadrul
societăĠii tradiĠionale. Rezultă că de un real interes ar fi înregistrarea
obiceiurilor legate de actul vânătorii1.
Trebuie spus că practicarea vânătoarei a avut o pondere importantă în
structura ocupaĠională tradiĠională, fiind complementară celorlalte ocupaĠii
care asigurau mijloace de subzistenĠă într-o zonă premontană úi montană.
În ceea ce priveúte pescuitul, reĠeaua hidrografică a zonei cu o serie
de pâraie de munte, afluenĠi ai Mureúului sau ai altor râuri, a făcut posi1

Referitor la practicarea vânătoarei în zonă, un învăĠător din Deda, preocupat de etnografia zonei
consemna: „...Toader a lui Iacob s-a trezit la un moment (dat) luat în spinarea mistreĠului úi noroc
că unchiul Toader, curajos, a luat cu el úi o bardă ascuĠită, astfel că în lupta desfăúurată,
sălbăticiunea a fost doborâtă. Adusă în sat cu sanceele, pe zăpadă, cântărea vreo 250 kg. Îmi
amintesc că toată carnea după un obicei vechi a fost făcută „hopúă” adică împărĠită la neamuri,
vecini úi prieteni, părtaúi fiind úi părinĠii mei. Eu, m-am ales cu colĠii mistreĠului...”- cf. Viorel I.
Borúianu, Deda. Consemnări cultural istorice despre obârúiile mele, în Caiete mureúene-16,
FundaĠia Culturală „Vasile Netea”, Tg. Mureú, 2005, p.110
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bilă practicarea pescuitului, o altă ocupaĠie secundară complementară,
care asigura necesarul de hrană a populaĠiei, având în vedere agricultura
slab dezvoltată datorită condiĠiilor climaterice depresionare vitrege.
Pescuitul s-a practicat úi se mai practică atât în apele curgătoare ca Mureúul úi afluenĠii săi, TopliĠa, Lomaú, Hurdugaú, Călimănel, Măgheruú,
Zăpode, GălăuĠaú, Călnaci, Mortonca, Jolotca, Sărmaú, Bistricioara,
Recea, Putna, Sălard, Ilva, Gudea ú.a., cât úi în diferite heleútee, iazuri
special amenajate sau în apa pâraielor stăvilită din loc în loc cu
„răstoacă”. Cea mai arhaică metodă de pescuit folosită úi în zona la care
se face referire era prinsul cu mâna a mrenelor, păstrăvilor sau racilor.
Principalele unelte folosite la pescuit erau: ostia, leúnicul, vârúa úi undiĠa
cu cârlige, întâlnite úi azi. Pe valea Mureúului superior se practica pescuitul pe catalige, cu ostia, aúa cum a surprins în teren úi etnograful Anton
Badea de la Muzeul Etnografic Reghin (vezi fig. 5). O altă tehnică
arhaică folosită úi azi este bătutul apei sub Ġărmuri cu parul, sapa sau
pietre úi alungarea peútilor pentru a fi prinúi în sac, leúnic sau vârúă.
Pentru deplasarea pe râul Mureú úi pe afluenĠii mai mari se folosea
barca monoxilă, sau plute din bârne1. Existau úi mai funcĠionează încă
păstrăvării la Stânceni, lângă TopliĠa, la Hurdugaú úi Lomaú. Principalele
specii de peúti erau păstrăvul, útiuca, somnul, cleanul, crapul, poduĠul,
roúioarele, mreana, losniĠa ú.a. De asemenea apele erau populate cu raci
înainte de poluarea industrială, astăzi fiind în număr extrem de redus ca úi
unele specii de peúti .
Peútele se consuma proaspăt sau se conserva, la saramură sau uscat
úi afumat. La Blagoveútenie (Buna Vestire- 25 martie) sau la dezlegările
la peúte, se consuma în fiecare familie peúte prăjit pe sobă sau pe pietre
încinse, cu mujdei de usturoi úi mămăligă, aceasta fiind principala
modalitate de gătire, în zonă. Gătirea peútelui în alte feluri, cum ar fi
borúuri, umplut, la cuptor, icrele, marinat ú.a. apare mult mai târziu, odată
cu industrializarea zonei când prin miúcări demografice au fost stabiliĠi
locuitori din alte zone ale Ġării, mai ales din Moldova, care au introdus noi
obiceiuri culinare.
Ca úi vânătoarea, pescuitul este la fel de important pentru completare resurselor de hrană, destul de limitate într-o zonă de munte.
După cum se útie úi culesul din natură a constituit din cele mai
îndepărtate timpuri o ocupaĠie a omului, devenită secundară dar complementară celor principale, asigurând o rezervă de hrană importantă úi
1

Cf. inf. Obreja Ionel (n.1950), Subcetate, Ilisan Emil (n.1941), GălăuĠaú
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pentru locuitorii zonei Mureúului Superior de care ne ocupăm. Având în
vedere regimul climateric úi pedologic al zonei, plantele spontane culese
din natură asigurau úi un supliment de hrană, dar úi o sursă de plante
pentru tratarea diferitelor boli prin mijloacele tradiĠionale, de medicină
populară. De asemenea, aceste plante erau căutate úi pentru folosirea lor
ca úi coloranĠi pentru textilele din industria casnică textilă, sau la
încondeierea ouălor, în prepararea unor baiĠuri pentru vopsirea diferitelor
rame sau piese de mobilier ú.a.
Dintre plantele spontanee, în funcĠie de anotimp, locuitorii zonei
TopliĠei culegeau primăvara urzica (Urtica dioica), loboda (Atriplex
hortensis), păpădia, (Taraxacum officinale), măcriúul (Rumex acetosa),
útevia (Rumex acetosa), sălăĠica (Ranunculus ficaria) ú.a., folosite la
ciorbe, sarmale, salate. Ca úi condimente, se folosea cimbriúorul sălbatic
de câmp sau chimenul („săcărica”), măgheranul, busuiocul, leuúteanul.
Cercetătorul mureúean Valer Pop, aminteúte că se mai culegeau úi se
consumau nepreparate rizomii úi tuberculii de feriguĠă (Polypodium
vulgare), baraboi (Chaerophyllum bulbarum); de asemenea se mai recolta
úi se bea „must” de mesteacăn, de paltin, de arĠar1. Dintre ciupercile
(bureĠii) din zonă preferate pentru consum imediat sau pentru conservare
úi consum pe perioada iernii, culese de primăvara până toamna târziu
amintim râúcovii (Lactarius deliciosus), hribii (Boletus edulis), gălbiorii,
zbârciogii („coconeĠii”), bureĠii de rouă, de mesteacăn, de prun. După
calendarul coacerii fructelor de pădure comestibile, se culegeau vara
fragii de pădure (Fragaria vesca), fragii de câmp (Fragaria viridis),
zmeura (Rubus idaeus), coacăzele (Ribes alpinum), alunele (Corylus
colurna), agriúele ú.a.
Plantele medicinale folosite ca leacuri, erau culese pentru tratarea
unor boli de către „doftoroaiele” din sat. Acestea dovedeau cunoútinĠe
empirice importante în vederea vindecării unor boli la oameni dar úi la
animalele din gospodărie. Fiecare gospodină îúi aduna de fapt unele
plante pentru diferite ceaiuri sau alifii, dar câteva erau renumite în sat úi
zonă pentru eficienĠa cu care tratau unele boli, uneori salvând chiar de la
moarte sigură oameni sau animale.
Se culegeau fie florile plantelor cu efecte terapeutice, fie frunze, rădăcini, muguri, seminĠe sau alte părĠi ale plantelor: coada úoricelului, cioboĠica
1

Valer Pop, Aspecte evolutive úi regresive ale ocupaĠiilor de bază tradiĠionale în zona etnografică
a TopliĠei, teză de doctorat, mss., Univ. „L. Blaga” Sibiu, 2000, p. 156; Aurelia Diaconescu,
Preparate alimentare úi băuturi tradiĠionale la români, mss.
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cucului, traista ciobanului, scaiul vânăt, patlagina, muúeĠelul, vâscul flori de
tei, sunătoare, soc, gălbenele, muguri de brad, conuri de brad ú.a.
Valer Butură, cunoscutul etnograf al Transilvaniei, clasifică plantele
folosite în medicina populară în droguri oficinale, droguri neoficinale úi
droguri empirice.1 Cele oficinale se obĠin de la plante cu reale proprietăĠi
curative, având o largă răspândire în medicina tradiĠională. Drogurile vegetale neoficinale sunt mai numeroase, în general cu proprietăĠi curative
cunoscute la multe specii, încă din antichitate. Cele empirice, sunt descoperite, experimentate, cu întrebuinĠări locale în majoritatea cazurilor.
De amintit că, la fel ca în alte zone etnografice, úi pe Mureúul Superior, diferite plante culese de Ġăran, aveau úi întrebuinĠări magice sau de
cult, în diferite momente de manifestare a vieĠii spirituale a individului
sau colectivităĠii satului.2
Albinăritul are de asemenea o veche tradiĠie între ocupaĠiile tradiĠionale secundare, fiind favorizat de flora bogată în plante melifere úi de
clima temperat-continentală. După cum se cunoaúte, primii „stupi” au fost
formaĠi în sorburile copacilor, care apoi au fost secĠionate în buturugi úi
transportate cu familiile de albine úi depunerile de miere cu tot în
gospodării, devenind astfel familii de albine domesticite. Această practică
arhaică s-a mai întâlnit în unele sate risipite ale zonei Mureúului Superior
până relativ recent. ùi aici putem să considerăm o situaĠie ca fiind similară altor zone, aúa cum spre exemplu surprinde Valer Butură această
preocupare într-o hotărnicie din anul 1801, unde se făceau referinĠe la
acte mai vechi din 16623.
Mierea úi ceara, după cum se útie, erau căutate atât pentru consumul
propriu al gospodăriilor, cât úi pentru vânzare, cunoscându-se diferite
privilegii acordate de-a lungul timpului pentru înlesnirea acestuia.
În zona TopliĠei, de stupărit se ocupau Ġăranii, având un număr mic
de stupi, până la 50 de bucăĠi, care doar mai recent erau aúa-ziúi sistematici, în trecut fiind utilizate coúniĠele din nuiele împletite, „muruite” cu
1
2
3

Vezi Valer Butură, Etnografia poporului român, Ed. Dacia, Cluj-Napoca, 1978, p. 280
Vezi I.- Aurel Candrea, Folclorul medical român comparat. Privire generală. Medicina magică,
Ed. Polirom, Iaúi 1999, p. 297-435
Din aceste documente rezultă faptul cunoscut că li se permitea uneori Ġăranilor să se bucure de
foloasele pădurilor: „în vechile vremi, pădurile nu erau socotite, nici împărĠite cu stânjenul sau cu
altfel de împărĠire, iar cum tăia copacii úi deschidea curmătură úi poieni de cosit úi de arat úi
locuri de prisăci, avea voie să sădească úi vii úi pomeĠi de roade, sau úi sălbăticiunile pe unde
ultuia copacii, tot locul acela al său era” – cf. Valer Butură, op. cit., p. 245, planúele 31-32, foto
Anton Badea, p. 273
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lut, bălegar úi paie. Forma acestora era conică, la fel ca o căciulă úi erau
adăpostite în construcĠii adecvate, pe poliĠe, orientate spre soare (vezi fig.
6). O problemă deosebită era adăpostirea lor pe timpul iernii, multe
familii de albine murind, cunoscute fiind temperaturile foarte scăzute din
zona de care ne ocupăm. AlĠi stupi erau confecĠionaĠi sub forma unor
útiubee, scobiĠi în trunchiuri monoxile cu tesla, în care erau fixate sub
forma unor Ġăpuúe înfipte, de formă circulară „ramele” pe care se depuneau fagurii cu miere. Muzeul etnografic din TopliĠa deĠine în colecĠia sa
un astfel de útiubei.
Etnograful Anton Badea de la Reghin, realizase un film documentar
„Vânătoarea de albine” (vezi fig. 7), unde procedeul numit local bărcuit,
era prezentat cu amănunte, surprinzându-se instrumentarul arhaic folosit
care consta într-un corn de bovină, special secĠionat úi prevăzut cu dopuri
úi o fantă cu diametrul de 0,5-0,8 cm, prin care intrau úi erau evacuate în
stupi sistematici albinele sălbatice prinse1.
Recoltatul mierii din stupul primitiv se efectua vara prin omorârea
albinelor úi prin afumarea cu iască se scoteau o parte din fagurii cu mai
multă miere depusă. Fagurii erau introduúi într-un teasc úi prin presare se
scotea mierea; mierea provenită de la stupii sistematici, alcătuiĠi din adevărate căsuĠe cu casete úi rame, era úi este extrasă cu maúina centrifugă,
fără să se distrugă fagurii.
Alt produs important în afara mierii, ceara, era obĠinută din „boútina” topită, cu ajutorul teascurilor, asemănătoare cu cele folosite de
locuitorii zonei la extragerea uleiului din seminĠe de bostan sau jir
(seminĠe de fag).
De asemenea din fagurii storúi de miere, prin punerea lor în apă
călduĠă se obĠinea băutura dulce numită „mursă”, care, prin lăsarea la
fermentat producea „miedul”, des întâlnit în zona noastră montană, unde
nu se cultivă viĠa de vie, iar pomii fructiferi se aclimatizează mai greu.
Deúi au existat úi mai există încă forme de asociere a apicultorilor,
care să lupte pentru pieĠe de desfacere avantajoasă a produselor, stupăritul
în zonă a decăzut, mai ales după măsurile profilactice de combatere a
insectelor dăunătoare din pădurile exploatate abuziv, substanĠele toxice
folosite cauzând din păcate úi moartea albinelor. De asemenea, folosirea
parafinei pentru obĠinerea lumânărilor în locul cerii, a dus la scăderea
considerabilă a producĠiei apicole, aúa cum úi folosirea zahărului ca
îndulcitor mai ieftin, va diminua mult activitatea apicultorilor. Totuúi,
1

Valer Pop, lucr. cit., p.142
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speranĠe se leagă odată cu sporirea cererii produselor farmaceutice úi cosmetice bazate pe produsele apicole naturale, în detrimentul celor sintetice.
Exploatarea, transportul úi utilizarea sării, aliment esenĠial în hrana
comunităĠilor tradiĠionale dintotdeauna a reprezentat o atenĠie deosebită
în studiul hranei. Extinderea cercetărilor noastre etnografice în arealul
Mureúului Superior, a determinat continuarea investigaĠilor dincolo de
defileul TopliĠa-Deda care reprezintă un punct de confluenĠă etnoculturală în zona de contact cu Câmpia Transilvaniei, cu zona BistriĠei,
precum úi cu cea a Gurghiului. Interesul pentru cercetarea acestei zone cu
vecinătăĠile sale a făcut posibilă includerea unor investigaĠii în cadrul
proiectului etno–arheologic „CivilizaĠia preindustrială a sării”, demarat
de Muzeul CarpaĠilor Răsăriteni din Sf. Gheorghe, după anul 2000.
Componenta etnografică a cercetării1 a devenit mai vizibilă în perioada
2004-2006. Descinderea în teren însă, úi evaluarea primară a fenomenelor
etno-culturale legate de manifestările saline, ne-a determinat să abordăm
includerea acestei tematici într-un complex mai larg al problematicii
pentru a sugera mai bine contextul úi legăturile interdependente dintre
elementele structurii ocupaĠionale – pe de o parte – care sunt complementare, precum úi relaĠiile cu obiceiurile, viaĠa spirituală, alte tradiĠii locale
pe de altă parte2.
Referiri la exploatarea úi comercializarea sării au apărut în unele
lucrări, dar raporturile salinei Praid din judeĠul actual Harghita cu vecinătăĠile, inclusiv arealul Mureúului Superior, sub aspectele etno – culturale
enunĠate, sunt sporadice3.
În acest stadiu s-au impus pentru început identificarea úi repertorierea
cât mai multor aspecte interdependente, dat fiind ritmul accelerat de
perimare úi dispariĠie a unor fenomene tradiĠionale, etnografii antrenaĠi în
cercetarea de teren, încercând să surprindă cu această ocazie elemente care
la o altă descindere amânată, ar putea fi în pericol de a nu mai fi întâlnite.
Metoda de cercetare de bază aplicată a fost interviul cu persoane
care se mai află într-o relaĠie directă cu unele manifestări salifere sau care
au fost în măsură să relateze, să reconstruiască din experienĠa trăită, din
1

2

3

Dorel Marc, Livia Marc, Cercetare etnografică privind exploatarea, comerĠul tradiĠional úi
utilizarea sării în zona Mureúului Superior úi Văii Gurghiului, în Angvstia, nr. 9, 2005, Sf.
Gheorghe, p. 245 – 255
Vezi Sarea, timpul úi omul, Catalog de expoziĠie, Ed Angustia, Sf. Gheorghe, 2006, între care úi
studiul semnat Dorel Marc, Sisteme de transport úi de comercializare tradiĠională a sării, p. 152157
Vezi Horváth Imre, Istoricul mineritului de la salina Praid, Praid,1998
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memoria colectivă a comunităĠii săteúti, alte elemente necesare formării
unei imagini cât mai adecvate cu perspectiva istorică; astfel au fost
surprinse aspecte evolutive úi involutive (regresive) asupra fenomenelor
cercetate.
Socotind târgul ca loc de confluenĠă economico-socială úi un prilej
de comunicare între participanĠii la târg provenind din diferite zone
învecinate, o primă investigare s-a desfăúurat la Târgul tradiĠional de
Duminica în comuna Deda, jud. Mureú (târg de animale, astăzi limitat în
primul rând la vânzarea-cumpărarea porcilor).
Astfel, aflăm de la o participantă la acest târg1 că sarea în drob sătenii o procurau de la secuii din Praid, care o aduceau în trecut cu căruĠele
cu coviltir, recent cu camioane sau maúini de teren. Ne-a mai relatat că a
cumpărat úi de la Solovăstru sare la drob, pentru oi, dar aceia este neagră
úi nu se prea caută: „omul meu m-o sfădit, că-i cam spoioasă”. Îúi aminteúte din copilărie că în loc de sare foloseau saramură adusă de la Săcalu
de Pădure, sat aparĠinător comunei Brâncoveneúti, pe care o transportau
în fedeleúe úi cu care stropeau fânul pentru animale, o foloseau în
alimentaĠie pentru prepararea mămăligii, la murături, diferite tratamente
empirice ale răcelior, bolilor reumatice úi altele. Dacă aveau nevoie de
„praf de sare”, acesta era obĠinut prin punerea saramurii la fiert în vase
până scădea apa úi rămânea sarea pe pereĠii acestora în care a fiert după
evaporarea apei.
Am purtat un dialog úi cu gospodari localnici din Deda2, care ne-au
relatat că sarea de mai bună calitate se aducea de către secui de la Praid,
sub formă de drob, iar saramura se transporta cu vase din doage de la un
izvor din hotarul satului Ruúii MunĠi cu satul Filea.
Aflăm la fel că saramura era folosită în alimentaĠia familiei în
special la prepararea mămăligii, la pregătitul cărnii de porc, iar în alimentaĠia animalelor la stropitul fânului; toamna când se depozita fânul în
úopron se uda cu saramură, „în mestecătură” úi nu se mai punea drob de
sare. Saramura se aducea în vase de lemn, făcute din doage sau scobite în
scorbura unui stejar la care se lipea un fund de lemn cu pământ „ajilos”
(argilos). Informatorii susĠin că se mai păstrează úi astăzi un butoi scobit
într-o scorbură de stejar dar la un izvor de apă dulce, în hotar cu Pietriúul,
la locul numit Cuiejdel.
1
2

Inf. Victoria Tecanu (n. 1946), localitatea Râpa de Jos, jud. Mureú
Inf. Ilie Paúcan (n. 1929), com. Deda, casa nr. 142 úi Ioan Ghidiu (n.1935), com. Deda, casa nr.
143, jud. Mureú
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Continuând cercetările în satul Pietriú, aparĠinător comunei Deda,
aflăm de la o localnică1 faptul că saramura se aducea de lângă Brâncoveneúti de la Pădurea Săcalului în butoaie pentru muratul verzei úi pentru
prepararea cărnii porcului tăiat de Crăciun. Confirmă faptul că sarea în
drob se aducea de la Praid úi adaugă faptul că la Ideci existau bazine de
tratament cu băi de sare contra reumatismului (care funcĠionează úi
astăzi) .
În acelaúi sat, Pietriú, un alt localnic2 ne relatează că sătenii cumpărau în trecut sarea de la prăvăliile familiei evreului Mozes, dar nu îúi mai
aminteúte de unde se aproviziona; mai târziu sarea o cumporau de la
„Coperativă”; ne semnalează de asemenea existenĠa unui loc, la margina
satului, înspre Mureú, numit Propostă, unde există o mlaútină cu „iarbă
sărată”, foarte agreată de animalele satului. Ne confirmă úi faptul că
saramura se aducea de la Săcalu de Pădure, în butoaie din doage, făcute
de dogarul Eugen Sorlea, de pe Valea Pietriúului.
La Ruúii MunĠi ni se relatează de către o familie3, că în hotar cu
cătunul Săbgiú (Sebeú), a funcĠionat până la cooperativizare, o saramură
amenajată numită „La Slatină”; amenajarea consta într-o construcĠie de
forma unei căsuĠe acoperite, din bârne cioplite de dimensiune 4 x 4 m,
adăpostind două fântâni cu apă sărată, zăgăzuite cu bârne de stejar; căsuĠa
se Ġinea încuiată cu lacăt úi accesul în zona terenului cu saramură se făcea
printr-o barieră, după un program strict stabilit, de două ori pe săptămână.
În jurul locului amenajat se săpau gropi în care se amesteca saramură úi
pământ, nămolul rezultat folosindu-se pentru efectuarea unor tratamente
contra reumatismului. Pe lângă fânul stropit cu saramură, la hrănirea
animalelor se foloseau úi tuleii de porumb (tulpini tăiate) stropiĠi cu
saramură. Odată cu cooperativizarea, secretarul comunei Filea, Bândilă
Aurel, a demontat construcĠia de la Slatini, care a fost lăsată în paragină.
Astăzi, pe locul vechii sărături este amenajat un loc de joacă pentru copii,
o parte din bârnele din stejar ale ghizdurilor vechilor fântâni sărate fiind
îngropate. Deoarece pe o rază de 300 de m, pânza freatică a apelor din
fântâni are o concentraĠie mare de sare, permite folosirea acesteia în diferite scopuri în gospodărie iar animalele preferă iarba care creúte în jurul
fostei saramuri, interlocutorul afirmând că la întoarcerea vacilor de la

1
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3

Inf. Silvia Mircea (n. 1932), com. Deda, satul Pietriú, casa nr.28, jud. Mureú
Inf. Nechifor Demian (n. 1924), com. Deda, satul Pietriú, casa nr.26, jud. Mureú
Inf. Savu Vasile (n. 1936) úi soĠia FiruĠa, localitatea Ruúii MunĠi, jud. Mureú
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ciurdă „fug toate direct la brânca de la Slatină” (brânca fiind planta care
creúte în jurul mlaútinii sărate).
La Săcalu de Pădure, sat aparĠinător comunei Brâncoveneúti, aflăm
de la un localnic1 faptul că la murătoarea din Pădurea Săcalului la locul
„Comorile” erau amenajate căsuĠe din bârne de 4x4 m pentru fiecare
dintre satele din vecinătate: Dumbrava, Râpa de Sus, Porceúti, Văleni,
Lueriu; fiecare sat avea câte două zile pe săptămână, program pentru
aprovizionare cu saramură. CăsuĠele se Ġineau încuiate úi erau deschise de
câte un responsabil al fiecărui sat; la interior căsuĠele aveau câte două
fântâni zăgăzuite cu grinzi de stejar úi erau prevăzute cu câte un scoc
(jgheab), prin care se scurgea în vasele din doage, saramura. Se foloseau
exclusiv materiale din lemn pentru necorodarea vaselor, a jgheabului sau
a pereĠilor fântânii úi pentru păstrarea gustului. Saramura se mai utiliza pe
lângă alimentaĠie úi conservarea legumelor, a zarzavaturilor úi a cărnii úi
în alimentaĠia animalelor prin stropirea lucernei úi a trifoiului. În jurul
căsuĠelor mai exista o „baltă mare” cu nămol sărat – ne relatează interlocutorul – unde se duceau sătenii pentru a se trata de reumatism. Dumbrăvean Ioan, ne mărturiseúte că atunci când lucra ca brigadier în cadrul
CAP-ului a avut úi sarcina de a aproviziona grajdurile, saivanele, cu
droburi de sare aduse de la Praid. Totodată ne relatează că responsabilii
cu vânătoarea, úi în trecut úi astăzi, în anumite perioade din cursul anului
plasează în zonele de adăpost, droburi de sare pentru animalele sălbatice.
În acelaúi sat, un alt gospodar2 fost cioban, ne aminteúte că sătenii
deseori foloseau saramura úi ca mijloc de tratament la picioare pentru
înlăturarea răcelilor úi altor dureri.
De asemenea, o localnică3 ne spunea că de fapt, murătoarea o fierbeau în vase pentru a se obĠine sarea rezultată prin evaporarea apei,
pentru că „au fost perioade în care nu se găsea sare în comerĠ”. În afară
de folosinĠa obiúnuită în alimentaĠia familiei úi a animalelor din
gospodărie mai utilizau saramura în tratamentul răcelilor: „Copiii dacă se
bitejău (adică se îmbolnăveau), n-avem doctor în sat ca amu, úi-i lecuim
noi cu poame, da nu din grădină, că de-alea acre din pădure, bătute cu
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Inf.Dumbrăveanu Ioan (n.1938), com. Brâncoveneúti, satul Săcalu de Pădure, casa nr. 2, jud.
Mureú
Inf. Cengher Dumitru (n. 1930), com. Brâncoveneúti, satul Săcalu de Pădure, casa nr.287, jud.
Mureú
Inf. Răcean CruciĠa (n. 1930), com. Brâncoveneúti, satul Săcalu de Pădure, casa nr. 94, jud.
Mureú
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bătălău, le aruncam în butoi úi le amestecam cu murătoare, apoi sara îi
frecam bine úi dimineaĠa nu mai aveu nimic.”
Informatoarea îúi mai aminteúte că Săcalu de Pădure era rânduit la
murătoare în ziua de marĠi a săptămânii, úi că nu se mergea niciodată de
unul singur, slatina de la locul Comorile era la trei kilometrii distanĠă de
sat, drum ce trecea „prin pădurea plină de sălbăticiuni” . InvestigaĠia în
satul Săcalu am încheiat-o în gospodăria unei bătrâne1 (având încă prispa
casei lipită cu lut). Aici am surprins o râúniĠă manuală, din piatră, la care
proprietara macină úi astăzi păsatul pentru săteni, aceútia zicând că: „ies
mai bune găluútile cu păsat de la piatra de mână decât cu cel de la
moară”. Din discuĠii a reieúit că pe vremuri râúniĠá úi sarea care era mai
grunjoasă. Aici am fost martorii unei surprize, descoperind că mama
interlocutoarei noastre pe nume Pop Măriuca a fost surprinsă într-o
fotografie, măcinând păsat la aceiaúi râúniĠă, de către regretatul etnograf
Anton Badea, fotografie ce se găseúte úi astăzi în expoziĠia de bază a
Muzeului Etnografic Reghin.
În reconstituirea drumului sării am descins úi pe Valea Gurghiului,
în localităĠile Ibăneúti Sat, Ibăneúti Pădure, Dulcea, Orúova.
Pe drumul de la Gurghiu la Ibăneúti Pădure, sat aparĠinător comunei
Ibăneúti, am stat de vorbă cu un cioban2 care a păstorit peste 40 de veri în
munĠii din preajmă (acesta tocmai fusese să-úi procure un fluier pentru a
cânta de Sf. Dumitru, când urmau să se aleagă oile úi să organizeze o
petrecere cu horă). Cunoscută fiind necesitatea aprovizionării turmelor cu
sare în drob, ne-a relatat că aceasta se aducea de la Praid de către secui pe
drumul de la Remetea prin Lăpuúna pentru că aceasta „e mai bună ca cea
de la Orúâua (Orúova), din apropiere, care e mai spoioasă”. De asemenea,
există informaĠii că uneori secuii din zona Remetei, cunoscuĠi pentru
priceperea lor deosebită în construirea de case úi proprietari de cai puternici, transportau bârne gata cioplite pentru construcĠii în zona Praidului úi
Sovatei, úi la întoarcerea lor aduceau sare pe care apoi o comercializau.
La Ibăneúti, o localnică3 ne-a informat că sătenii mai săraci nu
cumpărau ci săpau sarea drob „pe gratis” la Orúova, sat al comunei Gurghiu, fiind repartizate aici, pentru „exploatare” úi la murătoare, o parte
din satele de pe Valea Gurghiului. „Cândva sarea drob se aducea de secui
1
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Inf. Fironica ùandru (n.1924), com. Brâncoveneúti, satul Săcalu de Pădure, casa cu nr. 24, jud.
Mureú
Inf. Dumitru Tudoran (n. 1928), com. Ibăneúti, satul Ibăneúti Pădure, jud. Mureú
Inf. Gliga Maria (n. 1949), com. Ibăneúti, casa nr. 692, jud. Mureú
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pe Valea Gâtii dinspre Lăpuúna – ne confirmă interlocutoarea. Astăzi
însă, se aduce de la Orúova dar mai greu pentru că un deal s-a surpat úi e
mai dificil de săpat droburi din munte; droburile de sare se săpau atunci
când vremea era moale, iar murătoarea se aducea, dimpotrivă când era
secetă, fiind mai limpede úi mai concentrată”. Murătoarea mai era folosită
pe lângă conservarea zarzavaturilor úi pentru „tratarea reumatismului în
butoaie mari din doage, în care se făceau scufundări”. Astăzi mai aduc
droburi de sare úi murătoare de la Orúova doar cei care au căruĠe sau
maúină precum úi unelte de săpat, ceilalĠi săteni cumpărând-o de la magazin. O altă utilizare a murătorii úi aici era pentru stropirea fânului: „dacă
fânu-i aspru se pune un sfert de kg de murătoare peste mestecătură, dacă
fânu-i moale se pune un kg, nu mai mult, altfel le merge burta la
animale”.
La Dulcea, Ion Gliga „a’ lui ùtefan”, ne-a informat că înainte, sarea
în drob se săpa gratis úi se aducea de la Orúova. Azi însă, localitatea se
aprovizionează prin secuii care o aduc de la Praid (pentru că pe la
Remetea se urcă greu). Pentru a aduce sarea de la Orúova se întovărăúeau
mai mulĠi săteni, pentru că era nevoie de unelte de săpat în munte.
Interlocutorul ne-a relatat că toamna veneau úi secuii cu sarea de vânzare
pentru că atunci se conservau zarzavaturile úi se adăpostea fânul în úuri.
În satul Orúova, aparĠinător comunei Gurghiu, jud. Mureú, am
completat informaĠiile în legătură cu manifestările saline1, referitoare la
exploatarea úi utilizarea sării de la locul numit Dealul Slatinii, cu „munte
de sare” úi izvoare de apă sărată. LocalităĠile Ibăneúti, Hodac, Gurghiu,
Comori, Caúva úi Orúova aveau aici fiecare parcela de exploatare gratuită
a drobului de sare úi murătoare. La Orúova doar o fântână mai este folosită úi este amenajată cu ghizduri din scândură; o parte din fântânile
dispărute erau alimentate prin cădere liberă prin úanĠuri tăiate special în
acest scop. Uneltele de bază folosite la exploatarea drobului de sare erau:
„úpiĠ” (daltă), baros úi ceaclă. Fiecare sat avea un administrator numit
„ocnaú” sau „măglaú”, cunoscut în satul Orúova era Victoru „Măglaúului”. Murătoarea se transporta în trecut, în butoaie (căzi) din doage,
confecĠionate de un dogar al satului aúa cum a fost Pavel Târnăvean.
Sătenii utilizau murătoarea la conservarea cărnii, în alimentaĠia vitelor
presărându-se în scafă peste cartofi, sfeclă úi făină; în mâncarea porcilor
se turna câte o cană. De la soĠia informatorului, Valerica Man (n.1960)
am consemnat că slănina Ġinută în murătoare se păstrează la fel de fragedă
1

Inf. Cozma Man (n. 1958), com. Ibăneúti, satul Orúova, jud. Mureú
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pe tot timpul anului spre deosebire de cea conservată în saramură preparată din apă amestecată cu sare procurată din comerĠ. Ne-a mai prezentat
un mijloc de tratament, útiut de la o bătrână din Ibăneúti, prin comprese
calde cu murătoare, „aplicate pe sub burtă, pentru alinarea durerilor”.
Aspectele prezentate mai sus reprezintă consemnările unei prime
investigaĠii referitoare la exploatarea, comerĠul úi utilizarea sării în zona
Mureúului Superior úi a Văii Gurghiului, urmând ca să continuăm cercetarea pentru a se putea elabora un studiu comparativ cu alte zone în care
mai sunt prezente asemenea manifestări saline însoĠite de fenomene etno–
culturale interesante, inclusiv cele legate de obiceiuri úi viaĠa spirituală1,
care apreciem că merită să intre în circuitul útiinĠific, contribuind astfel la
o mai bună cunoaútere a zonei. După cum afirma úi antropologul Sultana
Avram, „extragerea sării, litigii privind dreptul asupra comercializării
sării, sarea ca monedă de schimb, sarea în toponimie, terminologia sării,
sarea în alimentaĠie, sarea în medicina populară, sarea în folclor, sarea în
farmece, descântece úi desfaceri, sarea în legende úi basme, sunt doar o
parte din subiectele posibile, dată fiind importanĠa acesteia úi diversitatea
aspectelor care pot fi analizate”2, în toate zonele noastre etnografice, cu atât
mai mult în cele mai puĠin studiate, ca cea a TopliĠei Mureúului Superior.
Posibilitatea de prelucrare úi interpretare a datelor obĠinute prin
cercetarea problematicii alimentare tradiĠionale este multiplă. Folosirea
acestor date impune însă cunoaúterea aprofundată a realităĠilor istorice,
sociale, politice, culturale úi spirituale deoarece diferite aspecte ale alimentaĠiei au implicaĠii diverse úi uneori neaúteptate în structura úi
funcĠiile sistemelor sociale úi culturale.
Un studiu aparte în viitor ar merita de asemenea alimentaĠia ceremonială tradiĠională în zona la care ne referim, încă insuficient investigată.
Pe viitor, cunoaúterea problemelor legate de alimentaĠie, de modul
de hrană úi evoluĠia sa devine tot mai utilă atât unei înĠelegeri corecte a
modului de viaĠă tradiĠional, cât úi a schimbărilor radicale ce au loc în
contemporaneitate, uneori cu profunde urmări negative pentru sănătatea
biologică úi spirituală a oamenilor atât din comunităĠile rurale, cât úi a
celor urbane.

1
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Vezi Mihaela Mureúan, „CredinĠe úi obiceiuri legate de utilizarea unei străvechi bogăĠii: sarea
pământului”, în Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei, Cluj-Napoca, 2003, p. 367 – 381.
Sultana Avram, „Sarea – tradiĠie, simbol úi ritual”, în Angvstia, nr. 9, Sf. Gheorghe, 2005,
Etnografie, p. 241
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Fig. 1 Prepararea úi măsura caúului la stână,
Platoneúti-Sărmaú, anii 1970
Foto: arhiva documentară a Muzeului Etnografic TopliĠa
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Fig. 2 Prepararea hranei lucrătorilor de la pădure, la colibă,
anii 1930, Mureúul Superior
Foto: colecĠia personală Karoly Cziryak

Fig 3 Prepararea hranei plutaúilor pe malul Mureúului la Sânpaul
Desen după: Balázs, Orbán, A Székelyföld leirása (Descrierea
ğinutului Secuiesc), Budapesta, 1869, XXVIII, p. 33, reeditată la
Európai IdĘ Kiadó, Sf. Gheorghe, 1991
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Fig. 4. Vânătoare de mistreĠi în MunĠii Călimani, anii 1980
Foto după: V. Stan, Stan, A. M., Bilbor. Oameni úi locuri. Monografie,
Cluj-Napoca 2005, p. 248

Fig. 5 Pescuitul pe catalige cu ostia pe Mureúul Superior, anii 1970
Foto: Anton Badea, după Valer Butură, Etnografia poporului român,
Ed. Dacia, Cluj-Napoca, 1978, p. 273
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Fig. 6 Stupină din coúniĠe vechi
Foto: Anton Badea, după Valer Butură, Etnografia poporului român,
Ed. Dacia, Clu j-Napoca, 1978, p. 272

Fig. 7 Vânătoare de albine sălbatice, Valea Gurghiului, Mureúul
Superior, anii 1970
Foto: Anton Badea, după Valer Butură, loc. cit.
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Câteva constat³ri asupra alimentaµiei
la românii din Serbia
Elena-Ramona POTOROACĂ

Résumé
L’analyse brève de certains éléments qui définissent l’habitat, tout comme
l’analyse du rôle de l’alimentation dans le cadre des communautés roumaines de
Serbie, mettent en évidence, du point de vue du quotidien, une dilution rapide de
ces éléments qui ont fait et font encore partie de leur culture, caractérisée par
une oralité dominante.
Les valeurs matérielles et imatérielles se sont perpétuées, d’une génération
à l’autre, dans les différentes régions de la Serbie, toujours par l’intermédiaire
de l’oralité.
Le style de vie de ces Roumains a été influencé par leurs rapports avec la
population d’origine serbe et avec les autorités locales, ce qui a mené à une
conservation minutieuse des éléments d’identité dans un espace assez restreint,
dans le cadre familial ou dans le cadre de certains groupes, créant ainsi un
terrain instable, sur lequel les Roumains n’ont pas pu s’affirmer.
Les recettes présentées dans cet ouvrage, qui proviennent soit de certains
livres de référence, soit de certaines interviews, démontrent que ces Roumains
s’entêtent à ne pas oublier leurs traditions anciennes. Certains jeunes font
preuve de vrais chercheurs et conservateurs d’éléments culturels, détenant des
informations précieuses, non écrites mais vécues et transmises d’une génération
à l’autre. À la question si certaines de ces recettes, qui ont été présentées dans
notre ouvrage, se préparent encore, la réponse a été: «Mais oui, bien sûr».
Les représentations sur la manière de vivre et d’alimentation de la fin du
XIXe siècle et du début du XXe siècle sont les preuves des étapes que ces
Roumains ont traversées, mettant en lumière plus vivement leur lutte continue
pour la conservation et la transmission des valeurs et des traditions.

Preocupări útiinĠifice pentru românii din Serbia au existat încă din
secolele trecute, când, în comunităĠile locuite de aceútia au descins
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importanĠi oameni de cultură din România, Germania, FranĠa etc. Realitatea românească din acest spaĠiu a fost surprinsă de către cercetători
precum: G. Giuglea, G. Vîlsan, Ovid Densusianu, I. A. Candrea, Th.
SperanĠia, C. Cosmescu, Ion PătruĠ, Emil Petrovici etc., mărturiile lor
legate de traiul cotidian, detalii relative despre port úi creaĠii folclorice
fiind publicate în volume de referinĠă. Pentru cercetarea istorică, dar úi
pentru o abordare interdisciplinară a problematicii românilor din Serbia,
mărturiile documentare sau jurnalele de călătorie publicate de amintitele
personalităĠi întregesc, din perspectivă sociologică sau antropologică,
analiza legată de românii din sudul Dunării.
Lupta de secole pentru conservarea úi promovarea mărcii identitare
comunităĠilor româneúti se duce úi în prezent, când patrimoniul imaterial
se află în pericol de diminuare, datorită impedimentelor autorităĠilor
sârbe, dar úi a reticenĠei tinerilor de a învăĠa úi a transmite mai departe
valorile care îi definesc ca minoritate în Serbia. Cercetările cu privire la
anumite aspecte de viaĠă cotidiană, obiceiuri úi tradiĠii din trecut úi prezent au confirmat un adevăr dureros, úi anume că puĠine persoane mai pot
furniza astfel de informaĠii.
Sursele bibliografice descoperite, dar úi anumiĠi interlocutori preocupaĠi úi pasionaĠi de etnografie, ne-au ajutat să conturăm, într-un prim
demers útiinĠific, câteva elemente fundamentale ce Ġin de spaĠiul de locuit
úi, implicit, de alimentaĠie, din diferite perioade de timp, tocmai pentru a
demonstra cum cea mai mare parte dintre elementele autentice româneúti
care au existat în fiecare localitate cu specific tradiĠional românesc până
la jumătatea secolului al XIX-lea, nu se mai regăsesc astăzi în mentalul
colectiv local.
Călătorii români úi străini au surprins realităĠi ce au devenit astăzi
relevante pentru lumea útiinĠifică, dar úi pentru generaĠiile care úi-au
continuat existenĠa în acest spaĠiu balcanic departe de zona românească
autentică (România).
Actualmente, memoria colectivă păstrează puĠine cunoútinĠe relevante despre trecut, astfel că o analiză comparativă a unor indici identitari
în evoluĠie este greu de realizat. Cu toate acestea, un astfel de demers este
important, tocmai pentru a constata că elementele identitare ale românilor
din Serbia sunt într-un proces de uitare úi ignorare, din cauza lipsei
úcolilor cu predare în limba română, care a dus implicit la absenĠa unei
elite de intelectuali, care ar fi putut, de-a lungul timpului, să desfăúoare o
activitate de culegere úi stocare a informaĠiilor definitorii pentru fiecare
comunitate rurală sau urbană, pe care să le editeze în volume cu caracter
istoric, etnografic úi lingvistic.
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Deúi austere, habitatul úi modul de viaĠă ale românilor timoceni,
erau dominate de sobrietatea specifică locuinĠelor din zona de câmpie.
Referitor la modul de construcĠie a locuinĠelor, întâlnim câteva date
la cercetăorul sârb Tihomir Georgevic, care a întreprins în anul 1905 o
călătorie cu scopul de „a studia limba, istoria úi literatura românească úi,
spre a mă putea apoi îndeletnici, cu mai mult succes cu cercetarea
românilor din regatul Serbiei, aducând încă o contribuĠie la cunoaúterea
elementului eterogen (nesârbesc) din Ġara noastră”1. ContribuĠia lui la
cunoaúterea elementelor autentice româneúti din mai multe localităĠi din
Serbia este una foarte valoroasă, acesta surprinzând aspecte ce Ġin de
obiceiuri, tradiĠii, port etc. pe care, aúa după cum mărturiseúte în lucrarea
sa Printre românii noútri, le-a adunat pentru „a avea o orientare, fie chiar
úi superficială, úi pentru a căpăta o imagine mai clară despre lucrul pe
care urma să-l îndeplinesc. De aceea, pe drum am notat ce am putut úi
despre ceea ce mi s-a dat prilejul de a nota”2. Notele sale apar sub forma
jurnalului de călătorie, în care precizează data, localitatea vizitată, numele
informatorilor, dar úi datele istorice culese la faĠa locului din diferite
documente, deĠinute de comunitate. Acesta notează: „În satul Luca casele
sunt făcute din bârne. Pe dinafară nu sunt tencuite. Se crede că astfel
construcĠia se păstrează mai bine úi nu putrezeúte. În fiecare casă, de
obicei există casa =bucătăria, sob = soba, n*ntre uú =anticamera úi clliet
=odaia pentru păstrat produsele alimentare: făină, lapte, ouă etc., care în
satele sârbeúti din Craina se numeúte stasnia. Românii pe lângă casă au
de obicei: podrum – beci, coúere – coúere úi úopron – úopron, pentru
căruĠă úi unelte”3.
În anul 1937, conform lui Emil Petrovici4 locuinĠele românilor erau
destul de austere, specifice oamenilor de la câmpie. Despre localitatea
1
2
3
4

Românii din Timoc, (coordonator Otilia Hedeúan), vol. II, p. 13, Editura Marineasa, Timiúoara, 2008.
Ibidem, p. 14.
Ibidem, p. 83.
În studiul despre românii din Serbia, intitulat Note de folclor de la românii de pe Valea Mlavei
autorul ne destăinuie cum a ajuns în această zonă în luna septembrie a anului 1937, an în care
începe două anchete dialectale pentru Altlasul Lingvistic Român II în vechea Iugoslavie, una în
Banatul iugoslav úi a doua la sud de Dunăre, în Serbia orientală de unde va alege satul Jdrela,
din Valea Mlavei. Pentru că nu se făcuse nicio anchetă pe teritoriul cuprins între Morava,
Dunăre,Timoc úi oraúul Ciupria, academicianul se hotărăúte să facă ancheta, aúa cum mărturiseúte în introducerea studiului amintit, „în centrul acestui teritoriu, úi anume acolo unde teritoriul
compact românesc din Serbia orientală se mărgineúte cu o regiune în care populaĠia este mixtă,
românescă úi sârbească”. În subcapitolul Românii dintre Timoc úi Morava ne este specificată
unicitatea cercetării sale pentru că: „Românii din această regiune, adică din Valea Mlavei, numită
aúa după râul Mlava (pronunĠat de românii de acolo Mlaua), care se varsă în Dunăre la nord de
oraúul PojarevaĠ, n-au fost cercetaĠi de nici un intelectual român până acum”.
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Jdrela s-a scris: „casele se fac din lemn. Întâi se face o temelie din piatră
în pământ, numită „temeliu”. Peste aceasta se aúează o bârnă groasă,
numită în alte părĠi talpa casei, iar la Jdrela „temeliu dă liemn”. Apoi vin
bârnele. Sus, deasupra bârnelor, vine cosoroaba, numită „bolvan”. Peste
bolvani se aúează „grindzîli”1. Acoperiúul numit „astrucămînt” se făcea
din laĠuri, peste care se puneau olanele „cărămida” sau Ġiglele drepte
numite „Ġrep”. Casele au un pridvor din care se intră în casă, adică în
tinda din alte părĠi2. Din casă, la stânga úi la dreapta, se intră în „soba dămblat, dă durmit” (camera unde stau toată ziua) úi în „soba dă statut”
(camera de musafiri). Dacă până la începutul secolului al XX-lea
interiorul locuinĠelor era destul de sărăcăcios, din constatările lui Emil
Petrovici, din anul 1937, putem observa o îmbunătăĠire a condiĠiilor de
trai. «Mobilierul era destul de sărăcăcios: un pat în care aveau câte un
„căpătîn” (pernă umplută cu paie), un „sănduc” (ladă) pe care l-a adus
gospodina casei când era „govie” (mireasă), o masă „scamni” úi „clupe”
(scăunaúe). Acuma, în loc de „căpătin”, au „istuc” (pernă umplută cu
puf), în loc de „sănduc” au „orman” dulap), în loc de vatră simplă au
„forună” (sobă de tuciu). Casele mai moderne au pe perete o „ogrindzauă” (oglindă) úi la ferestre „firuansi”, sg. „firuancă” (perdele)”3.
Trecând de la descrierea spaĠiului de locuit evocat de către academicianul Emil Petrovici, la o descriere a aceluiaúi spaĠiu realizată cu ajutorul
informaĠiilor adunate de la bunici úi părinĠi de către tânărul Zvonko
Trailovic4, úi furnizate nouă în anul 2010, ai cărui părinĠi trăiesc într-o
localitate din zona Timocului Negru, aflăm următoarele: „LocuinĠa
românilor din această zonă era constituită la sfârúitul secolului al XIXlea, începutul secolului al XX-lea dintr-un hol din care se intra în camera
1
2
3
4

Emil Petrovici, Note de folklor dela românii din Valea Mlavei, 1942, p. 52.
Ibidem.
Ibidem.
Tânăr român din localitatea Osnicea (situată pe Valea Timocului Negru, cu un număr de 1800 de
locuitori) este stabilit în România de 12 ani, aici definitivându-úi studiile. Actualmente locuieúte în
Sibiu. Referitor la pasiunea lui pentru etnografie acesta a declarat: „De când mă útiu m-au
interesat lucrurile ce Ġin de tradiĠii úi obiceiuri úi am vorbit cu bătrânii despre ele”. Întrebat de
unde a cules informaĠiile legate de reĠete, interlocutorul ne-a mărturisit: „Le útiu din viaĠa de zi cu
zi de la mama, bunicile úi străbunicile mele”, despre care spune că au fost adevărate surse de
informaĠii. ùi pentru că informaĠiile legate de alimentaĠie le cunoaúte din familie l-am rugat să ne
spună numele celor care au păstrat cu sfinĠenie elementele autentice: „tata Vitomir (Vitu) si
mama Nada, părinĠii lui tata: Borislav (Bora) úi DraghiĠa (Draga), iar din partea mamei: Sfetcu úi
Mira. Străbunici: Iovan (Vană), Hristina (Crina), Mileva, Gruia, Petar (Trică), DaniĠa (Dana),
Stana úi Iancu”.
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unde se pregătea hrana. În acest spaĠiu se găsea căminul care era zidit pe
peretele comun cu odaia destinată odihnei. IniĠial, era un spaĠiu amenajat
pe o porĠiune din perete, făcut din piatră sau căptuúit cu piatră. La bază se
găsea locul unde se pregătea mâncarea, de obicei direct pe cărbune. În
perioada interbelică s-a observat o evoluĠie a vetrei, deasupra construindu-se un horn realizat din lemn úi lut cu amestec de paie. Vasele în care
se pregătea mâncarea erau confecĠionate din lut, fiind realizate de olarii
din zonă. Se întâlneau diferite tipuri de vase: cele mai utilizate erau oalele
de lut, folosite pentru prepararea úi menĠinerea mâncării úi cirinile,
realizate tot din lut, în gospodării, numai de către femei, în special în
zona Timocului Negru, folosite cu precădere la coptul aluatului (a pâinii
azimă sau a mălaiului (pâine făcută din mălai). Lutul pentru cirini era
colectat numai de către femei într-un anumit moment al anului, de Ziua
Ursului (sărbătoare care se Ġine în data de 19 august úi corespunde sărbătorii Schimbarea la FaĠă a Domnului, după calendarul Iulian). În ziua
respectivă nu se lucrează decât la săpatul lutului úi aducerea lui acasă,
precum si la pregătirea pentru confecĠionarea în aceeaúi zi a cirinilor,
considerate mai rezistente dacă se făceau conform ritualului străvechi.
Aluatul se punea în cirine, iar deasupra se aúeza vrâúnicul (asemănător cu
un scut) confecĠionat de Ġiganii fierari, iar peste vrâúnic se puneau
cărbunii încinúi”.
Similitudini cu obiceiul realizării cirinilor ne sunt prezentate de către
cercetătorul sârb Tihomir Georgevic: „În satul Luca1, în ajunul Sfântului
Bartolomeu, cunoscut aici sub numele de Rapacin2, femeile fac niúte
ulcele de pământ, în credinĠa că, de sunt făcute în ziua aceea, vor dura
mai mult. Ulcelele sunt lucrate de mai multe femei laolaltă; pentru
facerea lor, pe lângă un pământ special, roúu, se mai întrebuinĠează:
cenuúa, balegă de cal úi câlĠi. Acest material se amestecă cu apa, se calcă
bine, apoi se ia dintr-însul atât cât trebuie pentru o ulcea úi i se dă formă
cu mâna. Ulcelele gata se pun la răcoare să se usuce”3.
Pâinea are o bogată simbolistcă, în special în ritualul ce Ġine de trecerea în lumea de dincolo, însă procesul de pregătire a acesteia, frecvenĠa
cu care era consumată într-o anumită zonă a putut fi remarcată de către
călătorii români úi străini în periplul lor în comunităĠile româneúti. În
unele comunităĠi, pâinea era consumată sau pregătită doar la anumite
1
2
3

Româneúte Luchia.
Conform lui Zvonko Trailovic, astăzi, în localitateaOsnicea, sărbătoarea se numeúte Ropăcin.
Ibidem, p. 84.
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evenimente cu caracter religios sau laic. Din aluatul nedospit se pregăteau
turtele astfel: „din alvatu pruaspăt” se face „turtă astrucată” (acoperită) în
spuză. Se coace turta pe o piatră înfierbântată în foc numită „liespice”.
Turta aceasta se numeúte „turtă pră părieci nestrucată”1. Aluatul de pâine
era folosit úi pentru pregătirea desertului: din cocă se ia aluat úi „se
prăjeúte în tigaie, în untură turte2. Referitor la existenĠa unui „ceremonial”
al pâinii în localitatea Jdrela, Emil Petrovici constată că pâinea se face
mai rar úi că din gospodării lipsesc cuptoarele. „Pâni” se face mai rar la
Jdrela. „Cuptori” nu au de loc, ci pânea o coc într-un fel de Ġest, numit
„serine”. Acesta e făcut din pământ. Seamănă cu un lighean mai mare,
numai că peretele îi este foarte gros, fiind făcut din lut. Subt acesta se
face foc până se înfierbântă bine, după ce-l aúează cu gura în jos, sprijinit
dintr-o parte de vatră, iar de cealaltă parte ridicat cu un lanĠ care atârnă
din coú. Se zice că femeia „ardzi serina”. Apoi se răstoarnă cu gura în sus,
se pune pâinea cu „lopariu” (lopată rotundă) pe fundul Ġestului, se
acoperă Ġestul cu „sasu” (un capac de tinichea) úi se pune spuză pe
deasura. Din pâine se taie câte o bucată mare, numită „codru”. Aceasta se
taie apoi în felii: „codrisei”3.
Pe lângă pâinea făcută din făină alba úi mălai, aflăm tot de la Emil
Petrovici că se făcea úi pâine din orz. O pâine specială se făcea de lăsata
secului în satul BrestovaĠ care conform lui Tihomir Georgevic, se numesc
„plăsinte”4.
În ceea ce priveúte alimentaĠia, în cadrul comunităĠilor româneúti,
alimentele de bază erau: brânza, caúul, urda, pâinea făcută din mălai,
mămăliga denumită coliaúă úi legumele.
Conform relatărilor lui Emil Petrovici constătăm că, la românii din
Valea Mlavei, un rol important în alimentaĠie îl avea mămăliga, care era
pregătită conform reĠetelor din alte zone ale României. Atât modalitatea
de pregătire, cât úi produsele finale ne sunt descrise de cercetătorul
român: „Femeia o „miestecă cu coleúăriu”5. Terciul sau cirul, adică apa
amestecată cu făină ce a rămas după ce a fiert mămăliga, se numeúte la
Jdrela „scrob”. Tot din „fănină dă cucurudz” se face „balmoú cu lapci”,
adică mămăligă fiartă în lapte, în care se pune „caú”6.
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Ibidem, p. 51.
La începutul secolului al XX-lea, în localitatea Jdrela turtele se numeau „pită”.
Emil Petrovici, op.cit., p. 51.
Plăcinte. Acestea erau făcute din aluat de pâine úi se umpleau cu brânză úi se prăjeau în tigaie.
FăcăleĠ.
Emil Petrovici, op.cit., p.52.
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Cele mai multe detalii despre mâncărurile tradiĠionale ale românilor,
de post úi de dulce, le întâlnim, tot în lucrarea lui Tihomir Georgevic,
culese de la românii din localitatea PodgoraĠ1, localitate cu populaĠie
omogenă de români úi sârbi2.
Mâncăruri de post:
„Păstui – fasole, se găteúte cu sau fără rântaú;
Crompei – cartofi, se mănâncă copĠi, dar se fac úi ciorbă, cu sau fără
rântaú;
Varză acră – se mănâncă crudă sau gătită cu orez, cu sau fără
rântaú;
Piparca – ardei. Ardeii se gătesc sau se face din ei o mâncare iute,
cu oĠet úi ceapă. Ardeii se umplu cu varză acră, tăiată mărunt úi se
mănâncă fierĠi;
Plotijam – pătlăgele, din ele se face ciorbă ca la sârbi;
Linchiea – linte, se găteúte întocmai ca la sârbi;
TânĠari – mazăre; se găteúte ca úi fasolea, cu sau fără rântaú;
Zeama de peúte – se găteúte fără rântaú;
Peúte fript – aúa se numeúte peútele fript pe jăratec în untdelemn;
Urzici – se gătesc ca úi la sârbi;
Dragovei – legume, se gătesc ca úi la sârbi.
Mâncăruri de dulce:
Zeamă acră, din carne de pasăre, vacă, carne de porc, tot ca la sârbi;
Papricaú – se găteúte din carne, cu cartofi úi ceapă, ca la sârbi;
Varză cu carne – se face mai mult cu carne de porc, ca la sârbi;
Carne cu orez – se fierbe carne în oală, se adaugă orez, fără a se
prăji;
Carne friptă – se pregătea pe frigare sau pe foc;
Ouă fripte-n untură -ca la sârbi;

1

2

Din relatările lui Tihomir Georgevic, care cercetează LetopiseĠul ùcoalei din PodgoraĠ, plasa
BolievaĠ, judeĠul Timoc, scris de Mihail S.T. Rizici între anii 1890 – 1900, aflăm că au existat
două sate cu această denumire în perioade diferite de timp. Noul PodgoraĠ a fost întemeiat în
apropiere de Maliniac, unde locuitorii vechii localităĠi, de origine sârbă, s-au refugiat. Peste ei au
venit din România o masă de români, care, în timp, a asimilat populaĠia sârbească úi, astfel, noul
sat s-a românizat. Aúa se explică de ce în bucătăria românească din mai multe localităĠi întâlnim
influenĠe sârbeúti.
Datele i-au fost furnizate de către Milan Jivanovici, român din PodgoraĠ.
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Ouă fripte cu brânză -se prăjesc ouăle cu unt, iar peste ele se pune
brânză măruntă;
Iaurt – se lasă lapte în putinei ca să se acrească puĠin úi cu cât se
împuĠinează, cu atât i se adaugă lapte proaspăt;
Unt – se face în buci ca úi la sârbi, după aceea se topeúte úi serveúte
la prăjirea mâncărurilor”1.
Alte informaĠii legate de specificul mâncărilor din alte localităĠi cercetate nu ne sunt prezentate de către autor, unele aspecte legate de servirea anumitor preparate apar însă în strânsă legătură cu anumite obiceiuri
din zona respectivă.
Despre anumite mâncăruri din altă zonă úi anume localitatea Jdrelea
ne relatează Emil Petrovici. Trebuie menĠionat faptul că, în bibliografia
de specialitate, numărul relatărilor despre alimentaĠie sunt foarte puĠine,
ele fiind culese doar din anumite regiuni de către călătorii care au descins
în comunităĠi, aceútia subliniind cel mai frecvent varietatea mâncărurilor.
Iată care erau mâncărurile specifice zonei Jdrelea după 29 de ani de la
deplasările lui Tihomir Georgevic în localităĠile româneúti: „păsui sleit”
(fasole frecată), „papricaú” (tocană), „dzamă acră” (ciorbă), „supă”
(supă de carne), „carni dă vacă cu sos” (rasol cu sos), „căigană” (jumări
de ouă), „gorgoluaúă” (sarmale) umplute cu „pirindze (orez úi carne),
„piparcă plină” (ardei umpluĠi), „dzimicat” (papară de pâne cu brânză),
„dzuveci” (ghiveciu)”2.
Astăzi găsim foarte puĠine informaĠii despre specificul mâncărurilor
româneúti, puĠine persoane mai cunosc modalităĠile de pregătire a
reĠetelor tradiĠionale, iar majoritatea mâncărurilor pe care le pregătesc
sunt după reĠete sârbeúti.
De la informatorul nostru din satul Osnicea aflăm că, în anumite
gospodării se găteúte româneúte, la bază stând reĠetele, atât de dulce cât úi
de post, transmise din generaĠie în generaĠie.

Reµete
Zama de foi de ceapă
Ceapa se prăjeúte în untură, împreună cu câteva fire de mărar. Când
ceapa capătă culoarea aurie se pune apă úi se lasă la fiert până când este

1
2

Ibidem, p. 62-63.
Emil Petrovici, op.cit., p. 51.
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pregătit rântaúul, care se face din făină de grâu, boia úi untură. Când este
gata, rântaúul se pune în vasul cu ceapă úi se lasă la fiert.
Ardei umplut cu nucă
„Pe vremea bunicilor, se făcea ulei din miez (sâmburi) de nucă,
acesta fiind folosit mai ales în perioada posturilor de peste an. Nuca
ramasă după stoarcerea uleiului se folosea la mâncare. Pentru ardeii umpluĠi cu nucă se foloseau următoarele ingrediente: orez, zarzavaturi
(ceapă, mărar, pătrunjel etc.), sare. Umplutura pentru ardei se făcea astfel:
nuca se prăjeúte cu ceapa, apoi se adaugă úi celelalte zarzavaturi. Când se
răceúte, se umplu ardeii, iar la final se pune făină deasupra úi se pun la
copt”1.
Borândăul
Borândăul, o altă reĠetă specific românească, este pregătit úi în prezent, cu ocazia sărbătorilor de iarnă, doar de Crăciun. Ingredientul de
bază este carnea de porc (muúchii de pe abdomenul porcului sunt singurii
din care se poate prepara borândăul), la care se agaugă: făină de grâu úi
porumb, sare úi condimente. Carnea se fierbe până când se topeúte slănina
úi muúchiul devine fraged. O parte din apa în care a fiert carnea se aruncă,
iar în cea rămasă cu ajutorul mâtcăi (creangă cu mai multe bifurcaĠii la un
capăt) se mixează până când se obĠine o pastă. Separat se face rântaúul cu
faină de porumb úi un pic de grâu, în care se pune úi untură. Rântaúul se
amestecă cu pasta de carne. Totul se pune la foc mic până când fierbe úi
rântaúul2.
Emil Petroviciu notează úi el câteva reĠete care se făceau din carne
de porc: „Iarna, când se taie porcul, fac cârnaĠ úi sânzerici3. Tot atunci se
fac piesină friptă pră cărbuni, dă pră but, úold4. Trbanu5 porcului tocat úi
fript cu untură úi cu ceapă, pipărcat cu alină piparcă6 se numeúte
căfurnă”7.
Cu anumite ocazii se pregăteau – úi încă se mai pregătesc, în
anumite localităĠi, – meniuri speciale. Astfel, de Lăsata Secului, în satul
1
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ReĠetă culeasă de la Zvonko Trailovici, în data de 20 iulie, 2010.
ReĠetă culeasă de la Zvonko Trailovic, data de 21 iulie, 2010.
CârnaĠ în sânge.
Muúchi de porc fript pe cărbuni.
Burtă.
Boia.
Timoc. Studii úi articole (coordonator Otilia Hedeúan), Editura Marineasa, Timiúoara, 2008, p.61.
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BrestovaĠ, alături de plăcintele cu brânză care sunt amintite de Tihomir
Georgevic, se găteau mai multe feluri de mâncăruri. În însemnările
aceluiaúi cercetător aflăm cum se pregăteau locuitorii satului BrestovaĠ:
„În această perioadă aveau loc întâlniri comunitare în vatra satului, unde
locuitorii se cinsteau. La aceste întâlniri luau parte úi tinerii care jucau úi
petreceau”1. În fiecare an, în ziua de Lăsatul Secului era urmat un anume
obicei, care avea diverse conotaĠii, în care erau implicaĠi toĠi membrii
localităĠii. „Oamenii cărora le-a murit careva fără lumânare, sau au pe
cineva la muncă silnică, sau pe undeva pe drum, sau în străinătate
pregătesc câte unul sau două care cu lemne pe care le duc în vatra satului
unde la aúează în grămezi. Pe înserate se întinde pânza, peste ea se aúează
mâncăruri: plăcinte, ouă, torturi, rachiu etc. care se împart atât pentru
dânúii, cât úi pentru sufletul celor fără lumânare”2. Astăzi, acest obicei nu
se mai practică, însă se păstrează un obicei care este legat tot de începerea
postului Paútelui. Informatorul nostru ne-a povestit cum, la pomenirea
morĠilor, în săptămâna albă dinaintea postului Paútelui, se „pun pomenile
albe”, în care sunt prezente doar mâncărurile care au culoarea albă: ouă
fierte, zamă de brânză sărată, pâine, brânză, lapte acru.
Referitor la desert, în studiul său, Emil Petrovici enumeră câteva
reĠete culese din satul Jdrela: Se fac la Jdrela úi diferite prăjituri, care de
altfel nu au un nume generic. Fac útrudel numit „kirfică”; turtă cu jumări,
numită „ghibaniĠă mică”; clătite, numite „plăsinĠ” (sg. „plăsintă”);
gogoúi numite „scruamfe” etc.3
O reĠetă cunoscută încă de la sfărúitul secolului al XIX-lea ne este
prezentată de Zvonko Trailovic.
Boabe de porumb alb fierte – se fierb boabele până când crapă
pieliĠa care se dădea jos doar de către anumite persoane, în special de cele
în vârstă cu ajutorul leúiei (apă cu cenuúă). Se folosea apa care rămânea
după ce se lăsa cenuúa. Boabele decojite se pun în apa în care au fiert
iniĠial úi se servesc în blide. Se îndulceúte cu miere de albine úi de cele
mai multe ori, se mai adaugă úi nucă zdrobită.
ReĠetele prezentate în cadrul acestei lucrări, fie că au fost preluate
din paginile unor lucrări de referinĠă, fie în urma unor interviuri, demonstrează că aceúti români se încăpăĠânează să-úi uite obiceiurile străvechi,
iar unii tineri dau dovada unor înclinaĠii de adevăraĠi culegători úi
1
2
3

Românii din Timoc, p. 71.
Ibidem.
Ibidem.
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păstrători ai elementelor culturale, fiind deĠinătorii unor informaĠii valoroase, nescrise, ci trăite úi transmise din generaĠie în generaĠie. La întrebarea dacă unele dintre reĠetele care au fost prezentate în rândurile de mai
sus se mai pregătesc, răspunsul a fost: „Se fac, bineînĠeles”.
Chiar dacă, conform informatorilor din regiunea Negotinului,
chestionaĠi în acest an, mai sunt puĠine reĠete tradiĠionale cunoscute de
către românii din localităĠile româneúti din Serbia, demersurile noastre
útiinĠifice vor continua úi în alte localităĠi din alte zone de referinĠă pentru
populaĠia menĠionată, cu scopul de a mai identifica úi altele.
Reprezentările despre modul de trai úi de alimentaĠie de la sfârúitul
secolului al XIX-lea reflectate úi la început de secol XX, dar úi recent
într-o lumină mai difuză, ne sunt mărturii ale unor etape prin care au
trecut aceúti români, conturând úi mai viu lupta lor continuă pentru
conservarea úi permanentizarea valorilor úi tradiĠiilor.

Concluzii
Incursiunile cercetătorilor în spaĠiul lor de rezidenĠă din trecut dar úi
din prezent, aduc la lumină urme deteriorate ale unei culturi materiale úi
imateriale, care depozitau cândva esenĠele unor trăiri autentice, complexe,
vizibile în fiecare spaĠiu românesc, specifice acestor comunităĠi din
Serbia, indiferent de zona geografică.
Analiza succintă a unor componente ce definesc spaĠiul de locuit,
dar úi a rolului alimentaĠiei în cadrul comunităĠilor studiate, scot în
evidenĠă, din perspectiva cotidiană, o rapidă diluare a acestor elemente
care au făcut úi încă mai fac parte din cultura lor, dominată de oralitate.
Valorile materiale úi imateriale s-au perpetuat din generaĠie în
generaĠie, în diversele zone ale Serbiei, tot prin intermediul oralităĠii.
Produsele lor culturale au un dominant caracter de oralitate, ceea ce
a făcut ca, în curgerea timpului, ele să sufere modificări sau chiar să
dispară, astăzi puĠini locuitori ai comunităĠilor din Serbia putând să redea
poeme sau cântece ce au aparĠinut strămoúilor.
Stilul de viaĠă al acestor români a fost influenĠat de raporturile cu
populaĠia de origine sârbă úi cu autorităĠile locale, ceea ce a dus la o
atentă protejare a elementelor identitare într-un spaĠiu destul de restrâns,
în familie sau în anumite grupuri, creându-se un teren instabil, pe care
românii nu s-au putut afirma.
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Chiar dacă întâlnim multe influenĠe sârbeúti în gastronomia românească de pe teritorul Serbiei, mărturiile cercetătorilor din secolul al XIXlea úi din perioadele următoare dovedesc existenĠa unor caracteristici
comune, ce au fost prezente în cadrul mai multor comunităĠi româneúti de
la sud de Dunăre, dar úi în alte spaĠii (úi aici îi amintim pe istroromânii
din CroaĠia), în care a fost prezent fenomenul românesc.
EvoluĠiile sociale úi culturale constatate în urma studiului bibliografic, precum úi a incursiunilor în cadrul unor comunităĠi, ne determină
la o analiză continuă a tuturor factorilor care definesc comunitatea
românească din Serbia. Interviurile realizate în anul 2010 ne provoacă la
conceperea unor subiecte de cercetare care să îmbine mai multe domenii
de referinĠă (etnografic, istoric, antropologic etc.) tocmai pentru a contura
o imagine coerentă a spiritului românesc din Serbia.
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Calea r³t³cit³; reµele simbolice ·i metabolice.
Un discurs interdisciplinar despre alcool
în peisaj socio-cultural balcanic
Gabriela-Mariana LUCA

La voie égarée. Réseaux symboliques et métaboliques
Un discours interdisciplinaire sur l’alcool
dans le paysage socioculturel balkanique
Résumé
L’eau de la vie et de la mort, personnage culturel omniprésent dans
l’histoire, l’alcool est, sans doute, l’une des boissons les plus responsables des
faits des humains. Le plus sensible reste pourtant le segment religieux où le
psychotrope vin englobe une fonction liturgique, dont le miroir renversé conduit
à des interprétations et débats interdisciplinaires de l’ivresse et de ses dérivés.
L’étude que nous proposons porte sur la beauté des contraires, des croyances
retrouvées ou bien réinventées dans l’immédiate contemporanéité et sur les
conséquences socioculturelles et médicales de ce personnage dans l’espace
roumain, avec des irradiations comparatives dans l’espace balkanique, de ce
que nous avons défini comme un métabolisme symbolique de l’alcool
Mots clés: alcool, mythe, symbole, métabolisme

I. Reµele mito – simbolice
Calea rătăcită este simbolul cu cele mai accentuate valenĠe într-un
discurs comparativ, de tip antropologic. Întrebările care apar, la imediata
rostire, se leagă mai cu seamă de buna înĠelegere a simbolului; cât este
deci iniĠiere úi cât este derivă? Un răspuns dual poate fi construit în jurul
noĠiunilor complementare de apă vie úi apă moartă, vorbe de basm ce Ġin
de lupta eroului solar cu răul întunecat úi pe care le-am asimilat cândva,
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într-o primă copilărie ca atare, de care am uitat o vreme úi de care ne
lăsăm invadaĠi, într-un alt moment al existenĠei noastre, fără a ne mai
gândi la „tărâmul unde se bat munĠii în capete” ci doar la cum „să ne fie
un pic mai bine”, fără să le mai percepem nici materialitatea, nici simbolul. Care ar fi drumul numitelor ape de la mit la realităĠile medicale,
uneori extrem de dureroase, având în vedere că ameninĠarea imediată
rămâne de cele mai multe ori la nivel social, de la alcoolism la tuberculoză nefiind decât un pas?
O afirmaĠie de tipul: viaĠa e o sărbătoare incită etnologul la o
muncă plină de responsabilităĠi. Este foarte adevărat că nu orice sărbătoare trimite la originea lumii. Dacă socotim sărbătoarea un rit rupt de
sacru, schemele de transgregare úi de parodiere ale puterii nu se mai pot
bucura de un caracter general. Poate că interpretările lui Roger Caillois
referitoare la sărbătoare văzută ca stare de frenezie, orgie primitivă,
menită să reactualizeze haosul primordial, să reînvie vârsta de aur ca răspuns al contemporaneităĠii la uzură, sunt destul de îndrăzneĠe pentru
unele situaĠii. Putem vorbi însă despre un surplus de simboluri brodat pe
activităĠile obiúnuite, surplus care generează schimburi úi care este mai
curând menit să reînnoiască o societate. Noi românii, deĠinătorii unei firi
destul de controversate, avem se pare o înclinaĠie aparte pentru sărbătoare, care în multe situaĠii ne-a definit, făcându-ne chiar legendari.
Cuvântul în jurul căruia se construieúte salutul, logica plăcerii, dorinĠa de
mai bine, diversele categorii estetice, pietatea rugăciunii, masa de sărbătoare, colindele de Crăciun, teatrul de măúti, ofranda ursitoarelor etc. este
sănătate. Pentru un popor a cărui calitate absolută este ospitalitatea,
cuvânt de altfel derivat din „ospăĠ”, care úi l-a imaginat până úi pe Sf.
Petru, stâlpul creútinătăĠii chefliu úi veúnic flămând, popor care în chip
dovedit de-a lungul istoriei a trebuit să adoarmă de multe ori cu burta
goală, apare ca o dorinĠă nobilă, fără nici o pată. Slavul „jind” e mai
moale, mai timid decât latinescul „a voi”. O combinaĠie genetică între
orgiile rituale străvechi úi fâstâceala privirilor pierdute în lungul văzduh
al stepei, însoĠită de un oftat adânc din coúul pieptului, ne-a făcut poate
ceea ce suntem astăzi. Potrivit tradiĠiei noastre, să omeneúti pe cineva
înseamnă să-i oferi ceva de-ale gurii úi, mai ales, ceva de băut. Noi suntem un neam de omenie úi ne omenim cu orice prilej. ùi, cu cât ne
omenim mai vârtos, cu atât ajungem mai repede la cele sfinte întrucât
atunci când „eúti bolnav de oală” sau „te pupi cu clondirul”, adică „sufli
în fundul paharului” pentru că „Ġi-e gura leică úi pântecele balercă” se
cheamă că te-ai aghesmuit. Nu-i cazul să te sfieúti pentru că Domnul a
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vrut-o úi imaginarul românesc abundă de exemple ce nu se cade a fi
ignorate sau, mai grav, încălcate.
Sfântul Petru, însuúi chelarul curĠii dumnezeieúti úi mai mare peste
grânarele pline ale Raiului, are destule sarcini pe cap. Este unul dintre
sfinĠii cu cele mai mari responsabilităĠi. Uneori mai încurcă treburile, dar
în cele din urmă „tot ce face, făcut úi bine primit este úi de Dumnezeu”1.
El trebuie să fiarbă piatra timp de trei zile pentru că are în grijă
câmpurile, îl însoĠeúte pe Domnul la scaunul de judecată úi îi judecă mai
ales pe beĠivi din pricina cărora a pătimit destul. Personalitate complexă
úi aglomerată, Petre are úi o poveste pe măsură. În popor, el este
considerat fiul unui dascăl care n-a izbutit să aibă copii până în pragul de
sus al bătrâneĠilor. Era nevoie de o intervenĠie cu multă greutate úi ea s-a
produs: „[..] lui Dumnezeu bătrânul îi vine prin minte să facă o minune
mare. Îmbracă straie vechi, îúi pune căciula miĠoasă pe creútet úi gluga
de mocan pe spinare, în glugă-úi ia fel de fel de buruiene úi hai pe
pământ: Hai la mere boiereúti,/Hai la mere domneúti,/Oricine ar
gusta,/Îndat-a purcede grea!” (Pamfile, op. cit)
Închipuit ca un vraci veritabil, Domnul reuúeúte s-o facă pe dăscăliĠă
să muúte din mărul domnesc. Povestea căderii úi a înălĠării e luată de la
capăt, personajele uúor confuze, iar de data aceasta pare-se că Dumnezeu
nu mai are intenĠia de a-i oferi omului nemurirea ca alternativă. Alegerea
aparĠine Ziditorului úi Petre se dovedeúte un copil problemă. Ajuns la
ceasul facerii, el refuză să se nască. Ca un prunc răsfăĠat îúi negociază
comportamentul cu bătrânul úi blândul său tată: „– Ieúi fiule. – Ba nu,
răspunse pruncul, că degeaba nu vreau” (Pamfile, op. cit). Destul de
conservator úi mizând pe o căsătorie cât se poate de profitabilă, Petre nu
se lasă cu una cu două în ciuda promisiunilor părinteúti din ce în ce mai
substanĠiale. Nu doreúte să ia de nevastă nici pe fata ispravnicului, nici pe
cea a postelnicului, nici măcar pe fata lui Vodă. Copilul nu se arată
sensibilizat nici de soarta bietei sale mame „- Ieúi fiule, că moare biata
maică-ta. – Las’ să moară, că asta-i osânda lui Dumnezeu”. Sigur, în
cele din urmă împins de disperare, dascălul se vede nevoit să comită
ancestrala indiscreĠie, adică să tragă cu ureche la sfatul ursitorilor. În
cazul lui Petre este vorba despre trei ursitori bărbaĠi, condiĠie importantă
în subminarea divinităĠilor precreútine feminine, bărbaĠi care prezic
lucruri cutremurătoare. Feciorul îúi va ucide tatăl, va lua de soĠie pe zâna
făr’ de tată úi se va duce la o chilie de piatră de la Izvorul Iordanului
1

Pamfile, Sărbătorile la români, ediĠia 1997, editura Saeculum
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pentru că „la urma urmei pruncul are să se facă sfânt”. E o concluzie
cam aspră dar necesară pentru împlinirea destinului său ca sfânt, ceea ce
îi úi autorizează o biografie copleúită de scenarii sângeroase în combinaĠii
bizare ale faptelor descrise în Noul Testament. Cum am putea s-o gândim
pe zâna făr’ de tată? Nu e oare o variantă feminină al celui născut din
fecioară? Pe un ton determinist, legenda ne comunică finalul: Petru taie
capul tatălui său, sărută mâna mamei úi se duce la chilia de piatră.
Episodul nunĠii este unul de un românesc paradisiac: „Nunta i-a fost mare
úi minunată că pe atunci toate erau din îmbielúugare pe pământ, iară nu
ca astăzi. Să mă credeĠi!” (Pamfile, op. cit). De remarcat încă o dată
statornica nostalgie a vârstei de aur. În orice interviu de teren, ni se
citează permanent cu regret un moment socotit de referinĠă din trecut
când, „cu siguranĠă au fost vremuri mai bune”. Nu este însă o nostalgie a
istoriei generale trecute, ci una a propriei fiinĠe, a tinereĠii úi a temerii
clare de bătrâneĠe, de neputinĠă úi lipsuri. Într-unul din episoadele
edenice, Petru îi cere lui Dumnezeu să-i permită un sejur pe pământ.
Ieúirea îi va prii: „la noi pe pământ, ca la noi: veselie úi toate cele bune,
căci se întâmplase să fie anul cu roade îmbielúugate. Oamenii mâncau,
beau úi se veseleau úi cu dânúii s-o fost prins úi Sf. Petru. Iară la veselie
omu-úi uită de necazuri úi sfinĠii de Dumnezeu” (Pamfile, op. cit)
Tovarăúul său Pavel, cu care împarte ziua de 29 iunie, nu se lasă mai
prejos în ceea ce priveúte pofta úi hatârul. Într-o zi în care Dumnezeu,
Petru úi Pavel s-au hotărât să vină pe pământ să controleze bunul mers al
treburilor la faĠa locului úi mai ales credinĠa muritorilor, crâúma, instituĠie
indispensabilă călătorului, personaj de sine stătător, complică din nou
evenimentele úi eliberează altă trăsătură vinovată: „Merg ei, da’ Sf. Pavel
vede pe gard niúte cămeúi. – Doamne, gândeúte el, dac-aú putea să fur
cămeúa asta! – dar nu zice nimică. – Da oare unde ne-om culca noi?
întreabă Dumnezeu. – În crâúmă, zice Sf. Petrea, că acolo-i tare bine”
(Pamfile, op. cit). Lucrurile se rânduie în poveste ca-n poveste. Pavel fură
cămaúa, dar prins úi cercetat cu duioúie de Dumnezeu, are regrete, se
căieúte úi vrea s-o înapoieze femeii care-l blestema de zor pe hoĠ: „Mi-a
ajutat Dumnezeu c-am furat-o, amu de mi-ar ajuta s-o úi pun la loc” (op.
cit). În plus, pentru ca lista viciilor să fie completă úi nici un păcat doar
omenesc, se zice că „Sf. Petru avea datină de a duhăni”.
Alături de Ioan, Andrei, Dumitru, Gheorghe, Nicolae, sfinĠii Petru úi
Pavel sunt printre cei mai vechi în hagiografia românească. Poate că de
aceea nimic din ceea ce este omenesc nu le este străin. Din acest punct de
vedere, Petru este cel mai dinamic. RăsfăĠat, ucigaú, băutor, fumător,
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bârfitor, sfătos, chibzuit úi iubitor, personalitatea sa adună trăsături dintre
cele mai colorate. Fiecare dintre ele se dezvăluie sau se corectează, dacă
este deja exprimată, într-una din călătoriile sale iniĠiatice úi îi motivează pe
muritori în toate acĠiunile lor. Nu este străin nici de unele desluúiri
semantice. Credem că expresia „a se aburi” pentru cel care a băut mai mult
decât trebuie se poate sprijini úi pe una din legendele cosmogonice (Cedru,
1994). Episodul pare să evoce după-amiaza unei zile de sărbătoare când
cerúetorii „îúi fac casa” lucrului de dimineaĠă de la uúa bisericii sau de la
intrarea în cimitir. Este una din imaginile de o vârstă cu societatea urbană.
Un olog úi un orb îúi împart mălaiul obĠinut din cerúit. ÎnĠelegerea spune că
un blid de mălai să fie vărsat în sacul orbului úi tot atât în sacul ologului.
Acesta din urmă, profitând de tovarăúul său, umple numai propriul sac.
Nedumeririi orbului legată de faptul că bagajul său nu se îngreunează,
ologul îi răspunde împingându-l în râu. Văzând acestea, Dumnezeu úi Sf.
Petru sar în ajutorul nenorocitului. Fără să se controleze, Petru ia paharul
de vin de pe masă, pentru că cele două feĠe sfinte tocmai dejunau, úi îl
aruncă spre olog. Paharul se sparge undeva în văzduh úi vinul pătează
cerul. Domnul îl ceartă pe Petru că i-a murdărit eterul. Având însă în
vedere că gestul sfântului fusese plin de bunăvoinĠă, Domnul revine úi
binecuvântează atât cioburile (care se vor transforma în stele) cât úi vinul
(din care vor ieúi norii, adică aburii). Dumnezeu, Petru úi Pavel sunt primiĠi
printre oameni la masa lor, în casele lor, aidoma rudelor apropiate. Ritualul
ospitalităĠii sacre îi face egali úi cele două lumi muritoare si eternă, devin
permisibile úi accesibile úi pentru unii úi pentru ceilalĠi.
Sfântul Ilie are úi el numeroase probleme de adaptare. Îi place foarte
mult să petreacă úi pentru că trebuie să existe o măsură în toate,
Dumnezeu i-a dat ceva de lucru: răfuiala cu Diavolul.”Sfântul nu útie
când e ziua lui, căci dacă ar úti, ar face de bucurie mare un chef úi o
veselie, de s-ar prăpădi lumea” (Pamfile, op. cit). Ca un copil îl întreabă
pe Dumnezeu adesea: „când e ziua mea, Doamne?”. La rândul său, ca un
părinte înĠelept úi iubitor care nu vrea să-úi vadă pruncul suferind,
Domnul schimbă vorba. ùi tot aúa, în fiecare an.
SfinĠii îúi au úi ei somnul lor. Uneori e malefic, ca acela al lui Petre,
când pică pradă unei somnolenĠe irezistibile úi se lasă prădat de către
Iuda, care îi fură cheile Raiului. Alteori e nevinovat úi senin sau învăluit
de aburii beĠiei în urma îndeplinirii unor îndatoriri sociale, ca atunci când
lui Dumnezeu úi sfinĠilor Ilie úi Petru le-a ieúit Diavolul cu rachiu în cale.
Pentru că ceilalĠi doi s-au împotrivit cât au putut, Petru, să salveze
situaĠia, „a cinstit până s-a îmbătat” (op. cit).
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Povestea Sfântului Nicolae începe cu aceea a unui om sărac, atât de
sărac că ajunsese „de pomină peste Ġeri úi mări”. „Într-una din zile,
văzând că o să-i moară de foame copiii, s-a dus la un cârciumar úi-a pus
icoana zălog pentru două oca de mălai, că alt ce era să facă? Haina o
detese, cum o căpătase, pe rachiu” (op. cit). Icoana cu pricina îl înfăĠiúa
tocmai pe Sf. Nicolae. O lectură succesivă a simbolurilor ne poate
conduce spre: imagine (ca poziĠie socială) úi cinstita faĠă (onoare, în cazul
acesta, amanetată). Într-o bună zi, un creútin trece pe la crâúmă, vede
icoana, o cumpără úi o duce acasă să o atârne în cui. Aceasta se dovedeúte
făcătoare de minuni (pentru că harul sfânt nu se pierde), îi apără pe toĠi ai
casei úi le sporeúte venitul. În altă legendă, icoana Sf. Nicolae ajunge în
mâinile unui turc bogat care o cumpără de la un creútin sărac spre a-i păzi
casa úi averea. Se cheamă că Nicolae e slugă la turc, că îúi face
conútiincios datoria, iar stăpânul lui se poartă omeneúte (creútineúte) úi
pentru rezultatele sale îi sporeúte tainul de untdelemn din candelă. Sfântul
Nicolae, Sân Nicoară sau Sân Miclău, cum mai e numit în diferite zone
ale Ġării, este úi un vajnic corăbier care a reuúit să oprească apele
potopului úi să salveze arca lui Noe. El are o deosebită influenĠă în Rai úi
poate contribui enorm la adaptarea úi rostuirea sufletelor pe lumea
cealaltă (Marian, 1994). Se pare că úi Nicolae înainte de a fi sfânt „era
beĠiv mare” (Marian, op. cit).
Despre Sfântul Dumitru se crede că ar fi fost un om de treabă úi
înĠelept care nu a făcut păcate prea mari. Faptul de a fi râs în biserică cine
útie cu ce prilej l-a aruncat în post úi rugăciune toată viaĠa. Asta nu
înseamnă însă că ziua sa nu poate fi socotită prilej de veselie. Potrivit
tradiĠiei este o zi a încheierii soroacelor pentru diferite servicii. Se fac
învoieli noi, stropite din plin de aldămaúuri. ùi tot în el trebuie să vedem
pe voinicul metamorfozat în negura nopĠii în porc, străvechi simbol
zoomorf pentru spiritul grâului (Oiúteanu, 1998: 108).
Sfântul Vasile are renumele unui tânăr petrecăreĠ din cale-afară,
pentru Sânandrei se prepară covaúa, la Păzitul Usturoiului din noaptea sfântului se petrece cu mâncare úi băutură din belúug úi în sănătatea sfinĠiúorilor
sărbătoriĠi la 9 martie trebuie să închini 40 sau 44 de pahare de vin.
Sfântul Spiridon se naúte numai din tată, mai precis dintr-o bucată de
anteriu din bumbac cu care părintele său, un evlavios călugăr de altfel, s-a
úters de păcat úi a ascuns-o în streaúina casei cârciumarului. Povestea sa
spune că un necredincios, pe nume Arie, făcea multe păcate dinaintea
Domnului. S-au pornit deci călugări cucernici să-l aducă pe calea cea bună
úi mulĠi n-au reuúit. Unul dintre ei se întâmplă în casa unui cârciumar plină
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ochi de fete insistente. În somn, una dintre ele îl aduce în pragul păcatului.
Monahul se trezeúte la timp, îúi rupe anteriul să cureĠe întinarea nocturnă úi
din cârpa aceea s-a ivit úi a crescut ca un cocon de mătase tocmai Spiridon,
Sfântul (Pamfile, op. cit). Deúi în călătoriile sale a deprins ciubotăria,
legenda lui pare una premonitorie úi pentru útiinĠele medicale
contemporane. Rezumată într-o înúiruire de termeni tehnici actuali, ea ar
putea suna astfel: bănci de spermă, fertilizări in vitro, polimeri, chirurgie
plastică reparatorie. A rămas orb în urma unor priviri indiscrete aruncate pe
sub fustele unei femei căreia îi lucra niúte ghete până la genunchi (fermecat
de ceea ce văzuse úi-a înĠepat ochiul). Tot el este deĠinătorul unor unsori cu
care se pot lipi părĠi anatomice la corp. Ziua sa (12 decembrie) se
sărbătoreúte cu multă veselie. Legenda Sf. Spiridon „orb de un ochi” îl
înscrie într-o adevărată strategie etnologică. Întreaga útiinĠă antropologică,
începând cu sec. XVI úi până în prezent, iar istoria evenimentelor úi
producĠiilor culturale omeneúti o confirmă, este în esenĠă scopică úi deseori
îndreptăĠit cromatică. SimĠul simĠurilor (văzul) justifică orice reprezentare
in vivo. Cu un ochi poĠi vedea lucrurile pământeúti, dar cu ambii te poĠi
desfăta de belúugurile cereúti (Affergan, 1987: 137).
Este epoca marilor călătorii úi a noutăĠilor alimentare. Bătrâna
Europă îúi va frăgezi obrazul cu minunatele „nutrementuri” venite de peste
mări úi Ġări. Povestea lui Harap Alb, una de treceri succesive peste praguri, este una a călătoriei iniĠiatice care începe cu o motivaĠie politică úi
îúi va conduce eroul încet-încet să păzească „salăĠile” din grădina ursului1.
În aceste condiĠii băutura este mai mult decât un mijloc de realizare a
contactului cu divinitatea. Responsabilă de aceasta devine într-o mare
măsură sacralitatea numelor. Orice răspuns dat în numele unui prunc
(responsores) are un sponsor care împlineúte condiĠia magică de apărare úi
purificare (Marian, 1995: 135). Fiecare dintre cele 365 de zile ale anului sunt
patronate în calendarul creútin ortodox de către un sfânt. Dacă luăm în
considerare numele cel mai des întâlnite la botez (Maria, Ion, Vasile,
Gheorghe etc.) ajungem la aproximativ 32-34 (8,7%). Pe lângă celelalte
sărbători de peste an, există cel puĠin un motiv, pe un interval mediu de 40 de
zile care să-i adune pe apropiaĠi laolaltă, pentru a închina în sănătatea
1

”ùi aúa veni împrejurarea de nici Împăratul Verde nu cunoútea nepoĠii săi, nici craiul nepoatele
sale: pentru că Ġara în care împărăĠea fratele cel mai mare era tocmai la o margine a pământului,
úi crăia istuilalt la altă margine. ùi apoi pe vremile acele, mai toate Ġările erau bântuite de
războaie grozave, drumurile pe ape úi pe uscat erau puĠin cunoscute úi de aceea nu se putea
călători aúa de uúor úi fără de primejdii ca în ziua de azi. ùi cine apuca a se duce pe atunci într-o
parte a lumii adeseori dus rămânea până la moarte” (Creangă, 1980)
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sponsorului. Considerând doar două tipuri de zile pentru dezlegări bahice:
ziua Domnului úi ziua patronului de nume sau al casei, putem obĠine o
imagine destul de veselă a calendarului din acest punct de vedere. De
remarcat faptul că, teoretic, ¼ din an este astfel ocupată. Cum s-ar modifica
acest grafic dacă am lua în calcul faptul că, la vremuri noi – obiceiuri noi,
week-end-ul începe vineri?

Băuturile tradiĠionale, vinul úi Ġuica, aproape că se confundă cu
existenĠa noastră. Nelipsite de la nici o manifestare comunitară, ele sunt
licorile antagonice, prima – sângele Domnului, cea de a doua – lucrătura
Diavolului, consumate în Rai, pe Pământ úi în Iad, menite să apropie úi să
despartă oamenii între ei, oamenii de sfinĠi, sfinĠii de alte duhuri úi pe vii
de morĠi.

II. Pentru un metabolism simbolic al alcoolului
Studiul nostru încearcă refacerea foarte pe scurt, mai curând cât o
nedumerire, a unui traseu periculos de lung în timp, coborând, când în
meandre, când în rotiri de spirală până la împletirea secvenĠei mitice a
apei vii, cu aceea a apei moarte. Un fel de ADN la nivelul intim al
celulei, un axis mundi, un úarpe cosmic, o undă, un du-te-vino între aici úi
dincolo se deschide în faĠa noastră, mereu insuficient răstălmăcit, mereu
actual. În limba franceză, l’eau de vie (apa vieĠii) este numele incriminatei băuturi diabolice (intraductibila noastră Ġuică). Jocul ritemelor de
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la balaurul ce scuipă flăcări, la eroul ce primeúte câteva picături de apă
vie pentru a prinde puteri úi a se întrema (valoare terapeutică tradiĠională
indiscutabilă) consolidează, tocmai invocând tradiĠia, o mentalitate greu
de explicat. ùi totuúi vom încerca, folosindu-ne de câteva sinteze
fundamentale, ca de niúte praguri iniĠiatice.
„Multe băuturi, inclusiv vinul, sunt legate de mitul morĠii úi învierii
unei divinităĠi de tipul lui Dionysos. BeĠiile rituale nocturne erau
specifice perioadelor de tranziĠie, de criză ale anului (Anul Nou, solstiĠiul
de iarnă, echinocĠiul de primăvară) úi aveau ca scop restabilirea forĠelor
vitale úi trezirea naturii la viaĠă” (Evseev, 1997: 45).
Dacă reĠinem termenul criză úi ideea de trecere peste pragurile
vremii ajungem la conceptul de boală aúa cum l-a imaginat Galen1 (Loic,
2001). Desprindem astfel un nou element esenĠial, atât la nivel simbolic
dar úi practic, cu rol covârúitor în metabolism, ficatul. Careul termenilor
se reaúează: criză, apă, tinereĠe, ficat. ObĠinem aúadar o structură ce
conĠine transformarea, unda, rătăcirea (ezitarea la limita conútientului cu
inconútientul), puterea.
„Simbolismul ficatului – ficus – smochin – îúi găseúte aici confirmarea: el este locul unde urcă energiile: energiile psihice – úi atunci e
blestemul, energiile ontologice – dorinĠa, iubirea de Dumnezeu, úi atunci
dă rod...” (Souzenelle, 1996: 211)2
Linia sinuoasă pe care o invocăm, calea rătăcită3, porneúte deci din
interior către exterior, cu intenĠia de a învinge încercarea labirintului úi de a
1

2

3

Celor 4 umori hipocratice (sânge, bilă, atrabilă úi flegmă) le-au fost adăugate anotimpurile,
vârstele omului úi organele corespunzătoare:
Sânge+roúu + căldură + foc + primăvară + copilărie= inimă
Bilă + galben + uscat + apă + vară + tinereĠe = ficat
Atrabila+ neagră+ umedă+ pământ+toamnă+vârstă matură = splină
Pituitara+albă+rece+aer+iarnă+bătrâneĠe= creier
Ficatul – Caved – e un cuvânt ce mai semnifică úi apăsare, greutate, bogăĠie, putere. El
desemnează în esenĠă sediul Puterii divine, al slavei Domnului care este atât de grea încât,
atunci când a umplut odinioară cortul întâlnirii evreilor din Sinai, nici un om n-a mai putut intra în
acel loc. Ficatul este locul din corp unde este însilozată lumina împlinitului. Iar atunci când totul
este isprăvit (Ioan, 19, 30), ficatul se îngreunează sub povara bogăĠiei lui úi are loc învierea, prin
Poarta zeilor”. Souzenelle, Op. cit
”…drum pierdut, cărare pierdută, cărare uitată, cale úerpuită, cale încurcată, cale ocolită, cale
rătăcită, căliĠă rătăcită, căliĠă rătăcită cu pupi, căliĠă rătăcită cu flori, căliĠă rătăcită cu sori, căliĠă
răcită cu zăluĠe,calea laptelui, calea robilor, potecuĠă, râu, râuri înfurcate, úuvoi, úuvoiaú, unda
apei, úerpulete, cuibul crângului, uliĠele satului, sfăditele, fulgerul, melcul, picioarele
cocostârcului, coarnele berbecului, funia, nodurile, cârligul, cârligoanĠa, cârja ciobanului, steaua
ciobanului, vârtelniĠa, păianjenul, rătăcitul...” (Prut, 1991:51).
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regăsi punctul terminus, a cărui rotire va duce la un nou start. Omul beat
umblă împleticit desenând meandre într-un labirint útiut poate doar de
Domnul. Se spune chiar, în mai toate zone ale Ġării, că Dumnezeu îi apără
pe cei băuĠi de necazuri în toată călătoria lor (să fie oare licoarea etilică
liantul agreat?). Oricât de anevoios le-ar fi pasul úi oricât de lung drumul,
ocolind obstacole nevăzute, vor ajunge nesmintit la un loc de odihnă: „tăt
beĠivu’ nimere drumu’ cătă casă, că-i Domnu deasupra lor.”1
Calea rătăcită, cumul de simboluri, poate fi urmată, deandăratelea
(ca într-un joc iniĠiatic cu paúi ce se vor desluúiĠi) până la un punct prim,
din care totul porneúte iarăúi. Toate nivelurile de analiză citate, aúteptau
în minte ca într-o hartă astrală, rezultatele acelei observaĠii atente,
minuĠioase, menite să le aducă într-un discurs coerent, trasând la început
linii imaginare. Când analiza etnologică a ajuns, în urma unui demers
interdisciplinar, la simbolul din interiorul celulei vii, aúa cum este ea
văzută prin ochiul microscopului de către un anatomo-patolog úi după ce
am aúezat alături impresii úi simboluri, am înĠeles că (în) – semne
dirijează mituri în interiorul fiinĠei, precum actanĠii fac, la exterior să se
clădească úi să se deruleze feluritele ritualuri. Abia atunci am realizat că
decriptarea experienĠele de tip úamanic ale antropologul Jeremy Narby
(Narby, 2005: 98) au un numitor comun indiferent de cultură, indiferent
de halucinogenul utilizat, rezultatul având acelaúi grafic: „de ce
ajunsesem la úarpele cosmic care cuprinde întreaga lume úi la moleculele
ADN?” Singurătatea, o serie de renunĠări, numite abstinenĠe úi incorect
reduse doar la cele alimentare sau trupeúti, sunt urme rămase peste timp úi
pe meleagurile noastre. Cercetarea lui Narby se petrece în îndepărtata
Americă latină2. Mult mai aproape de noi, Ġinuturile trace oferă desluúiri
asemănătoare. „Orphoi” adică „însinguraĠii”, derivaĠi din preoĠi – medici
traci, cei mai iscusiĠi descântători puteau desluúi tainele lumii de dincolo.
Insula ùerpilor (Leuke, albă, în greceúte) este una dintre Insulele
FericiĠilor, poartă de trecere în lumea subterană către celălalt tărâm. Toată
mitologia românească arată că, sub lumea noastră, mai este o lume, cel
1
2

Elena Budea, Budesti, 67 de ani, 2000
„Încheindu-úi munca de creaĠie, Avireri s-a dus la o petrecere unde s-a îmbătat cu bere de
manioc. Sora lui, úi ea tot un spiriduú, l-a invitat la dans úi l-a împins într-o gaură săpată dinainte.
Pe urmă a pretins că încearcă să-l salveze, aruncându-i o coardă, apoi o funie- dar niciuna nu a
fost suficient de puternică. Furios pe sora lui, pe care a transformat-o într-un copac Avireri a luat
hotărârea de a evada, săpând un tunel prin lumea subpământeană. ùi ajunge într-un loc numit
„sfârúitul apelor”, cu o ciudată viĠă de vie în jurul trupului său. De acolo, el continuă să susĠină úi
azi numeroúii săi copiii de pe pământ” Narby, op. cit
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mai des invocată fiind aceea a tinereĠii fără bătrâneĠe si a vieĠii fără de
moarte. Acolo sunt úi Ostroavele Blajinilor sau Ostroavele Albe unde
locuiesc rohmanii, blajinii sau rugmanii.1
Simbolistica pragurilor, a trecerilor creează legături mult mai strânse
decât am putea bănui în lumea veche, unindu-ne úi mai mult trecutul.
Recitit, de data aceasta cromatic, datorită subiectului abordat, careul lui
Galen se deschide astfel: galben, vară, tinereĠe, ficat. „Galbenă”, Nedeia
românilor2, se pare anagramă a cuvântului India (vezi úi paralela rachman
– brahman), este sărbătoarea Sânzienelor, noaptea de 24 iunie, a solstiĠiului de vară, a Sfântului Ioan Botezătorul, noapte când, pentru o clipă se
deschid cerurile, iar apele se întâlnesc cu Apa Sâmbetei, pe care sunt úi
Ostroavele Rochmanilor, punând astfel cele două lumi în comuniune
(Evseev, 1997: 419). Plusând, am putea spune că útiinĠa contemporană,
prin rezultate de ultimă oră, confirmă geografia spaĠiului mitic3. Din nou,
soarele (lumina, principiul marital, viaĠa, maternitatea, creaĠia) úi luna
(principiul masculin, prin al său Crai Nou, noaptea, întunericul, taina, „a
lume” a strămoúilor neútiută cu adevărat, mai degrabă intuită, dar neuitată, veúnică) se pot întâlni aducând desluúiri despre ce a fost úi despre ce
va să vie.
Descătuúat de simbol, alcoolul nu are oare aceeaúi menire? Categoric, în lumea noastră este un liant social, creează comuniunea, caută
starea de bine, siguranĠa, abaterea apoi de la real (nălucire – a umbla prin
minte), fixarea altor repere úi eliberarea unor adevăruri. Se útie că în
lumea creaĠiei artistice (muzică, literatură, film etc.) o seamă din cei mai
celebri autori pot lucra dar cufundaĠi doar într-o bahică stare 4.

1

2

3

4

”Cine sunt Rachmanii aceútia, nimeni nu scie s-o spună (poate că e o schimonosire a numelui
Brachmani) „(apud Simeon Florea Marian). Ulterior, această ipoteză a fost preluată de
cercetători de renume, fără însă să beneficieze de o argumentaĠie pe măsură. În 1910, Nicolae
Cartojan nota: „Rahman trebuieúte socotită ca o formă coruptă din prototipul Brahman”, iar în
1922 filologul Vasile Bogrea scria fără urmă de dubiu: „identitatea Blajinilor sau rohmanilor cu
brahmanii se impune cu rigoare matematică” (Oiúteanu, 1998:112)
Sărbătoare populară românească, se pare, la origine, întâlnire secretă a păstorilor ce urcau
muntele pentru a se ruga mai aproape de ceruri úi apoi se aúezau la un praznic de taină, stropit
straúnic aúa cum se cade între bărbaĠi. Sărbătoare romană sau ilirică, Nedeia însemnând în
limbile slave săptămână, chiar duminică (Kernbach, 1989: 416)
Iulie 2010, o útire importantă inunda canalele de televiziune: cercetători de la Universitatea din
Leads au descoperit unicul fluviu submarin din lume, aflat în Marea Neagră, de 350 de ori mai
mare în debit decât Ronul ori Tamisa.
Quelle grande distance sur l’hypocrite poète… (G. Durand, 1998: 242)
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Revenim astfel la complementaritatea celor două ape: vie úi moartă.
Misticii sunt de părere că apa nu trebuie opusă focului (Hidirouglou,
1997: 97). Invocăm aici minunile săvârúite de Iisus asupra apei, apa
transformată în vin, dar úi apa ce a ieúit împreună cu sângele Său din
coapsa Lui străpunsă, ceea ce ne întoarce la modelul lui Galen, ducândune la o altă asociere: focul din primăvara copilăriei, inima (Souzenelle,
op. cit) pus în balanĠă cu apa verii tinereĠii, ficatul. În embrionul uman,
până în săptămâna a patra (adică până aproximativ în cea de a 24 zi de
sarcină/ 24 iunie fiind ziua solstiĠiului de vară, a preafrumoasei IanaDiana, Sânziana, dar úi a ielelor ce pot face rău muritorilor nesăbuiĠi ce li
se abat în cale), se află doar globule roúii cu nucleu, urmând ca până în
luna a treia globulele fără nucleu să devină majoritare. Într-un scenariu
mitic universal, răsucirea cromatică a celor două simboluri, alb úi roúu
(MărĠiúorul românesc, de exemplu, Omul Roúu, Roú Împărat), ne atrage
atenĠia asupra structurii elementare, de esenĠă, a principiului vieĠii, o nouă
spirală deschisă, ca reprezentare grafică pentru Calea Rătăcită.
Alcoolul, văzut deci prin dublă paradigmă (apă úi foc), converge
experienĠe intime arhetipale. Mai mult, să nu uităm că în tradiĠiile
româneúti, băuturile purtau, arhaic, numele de sănătăĠi fapt ce trimite la
valoarea iniĠială universală, absolut terapeutică a băuturilor alcoolice
(Standage, 2007: 79).

Câteva concluzii
RelaĠia dintre consumul de alcool úi aparatul cardio-vascular a fost
evocată destul târziu, pe la 1855. Progresiv, manifestările cardiace ale
marilor băutori au fost asociate cu un beri-beri cardiac (vasodilatare
periferică intensă, insuficienĠă cardiacă, tratate, printre altele, prin
administrarea de vitamină B1) úi înscrise apoi într-un tabel individualizat
sub numele de miocardopatie alcoolică (Combes, 1996: 374). Revenind la
argumentele etnologice úi asociind gama vitaminelor B cu bobul de grâu
úi implicit cu o întreaga istorie culturală a pâinii, revenim în fapt, la
fundamentala secvenĠă complementară arhetipală pâine úi vin, trup úi
sânge. Aúa se face că nesăbuinĠa, proasta gestiune a consumului, trecut de
la ritem la intoxicaĠie, poate naúte monútri: în alcoolismul fetal, aceste
cardiopatii conduc la întârzieri de creútere intra-uterin sau postnatal, la
microcefalie, la retard psihomotor úi la anomalii morfologice, mai cu
seamă, la nivelul feĠei pe care le putem citi drept pedepse divine sau
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asocia cu unul din duúmanii solari, căpcăunul-cinocefalul, văzut ca semn
al umanităĠii decăzute (Evseev, 1997: 73). Studiile epidemiologice
confirmă faptul că, în majoritatea cazurilor, interesul pentru alcool începe
la vârsta primei tinereĠi, în adolescenĠa timpurie úi că, dincolo de bravadă
sau curiozitate, este de fapt un strigăt de ajutor, al omului care ajunge la
vârsta întrebărilor despre sine úi pe care răspunsul îl sperie peste măsură:
singur în faĠa sa úi a tuturor. Anii ce vor urma, nu vor aduce răspunsul, ci
doar desfăúurări la nivel social (transformându-se în obiecte de studiu
pentru útiinĠele sociale úi comportamentale), menite să îndepărteze tot
mai mult această extraordinară revelaĠie de debut în viaĠa adultă, chiar úi
pentru firile cel mai puĠin instruite.
Este acea buclă a spiralei sau o frântură dintr-un segment meandric
ce Ġine de arhetipal, de o intuiĠie primordială, unde, aflat în prag, tânărul
se trezeúte de fapt, la graniĠa a două lumi care-l sperie: adultul ce va fi
(chiar de azi), copilul ce se stinge (chiar de azi). Localizate la nivelul
celor trei organe vitale (ficat, inimă, creier), rotirile segmentelor în
invocata cale rătăcită, nu fac decât să atragă atenĠia asupra impulsului
primordial (eternul punct al oricărui început, centrul, susĠinerea) úi
acĠiunea în sine, creúterea (puterea, stăpânirea úi dirijarea arderilor),
ducându-ne, úi mai mult la desluúiri ontologice ce Ġin de integrarea
energiilor divine, prin hrană. Omul-un univers de sine stătător intră astfel
în spirala marelui univers, se hrăneúte cu acesta úi, la rândul său, se lasă
asimilat. Este povestea căutării sinelui, punând un pas dinaintea celuilalt,
când pe drumul cel drept, când „alăturea cu drumul”, cum de multe ori o
făcea însuúi Sfântul Petru, mare chelar al curĠii dumnezeieúti.
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Alimentaµia la ucrainenii din România
în context ritual ·i identitar
Iaroslava-Oresia COLOTELO1
Liuba HORVAT2

Ritual and Identity
in Ukrainian Cooking in Romania
Abstract
The article examines family and group diets under the following headings:
beliefs and practices related to birth, marriage, burial and special events during
the year: St. Nicholas, Christmas, Easter, „ordinary” food etc.
We have studied various aspects of ordinary food: the close relationship
between production and consumption of food, family life and profane ritual (in
the sense of social norms) within individual households as well as food prepared
for groups or communities, such as for the annual cycle of religious holidays.
We have observed that the daily diet does not change very much.
Generally, modern foods or products are perceived in rural areas as „modern”
food which is still not as good as traditional diet.

AlimentaĠia unui popor face parte din cultura materială a acelui
popor úi din esenĠa lui naĠională. Caracterul acesteia depinde de mai mulĠi
factori: situaĠia social-economică, condiĠiile istorice, mediul naturalgeografic, activitatea gospodărească etc..
O minoritate naĠională, aflată în interferenĠă cu poporul majoritar úi
cu alte etnii convieĠuitoare, va avea desigur posibilitatea de a se influenĠa
reciproc úi de a împrumuta pe parcursul vremii, unii de la alĠii, reĠetele
culinare tradiĠionale. Aúa cum afirma, în urmă cu aproximativ un secol
Ovid Densuúeanu, cunoscutul profesor úi folclorist român: „un popor nu
1
2

consilier MCPN, filolog
cercetător principal la Muzeul JudeĠean Satu-Mare, doctor în istorie
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trăieúte numai din ce moúteneúte, ci úi din ce adaugă în fiecare zi în
sufletul lui”1.
Ucrainenii din România sunt răspândiĠi în cele patru zone geografice
ale României: în Maramureú úi Satu Mare (nord úi nord-vest), în Bucovina (nord-est), în Dobrogea (sud-est) úi în Banat (vest), fiecare având
propriile tradiĠii úi specificităĠi, dar úi unele lucruri comune, care îi
definesc ca o comunitate etnică bine structurată.
Ucrainenii din Dobrogea, de exemplu, faĠă de ceilalĠi ucraineni din
România (maramureúeni, bucovineni úi bănăĠeni), provenind din sud-estul
Ucrainei úi având ca îndeletnicire preponderent pescuitul úi mult mai
puĠin păstoritul úi agricultura, se deosebesc atât în ceea ce priveúte hrană
– ca necesitate, cât úi ca artă culinară specifică, având peútele ca aliment
de bază. Iar în celelalte 3 regiuni muntoase unde se regăsesc ucrainenii
din România, întâlnim, în schimb, reĠetele culinare caracteristice zonei,
alcătuite mai ales pe bază de ciuperci de pădure, prin care reuúesc să se
remarce culinar.

Actul de socializare pe care îl presupune consumul de alimente, în
cadru familial sau comunitar, rămâne constituant pentru caracterul lui
normativ úi ritual. Cu atât mai mult cu cât alimentele se produc, nu numai
se consumă, în mediul rural în care trăiesc, de pildă, ucrainenii din nordvestul României. Actele alimentare sunt puternic semnificative, fiind unul
din domeniile în care se manifestă conservatorismul unui grup úi un loc al
1

Repertoriu NaĠional Imaterial, pag. 5
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expresiei culturale, până într-atât încât putem considera alimentaĠia ca
expresie în miniatură a diferitelor micro-cosmosuri agregate în sistemul
social, în măsura în care nevoia fundamentală de a mânca este întotdeauna mediatizată prin forme specifice legate de prepararea mâncărurilor,
prezentarea lor úi maniera fiecărui grup de a le consuma1.
Vom începe prezentarea practicilor alimentare a etnicilor ucraineni,
în special, din nord-vestul României úi, în general, a ucrainenilor din
România cu alimentaĠia cotidiană „ordinară”, continuând cu alimentaĠia
din timpul sărbătorilor de peste an úi cele religioase2.

Alimentaµia la nivel cotidian
Producerea úi consumul de alimente la nivel cotidian rămân strâns
legate, pe de o parte, de viaĠa familială úi ritualitatea (în sensul de normare socială) profană stabilită în interiorul fiecărei case úi, pe de altă
parte, de ciclul sărbătorilor religioase de peste an, care impun o logică
alimentară la nivel colectiv. Dincolo de zilele de sărbătoare, zilele obiúnuite de lucru aveau regulile lor în ceea ce priveúte alimentele pregătite úi
modul lor de consumare.
În plus, există diferenĠe locale puternice, în funcĠie de eco-mediul
locuit de fiecare comunitate úi de resursele locale. Astfel ucrainenii se
hrăneau cu produsele obĠinute, îndeobúte, în gospodăria proprie. O
importanĠă deosebită în alimentaĠia ucrainenilor din nord-vestul României
o aveau legumele (cartoful, varza, usturoiul, ceapa, castraveĠii, fasolea).
Una din principalele activităĠi ale ucrainenilor din această zonă a
României era creúterea animalelor – a cornutelor mari, a ovinelor, a
porcinelor. Ca urmare, un important produs alimentar a fost laptele úi
produsele din lapte – caúul, brânza, urda, laptele acru. Carnea era folosită
mai mult de sărbători. Creúteau úi păsări, pentru carne úi ouă.
Produsele care se stricau repede erau conservate: se uscau, se sărau,
se făceau acrituri (murături). Una din metodele cele mai des întâlnite de

1
2

C. Riviere, Les rites profanes, 1995, p. 191
Analiza noastră se bazează în principal pe materialele obĠinute în urma cercetării de teren
„Minoritatea ucraineană din nord-vestul României”, desfăúurată în judeĠul Maramureú, în
perioada 2001 – 2010, sub coordonarea Muzeului JudeĠean Satu Mare úi a Ministerului Culturii
úi Patrimoniului NaĠional. LocalităĠile în care s-au făcut anchete de teren sunt: Poienile de sub
Munte, Ruscova Repedea, Rona de Sus, Valea Viúeului, RemeĠi, Bistra, Crasna, BocicoiuMare, Crăciuneúti.
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pregătire pentru iarnă era uscarea ciupercilor (a hribelor), a fructelor
(mere, pere, prune – denumite aici „suúenyĠi”)1.
Răspândită era úi metoda sărării slăninei úi a cârnii, după care erau
duse la afumat în pod.
Pentru iarnă ucrainenii pregăteau murături, în general, din castraveĠi
úi varză care se cultivau aici. Din varză murată mai apoi se făceau
sarmale („holubĠi”), supă de varza acră sau o mâncau sub forma de
murătură cu ulei – în zilele de post sau la mâncăruri din carne.
În Bucovina, din varză se prepara renumitul „ború ucrainean” (i se
mai spune „borúci cervonyi”, adică ciorbă roúie), care trebuia să aibă în
componenĠa sa neapărat sfeclă roúie. Acest gen de ború în România era
pregătit doar aici (în timp ce în Ucraina el a intrat ca „brand naĠional”). În
Maramureú, Dobrogea úi Banat, sfecla roúie este puĠin prezentă în
alimentaĠia culinară. Se folosea arareori, doar ca salată cu hrean.
În Dobrogea, hrana tradiĠională a pescarilor ucraineni este, evident,
peútele, preparat într-o mare varietate de feluri. Renumita supă de peúte –
„storceag” este o supă din peúte superior (sturion sau somn). Aceasta se
prepară astfel: se pun la fiert apa cu mult zarzavat, inclusiv cartofi, se
sărează. După ce zarzavatul este fiert pe jumătate, se pune peútele tăiat
bucăĠi úi zerul rezultat de la prepararea brânzei de vaci. La sfârúit, după ce
a fiert totul, se pune verdeaĠă tocată. La masă supa se serveúte, după
preferinĠe, dreasă cu smântână. „Storceagul” se prepara într-un singur loc
din România – la Sf. Gheorghe din Delta Dunării, unde se putea pescui
un peúte de calitate (informator Marusia Efimov, din Tulcea).
O altă reĠetă de peúte a ucrainenilor din Dobrogea este renumita aici
„scordolea”. Peútele sărat, de preferinĠă fără prea multe oase (crap, úalău
sau útiucă), se pune la fiert împreună cu cartofii în coajă. Se scoate
peútele úi se curăĠă de pe oase. Se decojesc apoi cartofii, se pasează cu
puĠină zeamă în care au fiert, cu usturoi pisat, cu ulei úi se face pastă. Se
pun pe un platou, stratificat: un rând de peúte, un rând de cartofi pasaĠi úi
deasupra – iar cartofii care se ornează cu verdeaĠă.
În alimentaĠia de fiecare zi în judeĠul Maramureú predomina mai
demult porumbul, deoarece grâul lipsea (făina de grâu era cumpărată din
alte regiuni úi era folosită numai de sărbători sau evenimente de familie).
Din făina de porumb se făcea pâine de mălai dospită (se numea „hlib
melainei” sau „korj”) care se mânca cu sarmale, cu răcituri, cu lapte dulce

1

Minoritatea ucraineană din nord-vestul României”, Informator Irina Horvat, Ruscova, anul 2001
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sau acru. Smântâna se folosea zi de zi doar la dres ciorbe sau preparată cu
brânza de vaci. Pâinea de mălai se mai făcea úi îndulcită, ca prăjitură.
Mămăliga era úi ea pregătită simplu, ca orice mămăligă, ori se făcea
„mămăligă pe cartofi”, având în componenĠa sa cartofi pregătiĠi ca pentru
piure úi se folosea cu carne de porc, preparată cu mujdei (de obicei, la
„pomana porcului”). Se mai servea úi cu lapte dulce sau acru, cu brânză
de oaie sau de vaci.
AlimentaĠia ucrainenilor se axează, de preferinĠă, pe „făinoase”,
mâncăruri preparate din făină de grâu la cei din Bucovina, Dobrogea úi
Satu Mare (din făină de porumb la cei din Maramureú). Una dintre
mâncărurile cele mai cunoscute în Ucraina, precum úi în rândul ucrainenilor din România, sunt „varenyky” sau „perohy”, ceea ce la românii
care convieĠuiesc cu această etnie se numesc „colĠunaúi”. Se prepară
dintr-un aluat simplu, frământat din făină amestecată cu apă călduĠă, cu
ou sau fără (depinde dacă sunt sau nu de post) úi întins subĠire, ca pentru
tăiĠei, tăiat pătrăĠele, pentru a fi umplut úi lipit sub formă de triunghiuri úi
fiert în apă sărată. Se scot, se strecoară, se stropesc cu apă rece úi se pune
unt sau ulei peste ele. Ca umplutură se folosesc: brânza sărată sau dulce;
cartoful preparat pastă, amestecat cu ceapă călită úi condimentat; varză
acră tocată úi călită; fructe sau gem de fructe (viúine, cireúe ú.a.) ca
umplutură pentru „varenyky” dulci. Alte 2 specialităĠi făinoase, folosite
în Maramureú, mai ales în zile de post sunt: „haluúky” (sau „palanytsi”)
care se făceau din aluat simplu subĠire din făină, tăiat în pătrate mici,
fierte în apă, strecurate úi stropite cu ceapa prăjită în ulei úi „boĠeky” (termen folosit în satul Ruscova) din cartofi fierĠi, pasaĠi úi amestecaĠi cu
făină, făcute sul, tăiate bucăĠi mici, fierte în apă cu sare úi se serveau cu
ceapă prăjită în ulei. Dacă nu se făceau în zile de post, se puneau în
conĠinut ouă úi se puteau drege cu slăninuĠă prăjită.
La ucrainenii din DunavăĠul de Sus (Dobrogea) ca o mâncare aparte
se remarcă „perijky”. Se face un aluat din făină, amestecat cu o cană de
apă călduĠă, o lingură de ulei, o jumătate de lingură de oĠet. Se frământă
un aluat gros úi se împarte în 3 bucăĠi. Se lasă acoperite să se odihnească
10 minute. Se întinde aluatul subĠire, se unge cu un strat de ulei úi se
rulează fiecare bucată sul, se strânge la capete să nu iasă uleiul. Se odihnesc 5 minute. Din fiecare sul se taie bucăĠi potrivite, se strâng capetele
spre interior, se întinde aluatul, se taie pătrate úi se pune umplutura de
brânză. Aceasta se face din brânză proaspătă amestecată cu ouă, îndulcită
sau sărată (se poate pune úi puĠină telemea), se îndoaie úi se lipeúte la
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capete. Se prăjesc în ulei pe ambele părĠi úi, dacă sunt dulci, se presară cu
zahăr pudră1.
Un aliment de bază la ucraineni, tradiĠional, era considerat cartoful.
În condiĠiile climaterice în care grâul lipsea sau se găsea mai puĠin,
cartoful era „a doua pâine” úi era un aliment preferat, deoarece, cum spuneau ei: „el nu trebuie nici măcinat, nici dus la moară, ci pur úi simplu –
în oală”. Cartofii se mâncau simplu, fierĠi úi cu varza murată, se amestecau cu ulei sau cu slăninuĠă prăjită, se foloseau la prepararea mămăligii
„pe cartofi” (reĠeta mai sus-amintită), se faceau „hremzleky” – un fel de
„toci” moldovenesc (cartofi cruzi răzuiĠi, condimentaĠi, amestecaĠi cu
făină, ouă – facultativ úi prăjiĠi în ulei), se coceau la cuptor sau se fierbeau în coajă, se mâncau – decojiĠi – cu mujdeiul de usturoi, mai ales în
timpul postului.
Folosită era úi varza în alimentaĠie, crudă sau cea murată. Se făcea
supă din varză cu carne care se mânca cu mămăligă, se prăjea în ulei úi
ceapă, în zilele de post se fierbea cu hribe, sau se făceau sarmale cu hribe
úi cu păsat.
Usturoiul úi ceapa erau des folosite la gătirea mâncărurilor. Vara ele,
împeună cu mămăliga, erau alimentele de bază a săteanului la muncile
câmpului. În credinĠele ucrainenilor usturoiul avea un rol de apărare
împotriva duhurilor rele. Usturoiul femeile purtau la brâu „împotriva
deochiului”, iar la cununa miresei se cosea un căĠel de usturoi.
Un alt aliment de bază era fasolea, folosită tot foarte des la ucrainenii din Maramureú – la supe de fasole, fasole frecată, fasole cu ciolan
afumat (aici creúte un soi de fasole mare, cărnoasă). Fasolea era gătită
mai ales în post úi era prezentă, în unele locuri, úi la masa din Ajunul Craciunului, ca mâncare tradiĠională (una dintre cele 12 feluri de mâncare de
post).
Alte alimente folosite erau laptele úi derivatele lui.

Alimentaµia de s³rb³toare
În această grupă este inclusă: alimentaĠia rituală, care îndeplinea
funcĠia magico-religioasă úi fără de care ritualul nu putea să aibă loc.
AlimentaĠia de sărbătoare úi cea rituală o putem împărĠi în două grupe:
mâncărurile úi prăjiturile gătite cu ocazia sărbătorilor úi a ritualului de
1

Informator Marusia Efimov, din Tulcea, 59 ani
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familie (botezul, nuntă, înmormântare, pomeni) úi alimentaĠia la sărbătorile calendaristice.
Ea se deosebea de cea de fiecare zi prin calitate. De obicei carnea
era folosită mai des de sărbători, la fel ouăle, untul.
La sărbătorile de familie (botez, nuntă) úi de asemenea la înmormântări úi la pomeni se serveau aproape aceleaúi mâncăruri: supă de găină
(sau oaie, vită) cu tăiĠei de casă, sarmale, carne cu cartofi, chec („medeanek”), gogoúi („fanke” sau „pancove”, cum li se spune în Maramureú).
La botez, nuntă, înmormântare se pregăteau mâncăruri rituale úi
prăjituri, colaci, care de fapt se făceau úi la nuntă, úi la înmormântare. Se
deosebea doar forma lor úi mărimea.
La naútere alimentaĠia avea un rol atributiv important în timpul vizitelor la lăuză. Potrivit tradiĠiei, vizita o făceau numai femeile măritate
care duceau cu sine supă de găina, produse din lapte (laptele – aliment
primordial, laptele úi substanĠele lactiforme sunt asociate cu Luna, cu lumina ei lăptoasă, dar úi cu focul solar, laptele e simbolul binelui suprem,
úi unul din simbolurile învăĠăturii creútine). Se duceau úi compoturi din
fructe, în aúa fel ajutau lăuzei slăbite în urma naúterii să aibă suficiente
calorii úi vitamine pentru întremare.
Aceste alimente în credinĠa oamenilor erau considerate ca având
atribute magice.
În obiceiul de nuntă, pâinea úi colacul de nuntă, aúa după cum se
útie, au fost cele mai importante alimente rituale. Cu ele îi binecuvântau
pe tinerii căsătoriĠi cu urări de casă de piatră, îi întâmpinau úi îúi luau
rămas bun de la miri. Un conĠinut simbolic de importanĠă semnificativă la
nuntă l-a avut bobul de grâu, cu care îl „însămânĠau” pe mire, atunci când
acesta pleca după mireasă acasă úi apoi când se întorceau mirii de la
biserică, înainte de a intra în casă.
Mai nou, în unele sate, se folosesc bomboanele care se dau la copii
la ieúirea din biserică a mirilor „ca să le fie viaĠa dulce”.
În obiceiul de înmormântare la ucraineni, masa avea un rol foarte
important, ea se numea úi „obid” (masa de prânz) sau „comaúnie” (la
huĠulii din Valea Viúeului). ùi aici pâinea úi colacul făcute acasă erau
obligatorii. Pâinea avea rol simbolic. Pâinea, colacii, prăjiturile erau
împărĠite la înmormântare sau la pomeni, iar cu grâu se presăra locul
unde se punea sicriul. Bobul de grâu, colacii simbolizau siguranĠa neamului omenesc, bunăstarea familiei care a suferit pierderea celui drag.
La fel de importantă erau pâinea, colacii, produsele din grâu în
obiceiurile de peste an.
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La nuntă mirii împart la copii úi la nuntaúi colăceii special copĠi. Se
împărĠea úi colacul rupt de stegari înainte de intrare în casă, veniĠi de la
cununie. Totodată mirii după ce înconjurau masa úi atingeau colacul cu
capul, dădeau apoi la nuntaúi să guste din acel colac.
În credinĠa populară colacii reprezentau iubire, bogăĠie, bunăstare.
Erau rotunzi, împletiĠi în 3, iar în mijloc aveau gaură. Aveau mărimi
diferite: cei care se dădeau la copii úi nuntaúi erau mai mici, iar colacii
mirilor – mai mari. Colacul de nuntă care se ducea la biserică era, de
obicei, mare.
ùi la înmormântare se făceau colaci care se împărĠeau, împreună cu
o lumânare, la fiecare participant. La masa de pomană („obid”) se
pregătea tot supă de găină sau vită cu tăiĠei de casă, sarmale, „pancove”,
„medianek”.
Dintre sărbătorile calendaristice cele mai importante erau cele din
ciclul de iarnă: Crăciunul („Rizdvo”), Anul nou („Novei Rik”),
Boboteaza („Odorúci”), precum úi Paútele („Velykden”). În timpul acestor
sărbători se împleteau credinĠele creútine cu ritualurile populare
precreútine. Mâncarea de la ajun de Crăciun úi Bobotează erau de post,
cea de la ajun de Anul Nou – de dulce.
Ciclul sărbătorilor de iarnă începea cu seara de Ajun de Crăciun,
care la ucraineni se numeúte „Sviatei vecir” (tradus: „Seară sfântă”), iar
cina se consideră ca „cină sfântă” („sviata vecerea”). Era, de fapt, ultima
seară a postului úi, de aceea, după obicei străvechi, după o zi de ajunat
complet, se pregătea mâncare de post deosebită. În ajunul Crăciunului se
pregăteau 7, 9 sau 12 feluri de mâncare. Dintre acestea nu lipseau
niciodată: grâul fiert (în unele locuri se numeúte „kutea” – un fel de
colivă, dar mai lichidă, îndulcită úi aromatizată, cu miere, nucă úi mac
care era pregătită úi în ajun de Bobotează) úi compotul din fructe uscate –
„uzvar”. În afară de acestea se pregăteau: ciupercile uscate, gătite în
diferite feluri, supa de fasole uscată, obligatoriu cu rântaú, sarmale cu
ciuperci uscate cu păsat sau cu orez, „boĠeky”1, mai sus amintite,,
„poganski” (din aluat dospit, se coceau sau se fierbeau, peste care se
punea mac úi miere). Din alimentele „cinei sfinte” de la Ajun face parte úi
peútele, dar nu chiar în toate regiunile unde ucrainenii trăiesc compact
(excepĠie fac unele sate din Maramureú úi Banat).
La această ocazie, ucrainenii de lângă Dunăre obiúnuiesc să
pregătească cele mai bune úi deosebite specialităĠi din peúte, fiindu-le mai
1

Minoritatea ucraineană din nord-vestul României”, Informator Horvat Irina, Ruscova, 2004
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la îndemână decât, cum am mai specificat, ciupercile de pădure la ucrainenii de la munte.
De Anul nou se pregăteau multe mâncăruri din carne de porc, „ca
apoi tot anul să nu le duci dorul”1.
De Paúti se cocea pasca, care era însoĠită de o serie de practici
magice. Se avea grijă ca aceasta să nu crape, să crească mare úi frumoasă,
fiindcă exista credinĠa că atunci casa úi membrii familiei vor fi feriĠi de
boli. Pasca de Paúti, puĠin îndulcită, se mânca, în Maramureú, în loc de
pâine. Se făceau úi „perepicike”, din acelaúi aluat ca úi pasca, dar sub
formă de chifle frumos ornamentate care se dădeau la sărmanii veniĠi la
biserică de Înviere, duminică de dimineaĠă. Se pregătesc ouă vopsite sau
încondeiate (la huĠulii din Maramureú úi Bucovina). Iar jambonul afumat
úi fiert de Paúti este nelipsit la ucrainenii de la munte.
„Acum, mâncarea care se gătea cândva doar de sărbători se găteúte
úi în zile obiúnuite. Totuúi, multe mâncăruri au suferit schimbări, sunt mai
modernizate, mai ornate, dar tot cele tradiĠionale pe care le făceam noi
mai demult sunt cele gustoase úi sănătoase”, consideră ucrainenii din
Maramureú2.
Ucrainenii întotdeauna, oriunde ar fi, au fost renumiĠi pentru ospitalitatea lor. Călătorul, musafirul, aúteptat sau nu, era întotdeauna hrănit úi
servit cu cele mai alese bucate. Se considera că dacă în timpul mesei îĠi
intra un musafir, atunci bunăstarea úi norocul îĠi va fi adus în casă.
Gospodina obligatoriu invita musafirul la masă úi îl ospăta cu ce avea ea
mai bun. S-a încetăĠenit o vorbă ucraineană: „cem chata bohata, tym i
rada” (tradus: cu cât casa e mai bogată, cu atât e mai veselă, mai fericită).
La întâmpinarea unor musafiri importanĠi se spune: „laskavo prosymo!”
(tradus: bine aĠi venit!), iar pe un útergar frumos brodat, similar tradiĠiei
româneúti, se pune pâine úi cu sare.

1
2

Minoritatea ucraineană din nord-vestul României”, Informator Ana Matus, Crăciuneúti, 2004
Minoritatea ucraineană din nord-vestul României, Informator Benzar Nastaca, Ruscova, 77 ani,
2007
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Pâinea ritual³ în Slimnic – simboluri
·i semnificaµii
Karla ROùCA

Ritual Bread in Slimnic – Symbols and Meanings
Abstract
This study is focuses on the importance of nourishment from the point of
view of its implications on the structure of traditional society in Slimnic village.
In Slimnic the preparation of bread is a mark of identity. The ingredients (wheat,
maize or millet flour) and the fermentation are a stereotype of the Romanian or
Saxon “specific” within Transylvania.
Bread, with the image of wheat grain, buried to be re-born, reflects
Romanian peasants' beliefs about life and death, and about the road between the
two, death being seen not as an inevitable ending but as an integration “in the
other half of the world”, “in the village beyond”. Wheat and its derivations have
a particular place in ritual – funeral food that accompanies the dead people at a
burial feast where bread is the first and the last offering. Giving of bread is a
fundamental sign of charity for both the living and the dead.

AlimentaĠia are un rol important în relaĠiile de familie, punând în
valoare neamul, dar úi vecinătatea. Ea este definită drept „sistemul de bunuri úi practici alimentare al căror limbaj simbolic este utilizat în secvenĠe
conturate, în scopul comunicării cu forĠele supranaturale”1.
Pâinea poate fi inclusă printre argumentele doveditoare ale îndelungatei vieĠuiri a poporului român în spaĠiul locuit de el. Numai un popor de
străvechi agricultori sedentari putea să ajungă, prin tehnici úi procedee de
mare vechime, la bine cunoscuta calitate a pâinii noastre, la o varietate
aúa mare de forme úi ornamente. În plus, termenul de pâine, de origine
1

Ofelia Văduva, Paúi spre sacru. Din etnologia alimentaĠiei româneúti, Editura Enciclopedică,
Bucureúti,1996,p.25.
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latină (panis), face parte din acei termeni care, prin calitatea noĠiunii
exprimate, de importanĠă fundamentală pentru modul tradiĠional de trai,
este o dovadă a continuităĠii de limbă úi viaĠă pe teritoriul României.
Termenul, generalizat astăzi la nivelul întregii Ġări, este înlocuit zonal, cu
cel de pită în Transilvania, pitan sau pâne în Muntenia úi Moldova1.
Data apariĠiei pâinii în alimentaĠie nu poate fi stabilită cu precizie,
dar este oarecum certă apariĠia acestui aliment pe teritoriul cuprins de
Egipt, Siria, Irak úi Iran, unde în urma săpăturilor arheologice s-au descoperit cuptoare pentru copt pâinea, datând din anul 4000 a.Ch. Pâinea
crescută apare în jurul anului 3000 a.Ch. în Orient úi se răspândeúte la
mijlocul mileniului II, generalizându-se úi căpătând o mare importanĠă
atât în alimentaĠie, cât úi în cadrul diverselor ritualuri. Cel mai vechi
document referitor la prepararea pâinii e un sigiliu de la Susa úi
Deshmedt- Nasr, 4000-3000 a.Ch. în care sunt reprezentate niúte femei
preparând úi cocând aluatul într-un cuptor.
Cuptorul de pâine a suferit o serie de mutaĠii, atât ca formă, cât úi ca
spaĠiu de amplasare. El a migrat începând din secolul al XVIII- lea, odată
cu transformările planimetrice, din odaie în tindă, apoi în construcĠiile
adiacente ale gospodăriei (magazii, ateliere, bucătării de vară), pentru ca,
din a doua jumătate a secolului al XX-lea, să înceapă să dispară din
inventarul gospodăriei rurale.
În Slimnic, între cerealele, care aveau un rol predominant, pe primul
loc se situau grâul úi porumbul, urmate de orz úi ovăz. Înainte de colectivizare, oamenii mai săraci semănau secară în loc de grâu, iar în anii
primului război mondial s-au păstrat informaĠii cu privire la semănături
de grâu de primăvară2.
Cu adânci semnificaĠii în cultura populară românească, pâinea, element nutritiv de bază, se detaúează prin marcante valenĠe spirituale dintre
alimentele necesare hranei, devenind cum spuneau informatorii din comuna Slimnic un simbol al fericirii, belúugului, fertilităĠii úi al divinităĠii
semnificând trupul Domnului, acest lucru asociindu-se vieĠii active Dacă
n-ar fi pâinea ce-am mânca?3.
Pâinea este nu numai simbolul agricultorului, ci úi un element vital,
e hrana esenĠială pentru o bună parte a omenirii. Adevărul e relevat de
1
2
3

Ibidem,p.52.
Ibidem,p.234.
Informator Susana Iencea,90 de ani, fără úcoală, agricultoare.Înregistrare magnetică (CS) făcută
în comuna Slimnic, judeĠul Sibiu la 30 martie 2001.
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binecunoscuta sintagmă „pâinea noastră cea de toate zilele”. Împreună cu
vinul, pâinea simbolizează jertfa Noului Legământ1. E privită ca un
aliment spiritual úi ca dar nepreĠuit al cerului.
„Făcutul pâinii sau al colacilor”, marchează, de fapt, intrarea în
sărbătoare, purificând începutul perioadei prin valenĠele rituale ale
aluatului úi solemnizând timpul sărbătoresc. Sărbătoarea are funcĠii
esenĠiale: întreĠine relaĠia cu sacrul. Se spune că e bine „să păstrezi tot
timpul un deget în barba lui Dumnezeu”. Dar în viaĠa de zi cu zi relaĠia cu
sacrul tinde să slăbească: de aici importanĠa sărbătorii. Ea opreúte lumea
în loc úi îi abate pe oameni de la cele lumeúti, ajutându-i să-úi reînoade
legăturile cu cele de dincolo. Alte două funcĠii ale sărbătorii sunt refacerea grupului comunitar úi punerea societăĠii în acord cu Cosmosul2.
Prima fază a transformării făinii în pâine, cernutul, respectă legile
unui act ritual, el trebuie să se realizeze dimineaĠa în zori, pe nemâncate,
în deplină tăcere. În comuna Slimnic, femeia care frământa aluatul, se
scula, se spăla, se punea în genunchi úi spunea rugăciunile, apoi se apuca
de treabă. Aceleaúi reguli privind timpul ritual (zorii), starea de puritate
cât úi un anumit comportament se impun úi pentru aducerea apei necesare
– apă care numai în aceste condiĠii capătă valoare magico – rituală „apa
neîncepută” (uneori apa neîncepută era înlocuită cu rouă)3. Adăugarea
sării, personificată în unele credinĠe populare ca „mama lui Dumnezeu”
sau Sfânta Dreptate, este de natură să mărească puterile magico – rituale
ale pâinii.
Nu mai puĠin semnificativă este adăugarea fermentului. Simbol al
forĠei vitale, prin care aluatul capătă viaĠă „răsare”, „înfloreúte”, „creúte”,
fermentul învie coca – ea „dospeúte”, devine „vie”4.
Doza de materie primă pe care femeile din Slimnic o foloseau pentru
„facerea pâinii” era: făină, apă, sare, cartofi úi plămădeală. Aceasta din
urmă se rădea de pe o troacă, se punea într-un vas de pământ, la căldură
pentru a fermenta úi dospi, folosindu-se a doua zi la viitoarea pâine. La o
pită de casă se foloseau 3 kg. de făină, un „pumniúor” de sare, 2-3 cartofi
úi apă, „cum e făina de bună”. Toată lumea avea voie să facă pâine,
excepĠie când erai fată úi erai „bolnavă” nu aveai voie să frămânĠi, această
1
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4

Lia Gangolea, Pâinea de cult liturgică din zona Orăútiei. Simbol úi semnificaĠie în contextul
ornamenticii artei populare, în „Studii úi Comunicări”, Sibiu, tom VII, 1993, p.171.
Irina Nicolau, Ghidul sărbătorilor româneúti, Editura Humanitas, 1998, p.25.
Informator Elena CreĠu, 62 de ani, 4 clase, agricultoare.Înregistrare magnetică (CS) făcută în
comuna Slimnic, judeĠul Sibiu, la 3 octombrie 2001.
Radu Anton Roman, Bucate, vinuri, obiceiuri româneúti, editura Paideia, Bucureúti,1988,p.23.
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muncă fiind înlocuită de bărbaĠi1. Toate ingredientele care intră în
compoziĠia pâinii sunt considerate sfinte: făina úi fermentul simbolizează
sufletul, apa botezul, iar sarea gândul úi învăĠătura Cuvântului2.
Aluatului i se atribuie unele propietăĠi magice, fiind considerat un
stimul al creúterii: mamele obiúnuiau uneori să mânjească pe copii lor cu
aluat pe frunte pentru a-i feri de deochi. Este úi un remediu împotriva
sterilităĠii femeii, deoarece femeile care vor să aibă copii li se recomandă
să úadă pe covata răsturnată în care s-a frământat pâinea în Ajunul
Crăciunului3.
O mare atenĠie se acordă fazei coptului pâinii. Arderea cuptorului
sau Ġestului pentru realizarea unei temperaturi potrivite este, prin tradiĠie,
o măsură a priceperii femeii. Cuptorul „se jeruie, se mătură cu un mătăuz
anume care mătură vatra frumos, se dă foc cu o crenguĠă de Arminden, se
lasă puĠin să ardă, îl jeruie cu jeruitorul ca să scânteieze vatra úi apoi arzi
cuptorul. Se adună jarul din el, se lasă pe margine úi pe fundul cuptorului
„oĠîră” jar, iar îl mături cu mătăuzul úi apoi bagi pita în cuptor. Când bagi
pita în cuptor faci cruce pe ea úi zici Doamne, ajută!4.
Pâinea putea fi plămădită úi pusă în cuptor numai de o femeie
„curată”5 (care nu era în timpul ciclului menstrual, nu după naútere, nu
după un act sexual), sau de o femeie care nu a încălcat o interdicĠie îndătinată cum ar fi: „Să nu omoare broaúte, că atunci pâinea ce o va frământa
nu va dospi după mâna sa”6.
Pâinea se punea în cuptor cu mâna dreaptă. Erau prost văzute vizitele străinilor în timpul punerii pâinii în cuptor7, până era deschisă gura
cuptorului nimeni nu ieúea din casă, iar pâinile întotdeauna se făceau cu
soĠ: „colacii, pâinile, nu se pun în cuptor fără soĠ, căci acelei gospodine i-ar
muri bărbatul”. După scoatere pâinii din cuptor, trebuie aduse ofrande: o
bucată de lemn, un úumuiag de paie, crezând că astfel face cărare în Rai8.

1
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Informator Victoria Popa, 60 de ani, 4 clase, agricultoare.Înregistrare magnetică (CS),făcută în
comuna Slimnic, judeĠul Sibiu, la 30 martie 2001
Lia Gangolea, Op.cit.,p.172.
Informator Victoria Popa
Informator Susana Iencea
Informator Victoria Popa
Ivan Evseev, Op.cit.,p.362.
Ibidem,p.362.
Informator Costea Maria, 55 de ani, ùcoala elementară, agricultoare.Înregistrare magnetică
(CS), făcută în comuna Slimnic, judeĠul Sibiu,la 3 octombrie 2001
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Dacă sărbătorile pot fi creútine úi păgâne, pâinea poate fi úi ea clasificată în cocă vie (pâine creútină sau pâinea rituală) úi cocă moartă
(pâinea „păgână”). Pâinea creútină este cea care intră în Casa Domnului,
iar pâinea „păgână” este cea folosită în obiceiurile úi ritualurile specifice
fiecărei zone.
În contextul discuĠiilor despre pâinea rituală, creútină un loc important îl ocupă colacii. Colacii devin obiectul magic sau ritual, „dar” pentru
vii sau ofrandă pentru divinităĠi úi strămoúi.
La pomana mortului principala condiĠie a meniului alcătuit este să
conĠină mâncare preparată prin fierbere, întrucât útim că morĠii se hrănesc
cu fum, abur, miros. Colacilor la înmormântare li se acordă rolul cel mai
important úi au ponderea cea mai mare în săvârúirea oricărui parastas sau
pomană. Numărul mare al colacilor ce trebuiesc împărĠiĠi, varietatea
formelor, a sensurilor úi semnificaĠiilor ce le sunt atribuite în „lumea
satelor transilvănene” este foarte interesantă, de-a dreptul surprinzătoare.
În fiecare aúezare sunt amintite persoane (de obicei femeile în vârstă) care
útiu rânduiala obiceiurilor, ce obligaĠii trebuiesc săvârúite cu ocazia unui
astfel de eveniment úi útiu cum úi în ce condiĠii să facă colacii; după
formă úi semnificaĠia lor. Fiecăruia însă, după menire, i se fac anumite
semne, sau i se adaugă din aluat anumite elemente: „crucu”, „brâie
împletite”, „mâini”, „aripi”1.
La parastasul de 3 săptămâni se prepara „colacul de Ġărână”. Pentru
acesta spicele trebuie adunate cu mâna de o femeie în vârstă sau de o
fetiĠă, boabele de grâu desprinse prin frecarea în palme, râúnite între două
pietre sau pisate în piuă, făina cernută cu sita deasă, iar aluatul trebuia
frământat timp cât mai îndelungat.
Colacii care se împart la înmormântare sunt de diferite categorii:
– colacii pentru „sufletele neplecate” încă (până la 40 de zile);
– colacii pentru „suflete plecate”, dar neintegrate în lumea cealaltă
(până la 7 ani);
– colacii pentru „sufletele plecate” úi integrate („UitaĠii” sau
„Uitata”). „Uitata” se dă de pomană pentru „morĠii dinainte pe
care i-au uitat toĠi úi nu mai sunt útiuĠi”.
– colacii pentru „sufletele revenite” la sărbătorile calendaristice
– Prescurea

1

Ghe.Obrocea, Pomeni úi alimente rituale în satul Salcia, în Oltenia, „Studii úi Comunicări”,
vol.VII, Craiova, p.132.

207

Prescurea este pâinea liturgică, sau cum i se mai spune „pâinea
punerii dinainte”, care simbolizează, până azi, elemente materiale ale
Jertfei. Ea este simbolul pâinii perfecte, pâinea vieĠii fiind prefigurată de
mana căzută din cer, care în pustiu a hrănit poporul lui Israel. În religia
ortodoxă, pâinea liturgică se frământă din făină de grâu curat – „floarea
făinii”, apă, sare úi ferment, acesta din urmă, adăugat pâinii sacre, deosebind ritul ortodox de cel catolic. Considerând fermentul impur, catolicii
folosesc azima. Pâinea sfântă se foloseúte în practica descântecelor, la
anumite zile însemnate se adaugă în mâncarea animalelor úi se aúează în
prima brazdă trasă la plug, primăvara.
Pâinea liturgică nu se deosebea iniĠial, ca formă úi mărime de cea
din uzul comun. Ulterior a dobândit forme, mărimi úi numiri tipizate.
Prescura poate fi rotundă, sub formă de împletitură sau modelată în colĠuri. Nu frământa prescură femeia care „gătea mortul”, pâinea fiind un
element viu, principiul vieĠii. Prescura de parastas se modelează din două
suluri cilindrice de aluat, care prin suprapunere dau forma de cruce,
prescuri. E numită „prescura cea mare „- fiind făcută din 1 kg. de aluat la
modelare, spre deosebire de „prescura cea mică”, cu o greutate de aproximativ 600 gr. Prescura dusă la biserică úi folosită la Sfânta Liturghie,
dobândeúte caracterul úi valoarea de ofrandă sau dar de jertfă. De aici úi
denumirea de „pâinea pusă dinainte”1.
Se mai face úi un colac cu denumirea zilei în care a murit persoana.
Dacă o persoană a murit în săptămâna vreunei sărbători religioase, sau
chiar în ziua respectivă, acestui colac i se dă numele acelui sfânt sau
acelei sărbători.
La biserica din Slimnic se duce Prescură pentru pomenirea morĠilor
úi bolnavilor, dar úi pentru cuminicătură. Parastasul se face la 3 zile după
ce persoana a murit sau la 3 săptămâni, 6 săptămâni, 1 an, la ziua
mortului sau când rudele celui decedat sunt în stare să-l facă.
Pâinea care se duce de Paúti la biserică nu trebuie să o frământe un
bărbat, ci doar o femeie văduvă sau o fată tânără care e „curată”. Aceasta se
face numai în zile speciale: miercurea după- masa, iar joia se duce la
biserică úi se sfinúeúte. La biserică pâinea se taie în „blide” úi se fac Paúti2.
De obicei ceremoniile rituale de Crăciun îmbină vechile practici păgâne greco- romane úi orientale cu practici creútine mai recente. Ceremoniile culinare de Crăciun sunt legate în primul rând de colacii de Crăciun
1
2

Lia Gangolea, Op.cit.,p.173.
Informator Susana Iencea
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sau Crăciuneii, alimente sacre, care se fac din aluat dospit úi sunt mâncaĠi
la mesele úi ospeĠele rituale, dăruiĠi colindătorilor, úi prin pomană,
spiritelor morĠilor. Colacii dăruiĠi celor mai mici colindători în Transilvania se numesc „piĠărăi”, în formă de opt neîmplinit în partea de jos,
celor mai măricei le dau „piĠărăi” de formă inelară, dar celor adolescenĠi
– „piĠărăi rotunzi”, împletiĠi, fără gaură la mijloc1.
Varietatea nodurilor este impunătoare, în funcĠie de locul unde a fost
legat nodul, de modul cum sunt amplificate nodurile sau sunt amplasate
capetele viĠelor atunci când spaĠiază interiorul cercului úi ies în afara lui.
BăieĠii pentru care erau preparate aceste pâini se aflau la vârsta dezlegării
nodului propriului ombilic, pe care mamele lor l-au păstrat timp de 7 ani.
După operativitatea cu care copilul îúi dezlega nodurile, se anticipau
capacităĠile lui de a însuúi meserie.
Cu cât erau mai mari copiii colindători, cu atât deveneau mai unitare
pâinile destinate lor. Simbolul care desemnează vârsta colindătorilor mari
este colăcelul împletit în 2 sau 3 viĠe2. Întâlnim mai ales în Transilvania,
forma optului neîmplinit în partea de jos úi cea identică cu opt. Aceste
forme circulă sub nume de: colindeĠi, colăcei, ajuni, crăciuni. „Optul
neîmplinit” este interpretat de către informatori ca simbol al anului care
vrea să se încheie, iar 8 ca simbol al anului împlinit deja3. Pot avea úi alte
forme: cerc, potcoavă, stea, închipuire, soare, luna úi stelele de pe Cer sau
înfăĠiúând diferite animale úi păsări sacre (taurul, pupăza). Colacii de
Crăciun reprezintă sacrificiul spiritului grâului, pofta divinităĠii care
moare úi naúte, împreună cu timpul la Anul Nou, ocupaĠia, vârsta úi statutul social al celui care oferă sau primeúte colaci.
La 9 martie este ziua celor 40 de Mucenici sau Mucenicii. În această
zi legenda spune că au murit în Sevasta (Armenia) 40 de sfinĠi martiri ca
urmare a prigoanei împăratului roman Licinius împotriva creútinilor. Cei
40 au rezistat torturii úi au acceptat moartea în lacul îngheĠat al Sevastei
în locul renunĠării la credinĠa lor, au fost mai târziu sanctificaĠi4.
Am întâlnit în Slimnic obiceiul ca în această zi să se facă copturi în
formă de om, albină, pasăre, colac. Forma preparatelor din aluat úi numele
lor („măcini”, „sfinĠi”, „moúi”, „păresimi”) au semnificaĠii legate de
începerea primăverii úi a unui nou ciclu calendaristic. Mucenicii se fac
1
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Varvara Buzilă,Darul de pâine cerut de copii, în Mausaios, vol. V,1999,p.547.,
Ibidem, p.551.
Acest simbol îl întâlnim în satele din vecinătatea Sibiului: ùura Mare, Ruúi, Slimnic
Ofelia Văduva, Op.cit.,p.87.
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din aluat, din făină de grâu, frământat cu miere úi miez de nucă, iar deasupra se pune sirop úi se coc în cuptor sau pe plită. Ziua de 9 martie este o
sărbătoare a morĠilor, se făceau numeroase previziuni privind timpul úi
roadele anului. În această zi este bine să se pornească aratul. Prima brazdă trasă în sat este foarte căutată de vrăjitoare, fiind foarte bună pentru
farmece. Mucenicii se duc la biserică, o parte se împart copiilor úi săracilor, iar cealaltă parte vecinilor.
Alte sărbători în care se fac colaci sunt Sâmbăta PărinĠilor úi Moúii
de Iarnă. Cu această ocazie sunt pomeniĠi toĠi, chiar úi cei morĠi de moarte
năprasnică. De sufletul morĠilor, se trimit la casele sărace farfurii cu orez
úi lapte, plăcinte cu brânză, colaci. După ce îi pomenesc pe morĠi, vii
păúesc în ciclul pascal úi Ġin postul cel mai lung din an1.
Pâinea „păgână” o întâlnim atât în sărbătorile calendaristice cât úi în
cele ale vieĠii: nuntă úi botez.
De Crăciun se face úi pâine „păgână” – cocă moartă. Anume plăcinte sau turte fripte pe piatră sau lespede, rar întâlnindu-se Ġărancă care
să nu aibă o lingură de unt pentru duminecă să facă asemenea plăcinte cu
brânză la mijloc. Piatra e mare úi o are de zestre de la mama sa . De post
se fac plăcinte cu ulei de sâmbure de nucă ori de seminĠe de cânepă, la
munte din jir (seminĠe de fag) úi cu ceapă prăjită în ulei2.
De post se făcea úi pâine azimă, mai ales în postul Sân-Petrului.
Aceasta reprezintă tristeĠea privaĠiunii, pregătirea pentru purificare úi
amintirea originilor3. Aceasta se face din făină de orz úi din făină de grâu.
Se macină orzul, după ce s-a vânturat úi curăĠit, se cerne făina, mai întâi
printr-o sită rară, apoi se dă prin sita cea deasă într-o covată, se opăreúte
cu apă fierbinte, se frământă bine cu mâinile úi din aluatul nedospit se fac
turte rotunde, de-un deget groase, mai mari decât o farfurie, se pun pe
lopată, pe care se presară făină ori tărâĠe de porumb, se fac pe ea împunsături cu degetele de la mâna dreaptă, împreunate ca pentru cruce úi se dă
la cuptor. Se mânâncă goale, fără bucate, doar cu sare úi mujdei4.
Alt fel de plăcinte de post sunt cele umplute cu „jufă” – aceasta se
realizează prin stoarcerea uleiului de sămânĠă de bostan, rămânând turta,
peste care se pune apă, se stoarce úi se pune pe foc, produsul finit fiind
tocmagi cu jufă.
1
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Ibidem,p.86.
Dr.Gheorghe Crăiniceanu, Op.cit.,p.197.
Jean Chevalier, Alain Gheerbrant, Op.cit.,p.103.
Mihai Lupescu, Din bucătăria Ġăranului român, Editura Paideia, Bucureúti,2000,p.92.
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De Paúti Ġăranii fac pască cu ouă, brânză de vaci sau de oi proaspătă
úi cu unt topit. Întâi o duc la biserică, unde lasă jumătăĠii preotului úi
jumătate o ia acasă.
La nuntă apare úi colacul, care pe lângă semnificaĠiile festive sau
magico-religioase, devine elementul de convenienĠă socială specific
colectivităĠii tradiĠionale. Majoritatea etapelor nunĠii sunt însoĠite de
prezenĠa unui colac. Mireasa este împodobită fiind aúezată pe doi colaci
sau priveúte alaiul de nuntă printr-un colac, după cununie mănâncă din
acelaúi colac cu soĠul sau i se rupe un colac deasupra capului când pleacă
la biserică, iar darul (banii) se adună pe un colac.
În comuna Slimnic am întâlnit colăcarul sau colăcerul la nuntă, cel
care rosteúte oraĠiile, numele său fiind legat de simbolismul benefic al colacilor. El trebuie să aibă calităĠi artistice, pentru ca răsplata să fie pe măsura
rolului úi solemnităĠii momentului. Informatoarea Susana Iencea mi-a redat
în câteva cuvinte una dintre oraĠiile pe care le mai Ġinea minte din anii
tinereĠii, făcută de către vornic la poarta miresei, fiind o splendidă alegorie
a scenariului de întemeiere a casei copilului: tânărul împărat sau crai, sculat
de dimineaĠă, porneúte cu oastea la vânătoare. După îndelungi căutări,
descoperă urma vânatului, luând urma acestuia ajunge la casa miresei:
„Bună-dimineaĠa, cinstite vornice
Dumnezeu să-Ġi dea noroc
Să nu ne iei cu cuvântul,
Precum pulberea o ia vântul
Că să útii că de nimica, de ce spun nu mi-e frică
Că suntem întregi ca mărul úi grăim tot adevărul
Tinerul nost crăiúor, plin de pară úi de zor
Se sculă de dimineaĠă, se spălă pe mâini, pe faĠă
ùi a luat un bucium mare úi a suflat în trei părĠi tare.
ùi a adunat oaste multă, care de el bine ascultă:
Suntem 40 de călăraúi, cu cai úi foarte graúi
Suntem 40, 59 oaste înfocată úi nouă
Să vină oastea (nunta) înapoi, înúiraĠi tot doi cu doi
Ca-ntorcând în elin să fie suta deplin.”
Când alaiul ajungea la casa miresei o femeie aruncă grâu (simbolul
fertilităĠii úi bunăstării) pe ei, iar vornicul spune:
„Ce s-arată, ce veselie, ce lucru poate să fie?
Ce staĠi aici dumneavoastră, iubiĠi fraĠi?
Că noi demult am umblat, ceea ce lucru n-am aflat
În casă fete plângând, afară feciori jucând”.
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Apoi, nuntaúii aruncau un colac peste casă, iar dacă colacul rămânea
acolo, acel om era bolnav.
Tot la nuntă informatorii din Slimnic au relatat despre un colac numit măr. Acesta se realiza de fapt printr-o slujbă de veselie, de întemeiere
a familiei, făcută la biserică. Se punea o crenguĠă uscată de măr pe colac,
iar în crenguĠă mere úi se turna vin în căni.
Pâinea „păgână” apare úi la masa ursitoarelor, când gospodina se
trudeúte de facere1. Botezul se face de obicei a treia zi după Bobotează,
aducându-se de către fiecare mamă plocoane: colac, cârnaĠi, jumeri, carne
de porc úi o sticlă de vin acestea fiind aúezate pe masă în jurul colacului
moaúei.
Colacul cel mare, al moaúei este rupt în mai multe bucăĠi úi împărĠit
nepoatelor care îúi prorocesc după pâinea primită, de la marginea sau
mijlocul colacului, mai mare sau mai mică, dacă mai nasc sau nu, ori
dacă copii vor fi fete sau băieĠi. În Slimnic nu am întâlnit obiceiul ruperii
colacului deasupra sicriului, doar acela ca la casă nouă să se pună o pâine,
un ban úi un cap de găină la temelie.
Se face úi masa colacilor de botez úi de nuntă, când finii trebuie să
ducă naúilor colacii de botez úi de nuntă, căci, de moare careva, acesta nu
va ajunge la Rai, úi sufletul îi poate rătăci din cauza colacilor2.
Sărbătoarea este o formă superioară de manifestare a actului alimentar, ea relevând faptul că „a mânca” reprezintă mult mai puĠin decât a
participa la acele ceremoniale sau rituale specifice sărbătorii. Emil Durkheim observa schimbarea stării sale atunci când alimentul consumat era
considerat sacru.
La sfârúitul acestei cercetări constatăm că procurarea, prepararea úi
consumarea hranei au la bază numeroase credinĠe úi obiceiuri străvechi,
unele dintre ele se păstrează până astăzi, însă cele mai multe sunt pe cale
de dispariĠie. Prin toate acestea alimentaĠia încearcă să menĠină legătura
cu lumea sacră a divinităĠilor úi a strămoúilor.
Pâinea, ca Imagine a bobului de grâu, îngropat pentru a Re-naúte,
reflectă însăúi concepĠia Ġăranului român despre viaĠă úi moarte, despre
drumul parcurs între aceste două repere, dintre care moartea este privită
nu ca un final inevitabil ci ca o integrare în „celaltă jumătate a neamului”,
„în satul de dincolo”. Între alimentele ritual-funerare care însoĠesc
praznicele morĠilor un loc aparte îl ocupă grâul úi derivatele sale – pîinea
1
2

Mihai Lupescu, Op.cit.,p.165.
Ibidem, p.168.
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este prima úi ultima jertfă. Pomana pîinii simbolizează hrana esenĠială a
viilor úi morĠilor aparĠinând aceleaúi spiĠe de neam.
De la epopĠie, contemplarea spicului de grâu în misterele eleusine,
până la Euharistia creútină, simbolismului bobului de grâu este acelaúi.
Parabola biblică spune că dacă bobul căzut în brazdă nu moare, rămâne
singur úi sterp, dacă moare rodeúte în lanuri úi va hrăni lumea. Mâncarea
sacrală consacrată morĠilor este, în primul rând, coliva, termen ce provine
din gr. Kolibes, kolibon, înseamnând „pâine de grâu”. Pâinea sfântă a
„vieĠii de dincolo” o reprezintă colacul, „colacul frumos, ca faĠa lui
Hristos”. Simbolurile vehiculate de aceste ofrande funerare sunt legate de
reprezentarea sufletului, fie în variantă antropomorfă (capete, opturi), fie
în forme zoomorfe (albine, păsări, úerpi). Ofranda colacilor are úi alte
rosturi, pe lângă acela de a fi hrană „la lungul drum”, căci este în strânsă
legătură cu spiritul pământului, pe care sufletele morĠilor îl pot determina,
drept mulĠumire pentru pomană, să sporească rodnicia ogoarelor. Pâinea
dospită este vie úi are virtutea magică de a da nemurire sufletelor.
Bobul de grâu, pâinea, este o punte, un pod, între „aici” úi „acolo”,
este „acel ceva” ce poate transforma „casa de piatră” (Belth-el, „Casa
Domnului”) în „casă a pâinii” (Belth-lehem).
Creat după chipul úi asemănarea lui Dumnezeu, omul are vocaĠia
înnăscută de a crea úi úi-a investit dintotdeauna în artă, sub cele mai
diverse manifestări ale sale, chiar úi ca artă culinară, întreaga inteligenĠă
creatoare, puterea sa imaginativă, dorinĠele nemărginite úi spaimele
existenĠiale.
Pâinea de zi cu zi sau cea de „ceremonial” sau „ritual” este cea care
ne poate dezvălui Omul, omul sfânt sau păcătos, omul fericit sau disperat,
omul transformat de iubire sau de durere, de suferinĠă ori spenanĠă, omul
căzut sau salvat, omul care călătoreúte prin istorie, de la Facere până la
Apocalipsă, de la ieri la astăzi.
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Alimentaµia tradiµional³ româneasc³
Criterii de includere în Registrul PCI
Narcisa ùTIUCĂ1

Traditional Romanian Food
and Romania's Cultural Heritage
Abstract
“Traditional Food” was designated as a part of Romania's Cultural
Heritage because of its close relations with other types of heritage: holidays and
traditions, folklore, and traditional occupations.
We drafted this section as a general typology, an open framework for the
future inclusion of new elements. The footnotes show the regional and zonal list
of culinary preparations (which is still being created).
The paper presents the criteria we use for deciding which foods should be
included (functional, geographic spread, traditional preparation and cooking
techniques and consumption). We also present the relation between religion
(confession) and cooking, the traditional importance of some ingredients (bread,
eggs, milk) to which people attribute sacred values, and the specific elements of
the Romanian food (taste and flavours, condiments, food combinations, recipes).

Includerea secĠiunii AlimentaĠie tradiĠională în Registrul Patrimoniului Cultural Imaterial din România s-a dovedit necesară întrucât prin
aceasta se fac racorduri importante la capitolele destinate sărbătorilor,
obiceiurilor úi formelor de artă a cuvântului, precum úi ocupaĠiilor
tradiĠionale, acestea urmând a fi detalitate într-un volum viitor.
SecĠiunea este concepută ca o tipologie cu grad mare de generalizare, un cadru care rămâne deschis atât includerii de noi elemente, cât úi
glisărilor pe verticală (de la preparate uzuale, la preparate păstrate doar în
memoria comunităĠilor) úi pe orizontală (de la răspândirea zonală a unor
reĠete, la generalizarea acestora sau la restrângerea ariei lor de preparare).
1
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Notele de subsol conĠin nomenclatorul regional úi zonal al preparatelor úi
acesta fiind deschis unor adaosuri ulterioare.

Criterii operante
În alcătuirea listei preparatelor alimentare tradiĠionale am avut în
vedere următoarele criterii:
1) criteriul funcĠional, înĠelegând prin acesta contextul preparării
(momentul, actanĠii, sistemul de prescripĠii, restricĠii úi interdicĠii religioase úi magico-rituale) úi pe cel al consumului (cadrul temporal festiv–
comunitar úi familial – úi cel cotidian), precum úi valenĠele simbolice ale
preparatelor (ofrandă, jertfă, dar oblativ sau ceremonial, preparat cu
valenĠe magice, profilactice, curative sau divinatorii);
2) aria de răspândire (generală, zonală, locală) úi frecvenĠa actuală a
preparării, respectiv, a consumului;
3) reprezentativitatea úi valoarea identitară (gradul de specificitate
din punct de vedere ocupaĠional úi etnic);
4) tehnica tradiĠională (reĠeta-tip) úi stilul de execuĠie (variantele
zonale úi locale de preparare úi consum, precum úi denumirea acestora
plasată în subsolul capitolului);
5) vechimea atestării documentare, păstrarea, înlocuirea sau scoaterea din uz a unor ingrediente sau preparate alimentare.
De altfel, toate aceste criterii au operat úi în clasificările celorlalte
domenii, de bună seamă ierarhizate diferit úi adaptate la fiecare categorie
de fapte de cultură, prin aceasta asigurându-se punctele de convergenĠă
enumerate mai sus. Din acest punct de vedere afirmăm că, operând cu
primul criteriu, cel funcĠional, s-au revelat o seamă de trăsături inconfundabile ale sistemului alimentar românesc prin care acesta îúi asigură un
loc bine definit între valorile identitare.
Ne referim aici la faptul că alimentaĠia tradiĠională din România este
strâns legată de sărbătorile religioase úi de calendarul ocupaĠional, pe de o
parte, dar úi de evenimentele existenĠei umane (naútere, căsătorie,
moarte). Aceste lucruri impun nu numai păstrarea riguroasă a reĠetelor
purtătoare de semnificaĠii multiple, ci úi o anumită conduită în privinĠa
preparării úi consumului.
Se poate vorbi, în unele cazuri, de o specializare rituală. Îndeplinind
condiĠia purităĠii fizice úi fiind deĠinătoare ale unor importante roluri
rituale, moaúele pregătesc „turta/azima Ursitoarelor” la naúterea copiilor,
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invocându-le pentru a meni viitorul acestora. La celălalt capăt al traiectului existenĠial se plasează femei desemnate de familie úi respectiv de
comunitate să pregătească pâinea destinată riturilor post-funerare (baba
de capete sau prescurăriĠa). Fără îndoială că alimentele circumscrise
riturilor postfunerare se dovedesc a fi, prin complexitatea relaĠionărilor úi
simbolistică, cele mai importante pentru sublinierea specificului culturii
noastre populare. Fundamentul mitic al acestor practici îl constituie cultul
morĠilor corelat cu cel al fertilităĠii. Preparatele – în compoziĠia cărora
intră în mod obligatoriu cerealele úi derivatele lor – au pe de o parte
valoarea simbolică a unor ofrande destinate împăcării sufletelor defuncĠilor, iar pe de alta, pe aceea a unui dar oblativ care funcĠionează conform
principiului arhaic religios do ut des. Cum despre aceste aspecte s-au
scris lucrări de mare profunzime analitică, nu vom mai stărui asupra
acestui aspect decât pentru a sublinia faptul că segmentul tradiĠiilor
alimentare la care ne referim are o răspândire general românească, dublată de un mare conservatorism al tehnicilor úi variantelor de preparare,
toate aceste aspecte ordonându-se pe axele unor rigori religioase (rânduielile postfunerare individuale obligatorii úi sărbătorile consacrate
morĠilor sau Moúii, care jalonează, deopotrivă, anotimpurile úi ciclurile
vegetaĠionale).
Prepararea pâinii ceremoniale („colacii” chemătorilor, vornicilor úi
nunilor) úi rituale („stolnicul/turta miresei”) constituie momente importante din obiceiurile de la nuntă la care, în conformitate cu semnificaĠia
dominantă care îi este acordată (împlinirea cuplului, armonia familială
pusă sub semnul belúugului úi fecundităĠii), participă în anumite zone din
estul arealului românesc tinerii necăsătoriĠi. Aceútia, pe lângă operaĠiile
uzuale (cernut, plămădit, frământat) îndeplinesc úi acte cu valoare simbolică menite să consolideze relaĠiile de afinitate nou instituite (e.g.
„schimbul de plămadă” între gospodăria mirelui úi cea a miresei).
În câteva contexte beneficiarul actului alimentar este cel care
prepară anumite alimente cu valenĠe magico-rituale, supunându-se unor
prescripĠii úi restricĠii cu finalitate bine precizată. Regăsim astfel de
practici atât în riturile de iniĠiere premaritală (prepararea úi consumul
„turtei de Indrei” de către tinerele nubile), cât úi în cele domestice efectuate de gospodine cu scopul de a asigura protecĠia úi belúugul casei (e.g.
„turta furnicilor” în joia din prima săptămână a Postului Mare, „turta
arieĠilor” de Sf. Arhangheli Mihail úi Gavril, „turta de SâmĠi” la Măcinici,
„Năproolul”, colacul de Sângiorz).
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Consumul unor alimente sau preparate tradiĠionale este absolut
necesar în anumite momente festive, prin aceasta actul alimentar transgresând limita celui pur fiziologic úi plasându-se într-un plan magicosimbolic. Această glisare este argumentată printr-o serie de virtuĠi atribuite hranei: halviĠa, brânza úi oul fiert mâncate în duminica Lăsatului
Secului „îndulcesc Postul Mare” (îi ajută pe oameni să îndure mai lesne
privaĠiunile acestuia, dar úi să fie mai buni, mai înĠelegători cu semenii);
legumele úi fructele care poartă semnul crucii sunt apărătoare de boli dacă
sunt mâncate de ziua Tăierii Capului Sf. Ioan Botezătorul (29 august) úi
ÎnălĠarea Sf. Cruci (14 septembrie); caltaboúul („bundăretele”) de porc
împărĠit între participanĠii la tăierea rituală a viei din ziua Sf. Trifon (1
februarie) asigură, după principiul similitudinii, un rod bogat.
Că ingerarea alimentelor este un act cultural o dovedesc mult mai
ferm tradiĠiile fundamentate sau doar motivate religios. Este vorba, pe de
o parte, de cele patru posturi anuale în interiorul cărora identificăm zile în
care este permis / recomandat consumul anumitor ingrediente úi al cărnii
albe („dezlegările” la untdelemn, vin úi peúte) úi mai ales de acele
sărbători la care, prin prescripĠii alimentare, se comemorează anumite
evenimente, fapt care le plasează evident în sfera ritualului. Grâul fiert úi
colacii cu efigii cabaline, de Sântoader, colacii cu nucă úi miere –
„măcinicii” sau „bradoúii” – úi cele 40 de pahare de vin, de Sf. 40 de
Mucenici din Sevastia, plăcintele, în Sâmbăta lui Lazăr, oul fiert úi
înroúit, pasca úi mielul, de Paúti, „covaúa” úi azima cu mujdei de usturoi,
în noaptea Sf. Andrei, „julfa de cânepă” sau „pelincile Domnului”, în
seara de Ajunul Crăciunului sunt cele mai semnificative exemple de
consacrare a hranei care beneficiază de o serie de tradiĠii orale menite să
le impună ca atare în calitatea lor de componente indispensabile ale
comportamentului festiv.

Pâinea, ou³le, laptele, alimente primordiale
Ordinea subcapitolelor este dictată de importanĠa patrimonială úi de
complexitatea relaĠionărilor. Am avut în vedere profilul ocupaĠional agropastoral al civilizaĠiei tradiĠionale româneúti de aceea am plasat pe locuri
privilegiate preparatele din cereale úi lactate care prezintă, aúa cum deja
am arătat, funcĠii ritual-ceremoniale esenĠiale.
Criteriile suplimentare operante în segmentul „ReĠetele preparatelor
din cereale” vizează modul de preparare pornind de la reĠetele arhaice
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(aluaturi simple, nedospite, coapte) úi ajungând la cele elaborate úi
înnobilate (aluaturi dospite din făină superioară, cu adaos de ou, lapte,
miere/zahăr). De remarcat este faptul că cele din prima categorie („azimele” úi „turtele”) sunt prezente în momente esenĠiale ale obiceiurilor
familiale, dar úi în practici magice, păstrarea – în zonele conservatoare –
a acestor reĠete subliniind caracterul lor ritual corelat cu solemnitatea
gesturilor săvârúite în etapele de trecere de la o stare la alta. Cele
elaborate se înscriu în categoria darurilor ceremoniale úi a preparatelor
festive (e.g. colacii de Crăciun úi cei de nuntă).
Un alt aspect care trebuie evidenĠiat este cel al formei, cel mai bine
reprezentată fiind cea care trimite la solaritate, armonie, împlinire a
relaĠiilor interumane – cercul – cu multiplele lui ipostaze: „colac”, „colindeĠ”, „covrig”, „turtă”. Nu lipsite de importanĠă sunt preparatele antropomorfe cu funcĠie funerară – „sfinĠiúorii” sau „mucenicii”, „Uitata” (turtă
cu trăsături umane dar fără ochi, destinată strămoúilor al căror nume nu
mai este cunoscut) – úi cele fitomorfe („bradoúii” sau „brăduleĠii” pe care
copiii îi schimbă între ei în practicile de înfrăĠire simbolică). Cele mai
spectaculoase úi mai variate forme le identificăm în bogata serie alimentară prezentă în riturile funerare din Moldova, fiecare dintre ele având
semnificaĠii care concatenează credinĠele úi practicile precreútine legate
de Marele Drum úi configuraĠia Lumii de Dincolo cu simbolistica
religioasă a pâinii úi învăĠăturile bisericeúti privind moartea úi resurecĠia
(e.g. „ruja”, „frunza trifoiului”, „floarea inului”, „pasărea”, „peútele”,
„scara”, „foarfeca”, „crucea”, „.uúa altarului” etc.).
Despre prestigiul cultural – úi nu doar alimentar – al pâinii vorbesc o
bogată serie de creaĠii folclorice, de la forme poetice elaborate precum
„corinda/mulĠămita colacului” de la finalul ceremonialului colindatului de
Crăciun úi „descânteca colacului” de la schimbul de daruri dintre miri
înregistrate în Transilvania, textele de Pluguúor úi cele ale cântecelor de
la seceriú, colindele úi naraĠiunile apocrife privind geneza úi consacrarea
cerealelor dar úi „Povestea/chinurile pâinii”, un text exemplar care a avut
cândva o funcĠie apotropaică. Conchidem că pâinea îúi justifică locul
privilegiat în Registrul Patrimoniului Cultural Imaterial din România nu
prin reĠeta propriu-zisă, ci prin ipostazele ceremoniale úi rituale supuse
unor rigori de preparare úi consum dublate de valoarea de dar úi ofrandă.
Înzestrat cu multiple valenĠe simbolice universale, oul este nelipsit
din mesele ciclului pascal. CredinĠele úi practicile româneúti îmbogăĠesc
semnificaĠiile consacrate de tradiĠiile ortodoxe cu prescripĠii care subli221

niază importanĠa comensalităĠii pentru consolidarea vieĠii comunitare úi
relevă o serie de calităĠi magico-medicale ale acestui aliment primordial.
Consumat în familie după ce a fost sfinĠit úi ciocnit cu cei apropiaĠi,
oul pascal conferă integritate corporală (dacă porĠi ou roúu în sân la slujba
de Paúti, vei fi sănătos úi viguros tot anul) úi protecĠie magică (dacă Ġii
minte cu cine ai ciocnit primul ou de Paúti, nu te pierzi în cursul anului) úi
funcĠionează ca obiect de divinaĠie (cel al cărui ou nu se sparge lesne va
trăi mulĠi ani); adăugat în apa cu virtuĠi purificatoare úi stimulatoare
(„neîncepută”), devine ingredient magico-erotic în practicile de
înfrumuseĠare.
Preparate după reĠeta cotidiană – „păpăraie”, „papară”, „scrob”
(omletă) – dar consumate la mesele comune ale grupurilor de tineri care
îndeplinesc anumite rituri (fetele din grupul LăzăriĠei) sau sunt protagoniúti ai ceremoniilor de trecere de la un sezon la altul (feciorii din ceata
de fărúang), ouăle primite ca răsplată pentru prestaĠie întrunesc valenĠe
simbolice duble: belúugul casnic la care aspiră beneficiarii actului urării
úi pecetluirea relaĠiilor din interiorul grupului de performeri.
În fine, úi în afara ciclului pascal oul transmite ceva din magia formei úi a esenĠei fecundatoare: în riturile nupĠiale mirii mănâncă dintr-un
ou făcut de o puică pentru a avea împreună trai îndelungat, iar în practici
magic augurale úi modelatoare (scalda nou născutului) úi în cele etnoiatrice (diagnosticarea bolilor aparatului digestiv) este utilizat ca element
stimulator.
Dar nu numai tradiĠiile gastronomice úi cutumiare legate de pâine úi
ouă sunt definitorii pentru civilizaĠia românească, ci úi cele care derivă
din prestarea altei vechi ocupaĠii: păstoritul. Acestora le-am acordat un
subcapitol special precizând nu numai tipurile de reĠete, ci úi răspândirea
teritorială, fără însă a insista, mai ales din lipsa datelor etnografice, asupra contextului preparării úi consumului.
Până în prezent, am reuúit să categorisim ca preparate rituale sau
ceremoniale doar câteva care au repartizare zonală úi sunt obĠinute din
combinarea lactatelor cu cerealele („colarezul” din lapte úi făină de grâu
úi „păsatul” din făină de porumb cu lapte úi unt preparate la Moúii de
Rusalii în Muntenia, „alivencile”, plăcinte cu brânză care se împart úi se
consumă de Sf. Apostoli Petru úi Pavel în Moldova de nord úi „Ġipăul
miresei” în Maramureú).
Cu toate acestea, consultând lucrări de etnografie a ocupaĠiilor,
avansăm ideea că lactatele úi brânzeturile româneúti se impun ca alimente
care contribuie la definirea identităĠii culturale prin modul de preparare úi
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multiplele variaĠii zonale úi regionale. Am enumera aici „brânza de
Brăila” (cunoscută mai ales sub denumirea de „telemea”), caúul frământat
úi brânza de burduf (specifice zonei Sibiului) úi brânza maturată úi
afumată, conservată în recipiente de conifer („caúcavalul afumat” din
zonele Rucăr-Bran, Vrancea úi ğara Dornelor).

Alimentele, de la natur³ la cultur³
Rigorile religioase îúi spun cuvântul úi în ritmarea consumului de
proteine animale: românii ortodocúi respectă cele patru posturi anuale (cel
al Paútilor, de úapte săptămâni, cel al Crăciunului, de úase săptămâni, cel
al Sfintei Marii, de două săptămâni úi cel al SfinĠilor Apostoli, variind
între zece úi treizeci úi cinci de zile); acestora li se mai adaugă zile care
preced anumite sărbători (ajunuri) úi cele de miercuri úi vineri de peste
an.
Pentru aceste considerente am inclus în această listă úi tipurile de
preparate exclusiv vegetale pe care, de altfel, le socotim puternic amprentate identitar din două raĠiuni: mai întâi, fiindcă pun în evidenĠă relaĠia cu
natura (o serie dintre acestea sunt realizate pe baza cunoaúterii profunde a
florei spontane), iar în al doilea rând, fiind o componentă esenĠială a
comportamentului religios, beneficiază de bogate tradiĠii narative care le
consacră în context cotidian úi festiv acordându-le valori simbolice
recunoscute datorate plasării în proximitatea Sacrului (e.g. legendele
fasolei, mazării, urzicilor, cartofilor).
Cât priveúte cea mai opulentă dintre bazele alimentare, carnea,
dincolo de marea varietate a preparatelor úi variaĠiilor locale úi temporale,
remarcăm câteva dominante care se cer trecute în revistă. Acestea interesează habitudinile úi opĠiunile alimentare privind consumul general;
astfel, sunt admise în alimentaĠie numai carnea de pasăre domestică úi
foarte rar sălbatică, cea de porc, oaie/miel/berbec/batal, capră/ied, bovine,
de peúte de apă dulce úi sărată úi foarte rar carnea de bubaline úi cabaline.
Modelul alimentar tradiĠional la care am raportat clasificările noastre
impune totodată consumul cărnii de porc în perioada sărbătorilor de
trecere dintr-un an într-altul cu îndeplinirea unor acte rituale (sacrificare,
gesturi apotropaice, pomană, preparate destinate anumitor zile) úi ceremoniale (dăruirea celor mai alese părĠi preotului úi colindătorilor) úi cel al
cărnii de miel, întruchipând sacrificiul christic, la Paúti, cu respectarea
unor prescripĠii úi restricĠii de preparare úi consum. Prin urmare, avem de223

a face, cu precădere, cu preparate din carne sau pe bază de carne care au
caracter festiv úi ceremonial, cel ritual fiind dat de momentele în care sunt
destinate pomenii (e.g. „cătărigile”/piftia de porc preparată în Banat
pentru a fi împărĠită de Moúii de Iarnă, a opta sâmbătă de după Crăciun).
Organizarea internă a subcapitolului „ReĠetele preparatelor din
carne” urmează evoluĠia metodelor de preparare úi conservare, de la carnea uscată, sărată, afumată la cea friptă úi fiertă, apoi prăjită, până la
alimentele elaborate (tocături, combinaĠii cu legume, verdeĠuri úi cereale
cărora li se adaugă fermenĠi naturali úi condimente).
Am acordat de asemenea un loc distinct procedeelor de obĠinere a
băuturilor, atât a celor nealcoolizate sau slab alcoolizate preparate din
fructe fermentate (e.g. mustul din mere sau „merele pritocite”, vinul de
măceúe úi socata), cât úi a celor mediu alcoolizate (berea), a vinului (cel
arhaic, al macerării úi fermentării pe boútină/tescovină, cât úi cel al
tescuirii urmată de fermentarea mustului ravac) úi a băuturilor cu grad de
alcoolizare mare (cele de tip lichior úi distilatele din cereale úi fructe). O
viitoare completare va îmbogăĠi acest segment cu reĠete, detalierea úi
ierarhizarea calităĠilor fizico-chimice obĠinute în diferite zone în funcĠie
de soiurile cultivate úi de combinarea ingredientelor, de reĠetele specifice
de preparare úi păstrare.
Procedeele úi reĠetele de conservare au úi ele un rol aparte în definirea profilului alimentar al românilor întrucât sunt dictate de caracteristicile zonale ale climei bazându-se totodată pe o foarte bună cunoaútere
úi dozare a elementelor active, ingredientelor úi condimentelor, a
eficienĠei acestora în funcĠie de fiecare tip de aliment, toate concurând la
obĠinerea, în unele cazuri, a unor preparate elaborate cu specific inconfundabil (e.g. „sloiul” de oaie ciobănesc, úunculiĠa de porc afumată úi
condimentată cu cimbru ca în Muscel, păstrăvul afumat de Bucovina,
murăturile de legume).
În fine, motivăm includerea unor alimente úi preparate culinare în
parte uitate sau înlocuite (arhaisme alimentare) prin aceea că ele dau
seamă de anumite stadii ale civilizaĠiei tradiĠionale în care problema
hranei era una deosebit de acută fapt care a generat o inventivitate úi un
spirit parcimonios deosebite. Ne referim aici la valorificarea completă a
pâinii úi mămăligii prin prepararea unor „gustări” precum: „covaúa” (preparat obĠinut din fermentarea făinei de grâu úi a celei de porumb),
„úuúoiul” (pâine muiată amestecată cu sare úi brânză), „puriceii”
(firmitruri de mămăligă prăjite în untură), „zabicul” (turtă de mălai fiartă
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sau coaptă în spuză) care au o atestare zonală sau chiar locală, dar mai
ales la terciurile de orz, ovăz úi secară.
Anumite ingrediente úi baze alimentare au fost înlocuite în timp de
altele care, pe la începutul secolului trecut, mai constituiau încă un lux
alimentar. Aúa s-a întâmplat cu „bulgurul” (grâu zdrobit utilizat ca atare
în fierturi sau în combinaĠie cu carnea tocată) úi „crupele” (porumb
zdrobit) al căror loc a fost luat de orez, dar úi cu băuturile fermentate, slab
alcoolizate din orz úi secară.
Alte preparate sau ingrediente trădează influenĠele pe care culturile
vecine le-au avut în timp asupra sistemului alimentar românesc. Însăúi
denumirea lor atestă acest fapt („merdenchiu”, mâncare moldovenească
din dovleac îndulcit cu miere, „meúniĠă”, fiertură preparată în vestul
Transilvaniei din păsat de porumb sau mei fiert cu apă sau lapte dulce,
„pacele”, o variantă oltenească úi dobrogeană a piftiei obĠinută din fierberea genunchilor de viĠel „dreasă” apoi cu oĠet, ou úi iaurt, „muhalbei”, o
delicatesă Ġărănească de post obĠinută din must de vin îngroúat cu făină úi
nuci pisate). Desigur că, printr-o cercetare amănunĠită úi aprofundată,
corelată cu un studiu lingvistic, lista se va îmbogăĠi în timp.

Elemente de specificitate
Într-un segment final úi sintetic, am prezentat elementele de
specificitate privind actul alimentar, cele câteva trăsături detaliate putând
să se constituie într-un veritabil profil etnogastronomic. Acestea se referă
la prescripĠii úi interdicĠii de preparare úi consum, atât cele dictate confesional, pe care deja le-am discutat, cât úi cele rezultate din interpretarea
filtrată prin gândirea magică a semnificaĠiilor anumitor sărbători (e.g.
interdicĠia de a consuma mâncăruri fierte în prima săptămână a Postului
Mare, de a adăuga oĠet la fierturi úi de mânca urzici în Săptămâna
Patimilor, excluderea din meniu a legumelor úi fructelor negre în Ziua
Crucii úi a celor cu „căpăĠână”, în ziua de Tăiere a Capului Sf. Ioan
Botezătorul).
Bazele alimentare identificate sunt: cerealele úi legumele, cărnurile
úi produsele lactate, cărora li se adaugă grăsimile animale úi vegetale.
Sintetizând, putem vorbi despre combinaĠii predilecte de reĠetă úi de gust:
legume cu uleiuri vegetale, fierturi de cereale úi aluaturi cu lactate (sărate
sau îndulcite), carne cu legume (fierte úi cele conservate în saramură ±
oĠet), preparate elaborate din carne cu condimente (± afumare).
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Vorbind despre trăsăturile de specificitate ale reĠetelor ne referim la
fierturile de carne úi legume cărora li se adăugă fermenĠi vegetali (ború,
oĠet de vin sau ferment de fructe crude, fierte úi pasate) sau de
provenienĠă lactată (zer, zară, chiúleag), fiind frecvent înnobilate cu
amestec de ou crud úi smântână („dreseală”), la prepararea sosurilor cu
bază de făină cu sau fără ceapă prăjită în grăsime vegetală sau animală
(„prăjitură/prăjeală” sau „rântaú”), la utilizarea condimentelor vegetale
din flora cultivată (boia de ardei, cimbru, hrean, leuútean, măgheran,
mărar, frunze de pătrunjel, tarhon, usturoi) úi cea spontană (cimbriúor,
hasmaĠuchi sau pur), úi a celor de provenienĠă exotică la preparatele
cotidiene úi festive din legume úi carne, precum úi la dulciuri úi, în fine, la
utilizarea verdeĠurilor specifice florei spontane (urzici, útir, untiúor,
leurdă) úi de cultură (lobodă, útevie, spanac) la prepararea felurilor
principale de mâncare destinate perioadelor de post.
Dominantele de gust úi combinaĠiile predilecte nu sunt puternic
contrastante: cele patru gusturi fundamentale – dulce, sărat, acid úi amar –
conferă savoare mâncărurilor româneúti în următoarele combinaĠii: acru +
sărat, acru + amărui, dulce + acriúor, dulce + amărui, cărora li se adaugă
condimentele picante úi aromele.
Din detalierea listei preparatelor alimentare româneúti, printr-un studiu
comparat-istoric úi geografic, se poate contura profilul identitar prin
identificarea fundamentului etnic tradiĠional asupra căruia s-au exercitat
diverse influenĠe úi interferenĠe. Ceea ce astăzi putem eticheta drept embleme
úi simboluri gastronomice nu pare să aparĠină întotdeauna substratului.

Concluzii
Spre exemplu, „mămăliga”, preparat care a generat stereotipii negative, nu trebuie raportată la epoca includerii în culturi a porumbului
(primele decenii ale sec. XVII), ci cu mult mai timpuriu, baza cerealieră a
alimentaĠiei fiind asigurată de mei (numit popular „mălai” sau „păsat”),
orz úi secară, din care se preparau fierturi, prin urmare, o putem raporta la
substratul tradiĠional gastronomic.
Adoptarea anumitor preparate elaborate, de amplă răspândire balcanică sau orientală, poate fi pusă sub semnul aculturaĠiei întrucât reĠetele
de bază au fost adaptate specificului gastronomic, dar úi opĠiunilor úi
dominantelor de savoare. Este cazul sarmalelor româneúti al căror gust
inconfundabil este obĠinut din mixarea cărnurilor (ca úi în cazul miti226

teilor), din adaosul de ceapă călită úi cereale úi mai ales din combinaĠia
acră-amăruie conferită de înveliúul vegetal (frunze de varză sau de viĠăde-vie murate, útevie).
În final, apreciem că ar fi necesare câteva precizări privind sursele
alcătuirii capitolului AlimentaĠie tradiĠională. Aúa după cum se útie, în
etnografia úi etnologia românească nu au existat preocupări constante
pentru acest segment al civilizaĠiei tradiĠionale. Abia la începutul anilor
'90 cercetătoarea Ofelia Văduva a elaborat două sinteze de referinĠă –
Paúi spre sacru. Din etnologia alimentaĠiei tradiĠionale româneúti (1996)
úi Magia darului (1997) – iar câĠiva ani mai târziu, printr-un act de restituire deosebit de valoros, a fost publicat la Editura Paideia un studiu
datând din 1916 al lui Mihai Lupescu: Din bucătăria Ġăranului român
(2000). Cele mai multe informaĠii sunt însă cuprinse fie în monografii úi
studii de etnografie din sec. XIX sau începutul sec. XX care sunt dedicate
fie sărbătorilor úi obiceiurilor familiale fie credinĠelor úi mitologiei
populare. De un real folos ne-au fost corpusurile de date etnografice
culese în zone de mare interes pentru cercetători (Maramureú, Banat,
Ġinuturile pastorale). Cum alimentaĠia nu trebuie să fie raportată numai la
clasa Ġărănească, surse importante au constituit atât documentele istorice
datând din sec. XVII-XIX, cât úi cărĠile de bucate publicate ulterior.

Referinµe bibliografice
1. Bandini, Marco: Codex (Vizitarea generală a tuturor Bisericilor
catolice de rit roman din Provincia Moldova, 1646 – 1648), Iaúi, Ed.
Presa Bună, 2006.
2. Buzilă, Varvara: „Pomul cu pâine, ipostază a arborelui cosmic” în
MioriĠa, revistă de etnografie úi folclor, nr. 4-5/1998, CJCPCT
Hunedoara
3. Chelcea, Ion: Cu privire la hrana de bază a poporului român, în
„Studii úi cercetări, Muzeul Satului úi de Artă Populară”, 1981.
4. Constantinescu, Ioana: O lume 'ntr-o carte de bucate, Bucureúti,
Editura FundaĠiei Culturale Române, 1997.
5. Del Chiaro, Maria-Anton: RevoluĠiile Valahiei. VeneĠia, 1715.
Trad[ucere] de Cris. Cristian (prefaĠă de Nicolae Iorga), Iaúi, ViaĠa
românească, 1929.
6. Ehrler, Johan Jakob: Banatul de la origini până acum (1774),
Timiúoara, Ed. de Vest, 2006.
227

7. Godea, Ion: Din etnologia cumpătării. Palinca, Ġuica úi vinarsul la
români, Bucureúti, Editura Coresi, 2005.
8. Gorovei, Artur: CredinĠi úi superstiĠii ale poporului român, Bucureúti,
Ed. Grai úi Suflet – Cultura română, 1995 (reed. vol. din 1914)
9. Hedeúan, Otilia: LecĠii despre calendar (curs), Timiúoara, Ed.
UniversităĠii de Vest, 2005
10. Lévi Strauss, Claude: Mitologice I. Crud úi gătit, Bucureúti, Editura
Babel, 1995.
11. Lévi-Strauss: Mitologice II. Miere úi cenuúă, Bucureúti, Editura
Babel, 1997.
12. Lupescu, Mihai: Din bucătăria Ġăranului român, Bucureúti, Editura
Paideia, 2000.
13. Kogălniceanu, Mihail, Negruzzi, Costache: Carte de bucate boiereúti
(200 de reĠete cercate de bucate, prăjituri úi alte trebi gospodăreúti),
Cluj Napoca, Editura Dacia, 1998.
14. Marian, S.Fl.: Sărbătorile la români, Bucureúti, Ed. FundaĠiei
Culturale Române, 1994 (reed. A trilogiei Cârnilegile, 1898;
Păresimile, 1899; Cincizecimea, 1901).
15. Marin, Sanda: Carte de bucate (ediĠia a VII-a), Bucureúti, Editura
Tehnică, 1969.
16. Montanari, Massimo: Foamea úi abundenĠa (O istorie a alimentaĠiei
în Europa), Iaúi, Editura Polirom, 2003.
17. NiculiĠă-Voronca, Elena: Datinele úi credinĠele poporului român
adunate úi aúezate în ordine mitologică, Bucureúti, Ed. Saeculum,
1998 (reed. a vol. din 1903).
18. Pamfile, Tudor: Sărbătorile la români, Bucureúti, Ed. Saeculum,
1998 (reed. a vol. Sărbătorile de vară la români, Sărbătorile de
toamnă úi Postul Crăciunului, Crăciunul, 1910-1914).
19. Roman, Radu Anton: Bucate, vinuri úi obiceiuri româneúti,
Bucureúti, Editura Paideia, 2001.
20. Roúu, Georgeta: Bucate încercate, Muzeul ğăranului Român,
Bucureúti, 1997.
21. Strasman, Iosif, Radu, Ion: Preparate de artă culinară, Bucureúti,
Editura Tehnică, 1981.
22. Văduva, Ofelia: Paúi spre Sacru. Din etnologia alimentaĠiei
româneúti, Bucureúti, Editura Enciclopedică, 1996.
23. Văduva, Ofelia: Magia darului, Bucureúti, Editura Enciclopedică, 1997.
24. Teodoreanu, Al. O.: Gastronomice, Bucureúti, Editura pentru Turism,
1973.
228

Hrana ·i hr³nirea, de la realitate la metatext
Nicolae PANEA1

La nourriture et la nutrition, de la réalité au métatexte
RÉSUMÉ
La nutrition est un produit du village et, en même temps, elle produit le
village. La vérité de ces affirmations est relative à l’indépendance sociale de ce
type d’activité. En outre une détermination matérielle, dans le monde du village
la nutrition est circonscrite à une détermination spirituelle, religieuse, sacrée,
qui a imposé une certaine conception de la nourriture et de la nutrition: un
certain rituel. Son accomplissement coagule l’existence de cette communauté-là
et contribue à maintenir ou à recréer l’ordre social, car, comme disait Mauss
dans son essai classique sur le don, l’essence de la nourriture est de circuler et
d’établir ainsi une communication sociale et de générer l’échange mutuel.
Claude Lévi-Strauss va plus loin et rejoint ce type d’échange à celui des femmes,
en considérant tous les deux l’essence de la société humaine.
La ville a sécularisé la nutrition et a désacralisé la nourriture. Le rituel de
la nutrition a été remplacé par l’aléatoire de la satisfaction d’un besoin. Le
restaurant est devenu le temple urbain de notre solitude, voué aux dieux
d’asphalte. C’est là qu’on mime la solidarité. En fait, une véritable communication au sens straussien du terme est tellement ambiguë qu’elle s’autodétruit,
s’anéantit, car elle n’a plus lieu entre les membres de la famille, voisins, amis –
en d’autres termes, dans des contextes opérants –, mais, par les plats servis, elle
se réalise avec tout le monde, avec toute civilisation, tout mode de vie, parce que
vous pouvez manger n’importe quoi, de n’importe où, n’importe quand et dans
n’importe quelle quantité, cependant, à la seule condition de payer ce que vous
commandez.

Există la nivel urban o serie de clădiri publice, care, în lumea satului
foarte vechi, nu puteau să existe, cauza fiind concepĠia specifică de viaĠă,
dar care, în lumea satului mai nou (secolele al XIX-lea úi al XX-lea) au
1
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început să apară, funcĠia lor fiind modelată, însă, de o mentalitate rurală
atotstăpânitoare.
Aceste clădiri adăpostesc, după noi, acele activităĠi care deosebesc
radical cele două lumi, fiind, în felul acesta, un vector identitar esenĠial al
lumii urbane. Aceste clădiri sunt restaurantele. EsenĠialitatea lor este
legată nu doar de faptul că îndeplinesc simultan mai multe funcĠii sociale:
de producĠie, de consum, de schimb, de relaxare, ci de imensa úi stabila
forĠă mentalitară, de constanta sa virtualitate. Prin funcĠia lor, ele au
schimbat definitiv o activitate atât de specifică fiinĠei umane, precum hrănirea, secularizând-o, deritualizând-o, urbanizând-o. Hrănirea devine un
produs al oraúului dar nu produce oraúul, ci doar o imagine de suprafaĠă,
o virtualitate subtilă.
Nu acelaúi adevăr poate fi rostit despre lumea satului. Hrănirea este
un produs al satului úi, în acelaúi timp, produce satul. Adevărul afirmaĠiilor Ġine de independenĠa socială a acestui tip de activitate. Pe lângă o
determinare materială, hrănirea în lumea satului este circumscrisă unei
determinări spirituale, religioase, sacre, care a impus o anumită concepĠie
despre hrană úi hrănire; un anumit ritual. Îndeplinirea lui coagulează existenĠa acelei comunităĠi úi contribuie la menĠinerea sau recrearea ordinii
sociale, căci, aúa cum afirma Mauss în clasicul său eseu despre dar1,
esenĠa mâncării este să circule úi în felul acesta să stabilească o comunicare socială úi să genereze schimbul reciproc. Claude Lévi-Strauss2 merge
mai departe úi alătură acest tip de schimb celui al femeilor, considerândule pe amândouă esenĠă a societăĠii umane.
Oraúul a secularizat hrănirea úi a desacralizat hrana. Ritualul hrănirii
a fost înlocuit cu aleatoriul îndeplinirii unei necesităĠi. Eliade diferenĠia
atitudinea omului modern de cel arhaic faĠă de hrănire tocmai prin această
opoziĠie: „Pentru omul modern ele nu sunt decât acte fiziologice, în timp ce
pentru omul culturilor arhaice sunt sacramente, ceremonii prin intermediul cărora se face comuniunea cu forĠa pe care viaĠa însăúi o reprezintă.”3
Hrănirea determinată religios transformă timpul úi spaĠiul, ca orice
ritual, din unul profan în unul sacru. Casa, masa deveneau consacrate prin
gesturile domestice ale hrănirii ca ritual úi echivalau cu templul. Timpul
zilei era ritmat de astfel de intervale ritualizate; un fel de liturghii
gestuale, un fel de piese de teatru repetate la infinit, în cadrul cărora
1
2
3

Cf. Marcel Mauss, Essai sur le don. Forme et raison de l’échange dans les sociétés archaïques.
Cf. Claude Lévi-Strauss, Anthropologie structurale.
Mircea Eliade, Tratat de istorie a religiilor, Bucureúti, Editura Humanitas, 1992, p. 47.
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fiecare membru al familiei îúi interpretează propriul rol úi îúi impune
propriul statut social, o formă complexă de comunicare nu doar între cei
vii ci úi între cei prezenĠi úi cei demult dispăruĠi: „Sociologically speaking, what is the role of meals and food sharing? There is a wealth of
ethnographic data showing how food sharing serves to confer as well as
to demonstrate the status and role of each individual, not only among the
living but also in relation to the supernatural world.”1
Restaurantul a devenit templul urban al singurătăĠii noastre, închinat
zeilor de asfalt. Aici mimăm solidaritatea. În fapt, comunicarea reală, în
sensul straussian al termenului, este atât de ambiguă încât se autodistruge,
se anihilează, căci nu se mai face între membrii familiei, vecini, prieteni,
cu alte cuvinte, în contexte operante, ci, prin felurile de mâncare servite,
cu toată lumea, cu orice civilizaĠie, cu orice mod de viaĠă, căci poĠi mânca
orice, de oriunde, oricând, oricât, cu singura condiĠie să poĠi plăti pentru
ceea ce comanzi, pentru că, aúa cum afirmă acelaúi Igor de Garine, antropolog francez specializat în antropologia hranei: „Food is now used not
only to fulfil nutritional needs but also for pleasure and to demonstrate
status and distinction, to use Bourdieu’s terminology, according to a
whole range of criteria, the first of which is economic affluence and the
availability of money.”2
La fel de special precum funcĠia sa socială este úi mirosul restaurantului. O astfel de clădire se simte cu uúurinĠă. Uúile, ferestrele ei
strecoară spre afară un miros duplicitar, de ospitalitate úi păcat.
Mirosurile complicate, bogate, grele úi calde, de hrană gătită, de bucătărie atrag, invită, poftesc, sugerând un spaĠiu al ospitalităĠii. Ospitalitatea rămâne doar în virtualitatea acestui spaĠiu, căci, în concreteĠea lui, el
impune de fapt un mecanism complex, antiospitalier. Hrana ca marfă, cu
o istorie anonimă, cu o provenienĠă necunoscută, servirea ca serviciu
plătit, bucătăria ca spaĠiu interzis, bucătarul ca angajat sunt tot atâtea elemente ce separă, desolidarizeză úi secvenĠializează. Pentru omul arhaic,
masa reprezenta o formă de „inserare în ontic”3, o conútientizare a acestuia ca un continuum. Pentru omul modern, ea reprezintă fracturi temporale, căci nu mai există acea formalizare rituală a momentelor zilei sau ale
anului, în cazul momentelor de sărbătoare. Prânzul, de exemplu, poate fi
1
2
3

Igor de Garine, „The Diet and Nutrition of Human Population”, in Companion Encyclopedia of
Anthropology, London, New York, Routledge, 2002, p. 253.
Idem, p. 254.
Mircea Eliade, op.cit., p. 47.
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luat úi la úase seara, dacă atunci îĠi permite programul dominant, devenind, astfel, un interstiĠiu, secvenĠializând realitatea cotidiană nu
ritualizând-o. În astfel de condiĠii, masa nu dă sens (sau consonează) cu o
realitate încărcată de simboluri, ci o desemantizează, impunând dezordinea, haosul. Dacă mai adăugăm că, de cele mai multe ori, să iei masa
singur sau în grabă, această activitate devine un simplu interstiĠiu, o sumă
de gesturi mecanice, al căror scop este alimentarea nu hrănirea.
Un alt fenomen care separă este aúezarea la masă. Cu excepĠia cazurilor în care faci o rezervare prealabilă, aúezarea la masă într-un restaurant presupune căutare, neplăcerea alegerii sau chiar nemulĠumirea faĠă
de ce ai fost obligat să alegi. Apoi, confruntarea cu straniul sentiment
generat de o masă goală, înstrăinarea de însuúi sensul prezenĠei tale acolo,
excluderea ritualizării. Grija pregătirii mesei este înlocuită cu obligaĠia
profesională, rece sau enervantă, de multe ori, defectuos înfăptuită.
Ceea ce urmează devine unul dintre cele mai semnificative aspecte
ale hrănirii ca fractură semantică: alegerea mâncării. Hrana devine subiect al negocierii, nu mai este un dat. ObĠinerea ei, care este determinată
de condiĠii financiare, o transformă în marfă. Poate fi chiar refuzată,
schimbată, pusă deoparte.
Un element capabil să influenĠeze alegerea, negocierea hranei, este
chiar mirosul. PrezenĠa sa consistentă úi cvasipermanentă îl transformă
într-un fel de aperitiv, de prehrănire. Replica apreciativă, laudativă, dată
unei gospodine în semn de admiraĠie pentru rezultatul muncii ei, „m-am
săturat doar din miros” capătă aici înĠelesuri aproape concrete. Mirosul
mâncării vecinului îĠi poate influenĠa alegerea, un miros pregnant de peúte
te poate determina să comanzi un astfel de produs. Mirosurile comune
hrănesc doar indecizia úi te îndepărtează de aspectele rituale ale actului
alimentar ca act conútient, prestabilit.
Pe de altă parte, comportamentul determinat de ele are úi o dimensiune regresivă, marcând tendinĠa de participare, de colectivitate, de
solidarizare, de unitate a hrănirii, prin respingerea diversităĠii ofertei, ce
vine dintr-o paradigmă culturală străveche. Acest caracter antiritual se
poate evidenĠia prin compararea paradigmei tradiĠionale a mesei cu una
modernă.
Hrănirea modernă ca antiritual. Orice masă tradiĠională, fie ea obiúnuită, fie de sărbătoare, este semantizată de respectul faĠă de pâine.
Aceasta este prezentată la masă ca o componentă rituală esenĠială, întreagă úi într-un mod ceremonial. Este tăiată úi împărĠită de stăpânul casei
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după ce a fost marcată cu semnul crucii. În felul acesta se simbolizează
sfinĠenia mesei, a timpului hrănirii.
La o masă modernă, pâinea poate lipsi. Dacă totuúi este prezentă, ea
este adusă deja împărĠită în felii, înghesuite într-un coú, care-úi găseúte un
loc pe masă, uneori în centru, dar nu neapărat. Gestul poate trece complet
neobservat de către meseni. Există úi momente hilare în care chelnerul
găseúte cu greu un loc pâinii din cauza multitudinii de tacâmuri înghesuite pe o suprafaĠă meschină. Pentru o perioadă, mai lungă sau mai
scurtă, în raport de hărnicia bucătarului úi solicitudinea chelnerului, feliile
de pâine aúezate nesemnificativ în coú devin recuzită. Semnele sfinĠeniei
mesei sunt înlocuite cu cele ale virtualităĠii. O masă modernă se caracterizează prin abundenĠă, a porĠiilor úi a felurilor de mâncare, ori abundenĠa
este un semn al mesei de sărbătoare pentru omul arhaic. Nu are nicio
legătură cu dorinĠa de câútig a patronului, nici cu strategiile sale de ademenire a clientului, ci cu statutul stăpânului casei. AbundenĠa mesei
presupune bogăĠia celui care o oferă úi care hrăneúte, în felul acesta, úi pe
cei prezenĠi úi pe cei trecuĠi în lumea de dincolo: „O departajare menită să
evidenĠieze aspecte inedite ale temei în discuĠie se referă la opoziĠia
cotidian – sărbătoresc (alimentaĠie cotidiană – alimentaĠie de sărbătoare).
Contrastul creat prin aportul celor două dimensiuni contextuale definitorii
ale sărbătorii – spaĠiul úi timpul – se manifestă prin amplificarea actului
alimentar cotidian (s.n., N.P.), începând cu consistenĠa lui, cantitate úi
calitate, continuând cu comportamentul ceremonial sau ritual, adecvat
sărbătorii.”1
Mirosul impune ca pe o permanenĠă prezenĠa bucătăriei în sala de
mese. Cele două spaĠii se invadează reciproc prin intermediul mirosului úi
această neaúezare a spaĠiului elimină orice tendinĠă de consacrare a
spaĠiului de servit masa prin imposibilitatea separării funcĠiilor lui úi a
activităĠilor ce le adăposteúte.
Un alt caracter definitoriu pentru caracterul antiritual al mesei moderne este nivelul sonor. Spre deosebire de masa tradiĠională, unde tăcerea este obligatorie, într-un restaurant acest criteriu este imposibil de
îndeplinit. La orice masă se discută, chiar aprins, uneori se dispută. Rostul mesei pare a fi întâlnirea úi manifestarea zgomotoasă a emoĠiilor. Mai
mult chiar, intimitatea dialogului este compromisă de convorbirile vecinilor, astfel încât, alături de miros, zumzetul vocilor devine o constantă a

1

Ofelia Văduva, op.cit., pp. 15-16.
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existenĠei unui restaurant. Sacralitatea presupusă a hrănirii este bruiată de
o atmosferă profană, care acĠionează ca o barieră în faĠa sacrului.
Toate aceste trăsături sunt, în general, valabile pentru restaurantele
populare, mult mai integrate în ritmul cotidian al oraúului úi care, prin
numărul lor, dar úi prin frecventare, sunt, într-un grad mult mai mare,
specifice mediului urban. Restaurantele de mare lux par a nu se potrivi
întrutotul profilului anterior, dar ele ni se par mai curând niúte excepĠii.
Frecventarea lor nu poate fi considerată un obicei pentru a le putea folosi
cu putere de exemplu. PrezenĠa cuiva acolo devine o formă de exacerbare
a fracturii spaĠio-temporale. Ele trăiesc ritualic, dar impun propriul lor
ritual. Acesta, formal, pare a fi derivat dintr-o masă de sărbătoare, dar
prin canalele de comunicare blocate úi prin esenĠa sa ambiguă devine mai
curând o masă spectacol. Este o masă care exacerbează imaginea; nicio
formă a scenariului ei nu revelează un destinatar. AbundenĠa funcĠionează
ca un cod al bogăĠiei, dar nu are nimic transcendental. Ea însingurează.
Nu se împarte social prin ceea ce conĠine ci doar prin imagine. Are ceva
din personalitatea muzeului deúi, olfactiv, cele două tipuri de clădiri se
deosebesc radical.

Bibliografie
1. Eliade, Mircea (1992). Tratat de istorie a religiilor. Bucureúti:
Humanitas.
2. Garine, Igor de (2002). „The Diet and Nutrition of Human
Population”. In: Companion Encyclopedia of Anthropology. London,
New York: Routledge.
3. Lévi-Strauss, Claude (1990). Anthropologie structurale. Paris: Plon,
Coll. Agora [1958 úi 1974].
4. Mauss, Marcel (2009). „Essai sur le don. Forme et raison de l’échange
dans les sociétés archaïques”. In: Marcel Mauss, Sociologie et
anthropologie, Précédé d’une Introduction à l’œuvre de Marcel Mauss
de Claude Lévy-Strauss. Paris: PUF, Coll. Quadrige, [EdiĠia I, 1950].
5. Văduva, Ofelia (1996). Paúi spre sacru. Din etnologia alimentaĠiei
româneúti. Bucureúti: Editura Enciclopedică.

234

„Pelincile Domnului” în Moldova central³ –
între profan ·i sacru
Dimitrie-Ovidiu BOLDUR

„God’s Swaddles” in Central Moldavia – Between
the Sacred and the Profane*
Rezumat
Atât înainte de răspândirea masivă a plantelor oleaginoase de origine
americană, cât úi în prima jumătate a secolului al XX-lea, cânepa a fost o plantă
cu un rol important în gospodăria tradiĠională românească, datorită prelucrării
consacrate a firelor pentru podoabe, dar úi prin obĠinerea făinii sau prepararea
uleiului din seminĠele ei.
Prin procedeele de sortare úi pisare a seminĠelor de cânepă uscate, în piue
din lemn de răchită, cu ajutorul pilug-ului din frasin sau ulm, rezulta o făină
care a fost denumită, în funcĠie de arealul zonei etnografice, „julfă”, „târbă”,
„bârĠă” sau „laptele boului”, constituind o delicatesă, pentru unii locuitori úi
„hrana săracilor”, pentru alĠii. În regiunea Moldovei Centrale, alimentaĠia
rituală, guvernată de simbolistica luminii, specifică sărbătorilor de iarnă, se
întrepătrunde cu modalităĠile de comunicare cu Divinitatea úi cu lumea
misterioasă a strămoúilor.
În Ajunul Crăciunului, prima úi chiar a doua turtă coapte din aluatul făinii
de grâu combinate cu apă úi sare, fără utilizarea fermenĠilor, purtau numele de
„turta/turtele vacii” – fiind aúezate după icoana din „casa mare” úi stropite cu
aghiazmă, înainte de a fi date ca hrană animalului respectiv la Bobotează.
La cântatul cocoúilor din miezul nopĠii ajunului de Crăciun, turtele, numite
úi „pelincile Domnului”, bine întinse úi coapte pe plită sau pe fierul plugului,
erau înmuiate úi umplute cu straturi succesive de „julfă”, miez de nucă úi alte
mirodenii. Ele, alături de bucatele úi băuturile tradiĠionale specifice ajunului úi
de fuiorul de cânepă reprezentând „barba lui Moú Crăciun”, se aúezau pe
„masa de ajun/a preotului”, urmând ca, după sfinĠirea úi degustarea lor de către

*

Translated in English by Alexandra-Irina Imbriúcă (Keen Trade – Bacău).
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trimisul DivinităĠii, să fie împărĠite celor din casă úi date de pomană vecinilor úi
celor săraci.
Interzicerea cultivării cânepii, în ruralitatea prezentă, a dus atât la ieúirea
din sfera sacrului a alimentelor dăruite, cât úi la ruperea relaĠiilor úi a
comunicării cu strămoúii.
Cuvinte-cheie: cânepă, julfă, hrană, ajun, crăciun, pelincă, divinitate,
strămoú

Before the spread of American oleaginous plants, in the first half of
the 20th century, the textile species hemp (cannabis sativa) had an
important role in traditional Romanian households, where it was used to
make threads for jewellery, and in the production of flour and oil1.
Dried hemp seeds were sorted and ground in milling machines made
of osier wood2, with the help of the ash or elm beaters3; they were also
damped, to keep the seed in its husk4, and a white flour was obtained
from kernel. Depending on the ethnographical area, this flour was called
„julfă”, „târbă”, „bârĠă” or „oxen milk”5 and was considered a delicacy
for some, or „the poor man’s meal”, for others.
1

2

3

4
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V. Butură, Ethnography of the Romanian People. Material Culture, Cluj-Napoca, 1978, p. 164;
idem, Romanian Ethno-botanical Encyclopaedia, Bucharest, 1979, p. 71; D. Bejan, Romanian
Plant Names, Cluj-Napoca, 1991, p. 32-33; I. Evseev, Dictionary of Symbols and Cultural
Archetypes, 2nd ed., Timiúoara, 2001, p. 39.
„In Siret, (on Christmas Eve – our emphasis) the „chiua” is placed under the table for luck and
the wheat dust if placed under the table cloth” (Elena NiculiĠă-Voronca, The customs and
Believes of the Romanian People, gathered and presented in Mythological Order (edition
prepared by V. Durnea), tome I, Iaúi, 1998, p. 60).
Inf. from Vasile Gh. Coroban, Poienile Oancei Village, StăniĠa Commune, NeamĠ county, 68
years old, professional school – former agricultural mechanic, audio-video recording from 4th
April 2010.
Inf. from Angelica D. Coroban, Poienile Oancei Village, StăniĠa Commune, NeamĠ county, 60
years old, 8 classes, pensioner, agricultural profession, audio-video recording from 4th April
2010; Valeria N. Radu, Brad Village, Negri Commune, Bacău county, 66 years old, 8 classes,
pensioner, agricultural profession, audio-video recording from 18th April 2010; Ileana Gh. David,
Slobozia Village, Ciurea Commune, Iaúi county, 95 years old, 4 classes, pensioner, agricultural
profession, audio-video recording from 24st April 2010; Sofica P. Lefter, Zăpodeni Village,
Zăpodeni Commune, Vaslui county, 70 years old, 4 classes, pensioner, agricultural profession,
audio-video recording from 15th May 2010.
V. Butură, cited work, 1979, p. 72; I. Evseev, Encyclopaedia of Seeds and Cultural Symbols,
Timiúoara, 1999, p. 115. The „oxen milk” name is specific to the Someú area (I. Evseev, cited
work, 2001, p. 39), and Botoúani area (inf. from Dumitru Gh. Harabulă, Hudeúti village, Hudeúti
commune, Botoúani county, 73 years old, pensioner – former teacher at School with Classes 1-8
Hudeúti, audio-video recording from 21st May 2010).
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The study of the differences would remain insignificant if it were
not preceded by the study of concordances, for „history only makes sense
through mythical redundancy, through traditional resonance”1. Still, the
attempt to evaluate the weight of traditions for each society is useless
since „traditions are instinctive, or at least implicit”2, through the value
of changes in their own geographical and historical environment, as well
as through observation „in case of another society, the very conservatism
that allows the identification of the characteristics of its own
community”3. No matter where its geographical location was or when it
existed, each human community has resorted to different ritualistic
practices that were based on the desire to deepen stability in that given
habitat4.
In central Moldavia (NeamĠ, Iaúi, Bacău and Vaslui counties),
ritualistic foods, governed by the symbol of light, characteristic of winter
holidays, combine as a means of communicating with the Divinity and
the mysterious world of the ancestors. Through the system of the food
goods and practices whose symbolic language was used in well set
sequences5, this type of food played an important role in strengthening
relationships with both family and neighbours.
On Christmas Eve, the first and sometimes the second pie baked
from wheat dough „sifted through a coarse sieve”6, mixed with water and
salt, without any yeast, used to be called „the cow’s pie/pies”. They were
placed under the icon in the „big house” and sprinkled with holy water
before being given to the animals on the Twelfth Day, because people
believed it would help to give the cows plenty of milk throughout the
year7.
At cock's crow (at midnight) on Christmas Eve, other pies, also
called „God’s swaddles”, rolled flat and baked on the stove or the plough
1
2
3
4
5
6
7

G. Durant, Science of Man and Customs. New Anthropological Spirit (translation in Romanian by
Janina Ianoúi), Bucharest, 2006, p. 87.
J. Pouillon, Tradition, in: P. Bonte, M. Izard (coord.), Ethnology and Anthropology Dictionary
(translation in Romanian by Smaranda Vultur, R. Răutu – coord.), Iaúi, 1999, p. 673-675.
Ibidem.
P. Lardellier, Theory of Ritualistic Connection. Anthropology and Communication (translation in
Romanian by Valentina Pricopie), Bucharest, 2003, p. 13.
Ofelia Văduva, Steps towards the Sacred. From the Ethnology of Romanian Foods, Bucharest,
1996, p. 25.
T. Pamfile, Romanian Holidays. Ethnographic Study (ed. and introd. by I. Datcu), Bucharest,
1997, p. 269.
Ibidem. Also based on the information received from Angelica D. Coroban, see above, note 4.
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share 1, were dipped in or filled with successive „julfă” layers and other
spices. The upper part of the multiple pie combinations never had a
„julfă” layer2. The swaddles, by transfiguration, symbolically represented
the ritualistic clothes used for Baby Jesus, after His birth3.
These, along with traditional food and drink for New Year’s Eve4
and the hemp tow representing „Santa Claus’ Beard”5, were placed on
the „Priest’s Eve Dinner”. After being blessed and tasted by God’s
messenger, they were shared with everyone in the house and offered to
the neighbours and the poor6. Under the symbol of light, and combined
with proper behaviour and formulas, these ritualistic foods gained a
sacred value7, thus bringing the living into the mysterious world of the
1

2
3

4
5
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T. Pamfile, cited work, p. 269; I. Ghinoiu, Folk Customs over the Year. Dictionary, Bucharest,
1997, p. 180; Elena NiculiĠă-Voronca, cited work, p. 60. In the south-western part of Botoúani
district (Joldeúti village, Vorona commune), „God’s swaddles” are also called „Priest’s swaddels”
(see Paul-Marian Croitoru, paper with the title: Elements of Ritualistic Foods in the south-western
of Botoúani district, presented at the Romanian Antropology Days event, Sibiu, ed. XVII, June
2010), and in Vaslui district, „Jesus’s s waddles” (inf. from Sofica P. Lefter, see above, note 4). In
the Vâlcea area, this dough, „mixed on Christmas night is good (and – our emphasis) against the
cattle being given the evil eye” (A. Gorovei, Believes and Superstitions of the Romanian Folk:
Anthology (ed. and intr. by I. Datcu), Bucharest, 1995, p. 7).
T. Pamfile, cited work, p. 277.
In the Bucovina area, „the Mihalcea peasants (CernăuĠi region, the Ukraine – our emphasis) say
that these pies are made, because that day women brought Mother Mary swaddles and it’s the
greatest alms gift one can make” (Elena NiculiĠă-Voronca, cited work, p. 60).
I. Evseev, cited work, 1999, p. 115.
In the Bucovina area, „folks believe that if they offer a hemp tow to the priest coming for the
Twelfth Day blessing with the cross in Christian homes, then there will be a good hemp crop the
coming summer” (A. Gorovei, cited work, p. 41).
P. Miloúescu, Ancestor Christmas and New Year Customs, Bucharest, 1990, p. 33; I. Ghinoiu,
Romanian Traditions and Customs, Bucharest, 2003, p. 145. Conserved through centuries, the
traditions and customs dedicated to New Year’s Eve and the celebration of Jesus Christ, have a
pre-christian character, attested, in case of the „God’s swaddles” by the similarity with the
preparation of the haoma drink, also made from hem, which was used by the followers of
Zarathrustra and Mithra when killing the bulls, for the Roman feast of Calendae Januariae (P.
Miloúescu, cited work, p. 33; M. Eliade, History of Religious Beliefs and Ideas (translation in
Romanian by Cezar Baltag), vol. I, Bucharest, 1991, p. 296, 305-306 and 318-320 and vol. II,
Bucharest, 1991, p. 294-301; C. IstrăĠescu-Târgoviúte, The Origin of Carols in the Romanian
Carpathian-Balcanic area, Timiúoara, 2006, p. 105-107).
Ofelia Văduva, cited work, p. 130; N. GavriluĠă, Mentalities and Magical-religious Rituals. Studies and
Essays of Sacred Sociology, Iaúi, 1998, p. 135. The alm gift could also be seen as „the fruit of the
moral gift and wealth concept, (and – our emphasis) the notion of the other’s sacrifice” (M. Mauss,
Essey on Gifts (translation in Romanian by Silvia Lupescu, introduction study by N. GavriluĠă), Iaúi,
1997, p. 75). Such a „ritualistic alm gift” was made „ritualistically during the life for the living, as well as
for the dead” (Ofelia Văduva, cited work, p. 191; N. GavriluĠă, cited work, p. 138).
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ancestors1. The gift was also a way of encouraging social integration in
the community, according to Christian laws and attitudes2.
The banning of hemp in rural areas has lead to such foods being
removed from sacred rituals, and to a rupture in the relationship between
the living, the community and the ancestors.

1

2

Moreover, „the exchange of ritualistic formulas increase the solemnity of the gesture, in
traditional thinking, so as to be appreciated by the spirits „from the other world”, that would react
with good will once the gifts are received” (Ofelia Văduva, cited work, p. 134).
N. GavriluĠă, cited work, p. 135; P. Lardellier, cited work, p. 13.
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Elemente de alimentaµie ritual³
în sud-vestul judeµului Boto·ani
Paul CROITORU

Ritual Food in South-Western Boto·ani
Abstract
The villages of Vorona and Tudora represent the most important ethnofolkloric area of Botoúani.
Both these villages benefit from an extraordinary natural landscape and
extermely and rich and varied traditions. The oldness of the settlements, the
stability of the native population and the fact that both villages range into an
area crossed by ancient commercial roads have enriched their culture.
This article reveals a few of the popular customs and traditions from the
south-western part of Botoúani county where the colac (knot-shaped bread),
ritual food, plays an important role. The symbolism of colac is closely linked to
the symbolism of bread and wheat, the ritual colac being a compulsory element
of rituals connected to burial.
On the other hand, cooking ritual food with wheat involves a certain
technique that relies on well-known actions and formulas.

JudeĠul Botoúani, teritoriu geografic situat între Siret úi Prut, a fost
populat continuu, încă din paleoliticul inferior. Zona geografică are un
aspect silvo-stepic úi un regim climatic temperat continental (veri
călduroase úi secetoase, ierni lungi úi aspre, vânturi puternice).
Zona etnografică Botoúani cuprinde toate genurile creaĠiei populare
tradiĠionale (arhitectură, interior popular, ceramică, port popular, obiceiuri
ú.a.). Cercetarea în amănunt a acestui areal aduce în prim-plan existenĠa
mai multor micro-zone în care se pot observa anumite realităĠi aparĠinând
civilizaĠiei tradiĠionale româneúti. Un exemplu este micro-zona CorniVorona-Tudora aflată în sud-vestul zonei etnografice a Botoúanilor.
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Asupra acestor localităĠi, în special a comunei Vorona, se opresc úi
observaĠiile noastre. Aceste aúezări botoúănene, cu o vechime multiseculară (atestate documentar în secolul al XV-lea), poartă amprenta
tradiĠiei în cultura materială úi spirituală ce a apărut úi s-a dezvoltat aici.
Cadrul natural generos (prezenĠa pădurilor úi apropierea râului Siret),
aúezarea în apropierea CetăĠii de Scaun a Sucevei, la întretăierea unor
vechi drumuri comerciale pe Valea Siretului, existenĠa unor vechi lăcaúe
de cult (Mănăstirea Vorona úi Mănăstirea Sihăstria Voronei) sunt tot
atâtea elemente importante ce vorbesc despre intensa viaĠă materială úi
spirituală a zonei.
Numeroasele obiceiuri în care alimentele sunt considerate agenĠi
rituali importanĠi demonstrează preocuparea Ġăranului de a întemeia, prin
intermediul acestora, punĠi de legătură cu divinitatea. Anumite alimente,
implicate în acte ceremoniale úi rituale, stabilesc adevărate relaĠii sociale,
înlesnesc comunicarea omului cu divinitatea, cu strămoúii úi cu semenii săi.
Ofelia Văduva subliniază diferenĠele subtile ce se pot observa între
alimentaĠia ceremonială úi alimentaĠia rituală, deúi, în multe cazuri,
sferele lor coincid în mare parte, iar la rândul lor, ele se confundă cu sfera
alimentaĠiei cotidiene.
AlimentaĠia ceremonială este definită ca fiind „sistemul de bunuri úi
practici alimentare care (prin tehnici de preparare speciale, mod de
consumare úi comportament reglat de norme stricte) se detaúează de
cotidian, contribuind la solemnizarea unor momente cu implicaĠii accentuate în relaĠiile sociale din comunitate”1. Exemplul cel mai elocvent ce
ilustrează alimentaĠia ceremonială este nunta tradiĠională, în care darurile
de natură alimentară úi mesele festive solemnizează secvenĠe din
desfăúurarea suitei. Masa tradiĠională de nuntă are un meniu alcătuit după
norme stricte ce urmează un model ceremonial special – o succesiune a
felurilor de mâncare úi un comportament reglementate cu stricteĠe.
AlimentaĠia rituală reprezintă „sistemul de bunuri úi practici alimentare al căror limbaj simbolic este utilizat în secvenĠe bine conturate
(independente sau componente ale unei suite ceremoniale), în scopul
comunicării cu forĠele supranaturale (divinitate sau strămoúi)”2. Avem
ca exemplu colacii de botez, nuntă sau înmormântare, colacul de Crăciun

1
2

Ofelia Văduva, Paúi spre sacru. Din etnologia alimentaĠiei româneúti, Bucureúti, Editura
Enciclopedică, 1996, p. 21.
Ibidem, p. 25.
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sau Paúte împărĠit familiei úi vecinilor, colacul rupt deasupra capului
miresei, colacul oferit la uúa bisericii ori la poarta cimitirului etc.
Alimentele concentrează anumite simboluri. Alimentele în stare
naturală (laptele, mierea, oul, sarea, peútele, vinul) sunt investite prin
transformarea lor, datorită intervenĠiei omului úi a focului, cu elemente
noi ce măresc forĠa simbolică a produsului rezultat – pâine, colac, colivă,
mucenici etc. Simboluri vechi úi de mare profunzime (cercul, crucea,
scara, împletitura) întregesc simbolistica alimentelor în ceea ce priveúte
forma úi ornamentele, vorbim aici de modelarea pâinii úi a colacilor.
Vom prezenta în rândurile ce urmează câteva elemente de
alimentaĠie rituală, úi nu numai, pe care le întâlnim în zona comunelor
Corni-Vorona-Tudora din judeĠul Botoúani. Este vorba în primul rând de
colac, apoi de covaúă, julfă úi alivancă.
În tradiĠia populară nici un eveniment important din viaĠa omului nu
poate fi disociat de colaci. Dar ce este colacul? Conform cercetătorului
Ion Ghinoiu colacul este „alterego al omului în obiceiurile din ciclul
vieĠii úi al divinităĠii în obiceiurile din ciclul calendaristic, sinonim cu
Pupăza, Turta, Azima úi pâinea”1. Ivan Evseev defineúte colacul în dicĠionarul său ca fiind o „coptură rituală, cunoscută la multe popoare... El
[colacul] mediază opoziĠiile copt-necopt, natură-cultură; stabileúte legăturile dintre cei vii úi cei morĠi, dintre cer úi pământ, dintre zei úi oameni”2.
Colacul este prezent în viaĠa românului încă de la naútere. Venirea
pe lume a unui copil, unul dintre marile rituri de trecere, este însoĠită de o
serie de ritualuri – botezul, scăldăciunea, cumetria, colăcimea. În zona
studiată, în arealul comunei Tudora, cu ocazia petrecerii de după botez,
numită local cumetrie, moaúa umblă cu pupăza3. Pupăza moaúei este un
substitut al sufletului care se naúte; ea reprezintă un colac sau o pâine cu
chip uman, uúor alungită. Cu ajutorul acestei copturi părinĠii răscumpără,
prin troc, noul născut de la moaúa care l-a adus pe lume. ParticipanĠii la
cumetrie, la îndemnul moaúei, pun ori înfig bani în pupăză4. ùi în comuna
Vorona, localitatea Joldeúti, „se umblă cu pupăza”. La cumetrie, moaúa
pune pe o farfurie un colac úi un pahar de Ġuică, ansamblu numit pupăză,
umblând cu aceasta printre participanĠii la petrecere. Aceútia pun bani în
1
2
3
4

Ion Ghinoiu, Panteonul românesc. DicĠionar, Bucureúti, Editura Enciclopedică, 2001, p. 52.
Ivan Evseev, DicĠionar de magie, demonologie úi mitologie românească, Timiúoara, Editura
Amarcord, 1998, p. 90-91.
Vasile Ungureanu, Tudora. File rupte dintr-o monografie etnofolclorică, [Bucureúti], Editura
Satya, 1999, p. 73.
Ion Ghinoiu, Op. cit., p. 157-158.
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mijlocul colacului, fiind răsplătiĠi de către moaúă cu un păhărel de
băutură1.
După botez, în timpul cumătriei ori, mai târziu, chiar úi la câĠiva ani
după acest moment, părinĠii copiilor duc la naúi colaci, obicei numit
colăcime, se spune că „se dau colacii”. Colacii erau făcuĠi din făină albă
de grâu, mai mari decât cei obiúnuiĠi; numărul acestora era, în general, cu
soĠ, doi sau patru. PărinĠii copilului soseau la naúi unde avea loc
închinarea colacilor, moment în care se rostea o oraĠie specifică numită
urarea de colăcime.
„Bună ziua/bună seara, cumătri mari,
Se-nchin-acum finul/fina dumneavoastră
Cu colăcei
Din cei frumoúi
Cam mititei
Că de abia-i Ġin în mână,
De grei!
Se mai roagă cumătriii dumneavoastră
Să nu fiĠi bănuitori,
Ci să fiĠi
Binevoitori
ùi de colăcei
Primitori.
Poftim, să vă fie de bine
ùi să puneĠi
În fundul paneraúului
Funia cârlanului,
Poa'să fie ú-o giuncuĠă
C-o duc fără funiuĠă.
Poftim, cumătri mari,
Că mai avem
ù-un butori cu vin
Ca să ne facem,
Cheful deplin!”2

1
2

InformaĠie de teren, informator Atomei Angela, 55 ani, Joldeúti, cules la 20 august 2008 de către
Paul Croitoru.
Vasile Ungureanu, Op. cit., p. 74.
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Colăcimea se încheia cu o masă de sărbătoare, petrecere acompaniată uneori úi de lăutari.
În comuna Vorona1, în ultimele decenii, se prepară pentru naúii de
botez trei colaci foarte mari, unul din ei fiind returnat finilor. Colăcimea
se face în preajma vârstei de úase ani a copilului, naúii cumpărând toate
cele necesare pentru úcoală copilului botezat. Aceleaúi obiceiuri se practică úi în comuna Corni, unde în timpul scăldăciunii, în covăĠica cu apă se
pun úi câteva firimituri de pâine („să aibă suflet bun” copilul)2.
Alt moment important al vieĠii omului este căsătoria. Nunta tradiĠională conservă limbaje úi coduri ancestrale, fiind un ceremonial cu adâncă
simbolistică agrară. Colacii rituali apar în mai multe secvenĠe ale nunĠii
ca simbol al abundenĠei care se doreúte mirilor, simbol al fertilităĠii, al
consfinĠirii alianĠei între neamuri.
Coptura rituală este prezentă în ceremonialul nunĠii încă din momentul plecării miresei din casa părintească. Plecarea are loc după secvenĠa
ruperii colacului. Naúa, ori mama miresei, îi rupe colacul în patru
deasupra capului úi aruncă bucăĠile nuntaúilor. Acest obicei este completat de momentul iertăciunii, un moment cu o încărcătură afectivă puternică. În faĠa părinĠilor, aúezaĠi pe scaune, cu câte doi colaci mari în braĠe,
stau tinerii miri înghenunchiaĠi, iar vornicul rosteúte Iertăciunea3.

Iertăciunea – 1976 (localitatea Joldeúti, com. Vorona)
1
2
3

Constantin Rusu, Vorona. File de monografie, Botoúani, Editura Agata, 2003, p. 260-262.
Constantin Cojocaru, Comuna Corni. Elemente de geografie úi istorie locală, Botoúani, Editura
Axa, 2000, p. 156-157.
Silvia Ciubotaru, Nunta în Moldova. Cercetare monografică, Iaúi, Editura UniversităĠii „Al. I.
Cuza”, 2000, p. 51.
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Această oraĠie, cu un text mai lung sau mai scurt, vizează primirea
iertării părinteúti úi binecuvântarea de la părinĠi, rude úi prieteni. La
Tudora, iertăciunea se desfăúura astfel: „Se aúterne un covor în curte cu
faĠa la răsărit. Socrii mari úi mici, pe scaune, cu colaci în braĠe. Mirii în
genunchi, cu faĠa la părinĠi, cu vornicul în spatele lor. Vornicul cere
iertăciunea. Din oraĠia de iertăciune <Cu binecuvântarea părinĠilor/
Întăreúte casele fiilor/Iar blestemul părinĠilor/Risipeúte casele fiilor/Fie
pe temelie de piatră/Că se risipeúte îndată>”1.
Colăcimea este obiceiul conform căruia tinerii căsătoriĠi trebuie să
aducă naúilor/nunilor, la un an de la cununie, un număr de colaci, drept
mulĠumire. Totuúi, în ultimele zeci de ani, colăcimea, obicei independent,
tinde să devină o parte a nunĠii.
În comuna Tudora colacii se dau după legatul miresei, ori în seara
următoare, atunci când se desfăúoară nuntiúoara, o petrecere la care participă naúii úi rudele cele mai apropiate2. În chestionarul aplicat în localitatea Tudora pentru Atlasul Etnografic Român în anul 1979 găsim informaĠii despre rolul úi felul colacilor în cadrul desfăúurării ceremonialului
nunĠii. Astfel, cu ocazia nunĠii se preparau úase colaci mari, rotunzi,
numiĠi colaci de cununie. Unul „îl purta mireasa în cap”, altul se rupea la
casa miresei, iar patru îi luau naúii. Colacii erau preparaĠi de femei din
făină de grâu albă, în tăvi3.
În satul Joldeúti, comuna Vorona, mai avea loc un ceremonial în
care era implicat colacul. Momentul se desfăúura la casa miresei, în clipa
când sosea alaiul nuntaúilor cu mirele în frunte. După deblocarea porĠilor,
deasupra lor se înúira un colac pe o funie Ġinută de doi flăcăi. Cine prindea
colacul, făcea semnul crucii, îl rupea úi împărĠea miresei úi nuntaúilor4.
Obiceiurile de înmormântare sunt însoĠite de multe obiceiuri
alimentare. Pomul pomenilor este un substitut al roadelor pământului,
reprezentat de o creangă de pom fructifer, ce apare în toate satele din
zona cercetată.
În comuna Vorona pomul pomenilor este constituit dintr-o creangă
de pom fructifer, cel mai adesea prun, care se împodobeúte cu fructe,
dulciuri, hârtie colorată úi diferite copturi rituale: colăcei, porumbei
1
2
3
4

***Sărbători úi obiceiuri. Răspunsuri la chestionarele Atlasului Etnografic Român, vol. IV
Moldova, Bucureúti, Editura Enciclopedică, 2004, p. 138-139.
Vasile Ungureanu, Op. cit., p. 85.
*** Sărbători úi obiceiuri..., p. 121, 124.
InformaĠie de teren, informator Atomei Angela, 55 ani, Joldeúti, cules la 20 august 2008 de către
Paul Croitoru.
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(hulubi), scăriĠe1. În cadrul convoiului funerar pomul se ducea înaintea
mortului, după sfânta cruce. La cimitir, fructele úi dulciurile se împărĠeau
copiilor, copturile fiind păstrate la biserică.

Pomul pomenilor – 2001 (localitatea Joldeúti, com. Vorona)
Există credinĠa că acest pom reprezintă belúugul de pe pământ, iar
alimentele din el se dau de pomană pentru a avea mortul tot ce-i trebuie
pe lumea cealaltă. De asemenea, se crede că din acest pom îúi ia zborul
sufletul răposatului ori pomul este locul unde caută umbră sufletul2.
De pom se sprijină o scăriĠă de aluat (scara pe care urcă sufletul la
cer), iar la baza crengii, pe masa pomenilor, se pun colaci mari, împletiĠi
în diverse forme. Aceútia sunt păstraĠi de preot la biserică, o parte fiind
împărĠiĠi oamenilor nevoiaúi.
Colacii sunt legaĠi de fiecare steag ori prapure de la biserică, de
sfeúnic, de capacul sicriului, de mânerele năsăliei pe care erau purtate
pomenile úi mortul, de cruce – împreună cu un prosop în colĠul căruia se
aflau legaĠi câĠiva bănuĠi.
1
2

Ion Ghinoiu, Lumea de aici, lumea de dincolo. Ipostaze româneúti ale nemuririi, Bucureúti,
Editura FundaĠiei Culturale Române, 1999, p. 253.
Ion H. Ciubotaru, Marea Trecere. Repere etnologice în ceremonialul funebru din Moldova,
Bucureúti, Editura Grai úi Suflet – Cultura NaĠională, 1999, p. 174.
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În ziua înmormântării mortul era aúezat în faĠa casei úi peste sicriu se
dădeau diverse lucruri de pomană rudelor (perne, plapumă, îmbrăcăminte
etc.). Toate erau însoĠite de un colăcel úi o lumânare1. În timpul deplasării
la biserică, apoi spre cimitir, aveau loc 24 de prohoduri úi tot atâtea punĠi.
Puntea era o bucată de material/pânză sau un prosop, care împreună cu un
colăcel úi o lumânare se oferea rudelor úi prietenilor defunctului, după ce se
trecea cu căruĠa ce ducea mortul peste ea. Se considera că există 24 de
vămi pentru care sunt necesare 24 de punĠi2. Groparii primesc de pomană
câte o găină, o găleată, colaci, lumânări, prosoape3.
La sfârúitul praznicului desfăúurat după înmormântare se împărĠeau
mesenilor colăcei úi colivă însoĠite de o lumânare. La úapte ani după
înhumare avea loc dezgropăciunea – ultima întâlnire dintre cei vii úi cel
dus pe lumea de dincolo. Ritualul s-a schimbat în zilele noastre, deshumarea nemaiavând loc efectiv. Acum nu se mai umblă la oseminte, ci se
face doar împânzirea, adică se întinde pe mormânt pânza de acoperământ
a mortului, se face prohodul úi se împart pomenile4. Aceleaúi obiceiuri
există úi în comunele Corni5 úi Vorona (unde dezgropăciunea se consideră a fi jumătate din înmormântare).

Dezgropăciune – 2007 (localitatea Joldeúti, com. Vorona)
1
2
3
4
5

InformaĠie de teren, informator Zenovia Harascu, 79 ani, Vorona Nouă, cules la 7 iulie 2004 de
către George Paul Meiu.
Idem.
Ion H. Ciubotaru, Op. cit., p. 109.
Vasile Ungureanu, Op. cit., p. 89.
Constantin Cojocaru, Op. cit., p. 157-158.
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În lumea satului, odată cu intrarea în Postul Crăciunului úi, mai cu
seamă, după Sf. Andrei úi Sf. Nicolae, oamenii aúteptau cu nerăbdare
sărbătoarea Crăciunului úi a Anului Nou.
Adevărate vetre folclorice, comunele Corni-Vorona-Tudora au un
viu úi bogat folclor al obiceiurilor de Crăciun úi Anul Nou. Sunt
cunoscute colindele, pluguúorul úi mai ales jocurile tematice cu măúti ce
relevă bogăĠia úi varietatea culturii spirituale a micro-zonei1.
În timpurile mai vechi drept răsplată pentru strădaniile úi urările de
bine ale colindătorilor úi mascaĠilor se coceau numeroúi colăcei sau
covrigi, ce erau dăruiĠi alături de mere, nuci, plăcinte, cozonac. Niculina
Andronache, învăĠătoare úi meúter popular, din Vorona Nouă declara:
„Eram la liceu úi nu mi-era ruúine să mă duc cu uratul úi nu aúteptam
bani sau nu útiu ce. Cine îmi dădea covrigi, că mama nu făcea covrigi...
îmi dădea covrigi sau mere, eram cea mai fericită”2.

Colacii urătorilor – 2009 (grup de urători din comuna Vorona)
În satul Joldeúti din comuna Vorona gospodarii mergeau la urat cu
plugul tras de câte patru boi. Gazda pregătea drept răsplată colaci mari
din grâu curat ce erau atârnaĠi de coarnele boilor.
1

2

***Colinde, colinde... Poezia obiceiurilor de Crăciun úi Anul Nou la Vorona, Botoúani, Editura
Axa, 1997; Vasile Ungureanu, Pe sub poale de pădure. Culegere úi antologie de folclor din
Tudora, Botoúani, Editura Axa, 1998.
InformaĠie de teren, informator Niculina Andronache, 51 ani, Vorona Nouă, cules la 7 iulie 2004
de George Paul Meiu.
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Mai menĠionăm două ocazii în care apare colacul în zona studiată. În
momentul în care se termina de ridicat acoperiúul unei case, în vârful
căpriorilor se agăĠa o basma albă, busuioc, o sticlă de rachiu úi un colac.
După terminarea construcĠiei avea loc aldămaúul, o masă la care luau
parte proprietarii, meúterii ce au ridicat casa úi vecini. În acest context,
colacul exprimă rolul mediator al pâinii în relaĠia cu Dumnezeu úi, de
aici, rolul ei de protector al casei1.
Un alt caz în care apare coptura rituală este úi săparea unei fântâni.
La terminarea lucrărilor este chemat preotul pentru a sfinĠi fântâna nou
zidită. Pe un útergar alb se pun busuioc, colaci, aghiazmă úi se sfinĠeúte
construcĠia. Se împart celor prezenĠi căni noi cu apă úi colăcei.
Nu trebuie uitaĠi mucenicii, care în zona de sud-vest a judeĠului
Botoúani sunt preparaĠi din aluat, au forma cifrei opt úi poartă denumirea
de „sfinĠiúori”. Se mănâncă însiropaĠi cu apă úi zahăr úi presăraĠi cu nucă.
Un alt aliment ritual, de fapt o băutură rituală, ce se prepară în zona
Voronei este covaúa. ObĠinută din mălai de porumb, uneori úi făină de
grâu, această băutură fermentată are un gust dulce-acriúor, asemănător cu
cel al brăgii. Covaúa era preparată la Ovidenie sau pe parcursul postului
Crăciunului ori a Paútelui. Cercetătorul Ion Ghinoiu îi atribuie valenĠe de
alimet ritual datorită faptului că băutura se prepara la o anumită dată
calendaristică, se împărĠea la vecini úi exista credinĠa că vacile celui ce o
va bea vor da lapte mai mult úi mai bun2.
Julfa, jufla, „pelincile Domnului” ori „scutecele popii” (numită aúa
în localitatea Joldeúti) este alt preparat ritual. Acest fel de „prăjitură”
simboliza scutecele („pelincile” local) ce au slujit la naúterea prunculu
Iisus. Julfa era obĠinută din turte de formă pătrată coapte pe vatră úi din
sămânĠă de cânepă fiartă úi îndulcită. Ca perioadă de timp, julfa se
prepara în postul Crăciunului, de Sf. Andrei ori în Ajunul Crăciunului
(când era aúteptat preotul pe la casele gospodarilor)3.
Aliment specific micro-zonei Corni-Vorona-Tudora este úi alivanca.
Modul de preparare este descris în chestionarul pentru Atlasul Etnografic
al României, aferent comunei Tudora, astfel: „se fierbea chiúleag (lapte
1
2

3

Ofelia Văduva, Pâinea în obiceiurile de construcĠie, în Datina, nr. 1, 1998, p. 9.
Ion Ghinoiu, Sărbători úi obiceiuri româneúti, Bucureúti, Editura Elion, 2002, p. 376-377; vezi úi
Marcel Lutic, Timpul sacru. Sărbătorile de altădată, Iaúi, Editura FundaĠiei Academice Axis,
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acru) cu făină de păpuúoi, apoi într-o tavă în care era o foaie de cocă de
făină de grâu úi porumb, cu smântână, se dădea la cuptor”.
În urma prezentării a doar câteva aspecte ale alimentaĠiei rituale din
micro-zona etnofolclorică Corni-Vorona-Tudora, constatăm faptul că
obiceiurile legate de momentele principale din viaĠa omului (naútere,
căsătorie, moarte) úi de sărbătorile calendaristice au rămas la fel de
numeroase úi bine păstrate. Moútenite din tată în fiu sunt practicate de
secole de o populaĠie statornică, creútină, cu o bogată viaĠă materială úi
spirituală.
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Dubla semnificaµie a buc³t³riei tradiµionale
în zona de frontier³ româno-maghiar³
Elena Rodica COLTA

Two Meanings for the Same Food:
Traditional Cuisine on the Romanian-Hungarian Border
Abstract
Research conducted in the multi-ethnic cities on the Romanian-Hungarian
border region revealed that traditional cuisine in this cultural area had a dual
meaning. Thus, some minority ethnic groups (Serbs, Hungarians, and Slovaks)
use the same foods to emphasise their own, specific identity.
Cessnitza is a culinary product which the Serbs and others regard as
unique to themselves. Slovaks in Hungary as well as those in Romania turned the
Slovak sausage into an ethnic symbol. Hungarians in the area, trying to separate
themselves from other ethnic groups, speak about a specific Hungarian cuisine,
with paprika soup with milk or with fat rolls.
Beyond those marks of ethnic individuality, the area's traditional cuisine is
steeped in cosmopolitanism. Certain common practices, food habits and food
tastes have developed and various culinary products once prepared by the
German, Hungarian, Romanian, Serbian or Slovak communities, can now be
found on everybody’s table.
This has led to the crystallization of a regional Central-European cuisine,
which is distinct from Balkan cooking.

În urma cercetărilor efectualte în localităĠi multietnice sau mixte,
plasate de o parte úi de alta a frontierei româno-maghiare, am constatat că
alimentaĠia tradiĠională este utilizată ca simbol de diferitele comunităĠi, în
discursul lor identitar, în două contexte diferite.

253

Discursul etnic
O primă formă de discurs pe marginea bucătăriei tradiĠionale este
cel etnic.
ÎntrebaĠi despre tradiĠiile care se mai păstrează, o mare parte din
membrii diferitelor comunităĠi etnice din zonă s-au referit la bucătăria lor
tradiĠională, declarând-o ca definitivantă pentru identitatea etnică a
grupului lor.
Într-adevăr, dacă avem în vedere mai ales preparatele rituale, contextualizate, ale grupurilor etnice care trăiesc în această zonă, trebuie să
admitem că acestea, prin raportare la ceilalĠi, dobândesc valoare de mărci
identitare .
De pildă, „SfinĠii” pe care îi făceau românii din Pecica la 40 de
mucenici, pentru toĠi copii vecinilor îi delimitează de celelalte neamuri
din localitate (maghiari, slovaci, evrei, etc.) care nu au în tradiĠia culinară
acest „aluat dospit, în formă de opt, străpuns cu trestie, uns cu miere, úi
la care se puneau doi ochi de stafide.”
Tot aúa úi laptele de bou, adică grâu zdrobit, fiert úi diluat cu apă úi
miere, mâncat de românii din Pecica la Sân Toader lipseúte din tradiĠia
culinară a celorlalĠi.
Trecând la preparatele rituale sârbeúti din zonă, cesniĠa úi colacul de
Crăciun sunt considerate reprezentative pentru neamul lor de către sârbii
din localitatea Deszk1. Simpla raportare la preparatele maghiare le
transformă, în discursul identitar, în preparate rituale sârbeúti, ceea ce
justifică respectarea tradiĠiei úi transmiterea reĠetelor în interiorul
comunităĠii sârbe:
„...de Crăciun, este în fiecare an acelaúi meniu. Tipic. Este colacul
mare, acesta îúi are semnificaĠia lui. Erau apoi tăieĠeii cu pesmet, tăieĠeii
cu mac, fasolea. Aceasta trebuie fiartă iahnie úi se mănâncă cu ceapă
călită deasupra. Cu compot de prune... încă se păstrează aceste mâncăruri în proporĠie de 80-90%. În prima zi cesniĠa. Se preparã din aluat de
foietaj, cu miere úi cu nucã, în straturi”. (inf.Kristifor Brczan, Deszk)
De partea românească a frontierei, sârbii din Turnu se definesc úi ei
identitar prin aceleaúi plăcintă rituală:
„La noi la sârbi e obiceiu să să facă la întâia zi dă Crăciun o
prăjitura la care să zâce cesniĠă úi în zâua dă azi să Ġine. Este un fel dă
1

Localitatea Deszk, plasată la 5 km de Szeged, este azi o comună mixtă, în care trăiesc
împreună maghiari úi sârbi pravoslavnici.
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prăjitură ca dă plăcintă întinsă, să uscă foile úi să pune 12 foi, o foaie un
rând dă nucă, o foaie un rând dă nucă, úi un ban, unde pica banu pă
nucă úi apoi o foaie goală úi să unje cu unsoare curată úi se cresta
frumos úi să făce – n pătrat, câĠi suntem în familie. La întiia zi dă
Crăciun pă când veneam dă la biserică trebuia să fie scoasă dân cuptor,
pusă sub masă, să aburează sufletul lui nou născut, a lui Iisus Cristos, úi
după ce so servit masa, cel mai bătrân dân familie tăia cesniĠa. Prima
bucată so tăiet la cel cine Ġ-o fost în zua dă Ajun primu în casă. Să zâce
polojenic, a doua felie o fost a casei, so venit după vârstă úi atunci a cui
o fost banu scote úi pune în păharu dă vin úi ciocne cu tăĠi din familie,
bee vinu úi rămâne banu úi acela îl purta cu el tăt anu, acela-Ġi poartă
norocu” (inf. Milanca Cornea, Turnu).
Alături de cesniĠă, úi pe masa sârbilor din Nagyfala (Satu Mare,
com. Secusigiu, Jud.Arad), în ziua de Crăciun, tronează Colacul de
Crăciun, care simboliza belúugul. El este împodobit cu un trandafir, o
nucă úi un fir de busuioc. Fiecare membru al familiei primeúte o bucată.
Cu acest colac simbolic, sârbii din unele sate din Banat practicau
odinioară un ritual cunoscut sub numele de milanjia. Doi bărbaĠi din
familie luau în mână colacul úi îl roteau.Unul întreba „Mă vezi?”. Celălalt
răspundea „Te vad puĠin” la care primul trebuia să spună „Astăzi mă vezi
puĠin dar la anul nu mă vezi de loc”, ca prin puterea cuvintelor, la anul,
colacul simbolul belúugului să fie atât de mare încât să nu se vadă omul
din spatele lui. Dialogul în limba sârbă marchează úi lingvistic tradiĠia.
Trecând la masa tradiĠională ungurească de Crăciun, úi aici datina
impune prezenĠa unor alimente rituale, precum pâinea, sarea, nuca úi
mierea, care, prin similitudine, puteau înfluenĠa bunăstarea gospodăriei úi
a familiei.
Discursul identitar al maghiarilor din Pecica include úi meniul festiv
de Crăciun, considerat ca specific maghiar:
„în seara din ajunul Crăciunului se fierbea supă de fasole. Supa de
fasole cu fasole uscată, morcovi, verdeaĠă, de toate, dar nu era carne.
După care se serveau tăieĠei cu mac úi cu miere. Se fierbea, se presărea
macul úi se turna puĠină miere. Apoi se serveau fructe uscate. Se
preparau prune, mere, pere, viúine uscate, acela era compotul. Din ele se
făcea compotul. Îl numeam plămânul bufniĠei. Nu útiu de ce. Era o
mâncare de post.
sau...la prânzul de Crăciun „era mereu coardă cu mac úi cu nuci.
Era specific. De prânz se servea cocoú sau curcan sau găină, sau ceva
asemănător. Se preparau úi melci (din aluat), erau oameni care
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pregăteau úi aúa ceva. Se foloseau vatale de Ġesut úi un fel de suveici, pe
acelea se răsuceau. Am avut úi carne fiartă, pentru că fierbea în supă.
Am avut úi sos de roúii sau dacă era mai festiv aveam sos de viúine. ùi în
supă se fierbeau cartofi. Totdeauna am avut úi friptură. La care am avut
garnitură úi vin. Din Podgoria Aradului. Erau pe aici comercianĠi de
vinuri. Evreii se ocupau de comerĠ. Era o familie, pe nume Kuliner. Ei
aveau pivniĠă cu vinuri, dacă mergeam la ei găseam vinuri bune.
Cumpăram úi must. Noi copii beam must.” (inf.Tóth József,Pecica)
Focalizând pe slovacii din zonă, regăsim de asemenea un inventar
simbolic dar úi o anumită ritualistică săvârúită în timpul mesei de
Crăciun,considerată ca definitivantă pentru ei.
În Ajun, slovacii puneau lângă masă, un coú cu boabe de grâu,
secară, porumb, ovăz, alte cereale úi semniĠe, ce se găseau în casă.În plus
în satul Nagybánhegyes (jud.Békés) se puneau úi mere úi nuci. Pe masă se
găseau alimente rituale: pâinea úi colacul.Acestea rămâneau aici toate
cele trei zile de Crăciun.
Seara, când se întuneca, toată familia adică gazda adică bătrânul
casei, soĠia gazdei, socrul, soacra, bărbatul, femeia se aúezau la masă .
Înainte de a mânca se rugau. În trecut, în acestă seară, se servea doar
mâncare tradiĠională de post: găluúte cu mac numite úi găluúte tăuĠăúti sau
makovie, un aluat de pâine, opărit, cu mac, etc.
Cât priveúte ritualistica din timpul mesei de Ajun, un prim ritual se
desfăúura înainte de cină, când capul familiei tăia un măr în atâtea bucăĠi
câĠi membrii avea familia úi fiecare primea o bucată, ce trebuia să le
amintească,”dacă se pierdeau”, cu cine au stat la masă în seara de
Crăciun úi să se întoarcă înapoi.
De asemenea, când ajungeau la plăcinta cu mac, tata îi dădea fetei
de măritat prima bucată úi ea fugea la o casă din vecini úi asculta la
fereastră, ce se vorbeúte. Dacă în această casă li se spunea copiilor să
meargă, însemna că fata, prin similitudine urma să se mărite. Dacă li se
spunea să stea, însemna că úi fata ar mai fi rămas la casa părintească încă
un an.
Germanii subliniază úi ei în meniul de Crăciun, anumite diferenĠe
etnice. Printre preparate în cazul lor nu putea să lipsească crapul prăjit cu
cartofi natur úi supă de vin sau de peúte.
La fel „de Paúti mâncau salată de cartofi cu úuncă, úuncă cu ouă,
smântână, salată de cartofi cu smântână.”
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Capul familiei tăia un ou în câĠi membrii avea familia iar bucăĠile se
consumau în comun ca familia să rămână unită (Kovach Gertrude, Aradul
Nou).
Acestă valorizare etnică al preparatelor culinare nu se opreúte însă la
preparatele rituale sau la cele festive, servite la anumite sărbători calendaristice. MinorităĠile când vorbesc despre ce mănâncă ele, conturează úi un
repertoriu cotidian propriu.
Formula la noi care revine în discurs, presupune, prin opoziĠie, un la
ceilalĠi sau la alĠii.
Astfel, maghiarii din zonă consideră cornurile cu osânză, preparate
mai ales la pomana porcului, ca aparĠinându-le:
„Făceam cornuri cu osânză. Măcelarul scotea osânza, era caldă
încă, o rădea, pe atunci deja aluatul era frământat úi se făceau cornurile
cu osânză. Pe când se făcea vremea de cină erau gata coapte úi cornurile, caltaboúul, cârnaĠul, tocana, sarmalele. Pe aici aceasta e tradiĠia.
Sarmale, atunci când se taie porcul. Se obiúnuia ca acolo unde ofeream
proaspătă pentru gustare, de acolo primeam úi noi.” (inf Szemlédi
Vilmos, Kiszombor)
Lista acestor preparate ungureúti, gătite de o parte úi de alta a
frontierei este însă mult mai lungă.
Povestind despre ce mâncau úi ce mai mănâncă ungurii din Pecica,
subiecĠii construiesc un discurs etnic subînĠeles:
„La Pecica se prepară úi supă de lapte. Pe vremuri se chema
«tejbeleves». Sau mămăligă în straturi, dar pentru aceea e nevoie de
brânză de vacă sau de oaie. Pun un strat de mămăligă mai tare, umplu
jumătate din tavă. E mai bună cu caú de oaie. După care mai pun un
rând de mămăligă úi întind peste ea un strat de smântână, úi apoi mai
pun peste úi margarină úi apoi se pune la cuptor.” (inf.Tóth Gabriella,
Pecica)
sau
„Este o reĠetă pe care sigur nu o cunoaúteĠi, este mâncarea mea
preferată. Se face din brânză de vacă, se cheamă «gomolya». Brânza se
frământă în formă conică, se usucă până devine tare, aproape ca piatra.
Erau pe vremuri care o puneau sus úi o afumau. Dar se poate rade. ùi se
obĠin tăieĠeii cu gomolya. Obiúnuiam să facem iarna acest fel de
mâncare. Cu tăieĠei de casă úi cu gem de caise. E ciudat gustul sărat al
brânzei combinat cu gustul gemului de caise. Aúa, în straturi, úi apoi se
pune la cuptor. Aproape că se poate tăia. Are un gust deosebit. Noi o
mâncăm după supă. Pe deasupra gomolya úi margarină. Gomolya se
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topeúte în cuptor. La Pecica se servea simplu. Gomolya cu tăieĠei úi cu
smântână. Varianta cu gem am văzut-o la Sânicolaul Mare, de atunci o
facem úi noi.” (inf.Tóth József, Pecica)
sau
„La maghiarii din Pecica este specifică supa acră de cartofi, dar cu
carne de pui. Se serveúte mereu la nunĠi. La treierat se făcea această
mâncare. Se fierb zarzavaturile, morcovii, cu mulĠi cartofi úi cu ardei
roúii. La noi nu se face răntaú. Se fierbe carnea în supă. Aúa ca úi supa de
carne, dar cu multe zarzavaturi, cu frunze de dafin, cu ardei roúii. Se mai
adaugă úi roúii coapte, ardei verzi. La sfârúit punem úi puĠin oĠet. ùi
smântână. E o mâncare principală, úi e bună. Omul se satură cu ea.
Fierbem un pui întreg, nu numai picioarele. Eventual mai facem niúte
clătite după supă.” (inf.Tóth Gabriella, Pecica)
sau
„Görhe e o turtă care se prepară din făină de mălai. ùi asta se
făcea la Pecica. Se fierbea până devenea densă úi se tăia în bucăĠi, ca úi
pogăcelele cu jumere. ùi aúa se coceau în cuptor. Dar mămăliga se servea úi aúa simplă, într-o tavă, la mijloc se punea o bucată de unt prăjit.
Untul se prăjea úi atunci când se răcea se întărea. Are o culoare gălbuie
úi un gust specific. Se punea la mijloc. Acolo se topea puĠin úi se lăsa să
se scurgă, de acolo se mânca. Este mămăliga cu unt prăjit. Untul prăjit
se conservă mai bine. Nu râncezeúte. Cei care aveau mai mult unt, mulgea vaca úi păstrau untul sub această formă. Îl foloseau mai târziu la plăcinte úi prăjituri. Prăjit. Bine prăjit, strecurat într-o oală, aúa se păstra.
Are un gust specific, desigur. Are gust prăjit.” (inf.Tóth József, Pecica)
CredinĠă că toate aceste preparate sunt ungureúti este susĠinută úi de
discursul identitar al maghiarilor din localitatea Kiszombor, din Ungaria,
care fac trimitere la acelaúi repertoriu, ca la un repertoriu naĠional:
„Până mama mea bună mulgea vaca, am avut úi smântână, dar
aceasta numai pentru nevoile noastre. Am avut boĠ de branză. Era făcută
din brânză de oaie. Au legat-o în pânză, au pus-o sub streaúină úi au
răzuit din ea pe gomboĠii cu cartofi.
Papricaú de cartofi. Trebuia să fie în fiecare săptămână. Era joi,
când deja era pui, era deja tăiat un pui úi se făceau găluúte lângă el. Cu
salată de castraveĠi . Miercuri, vineri erau zile cu paste făinoase. Ori aluat
dospit, ori aluat uscat. Îl frământam noi, nu îl cumpăram din magazin.
Au fost supă de fasole uscată, supă de carne, supă cu ou, supă cu
mazăre, supă cu fasole verde, supă cu tărhană. Făceam noi tărhana, era
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foarte bună, atunci aveam neapărat papricaú de pui. Era fiert cu tărhana
mare, care rămânea pe din afară.
Erau úi útrudele bune. Se întindeau. Eu nu mai fac. Fac în schimb
útrudel Ġărănesc. Din aluat dospit. Când e gata dospit, atunci îl întind pe
planúetă, cam aúa de un deget, atunci pun umplutura, îl îndoi o dată, îl
apăs, îl tai, úi aúa îl pun în tavă. Acesta e útrudelul .
Am pogăcele cu cârnaĠi, peste care pun felii de cârnaĠi. Când a
murit mama mea bună, am strâns reĠetele úi de aici. Are un aluat simplu.
Un kilogram de făină, un pachet de margarină, 2 gălbenuúe de ou, 50
grame de drojdie, sare după gust. O lingură bună de zahăr, în care cam
1,5 dl lapte, în asta se lasă să crească drojdia. Dacă este nevoie îl leg cu
smântână. Mai bine să fie aluatul mai tare. Trebuie să dospească
neapărat trei ore la loc cald. ùi atunci în trei ore îl întind de două ori cu
sucitoarea. Le ung cu ou, aúa pun feliile de cârnaĠi. Atunci sunt bune
dacă e cârnaĠi de casă subĠire. 3 milimetri.
(inf. Zubán Györgyné,născ. Baranyi Mária, Kiszombor).
Slovacii din aceste Ġinuturi, conturează la rândul lor un repertoriu
cotidian slovac, în care, alături de aluaturi, stă úi renumitul salam.
Astfel, slovacii susĠin azi că la colonizare au venit în Ġinuturile de
jos, adică în estul Ungariei úi în vestul României, cu reĠeta de cârnat
slovăcesc:
„În Nădlac se face de foarte mulĠi ani. Acuma o să fie 205 ani de
când or venit slovacii în Nădlac úi odată cu ei au adus úi această reĠetă,
cum îi spunem noi de salam tradiĠional.”
Aúa se spune că pe vremuri strămoúii noúti făceau salam úi-úi luau
la muncile câmpului. Când mergeau afară, atunci ce-úi luau o bucăĠică
de slănină, o bucăĠică de salam, pîine, úi atunci mergeau afară la câmp úi
atunci salamu dacă stătea la căldură el nu se altera. Asta era mâncarea
de bază slănina úi salamu. Nu se pune decât boia, sare, usturoi puĠin.
Salamu tradiĠional se face numai din carne de porc, măcinată, úi slănină,
numa de la burtă.
dacă e să respectăm tradiĠia în maĠe de porc se păstrează cel mai
bine gustu úi culoarea” (inf. Pavel Badynski,Nădlac).
Alături de cârnat, sunt considerate specifice grupului găluútele
tăuĠeúti, strapacika adică găluútele cu branză úi jumări úi colacul, nelipsit
la nunĠi, la botezuri úi la priveghi. Asta-i tradiĠia.
Maria Lestyan, slovacă din Nădlac, mărturiseúte: ùi mama mea o
făcut úi bunica o făcut da nu aúa mult, că în fiecare casă era cuptor úi
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două vecine o făcut dacă o trăbuit, da acuma nu útiu dacă îs vreo zece
cuptoare. Eu de la mama mea úi bunica am învăĠat că ele or făcut.
ùi la nuntă tot aúa se face úi se face unu rotund mai atâta, rotund
frumos, îi împletit frumos úi se pune o cană la mijloc úi când îi gata se
trage cana afară úi rămâne gaură la mijloc úi se pune sticla ocolo cu
Ġuică se duce la naú sau se duce după mireasă, da acuma nu prea.
Radosnik.Torta aia, piúcota cu cremă de unt, torta miresei, dar
acuma tot aúa se zice.
Colacu se tăia frumos úi atunci hai să zâcem când o venit muzica la
miazăzi, când m-am măritat eu o cântat marúu la colĠ, úi două-trei femei
aúa dădeau colac úi mai prăjitură măruntă. La uliĠă serveau colacu, sau
când s-ar dus după mireasă tot aúa pe drum, în vecini, care n-or fost
chemaĠi la nuntă numa or venit să vadă, úi o fost tare frumos dar deja nu
mai. Colacu se serveúte sâmbătă dimineaĠa úi la primărie când merem
ducem colacu. Se taie úi se serveúte. Mai ales slovacii. Dar acum úi
românii deja au câte zece colaci la o nuntă la o sută de persoane câte
zece- doispe colaci,depinde.
La Crăciun se mănâncă în loc de pâine cu sarme, cu cârnaĠ prăjit úi
acuma la Paúti se mănîncă. Îi tare gustos, se mănâncă cu salam roúu.
PuĠin îi dulce colacu úi salamu îi iute úi aúa se potriveúte, la care îi
place”.
În toate cazurile vorbim despre preparate, denumite în limba maternă úi revendicate de o etnie sau de alta ca aparĠinându-le.
Dacă în trecut numărul preparatelor cu valenĠe identitare, specifice
uneia sau alteia dintre etnii erau numeroase, azi, în urma melanjului
culinar determinat de convieĠuirea pe durată lungă, lista acestora s-a redus
la alimentele úi preparatele rituale, toate celelate fiind puse úi pe masa
vecinului de alt neam.
De pildă slovacii din Nădlac s-au trezit că acum úi românii din
localitate „deja au câte zece colaci la o nuntă, la o sută de persoane câte
zece- doispe colaci, depinde”.
La fel, slovacii au preluat de la nemĠi compoturile de la friptură. ùi
exemplele pot continua.
Al doilea tip de discurs identitar, în care alimentaĠia tradiĠională este
utilizată ca argument în demonstrarea unui specific definitivant pentru un
grup, apare în momentul în care comunităĠile din zona de frontieră se
diferenĠiază de grupul de coloniúti români veniĠi din alte regiuni ale Ġării,
evaluat negativ de autohtoni.
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În acest caz, comunităĠile etnice din zona analizată fac corp comun
prin ceea ce le apropie, conturând o identitate culturală central-europeană.
ùi acesta cu atât mai mult cu cât, în acest spaĠiu, ce transgresează
actualele frontierele naĠionale, memoria colectivă a depozitat úi a transmis, pe durată lungă, ceea ce francezii numesc une savoir, care subsumează un anumit ethos regional, informaĠii, forme, practici, comportamente, valori ce Ġin de un anumit model axiologic, toate recunoscute ca
aparĠinând locului.
Din interviuri intuim anumite permanenĠe, care fundamentează o
anumită unitate între populaĠii, altfel heterogene din mai multe puncte de
vedere.
Sunt componente, inclusiv aporturi culturale úi experienĠe succesive,
împărtăúite, din care s-a construit pe durată lungă un model de viaĠă
comun, ce trimite la homo habsburgiensis.
Compararea practicilor alimentare de aici cu cele din alte Ġări central
–europene indică o bucătărie a cărei unitate depăúeúte variaĠiile. În spatele
acestei unităĠi a bucătăriei central-europene, cu supe dulci úi friptură
servită cu compot, se află o tradiĠie culinară comună, cea a Imperiului
Habsburgic, alta decât cea a Balcanilor.
Este vorba aúadar despre o identitate culinară aparte, a celor care
mănâncă mai mult dulce decât acru, care preferă úniĠelul vienez în locul
fripturii la grătar úi „cremeúul nemĠesc” baclavalei.
O formă de manifestare a modelului alimentar central-european o
găsim úi în acestă zonă de frontieră româno-maghiară, la nivel atitudinal,
masa fiind respectată, cu sfinĠenie, de toate etniile care trăiesc aici.
De asemenea, interviurile locale dezvăluie o atitudine apreciativă
faĠă de bogăĠia alimentaĠiei din zonă, incomparabilă ca gust úi mod de
preparare cu cea a altor regiuni din România. „Aicea se mănâncă bine. ùi
se pregăteúte bine,” declară o nemĠoaică din Sântana, iar părerea ai este
împărtăúită úi de celelalte etnii.
O mărturie în acest sens este úi „cămara” neamĠului, ungurului,
slovacului, românului, sârbului, din care iarna nu lipseúte slănina, úunca,
cârnatul, compoturile, murăturile, preparate úi ele altfel decât în Regat.
Mai mult, în jurul mâncării úi al spaĠiului bucătăriei din zonă, s-a
dezvoltat în timp o mică industrie casnică. Identificăm nu numai un
inventar riguros a tot ceea ce trebuie să existe într-o bucătărie, inclusiv
peretarele, ci úi anumite stereotipii de ordonare úi servire, ce cristalizează
o „civilizaĠie a mâncării” în sensul utilizat de Braudel.
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Este o tradiĠie culinară comună, cristalizată pe experienĠa germană,
de tăiere úi preparare a porcului, peste care s-au suprapus aporturile
culinare ale celorlalte etnii. În sfârúit, acestă identitate culinară cosmopolită s-a materializat în caietele de reĠete, prezente în toate casele,
transmise în familie pe durată lungă.
TendinĠa de preluare a informaĠiei culinare a fost determinată, în
parte, chiar de o presiune a modelului, ce Ġinea de un anume fel de a
înĠelege úi de a te raporta la teritoriul regional, imitaĠia fiind printre atâtea
naĠionalităĠi mult mai preĠuită decât originalitatea, conform logicii că
trăind printre alte etnii „fiecare a învăĠat să fure de la celelalt tot ce i se
pare mai grozav úi mai util” .
Recunoaútem aici o solidaritate de competiĠie, motivată de prestigiul
acestui modelul culinar central-european, replicat, prin formule proprii,
de toate etniile din zonă.
Întorcându-ne la valenĠele identitare cu care este investit discursul
alimentar, vom încheia spunând că cele două tipuri de autodefiniri prin
inventarul culinar funcĠionează simultan, în funcĠie de tipul de identitate
pusă în discuĠie: cea etnică sau regională. Din acestă perspectivă inventarul culinar zonal a avut úi are pentru populaĠie tot timpul o dublă semnificaĠie, de marcă identitară etnică úi de marcă regională.
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Arta culinar³ în familia Noica
Dr. SteluĠa CHEFANI-PĂTRAùCU

The Culinary Art in the Noica Family
Abstract
This paper is a case-study of food and cooking in a bourgeois family in
Teleorman county. The Noica Family, originating from the south of the Danube,
were 19th century owners of land and real estate, with a hotel, houses, mills, etc.
Over time the family's social status rose and, after achieving a certain level of
wealth, its members gained public office both at county level and in the
Romanian Senate. At home the family paid special attention to food, as
demonstrated by data preserved in the local archives.
The presentation is a profound and detailed analysis of this aspect of Noica
family life. It employs specific data: the number of domestics working in the
kitchen, the budget allocated for food, the china plates confiscated by the
communists in 1949, the frequency and quantity of food that was prepared. All
these aspects allow us to define the Noica family's social status as part of the
Romanian bourgeoisie. Even if the ingredients were traditional, the preparation
made the difference. In a „Porky culinary ode”, dedicated to the family's
Christmas guests, the list of courses underlines how important gastronomy was
to this particular household.
The amount of money allocated for food in the Noica Family is expressed
by a record called „the daily family food basket for 1930”. The study helps to
illustrate the history of private life in a provincial bourgeois family in the
Kingdom of Romania.

Prezentarea propusă aduce în atenĠia cititorilor un studiu de caz al
artei culinare într-o familie burgheză din Teleorman, cu predilecĠie în
perioada interbelică mergând până la instalarea regimului comunist si
confiscarea averilor.
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Familia Noica deĠinea in secolul al XIX-lea mosii, un hotel, case úi
mori in judetul Teleorman. Familia evoluează social de-a lungul timpului,
ajungând ca dupa acumularea de averi sa detina functii publice in
administratia locala a judetului Teleorman úi in senatul Romaniei, pentru
ca numele ei să rămână în conútiinĠa românească asociată cu cel mai de
seamă membru al ei Constantin Noica, filozoful. După cum bine argumenta Andrei Pleúu: „filozoful este rodul unei ambianĠe, al unei educaĠii,
al unor deprinderi, pe care nu le poate structura úi hrăni decât o fertilă
suprapunere de generaĠii, legate prin mitul familiei”1.
Reformulând zicala „eúti ceea ce mânânci” cu „mânânci în funcĠie
de ceea ce eúti”, se cuvine a arăta ce fel de persoane erau membrii familiei Noica. Persoane cu studii úi educaĠie aleasă profesând însă agricultura
úi creúterea animalelor, devenind proprietari de moúii fără a face parte din
rândul boierimii sau a ciocoimii parvenite. Documentele atestă evoluĠia
familiei de la profesia de negustori la cea de agricultori, iar afirmaĠia lui
Nicolae Titulescu vine să certifice acest lucru. Acesta frumos spunea: „eu
socotesc că forĠa României o fac familiile de genul Ottescu úi Noica, una
o familie de profesori, cealaltă de agricultori”2. Făcând o paranteză: familia Noica ajunge prin căsătorii să fie înrudită atât cu Nicolae Titulescu cât
úi cu familia Ottescu. ForĠa României de care vorbea Nicolae Titulescu
era de fapt clasa de mijloc, motorul economiei.
Membrii familiei Noica aleg profesia de agricultori úi trăiesc la conace pe moúiile dobândite cu mari eforturi, unde duc o viaĠă patriarhală.
Documentele de familie atestă existenĠa acesteia cu puĠin înainte de
fondarea oraúului Alexandria, 1834. Se cuvine menĠionat faptul că la
cumpărarea moúiilor, pe care s-a ridicat viitorul oraú, Ghencu Noica,
primul Noica atestat, a luat parte activă atât cu banii cât úi cu talentul lui
de bun negociator. În acest fel, familia va avea un loc de frunte în conducerea oraúului úi totodată o mare parte a activităĠilor comerciale se vor
desfăúura în oraúul Alexandria. Aici vor construi un hotel, singurul din
oraú, numit „Hotelul lui Iacovache”, vor avea case úi teren agricol. Cu
timpul familia va evolua úi dragostea de învăĠătură îi va duce pe cei din
familia Noica în Bucureúti, unde vor construi case úi mai târziu blocuri.
Având în vedere faptul că viaĠa membrilor familiei Noica va
pendula după 1930 între conacele de la moúie úi Bucureúti, studiul de faĠă
se împarte în două secĠii pe baza documentelor:
1
2

Nicolae ùt. Noica, Neamul Noicilor, Bucureúti, 2009, vezi Cuvânt însoĠitor,
Ibidem,
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1. studierea bucătăriei la conacul din comuna Cioroaica a familiei
Noica-Stavrescu;
2. studierea bucătăriei de la Bucureúti a aceleaúi familii.

Buc³t³ria de la conacul Cioroaica
Cuplului Ortansa Noica-Anghel Stavrescu va fi magnetul familiei
Noica úi cei care vor aduna în jurul mesei: părinĠi, fraĠi, veri, cumnaĠi,
mai multe generaĠii, de cei doi protagoniúti vor vorbi contemporanii, fiica
lor Sanda, dar úi documentele păstrate de aceasta1. Ortansa Noica (19031987) era a treia fata a lui Paraschiv úi a Teodosiei Noica din cei úase
copii. A făcut sudii strălucite de drept úi s-a căsătorit cu inginerul Anghel
Stavrescu.
Ei deĠineau conacul de la Cioroaica, comuna Lăceni, judeĠul Teleorman cât úi o casă din Bucureúti, strada ùtefan cel Mare. ViaĠa cuplului úi
a copiilor pendula între conac úi casa din Bucureúti. Perioada de primăvară-vară o petreceau cu predilecĠie la conacul de la moúia Cioaroaica,
judeĠul Teleorman, pentru ca de toamna până primăvara să locuiască la
Bucureúti.
Despre cuplul Anghel-Ortansa Niculae ùt. Noica nota: „la moartea
lui Paraschiv Noica, liantul deosebit al familiei a devenit cuplul Anghel
(Grigore) úi Ortansa (Tansi). Situată între verii mari úi cei mici, la ea în
casă veneau úi cumnatele toate ale Teodosiei Noica (ClemenĠa Noica,
Elena Dărăscu, Sevastia Noica) úi toĠi veriúorii úi nepoĠii- úi asta chiar
după 1950. Împreună cu soĠul ei, ajuta pe cât putea pe oricare din familie
aflat la necaz. Ceea ce i-a úi adus necazuri cu Securitatea”2.
Situată în lunca Teleormanului, moúia Cioroaica nota Constantin
Ottescu „era pe atunci (anul 1940-n.n) o oază verde într-o câmpie sărată
úi uscată. Mâna harnică úi dragostea de pământ a lui nenea Gogo úi
meticulozitatea lui tanti Tansi făcuseră dintr-o iniĠială casă Ġărănească, un
conac în stil rustic, ultraîncăpător, primitor úi cochet. Cu apă curentă, o
terasă cu dale de ciment pe jos, cu o colonadă de stâlpi groúi de stejar úi
salcâm, de culoare brună închis, a lemnului ars, lăsa între ei locul unei
balustrade de lemn de aceeaúi culoare cu jgebuleĠe unde înfloreau

1
2

Documentele mi-au fost încredinĠate de către doamna Sanda Stavrescu pentru a le face
cunoscute publicului. Cu această ocazie Ġin să-i mulĠumesc pentru încrederea acordată.
Nicolae ùt. Noica, Op.cit, f.84-85,

265

muúcate. Pe părĠile fără ferestre ale zidurilor se întinseseră trandafiri
căĠărători.
Casa era într-un parc mic de salcâmi úi trandafiri úi se prelungea cu
o grădină cu caiúi úi un petec de vie, altoită cu struguri de masă”1.
Pe lângă frumuseĠea conacului proprietarii organizaseră în aúa
măsură gopodăria încât alături de producĠia de cereale venite de la câmp
se completa necesarul de hrană cu creúterea de porci, păsări, legume din
jurul conacului.
Deoarece: „conacul avea toate acareturile trebuitoare: curte de
păsări, [...]. Un grajd de cai [...]. O magazie imensă, atelier de fierărie úi
tâmplărie, remiză pentru batoză úi tractor, chelărie, în colĠul îndepărtat o
cocină modernă cimentată, cu incintă betonată, toate clădirile în interiorul
gardului, cuprindeau în mijloc curtea” pentru ca în afara gardului erau:
„un grajd de vaci, un pătul, o fântână (în afara celor două din interiorul
grădinii úi de lângă bucătărie). Tot în afara incintei, grajdul de vară cu
Ġarc úi umbrar pentru vite úi umbrar separat pentru cai. Iar úi mai la
distanĠă, stâna”2.
Această preocupare privind creúterea animalelor de fapt era o adevărată pasiune pentru familie: „oile erau slăbiciunea lui nenea Gogo
(Anghel), vacile úi bivoliĠele a lui tanti Tansi (Ortansa), care supraveghea
uneori mulsul, totdeauna trecerea laptelui prin selector. Dar laptele
proaspăt úi nefiert de acolo făcea o spumă apetisantă úi noi copii aveam,
când veneam de la oficiul unde era selectorul, mustăĠi albe”3.
Bucătăria conacului se afla alături de conac úi avea prevăzute odăi
pentru personalul casei. Alături de bucătărie se afla o fântâna, ghieĠăria úi
grădina de zarzavaturi. Aici era locul unde se pregătea cele trei mese de
peste zi úi totodată dulceĠile, úerbetul, conservele pentru iarnă. Materia
primă necesară bucătăriei provenea din exploatarea moúiei. Persoana
desemnată să fie responsabilă cu prepararea hranei era bucătăreasa, care
provenea în special din Ungaria, Germania sau din zonele săseúti úi se
pricepea de minune la mâncărurile tradiĠionale româneúti4.
Înainte de angajare, Ortansa Stavrescu, stătea de vorbă cu viitoarea
bucătăreasă úi impunea reĠetele păstrate de la mama ei Teodosia Noica,
cu predilecĠie reĠetele de prăjituri de care familia era foarte mândră.
1
2
3
4

Constantin Ottescu, În galop de cai prin ani, Editura Istros, Brăila, 2008, p.39,
Ibidem,
Ibidem, f.40,
Interviu cu doamna Sanda Stavrescu, fiica Ortansei úi a lui Anghel Stavrescu.
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Bucătăreasa era supravegheată de stăpâna casei, Ortansa, úi care: „bună
gospodină, ca úi mama sa, organiza, cu prilejul sărbătorilor sau aniversărilor, mese úi reuniuni de familie”1.
Sărbătorile cele mai importante care făceau parte din calendarul
familiei sau cele religioase erau trăite cu maximă intensitate, copii de
atunci scriind acum la senectute pagini frumoase despre acestea.
Crăciunul era un astfel de moment magic. Nicolae ùt. Noica rememora acele clipe cu o mare nostalgie „datinile sărbătorilor de iarnă erau
urmărite cu fascinaĠie de toĠi, petrecerile începeau de Crăciun úi se
terminau după Sfântul Ioan, când fiecare pleca la treburile lui”2. Masa era
cea care dădea bucurii oaspeĠilor úi îi încânta în aúa măsură încât aduceau
osanale felurilor de mâncare oferite de gazdă. Cu această ocazie îi este
adresată „Oda culinară porcină” doamnei Ortansa Noica-Stavrescu de
către cumnatul acesteia profesorul Nicolae Ottescu.
Poezia redă cu acurateĠe felurile de mâncare servite úi modul de
preparare la „dejunul” de Crăciun, numit astfel pentru a rima: leber, tobă,
catalboú, sarmale, la care comeseanul nu va avea de adăugat decât lipsa
baclavalelor. Felurile de mâncare sunt comparate cu muzica clasică prin
rafinament úi savoare:
– lebărul „e o poemă ...cu ficat” úi „e delicat ca o sonată de Mozart,
Mendelsohn sau Weber”;
– toba „un poem simfonic mai complicat dar unitar”;
– catalboúul „e dialectic!, e o întreagă sindrofie”;
– sarmale „úi pentru asemenea sarmale/ Bicarbonat, recunoútiinĠă,
cu ode, imnuri, osanale!”3.
Deúi, alimentaĠia de la conac, după cum vedem, era una tradiĠională,
arta preparării mâncărurilor úi abundenĠa făcea diferenĠa dintre masa unui
sătean úi masa unui moúier.
Atmosfera meselor era dată de frumoasele feĠe de masă: „faĠă de
masă de olandă lungă de 4 m cu iniĠialele mamei T.N. úi cu 18 úerveĠele”,
„o faĠă de masă cu dantelă croúetată, de mama, úi cu broderie”, „o faĠă de
masă de damasc de 12 persoane cu violete úi cu 12 úerveĠele”, „o faĠă de
masă galbenă de 4 m cu carouri cu úabace” etc4. Tacâmurile erau úi ele
importante úi foarte diversificate: „o farfurie de argint adâncă pentru
1
2
3
4

Nicolae ùt. Noica, Op. Cit, p.84,
Ibidem, f.148,
Redăm în anexă întregul poem.
Inventar realizat de Sanda Stavrescu cu obiectele păstrate de la Ortansa Noica-Stavrescu
(n.mama ei).
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legume-oferită de bunica (n. Maria Noica)1, o tavă mare de dulceaĠă
ovală, argintată-dota bunicii, diverse platori rotunde, lunguieĠe, de peúte
úi toată argintăria marca Lancel formată din: 24 linguri mari, 24 linguriĠe
mici, 24 furculiĠe mari, 24 furculiĠe mici, 24 cuĠite mari, 24 cuĠite mici,
12 tacâmuri de peúte” etc. Toate erau din argint úi lucrate după stilul
„italienesc”, englezesc sau chiar întâlnim „un vas persan albastru cu
dungi stacojii”. Acestă veselă era păstrată în familie pe filieră feminină
alături de broúa cu diamante în formă pătrată cu smaralde „primită de la
mama mamii”2, ceasul de aur úi butonii de aur.
Cazul specificat mai sus prezintă trei generaĠii care au păstrat
inventarul de bucătărie: Maria Iacovache Noica- Ortansa căsătorită
Stavrescu ajungând până azi în posesia doamnei Sanda Stavrescu.
Multe din ele după cum se va vedea au fost ridicate de autorităĠile
comuniste úi confiscate, proprietarii pierzându-le pentru totdeauna.
Tabietul servirii dulceĠii úi a apei reci pe timp de vară la conac se va
păstra de-a lungul timpului impresionând „armatele eliberatoare” venite
după 23 august 1944, prin frumuseĠea úi delicateĠea lor.
La conacul Cioroaica, după întoarcerea armelor, au venit soldaĠii
ruúi, căutând să jefuiască tot ce găseau, printre aceútia au venit úi ofiĠeri,
având o comportare civilizată, dintre care: „úeful lor s-a vădit un om
subĠite, vorbea franĠuzeúte. Au ieúit din ascunzători úi cucoanele úi l-au
invitat pe terasa-cerdac. S-a adus dulceaĠa úi apa rece. În atmosfera aceea
liniútită, pe teresa cu muúcate úi trandafiri agăĠători, cu dale curate, pereĠi
albi úi priveliútea grădinii îngrijite, rusul savura momentul.
ùi pe urmă a început să spună ce e úi la ei, pe etape, ce se va
întâmpla úi la noi.
Era úi la noi ca la dvs. Pe urmă încet totul s-a stricat. Ceea ce te
frapează este că brusc te întâmpină o altă priveliúte. Brusc altă lume, de
curăĠenie, de verdeaĠă, de oameni care forfotesc, fiecare cu treba lui, de
apă curentă, de baie úi de closet cu apă, cu duú. Totul brusc, în mijlocul
câmpului. Este prea frumos! Prea bine! Nu va rămâne, nu poate rămâne
aúa. O să fie ca la noi, acum. SunteĠi prea aproape ca să fie altfel. Totul,
tot ce e aici o să dispară úi câmpul arid din prejmă o să crească peste oaza
asta minunată. ùi rusul a început, încet, să ne povestească viitorul. Pe

1
2

Ibidem,
Teodosia Noica dăruia fiicei Ortansa Stavrescu.
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etape, tot ce urma să se întâmple úi s-a întâmplat. Sistemul cotelor,
colectivizarea, trimiterea moúierilor în închisori, stabilizările, tot!”1.
Venirea comuniútilor la conducerea României a dus la dispariĠia
moúierimii prin aplicarea decretului 83/1949, care se vroia o continuare a
aplicării reformei agrare din 23 martie 1945. Prin aplicarea lui persoanele, găsite la conace în noaptea de 2/3 martie 1949, au fost ridicate primind domiciliul obligatoriu iar tot avutul aflat la conace a fost confiscat.
Cu această ocazie sunt trecuĠi proprietarii úi persoanele angajate, iar
totodată au fost inventariate toate bunurile lor. Pentru prima dată documentele atestă personalul aflat la conac, salariile primite úi un inventar
detaliat a ceea ce putea cuprinde o gospodărie deĠinută de moúieri. Din
ele putem să ne facem o imagine a inventarului bucătăriei: veselă úi
alimente.
În procesul de preluare a conacului din comuna Schitu-Poenari,
judeĠul Teleorman, al proprietarilor Mircea úi ùtefan Noica se află trecută
făcând parte din personal úi bucătăreasa Rada Boja cu următoarele
semnalmente: „locul de provenienĠă-ùoimu, Teleorman, de 40 de ani, nu
útie carte, necăsătorită, fără copii, nu face úi nu a făcut politică, vechimea
în muncă de un an iar salariul lunar de 3 000 lei2.
Din tabelul privind produsele agricole reiese cămara existentă la
conac în martie 1949, cu menĠiunea: cantităĠile produselor găsite erau
mult diminuate de iarna care trecuse cât úi faptul că materia primă necesară bucătăriei se afla în cantităĠi mari. Redăm în continuare inventarul
cămării conacului Cioroaica a familiei Stavrescu aúa cum a fost el
elaborat de administratorii numiĠi de autorităĠile comuniste: 3 borcane de
compot de prune, 125 litri de ulei de floarea soarelui, 8 kg marmeladă de
struguri, 17 kg conserve de mazăre úi vinete, 56 de sticle de bulion, 4 kg
ceară de albine, 172 kg de miere, 1,500 kg lână fire, 10 kg brânză de
vacă, 5 kg zahăr tos, 2 kg dulceaĠă, 5 kg untură de porc, 50 kg varză
murată, 10 kg murături, 30 kg săpun rufe Ġărănesc, 6 kg bumbac fire, 50
kg sare măcinată, 50 kg sare bolovan, 1 kg de cafea3.
Din inventarul de obiecte găsite la conac selectăm doar obiectele de
inventar casnic: 72 păhărele mici diferite, 57 farfurii sticlă diferite mărimi
úi forme, 5 căni mari de marmură, 38 de căni mici, 7 căni de sticlă de
1
2
3

Constantin Ottescu, Op. Cit, p.105-106,
Serviciul JudeĠean Teleorman al Arhivelor NaĠionale, fond Prefectura judeĠului Teleorman, ds
103/1949, f. 2,
Ibidem, f.17,
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diferite mărimi úi forme, 15 ceainice de diferite mărimi úi forme, 11 solniĠe diferite, 8 scrumiere, 20 suporturi pentru tacâmuri, 32 sticle diferite,
9 vase pentru flori, 3 untiere, 18 ceúti diverse, 6 castroane sticlă, 30 tăvi
diferite, 20 borcane sticlă diferite mărimi, 8 fructiere diferite, 5 farfurii
fantezie, 10 ciocănele servit Ġuica, 1 aparat de bucătărie incomplet, 1 lampă de bucătărie, 2 răúniĠe de cafea, 2 piuliĠe zahăr, 1 oteĠieră, 2 strecurătoare ceai, 2 maúini de gătit, 2 maúini de tocan carne, 3 tigăi diferite, 100
bucăĠi veselă diferită de argint 8 600 kg, 1 putină pentru varză cu o capaciate de 40 dcl, 2 putini pentru murături cu o capaciate de 50 dcl, 1 putină
pentru murături cu o capaciatate de 40 dcl etc1.
Acestea sunt obiectele de bucătărie ridicate de delegaĠii comuniúti
sosiĠi de la conac. Alături de acestea mai figurează úi multe alte obicte de
la haine, patefoane, bijuterii până la perdele úi covoare. Ele au luat
drumul consignaĠiilor fiind vândute, sau au mobilat úi dotat noile instituĠii
ale statului comunist de la ateliere de muncitori, birouri de activiúti,
cantine de elevi etc.

Alimentaµia de la ora·: Bucure·ti – 1930
Acest lucru îl regăsim citind „CoúniĠa zilnică a familiei Mavrianopol-Stavrescu pe anul 1930”2, un registru pe lunile ianuarie-noiembrie,
privind cheltuielile cu hrana úi lefurile bucătăresei, menajerei úi omului
de serviciu. Hrana cumpărată era pentru fiicele lui Paraschiv Noica:
Viorica, căsătorită Mavrianopol úi Ortansa, căsătorită Stavrescu având
fiecare câte un copil: ùerban úi respectiv Smaranda. Ele locuiau în
Bucureúti pe strada ùtefan cel Mare, numărul 19.
Parcurgând cheltuielile cu hrana zilnică remarcăm diversitatea produselor cumpărate, cât úi o mare abundenĠă la unele alimente:
– peúte: útiucă, úalău, scrumbie, heringi, raci, úi de foarte multe ori
icre;
– carne: úuncă de copii, pastramă, mezeluri, muúchi, cotlete, cârnaĠi,
pui, slănină, curcani, úi de multe ori exista specificarea „băcănie”
cu sumele aferente (800 lei, 620 lei, 490 lei, 350 lei).

1
2

Ibidem, f.18-19,
Documentul mi-a fost donat de către doamna Sanda Stavrescu úi este un carneĠel de cheltuieli
zilnice, pe care îl redăm sintetic mai jos urmărind lunile úi notând în paranteze de câte ori apar
produsele cumpărate.
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Produsele lactate sunt puĠine úi sporadice, cel mai des achiziĠionat
este untul. Sunt luni în care nu vedem ca familia să cumpere lapte, iaurt,
brânză, pentru că le primeau de la conac.
Legumele úi fructele româneúti erau cu precădere de sezon: castraveĠi, roúii, mazăre, ardei, fasole verde, mult mau puĠin cartofi úi cireúe,
căpúuni, viúini, caise, piersici, struguri, mere, smochine; nelipsind fructele exotice ca banane, portocale, lămâi în fiecare lună, chiar úi atunci
când fructele de sezon erau din abundenĠă.
Cafeaua era ceva uzual úi se cumpăra în cantitate mare, de exemplu,
în luna noiembrie vedem că s-a cumpărat o singură dată de 210 lei, în
schimb mult mai puĠin se consuma ceaiul. Mirodeniile lipsesc aproape cu
desăvârúire, piperul fiind singura mirodenie menĠionată în caietul de
cheltuieli.
Cele mai mari cheltuieli sunt legate de:
– prepararea dulceĠii de trandafir în luna iunie, de zece ori găsim că
s-a mers la piaĠă, la fel úi pentru luna iulie s-a cheltuit 140 de lei
cu cumpărarea aceluiaú produs, a dulceĠii de piersici în luna
septembrie etc;
– prepararea de murături duce la cumpărarea de legume în luna
august, în valoare de 500 lei, úi pentru zarzavatul de iarnă în luna
noiembrie se cumpără de cinci ori legume.
Există în jurnalul de cheltuieli o pagină folosită pe post de bileĠel,
între Ortansa úi soĠ, legată de lipsa banilor:
„Anghel dragă,
Am terminat banii pe iunie dând 300 lei pentru dulceĠuri, am pus
bani pentru hrana servitorilor pentru duminică seara. Lefurile le vei pune
tu când vii că nu prea avem bani noi”1.
Bucătăreasa este o persoană tare importantă úi este nominalizată cu
leafa aferentă fiecărei luni: 4 zile pe luna ianuarie cu 188 lei „leafa
bucătăresei Mărioara” úi pe 11-31 ianuarie cu 800 lei, iar pe celelalte luni
leafa întreagă era de 1.200 lei. Singura diferenĠă pe un an este numele: la
începutul anului pe bucătăreasă o chema Mărioara, pentru ca la sfârúitul
aceluiaú an să întâlnim un alt nume tot cu rezonanĠă românească
Paraschiva.
Cheltuielile erau mari pentru cele două familii úi anume: 20.110 lei
pe luna ianuarie, 18.673 lei pe luna februarie, 22.350 lei pe luna aprilie,
17.583 lei pe luna mai, 21.456 lei pe luna iunie, 10.263 lei pe luna iulie,
1

Vezi coúniĠa zilnică a familiei Stavrescu-Mavrianopol,

271

9.930 lei pe luna august, 22.995 lei pe luna septembrie, 20.577 lei pe luna
octombrie, 19.204 lei pe luna noiembrie.
Alături de cheltuielile cu hrana úi personalul se întâlnesc úi cele
legate de cumpărarea de veselă úi instrumente de bucătărie:
– ceúti, cuĠite, linguri sunt cumpărate în luna ianuarie cu suma de
180 lei;
– cuĠit, linguri sunt cumpărate în luna februarie cu suma de 143 lei;
– sticlărie, farfurii sunt cumpărate în luna septembrie cu suma de
550 lei;
– cratiĠă, ibric cu suma de 236 în luna noiembrie úi totodată
„diverse bucătărie” cu suma de 76 lei.
Redăm mai jos într-un mod sintetic produsele alimentare cumpărate,
frecvenĠa cu care ele apar úi uneori atunci când sunt mari, sumele.
Pentru luna ianuarie:
1. carne: úuncă (de 9 ori cumpărată în zile diferite), slănină,
cremwuúti, cârnaĠi, carne úi băcănie (trecut în registru cu suma de 350
lei);
2. produse lactate: unt (8 ori), brânzeturi (2), lapte (3), caúcaval (2),
iaurt;
3. peúte: icre (3), peúte (2), scrumbii;
4. produse de panificaĠie úi de cofetărie: covrigi, pâine, cofetărie,
pesmet,
5. fructe úi legume: fructe (194 lei), bame, fasole verde, banane,
migdale, lămâie, portocale (2);
6. băuturi: vin, sifon (4), lichior, rom, apă;
7. cafea de două ori, ceai;
8. materii prime: zahăr (6); untdelemn, muútar.
Luna februarie:
1. carne: cremwuúti;
2. produse lactate: unt (3), iaurt (3), smântână, brânzeturi;
3. peúte: peúte, heringi, icre, útiucă, úalău;
4. produse de panificaĠie úi de cofetărie: -nimic;
5. fructe úi legume: lămâie, portocale (3), banane, fructe, mere (2),
arpagic;
6. băuturi: sifoane (3), rom (2);
7. cafea: cafea (2), ciocolată (2), ceai;
8. materii prime: făină, zahăr (2), pesmet (3).
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Luna aprilie:
1. carne: băcănie (2 ori cu câte 212 lei úi respectiv 460 lei), úuncă,
mezeluri;
2. produse lactate: unt (3), ouă;
3. peúte: icre (3), peúte (2);
4. produse de panificaĠie úi de cofetărie: pateuri, pâni, prăjituri,
halva;
5. fructe úi legume: cartofi (3), zarzavat (2), mazăre, ceapă, portocale
(5), banane, mere, trandafiri de dulceaĠă;
6. băuturi: sifoane (2), rom, ghiaĠă (2);
7. cafea: cafea (3);
8. materii prime: untdelemn (2), zahăr (2).
Luna mai:
1. carne: băcănie (de 2 ori – 200 lei úi respectiv 300 lei), fripturi,
úuncă, carne;
2. produse lactate: lapte (2), unt (4), smântână;
3. peúte:-nimic;
4. produse de panificaĠie úi de cofetărie: piúcoturi, macaroane;
5. fructe úi legume: zarzavaturi (3), cartofi, castraveĠi (3), alune,
lămâi, banane, portocale;
6. băuturi: ghiaĠă (4), sifon;
7. cafea: cafea (2),ceai;
8. materii prime: oĠet, zahăr (2), untdelemn (2), orez, piper.
Luna iunie:
1. carne: úuncă (4), pui (5), fripturi, pastramă, carne, cotlete,
mezeluri;
2. produse lactate: caúcaval, lapte (425lei);
3. peúte: peúte (2);
4. produse de panificaĠie úi de cofetărie: prăjituri (de 4 ori cu sume
de: 50, 48, 140, 139);
5. fructe úi legume: cireúe (4), căpúuni, fructe, trandafiri de dulceaĠă
(10), fructe (2), ardei (2), roúii (5), zarzavat, morcovi, cartofi;
6. băuturi: rom (2), vin;
7. cafea:-nimic;
8. materii prime: zahăr (2), untdelemn.
Luna iulie:
1. carne: pui (3), băcănie (620lei), úuncă;
2. produse lactate: unt (4), brânzeturi, lapte;
3. peúte: peúte (3);
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4. produse de panificaĠie úi de cofetărie: prăjituri (2), pâine (2),
cornuri;
5. fructe úi legume: roúii (4), ardei, zarzavat, viúini (2), caise (3),
trandafiri de dulceaĠă (140 lei);
6. băuturi: ghiaĠă (2), sifoane (2);
7. cafea: cafea (2);
8. materii prime: orez, untdelemn, zahăr.
Luna 15-31 august:
1. carne: pui (2), mezeluri;
2. produse lactate: -nimic;
3. peúte: -nimic;
4. produse de panificaĠie úi de cofetărie: -nimic;
5. fructe úi legume: pepeni (2), fructe de dulceaĠă (200 lei), măsline,
legume de murături (500 lei);
6. băuturi: ghiaĠă (3);
7. cafea:-nimic
8. materii prime: untdelemn, oĠet.
Luna septembrie:
1. carne: mezeluri (2), úuncă, băcănie (800 lei);
2. produse lactate: caúcaval (2);
3. peúte: peúte (2);
4. produse de panificaĠie úi de cofetărie: prăjituri;
5. fructe úi legume: struguri, piersici de dulceaĠă (3), mere, prune,
pere, lâmâi,ardei;
6. băuturi: apă, ghiaĠă, vin, rom;
7. cafea:-nimic;
8. materii prime: zahăr (29), vanilie, muútar.
Luna octombrie:
1. carne: úuncă, cârnaĠi, pui, úuncă de copii,băcănie (490 lei)
2. produse lactate: sweizer;
3. peúte: peúte (2), raci;
4. produse de panificaĠie úi de cofetărie: prăjituri;
5. fructe úi legume: lămâi (5), struguri (4), mere (2), smochine,
fructe (2), fasole verde;
6. băuturi: sifoane, ghiaĠă, vin (2), vin englezesc, rom (2);
7. cafea: cafea (3);
8. materii prime: orez, zahăr (2), untdelemn, sare, pesmeĠi (2).
Luna noiembrie:
1. carne: úuncă (3), slănină (2), muúchi (2), cotlete, curcani, carne;
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2. produse lactate: brânză (3), unt (3), parmezan, caúcaval;
3. peúte: icre (2), peúte, scrumbii;
4. produse de panificaĠie úi de cofetărie: prăjituri (82), cozonac,
cornuri cu nuci;
5. fructe úi legume: mere (5), banane, fructe, lămâi, smochine,
măsline, roúii, morcovi, cartofi, varză, zarzavat de iarnă (5);
6. băuturi: ghiaĠă, rom (2), vin (2), Ġuică;
7. cafea: cafea (de două ori însumând 210 lei), ceai;
8. materii prime: zahăr cubic, zahăr (de două ori însumând 155 lei),
untdelemn, ulei (3), piper, untură.

Mo·tenirea culinar³ actual³ a familiei Noica
Alături de fotografii, documente, există păstrate cu sfiinĠenie úi
obiecte din bucătăria familia Noica. Redăm lista cu dota fiicei lui
Paraschiv úi Teodosia Noica úi anume Viorica căsătorită Mavrianopol, cu
menĠiunea „oferite de bunica”, úi anume de Maria Iacovache Noica1:
– 1 serviciu de cristal compus din 2 farfurii mari rotunde úi 12
farfurii mici úi 2 căni de cristal pentru vin;
– 1 serviciu de masă ivoriu cu dungă de argint complet pentru 12
persoane;
– 1 serviciu de masă cu flori galbene cu negru úi un serviciu cu roze
Rosenthal;
– 2 căni de argint;
– 1 farfurie adâncă de argint pentru legume;
– 3 platouri Christophle cu funduliĠe;
– 1 platou peúte;
– 1 platou rotund;
– 2 talere mici;
– 1 tavă pentru sosuri;
– 1 taviĠă lunguiaĠă;
– 1 tavă mare de dulceaĠă ovală argintată;
– 1 cupă mare de argint lucrată în stil italienesc;
Argintărie „marca Lancel”:
– 24 cuĠite mari, 24 cuĠite mici, 24 furculiĠe mari, 12 tacâmuri de
peúte, 12 linguri mari, 12 linguri mici, 24 linguriĠe úi toate piesele
de seamă.
1

Date extrase din inventarul doamnei Sanda Stavrescu donate autoarei în anul 2009.
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Din cele redate mai sus reiese faptul că hrana în familia Noica era o
mare plăcere a vieĠii, alături de bucuria, pe care o simĠeau, atunci când se
aflau sub acelaú acoperiú mai multe generaĠii de noiculeúti.
Totul se desfăúura după un ritual binecunoscut de toĠi comesenii.
ImportanĠa acordată preparării diferitelor feluri de mâncare úi de dulciuri
se îmbina în mod perfect úi cu ambianĠa: de la feĠe de masă frumos
brodate, tacâmuri de argint până la cerdacul plin de muúcate úi trandafiri
agăĠători.
Se aloca atât la conac cât úi la oraú sume importante pentru personalul bucătăriei, alimente, veselă etc. Documentele lăsate de membrii
familiei lasă să se vadă acest lucru dar úi atestă faptul că în spaĠiu privat,
familia Noica acorda o atentie deosebita hranei úi totodată útia să elogieze
în versuri calităĠile gazdei.
Încheiem remarcând adevărul spuselor lui Nicolae ùt. Noica: „o caracteristică dominantă a Noicilor era spiritul gospodăresc căreia îi consacră
toată forĠa lor vitală” fiind: „oameni harnici úi cinstiĠi”1.

Anexele
ODĂ CULINARĂ PORCINĂ
D-nei. Ortansa Stavrescu
M'a îndemnat aseară Muza să-Ġi scriu de ziua de Crăciun
ùi-atunci am socotit că poate, reevocând al tău dejun,
ùi începând cu „leber”, tobă, cu caltaboúi úi cu sarmale,
Să izbutesc s'ajung în versuri, la înălĠimea mesei tale...
Nu-mi pot imagina un „leber” mai moale úi mai parfumat!
E o minune culinară! E o poemă... cu ficat
E delicat ca o sonată de Mozart, Mendelsohn sau Weber,
E artă – artă cu tendinĠă – realizată într'un leber...
Iar toba-i un poem simfonic, mai complicat dar unitar
Cu sgârciuri, cu rinichi úi sânge, împreunate lapidar.
Ai izbutit să faci din tobă un mozaic, un colectiv,
Ce depăúeúte în savoare orice cuvânt superlativ!...
Dar caltaboúul!, e dialectic!, e o întreagă sindrofie
Priveúte-l numai cum arată, cum stă grăsun în farfurie
Cum te momeúte, cum te 'ntreabă... dar nu, să nu filozofez
1

Nicolae ùt. Noica, Op. Cit, p.173-174,
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Nu vreau să útiu ce-a fost într'însul, acuma văd că e orez!
ùi-apoi sarmalele!... sarmaua, dar e ceva definitiv!
E ne'ntrecută, fără seamăn úi fără... tubul digestiv!
O!, le revăd ca pe-o ispită! ùi pentru-asemenea sarmale
Bicarbonat, recunoútinĠă, cu ode, imnuri, osanale!
ùi dacă la sfârúitul mesei ne mai dădeai úi baclava,
Eu cred c'aú fi murit pe scaun úi îngropat cu oda ta.
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Paraschiv I. Noica (1873-1936), soĠia Teodosia
cu fiicele Maria úi Ortansa

Anghel úi Ortansa cu cei doi copii Sanda úi Andrei
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Sanda Stavrescu, copil, la conacul de la Frăsinet, judeĠul Teleorman

Conacul Cioroaica – comuna Lăceni, judeĠul Teleorman.

Casa familiei Ortansa úi Anghel Stavrescu din Bucureúti

Pagini din coúniĠa zilnică a cuplului Mavrianopol-Stavrescu
pe anul 1930
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Pagini din coúniĠa zilnică a cuplului Mavrianopol-Stavrescu
pe anul 1930
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Merindarul, textil³ utilitar³ ·i decorativ³
Izdrailă VASILICA1

The „Merindar” a Decorative Household Textile
Abstract
„Merindar” is the folk term used for a special piece of cloth that helps to
preserve cold food. „Merinde” is the folk term used for cold food eaten by
someone who works in the fields. The term has its origin in Latin „merenda”.
These „merindare" were selected from the ASTRA Museum collections to
emphasize the special characteristics of these traditional textiles, such as
weaving and embroidery techniques, materials, colour combinations, patterns,
ornaments, etc. Ethnographic investigations confirmed that these traditional
textiles are more than simple household items because they also have aesthetic
qualities. Their aesthetic qualities reflect specific local and regional features..
As a household textile the „merindar” is regarded as a part of Romania's
national folk culture.
Key words: „merindar”, texture, traditional

Introducere
„Merindar” este una din denumirile date de oamenii din popor útergarului destinat protejării hranei. Denumirea derivă din latinescul
„merenda”, prin care se înĠelege alimentul, hrana, mâncarea (rece) pe care
o ia cineva când pleacă la drum sau la lucru (DEX”98). Alte denumiri
date unui astfel de útergar sunt: merindeaĠă, útergar sau cârpă de merinde,
chindeu, úervet, păstură ori cârpă de bucate, útergură, etc. ğesut în gospodărie úi dimensionat de obicei din Ġesere, decorat în război sau ulterior
prin brodare, acest útergar de mici dimensiuni, acoperea vasele în care se
păstra hrana, era pus pe coúul de bucate sau era folosit ca faĠă de masă
înafara casei.
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După Tancred BănăĠeanu „útergarul este obiectul cu cea mai variată
plurifuncĠionalitate din inventarul obiectelor aparĠinând patrimoniului
culturii noastre populare”. Dintre Ġesăturile de pânză, útergarele prezintă o
funcĠionalitate multiplă: utilitară, decorativă, ceremonială úi rituală, fiind
în acelaúi timp marcă zonală úi etnică.1
În Transilvania unde útergarul era piesa de rezistenĠă în organizarea
interiorului tradiĠional ce îmbrăca casa, s-a folosit úi denumirea de chindeu, chindeuĠ sau útergărel (de colĠ, de cui, de ulcioare, de perete, de
icoană, de culme sau rudă, etc.). Ca piesă strict utilitară în gospodărie, se
întâlnesc denumiri ca útergar, útergură sau útergătoare de mâini, de faĠă,
de vase, de ochi sau prosop (denumire mai nouă). Ca útergar de socru
mic, útergar de cap, útergărel de copil, păstură de mână, útergură sau útergar de mort, regăsim útergarul care intră în componenĠa portului popular
sau este integrat unor parctici ori obiceiuri.2
Din cele peste 2000 de útergare din colecĠiile Muzeului „Astra”,
puĠine sunt cele cu denumirea de merindar, merindeaĠă, sau cârpă ori
chindeu de bucate. Celelalte útergare folosite cu siguranĠă úi la protejarea
alimentelor au fost înregistrate cu denumirea generică de útergar, urmată
sau nu de cuvântul care indică rolul îndeplinit în cultura populară.
Piesele care prin denumirea muzeală ne sugerează atributul, de a fi
fost aúezate în vecinătatea hranei, au fost extrase din colecĠie pentru a
evidenĠia caracteristici proprii de material, tehnică, decoraĠie. SelecĠia
ilustrativă (Fig. 1-10) ne situează pe o arie geografică restrânsă a Transilvaniei, cu exemple particulare din Mărginimea Sibiului. Se útie însă că
útergarul, cu toate funcĠiile lui úi în particular merindarul, se întâlneúte în
orice gospodărie din toate zonele Ġării, uneori altfel botezat.
Merindarele sunt româneúti (Fig. 1-8) úi săseúti (Fig. 9, 10), cele
româneúti fiind Ġesute úi decorate în război, iar cele săseúti fiind decorate
prin brodare. Piesele nu sunt mai vechi de secolul al XIX-lea, cele săseúti
fiind datate în primul pătrar al secolului al XX-lea.
Dacă vom coborâ puĠin pe treptele istoriei, útergarul, ca piesă pentru
diferite trebuinĠe gospodăreúti, respectiv úervetul este menĠionat în foaia
de zestre a unei domniĠe moldovene din anul 1587, pe lângă alte obiecte.
Mai târziu în 1765 într-o altă foaie de zestre sunt pomenite „40 de
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úărvete”, iar în 1796 un braúovean dăruieúte fiicei sale, alături de alte
lucruri, 6 útergare úi 12 úervete.3

Format, dimensiuni
ProporĠiile merindarului se înscriu în formatul dreptunghiular cu un
raport mic între lungime-lăĠime, adaptat de altfel funcĠiei lui. Spre
deosebire de alte útergare care îmbracă locuinĠa, cu dimensiuni variind
între 30cm úi 3m, merindarul nu depăúeúte de obicei 60-80cm.
Făcând apel la aprecierile oamenilor de cultură care au elogiat arta
populară, ar fi suficient să se amintească ceea ce menĠiona Nicolae
Dunăre: «Farmecul formei se degajă din toate creaĠiile [artistice] plastice.
Această formă bună derivă din armonizarea proporĠiilor din echilibrarea
raporturilor dimensionale úi constituie o dovadă a dezvoltării simĠului
plastic al creatorilor populari, al meúterilor, al artizanilor etc.» 4

Material
Din analiza útergarelor cercetate se poate spune că arta Ġesutului
tradiĠional s-a bucurat din plin de ajutorul materialelor din vremurile mai
noi, respectiv a bumbacului, în locul cânepii úi inului. Atât urzeala cât úi
bătătura sunt din bumbac, fire albe în urzeală úi albe sau colorate în
băteală, cu mici adaosuri de material de altă natură la decor (lâniĠă
mătase, fire chimice).
Bumbacul care a început să pătrundă la noi pe la sfârúitul secolului
al XVIII-lea, fiind folosit la început la decorarea cu vergi colorate, a
ajuns să se răspândească la sfârúitul secolului al XIX-lea în toate satele
prin negustori care călătoreau úi-úi desfăceau produsele.5
În locul fibrelor extrase cu multă greutate din plantele autohtone
(cele de in úi cânepă, de diferite calităĠi în funcĠie de sezon úi lungimea
fibrei), au pătruns firele de bumbac (arniciul), albe ori vopsite. Prelucrat
simplu sau sub formă de fire răsucite, gata vopsit, bumbacul cumpărat, a
luat în stăpânire Ġesăturile de pânză, spre uúurinĠa Ġesătoarelor. Dacă întro primă fază bumbacul era folosit la útergare doar în bătătură úi numai în
registrele decorate – mijlocul fiind Ġesut cu cânepă –, spre sfârúitul
3
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veacului XIX, firul subĠire flexibil úi ieftin de bumbac, a fost folosit la
majoritatea textilelor de pânză (feĠe de pernă, feĠe de masă, útergare, foi
de culme, perdele, piese de port, etc.).

Tehnica de lucru
Tehnica de lucru cuprinde în mare două aspecte mai importante:
realizarea Ġesăturii propriu-zise folosită ca fond úi suport al decorului úi
ornamentarea ei, o dată cu Ġeserea sau ulterior prin brodare.6
Tehnica de decorare la útergarele mai vechi, a fost «alesul» în război
la români, pe când a saúilor a fost brodarea. Ulterior s-a răspândit tot mai
mult «năvăditul», sub influenĠa mijloacelor mecanizate cu care se lucra la
oraúe. Ca tehnici de alesătură, cele mai răspândite modalităĠi sunt: alesul
în «chilim», «printre fire» úi «peste fire».
Alesul Ġesăturilor este documentat din a doua jumătate a secolului al
XVIII-lea în Transilvania.7 Ornamentele alese pe Ġesăturile româneúti sunt
mai puĠin numeroase, iar stilizarea lor geometrică conferă decorului un
caracter unitar.
Prin brodare, operaĠie ulterioară Ġesutului, pe o pânză executată
mecanic, manual úi chiar parĠial ornamentată în război, saúii au realizat
decoruri bogate, în stil specific.
Decorarea prin brodare care, practic dă posibilităĠi nelimitate de
ornamentare, foloseúte în general compoziĠii tratate realist. La piesele
săseúti se adaugă de multe ori înscrisuri úi bine-venitele datări (anul
făuririi lui).
În majoritatea lor, merindarele, ca de altfel toate útergarele, cât úi
celelalte Ġesături din fibre vegetale, sunt Ġesute în două iĠe. ğeserea în
patru iĠe se întâlneúte la útergarele decorative foarte lungi pe suprafaĠa
dintre capetele alese, iar nevediturile (Ġesături în mai multe iĠe), apar întro formulă specifică în nordul Moldovei. Cele mai multe útergare úi
inclusiv merindare, sunt realizate în tehnici combinate, iar vărgile sunt
aproape întotdeauna combinaĠii de vărguĠe.
«Ridicăturile de spetează» (úir de boabe proeminente) sunt prezente
în general, ca elemente de legătură sau încadrare pentru a susĠine
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compoziĠia. ExcepĠie fac útergarele din Poiana Sibiului, unde alesul prin
«ridicări de spetează» capătă o ingenioasă realizare artistică.8 Toate
merindarele din această localitate, au ca tehnică de decorare combinaĠii
de ridicături de spetează însoĠite de vergi sibĠiri. (Fig.1-3)
Ornamentele policrome sunt dispuse în linie pe registrele principale,
fiind scoase în evidenĠă pe un fond monocrom (de obicei roúu).
Dominanta de bătătură a fondului este obĠinută din tehnică, firele bătelii
acoperind în totalitate firele urzelii. (Fig. 6)

Ornamentica
CompoziĠia decorativă a merindarului este de obicei cea cu câmp
central monocrom sau brăzdat de vergi subĠiri úi registre ornamentale
dezvoltate, concentrate la capete. În ornamentaĠia merindarului, ca de
altfel a tuturor útergarelor româneúti, compoziĠiile sunt supuse vârstelor,
dar prin combinaĠiile lor, nu seamănă una cu cealaltă, astfel încât fiecare
obiect este un unicat. Elementul decorativ la merindar este în primul rând
funcĠional (supus vederii), fiind distribuit de mai multe ori pe toată
suprafaĠa. (Fig.3) Ornamentele alese dispuse în úiruri, sunt de regulă
mărginite de suprafeĠe delimitate sau detaúate prin culoare de fondul alb
al pânzei. Câmpii ornamentali principali sunt dispuúi simetric spre capete,
părĠile cele mai vizibile. Valoarea decorativă a pânzei este sporită prin
aplicarea dantelei croúetate.
Alesul „peste fire” (Fig.8), atât cel „în degete” cât úi cel obĠinut cu
speteaza sau prin năvăditură este mai pronunĠat, mai intens colorat úi prin
aceasta mai bine conturat. Chiar dacă alesul în gen chilim (Fig. 7) nu se
evidenĠiază úi prin volum, friza compactă cu ornamente bine delimitate
cromatic crează o pată de culoare vie.
Spre deosebire de alesul descris mai sus, cu tuúe viguroase mai
apropiate gustului modern,9 alesul „printre fire” (considerat úi cel mai
vechi sistem de ornamentare), realizează ornamente discrete, mai
nuanĠate, culoarea ornamentelor fiind întrepătrunsă în culoarea de fond.
Tehnica a dat naútere unor compoziĠii ornamentale de mare rafinament úi
eleganĠă, prin crearea unui joc e forme transparente. (Fig. 6)
Cu o caracteristică particulară se evidenĠiază merindarul din Poiana
Sibiului, cu un repertoriu ornamental bazat doar pe învrâstare, într-o
8
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compoziĠie simetrică, dar cu un capăt tivit úi celălalt cu ciucuri – semn că
se punea úi pe culme.
Efectul decorativ al acestor Ġesături este realizat prin două soluĠii
compoziĠionale, care de altfel stau la baza Ġesăturilor etnografice: alternanĠa úi simetria. RepetiĠia este cel mai des întâlnită la foile de culme.
Decorul este format din motive adaptate uneori tematicii, dar úi tradiĠiei
locului.
Ca toate creaĠiile populare, úi merindarul era reprezentativ úi semnificativ pentru deĠinător. Mesajul simbolic conĠinut în textura pânzei avea
úi funcĠie comunicativă, transmiĠând în împrejurări deosebite cel puĠin
marcajul social.

Cromatica
Culorile de bază ale merindarului sunt cele vechi, puĠine la număr:
albul firesc al pânzei, negrul cafeniu sau negrul curat úi roúul întunecat.
Aceste vechi culori obĠinute odinioară din plante au fost păstrate în
proporĠiile lor „fireúti” úi după ce au pătruns coloranĠii chimici (sfârúitul
secolului XIX). Albastrul a venit mai târziu, o dată cu sineala sau
lulachiul, iar verdele din amestecul galben úi albastru. Piesele de pânză de
început de secol XIX, păstrează tricromia alb-roúu-albastru până când
negrul intens sintetizat de industrie a luat locul albastrului.
O dată cu dezvoltarea industriei chimice, lumea satului este tot mai
atrasă de tonurile vii a coloranĠilor pe bază de anilină. Coloritul devine
mai variat datorită firelor procurate din comerĠ, însă păstrează în mare
parte vechile proporĠii, roúul rămâmând culoarea dominantă. Amplificarea decorului duce implicit la evoluĠia cromaticii care face loc, discret,
tonurilor îndrăzneĠe.

Concluzii
ùtergarele au apărut din nevoia îndeplinirii unor necesităĠi gospodăreúti imediate, într-un anumit stadiu de dezvoltare a societăĠii, reprezentând deja un oarecare nivel de civilizaĠie. Cu timpul, útergarele depăúesc stadiul de piesă de uz curent, fiind folosite úi ca piese de îmbrăcăminte sau li se atribuie o serie de funcĠii de ordin ceremonial úi esteticodecorativ. În felul acesta un obiect necesar parcurge drumul predestinat,
util – frumos – ritual, devenind úi o marcă identitară a unui popor.
288

Uneori decorul unei piese utilitare creúte în importanĠă punând în
umbră însăúi funcĠionalitatea sa. Este úi cazul merindarului cu care se
acoperea coúul de bucate, care era astfel expus, supus aprecierii satului,
fiind úi un motiv de mândrie a gospodinei.
Chiar dacă merindarul are o precisă funcĠie utilitară, păstrează caracteristicile locale, zonale úi a influenĠelor ori modelor. Prin felul cum s-a
făurit de gospodina casei, de femei mai pricepute úi specializate în Ġesături care lucrau la comandă, de meúteri specializaĠi care lucrau cu mijloace semimecanice, útergarele au continuat tradiĠia, fiind găsite úi astăzi
în locuinĠele oamenilor.
Astăzi útergarele frumos decorate sunt frecvent folosite în împrejurări legate de alimente úi tradiĠie (restaurante, standuri comerciale, reclame, evenimente tradiĠionale, etc.). Iată cum un producător îúi justifică
alegerea reclamei: „Am ales simbolul stergarului romanesc drept semn
distinctiv pentru faina Grania pentru ca vrem sa păstrăm tradiĠia úi să
amintim tuturor gospodinelor de astăzi ca făina noastră este cea cu care
pot sa coacă aluaturi la fel de reuúite ca ale bunicilor lor.”
Sintetizând, se poate evoca ceea ce sublinia Nicolae Dunăre,
referitor la obiectele de artă populară: «… în fiecare caz, aspectul estetic
se subordonează celui practic, cele două prebleme (util úi estetic) fiind
nedespărĠite în contextul societăĠilor tradiĠionale.»
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Laptele ·i produsele lactate – perspectiv³
antropologic³
dr. Amalia PAVELESCU

Milk and Dairy Products

An Anthropological Perspective

The article focuses on the main concepts, theories, products, customs,
beliefs, language and poetry related to milk and dairy products, in traditional
mainly Romanian societies. Other points of view in different societies are also
presented. In recent decades, milk has begun not only to be praised, but also
disputed, since it has become a subject of controversy between allopathic and
alternative medical practitioners, and a forbidden food for some religious cults.
If animal milk is not used as a source of nutrition, it is substituted by other
substances, proving that milk represents an essential substance for human being.

Laptele, aliment, medicament úi temă de interes mitologic se bucură
în prezent, ca úi în trecut, de numeroase elogii, aduse de oameni simpli,
mandatari ai experienĠelor milenare, dar úi de oameni cu carte, înclinaĠi
spre cercetare (călători, medici, farmaciúti, chimiúti, etno-sociologi,
ingineri zootehniúti úi medici veterinari, la care adăugăm comercianĠi úi
industriaúi). Dar, laptele a început să fie nu doar elogiat, ci úi contestat,
fiind subiect de dispută, mai ales între practicanĠii medicinii alopate úi ai
celei alternative. Într-o asemenea paletă de interese úi controverse, e
firesc ca laptelui să i se acorde o atenĠie specială pe plan internaĠional úi
naĠional, din perspectivă comercială, industrială úi medicală.
În 2001 se înfiinĠează World Milk Day – Ziua Mondială a Laptelui,
la care România a aderat din 2009. TETRA PAK1, în parteneriat cu
APRIL2, a propus ziua de 20 iunie pentru celebrarea în Ġara noastră a Zilei
Mondiale a Laptelui. Începând cu anul 2000, anual, în úcoli, în ultima zi
1
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de miercuri din luna septembrie, 40 de Ġări din întreaga lume sărbătoresc
Ziua Mondială a Laptelui, multe dintre ele transformând acest eveniment
într-o sărbătoare naĠională. Din 2008, în România se desfăúoară INTERLACTA, o expo-conferinĠă internaĠională în industria laptelui. În Ġara
noastră, laptele a constituit subiect de interes major încă din 1937, când a
apărut Revista laptelui1, care avea ca obiectiv cercetarea útiinĠifică,
îndrumarea producĠiei, educaĠia consumatorilor úi promovarea laptelui úi
derivatelor sale.
Mentalitatea potrivit căreia consumul de lapte este un indiciu al unei
alimentaĠii sănătoase este încă actuală úi bine înrădăcinată. GuvernanĠii
de după 1989 au considerat necesar să introducă în úcoli programul
cornul úi laptele, sperând în acest fel la o bună imagine publică.
Laptele, element primordial, atât pentru regnul uman, respectiv
animalier, cât úi pentru cel vegetal, rămâne un subiect de cercetare úi
dezbatere, încă neepuizat.
Termenul lapte este prezentat în DA cu patru sensuri.
1. „lichid alb, opac, dulce la gust, secretat de tâĠele femeii úi de
ugerul animalelor mamifere de sex feminin; este primul aliment
complect cu care se hrăneúte omul după naútere úi animalul după
ce a fost fătat (cf. colastră)“, „din el se pregătesc multe lăptării
úi brânzeturi (cf. frupt) úi cu el se gătesc multe mâncări“.
Urmează apoi unele precizări: „Laptele se suge úi se mulge.
Avem lapte crud, lapte dulce; face smântână úi se numeúte mană.
Laptele zborúit este cel din care, vara, pe căldură, nu se alege
bine smântâna. Cu unii fermenĠi, laptele se serbezeúte, se covăseúte, se încheagă. Laptele (oilor, caprelor, vacilor) poate pieri,
poate seca, poate fugi“, dar úi „fura“ (DA).
Prin asocierea laptelui cu aceste verbe, specifice acĠiunii umane úi
naturii, înĠelegem calitatea specială a laptelui, care, în mentalitate
primitivă, poate acĠiona ca o fiinĠă, să piară, să fugă, dar úi să sece, cum
se întâmplă cu un alt element primordial, apa. Laptele se poate lua, fura,
prin acĠiunea unor duhuri necurate2. După fătare, laptele de vacă e mai
subĠire; la vaci mânzate e mai gros. CalităĠile diferite ale laptelui confirmă posibilităĠile extraordinare pe care le are această substanĠă ce apare
din fiinĠă, preia de la aceasta elemente hrănitoare, în funcĠie de posibilităĠile
1
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Revista úi-a încheiat activitatea în 1947
Cf. Gh. Pavelescu, Mana în folklorul românesc. ContribuĠii pentru cunoaúterea magicului, Tip.
Krafft &Drotleff, Sibiu, 1944, pp. 55-65
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„donatoarei“ úi le dăruieúte altei fiinĠe. Laptele mai poate suferi
transformări úi după ce a ieúit la lumină. El este constituit din substanĠe
ce-i conferă proprietăĠi benefice, în funcĠie de anumiĠi factori externi,
care-i pot modifica o parte din calităĠi. Aúa se explică existenĠa laptelui
„de putină“, care se prepară toamna, pentru iarnă.
2. Al doilea sens al termenului de lapte este „mulsoarea tuturor
oilor dintr-o turmă, sau a mai multor vaci“. (DA)
3. Al treilea sens, apărut prin analogie, este „suc, must, zeamă (de
obicei albă ca laptele), ce se găseúte în unele plante sau fructe“;
„sucul lăptos al plantelor care nu s-au copt încă.” (DA)
Din toate aceste definiĠii ale laptelui putem evidenĠia calităĠile esenĠiale ale acestuia: esenĠă, viaĠă, metamorfoză, valoare, aliment primordial.
Laptele animal a fost folosit pentru consumul uman în jurul anului
5.000 BC.
Cantitatea úi felul în care se prepară laptele, diferă foarte mult de
spaĠiul geografic. În China úi Japonia nu se consumă lapte. În alte regiuni,
se bea lapte în cantităĠi foarte mari. În sudul Africii, unde sunt mari cirezi
de vite, copiii beau lapte dulce, úi adulĠii acru1.
În stepa asiatică, se consumă kefir cumis, adică lapte înăcrit,
fermentat. Laptele stă într-o putină de piele úi trebuie să fie bătut înainte
de a fi băut. După ce se bea, se pune o altă cantitate de lapte, în aúa fel
încât burduful să fie totdeauna plin. Este băutura de toate zilele pentru
localnici. Sunt cazuri când se consumă 10-15 kg de kefir cumis de fiecare
persoană. Laptele acesta, mai ales în cantitate aúa de mare, nu-i inofensiv,
pentru că ajunge să aibă 2-6% alcool, fiind aproape o băutură alcoolică2.
CondiĠiile antropo-geografice milenare ale Ġării noastre au favorizat
consumul de lapte úi produsele acestuia. Nu cunoaútem încă o situaĠie
statistică a numărului de persoane din România care suferă de intoleranĠă
la lactoză, dar suntem convinúi că zestrea genetică a românilor a beneficiat
de ocupaĠia de păstori, timp de milenii, ceea ce presupune (deocamdată)
existenĠa unui număr mai mic de persoane cu insuficienĠă la lactoză, în
comparaĠie cu alte populaĠii (din China úi Japonia, de exemplu).
GeĠii au fost consideraĠi un popor mâncător de lapte. Columella îi
descrie pe geĠi ca fiind păstori nomazi, seminomazi sau transhumanĠi,
naĠiune necunoscătoare de grâne, ce trăieúte din turme de oi, din care
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S. MehedinĠi, Etnografie, Editura Terra, Focúani, 2006, p. 15-16
Ibidem
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cauză cei mai mulĠi din nomazi úi geĠi au fost numiĠi mâncători de lapte1.
Peste câteva sute de ani, despre aceiaúi locuitori ai înălĠimilor, în
Anonymi Geographi Descriptio, XL, se scrie „au în abundenĠă multă
brânză excelentă, lapte úi carne, mai presus de alte naĠii“2.
Dintre alimentele animale, laptele úi produsele sale erau încă din
acea epocă [sec XIII, XIV, epoca feudalismului agrar] una din principalele surse de nutriĠie. Fiertura de mei măcinat sau uruit, mămăliga,
păsatul, coleaúa erau mâncarea complementară de totdeauna a laptelui úi a
brânzeturilor. D. Cantemir scrie că mămăliga de mei care se mănâncă cu
lapte sau cu unt, este o mâncare „boierească“, pe care românul nu poate
să úi-o îngăduie zilnic3.
Niculae Bethlen, în legătură cu evenimentele de la 1662
menĠionează că „păstorii aceútia se întreĠin numai cu lapte úi oaie“4.
În general, în Ardeal, alimentaĠia a fost mult mai puĠin vegetariană,
laptele úi brânzeturile jucând un rol însemnat în specificul culinar. Chiar
úi în regiunile sărace ale Ardealului, anchetele făcute în această privinĠă,
în prima jumătate a secolului XX, arată cifre mult mai ridicate decât cele
din Vechiul Regat. Astfel, la Drăguú (Făgăraú), laptele úi derivatele lui
dădeau un 6,1 din totalul caloriilor, ceea ce reprezenta o medie de 215 gr.
de lapte pe zi, de locuitor. Într-o regiune săracă din MunĠii Apuseni,
Benetato arăta că laptele reprezintă 13, 56 din raĠia calorică, cam 351 gr
de lapte pe cap de adult, în 24 de ore. O raĠie destul de apropriată, 396 gr,
e găsită de I. Gomoiu pentru plasa Gilău – Cluj. Cu totul altele sunt
cifrele care arată consumul laptelui la Ġăranul din Vechiul Regat. Pentru
judeĠul Roman, Enescu úi Radenschi vorbesc de o cantitate medie de 100250 grame de familie pe zi, reprezentând pentru un individ cam 0,10 %
din valoarea calorică5.
Astăzi, românii consumă anual în jur de 37 litri de lapte pe cap de locui6
tor . Conform Euromonitor úi rapoartelor interne Tetra Pak, în Ġările Vest
europene, media consumului de lapte depăúind 60 litri per capita anual7.
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LXXII Columella sec. I a. Ch. apud. Dr. I. Claudian, AlimentaĠia poporului român în cadrul antropologiei úi istoriei economice, FundaĠia pentru Literatură úi artă „Regele Carol II“, 1939, p. 68
apud. Dr. I. Claudian, op. cit., p. 68
Dr. I. Claudian, op. cit. p. 84
T. Herseni, Forme străvechi de cultură poporană românească; Editura Dacia, Cluj Napoca,
1977, p. 203
Dr. I. Claudian, op. cit., pp. 126-127
http://www.tetrapak.com/ro/about_tetra_pak/press_room/news/Pages/TETRAPAKADUCEWORLD
MILKDAY%C3%8ENROM%C3%82NIA.aspx
Cătălina Siriteanu, Marketing & Product Management Director, Tetra Pak South Eastern Europe.
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Corespunzând prin origine úi valenĠe (nutritive úi simbolice)
produselor alimentare esenĠiale din alimentaĠie, laptele, alături de miere,
este considerat în antropologia modernă, nu doar un aliment primordial,
dar úi un arhetip alimentar, úi adăugăm noi, unul cultural.
Se spune că „orice băutură fericită e un lapte matern“ sau că laptele
e „primul substantiv bucal“. Pentru Bachlard, care citează din folclor,
„apele sunt mamele noastre.... ne împart laptele lor“1.
Imagini lactiforme se regăsesc în cultele primitive ale Marii ZeiĠe,
mai ales la statuetele paleolitice ai căror sâni hipertrofiaĠi sugerează belúugul alimentar. Genitrix face adeseori gestul de a arăta, a oferi úi a-úi stoarce
sânii. În multe situaĠii, Marea Mamă e polimastă, ca Diana din Efes.
În poezie, dar úi în mitologie, laptele, „primul substantiv bucal al
omului“, de aceea primordial, este frecvent asociat cu mierea, reprezentând unul din darurile preferate de Bona Dea. Această asociere a mierii cu
laptele nu trebuie să ne surprindă, în civilizaĠiile culegătorilor, mierea
fiind analogonul celui mai natural aliment, care e laptele matern. Iar dacă
laptele este „esenĠa însăúi a intimităĠii materne, mierea din scorbura
copacului, din sânul albinei sau al florii e deopotrivă“, cum se arată în
Upaniúada, simbolul miezului lucrurilor. Laptele úi mierea sunt dulceaĠa,
deliciile intimităĠii regăsite2.
Există o întreagă mitologie privind izvoarele de lapte úi miere,
specifice Paradisului, dar úi acestei lumi ce face posibilă fericirea deplină.
Folclorul din Mărginimea Sibiului ilustrează prin prezenĠa laptelui úi a oii
(care produce laptele), o lume ce sugerează abundenĠa úi fericirea deplină,
un rai pe pământ:
Colo-n jos în mai în jos, / Ce-i florile mărului ref / Este-un pat mare
de brad. / Dar în pat cine-i culcat?/ Îi culcat jupânul gazdă / ùi cu dalbai jupâneasă, / Ei se uită pe fereastră, / Văd un râu cu lapte dulce. / Ei se
scaldă úi se-ntreabă / Ce-i mai bun pe-acest pământ?/ E mai bună oaia
bună, / Că-ncălzeúte úi-n dulceúte / ùi bine ne dăruieúte;/ La Sângeorz cu
miel frumos,/ La Ispas cu dulce caú / La Crăciun cu lapte bun. 3 / Raiule,
grădină dulce / Eu din tine nu m-aú duce, / De mirosul florilor, / De
zumzetul albinelor, / De para făclielor, / De izvorul laptelui. / Dragu-mi,
mândruĠă, drag:/ Să stau la umbră de fag, / Să văd oile păscând, / Bacile
1
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Gilbert Durand, Structurile antropologice ale imaginarului, Univers enciclopedic, Bucureúti, 1998,
p. 249
Idem. p. 351
Gh. Pavelescu, Colinde din Transilvania, Consiliul JudeĠean Cluj, Centrul pentru Conservarea úi
Promovarea Culturii TradiĠionale Cluj, p. 206
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brânza băgând, / Strungarii urda fierbând, / ùi vătaful mai colea, / Să
zică cu fluiera.1
În alte versuri, prezenĠa laptelui sugerează minimum úi esenĠialul
pentru existenĠa de zi cu zi:
Că ne-aduce / O oală cu lapte dulce / ùi una cu lapte acru / Să
mânce vărĠa cu tătuĠu.2
Laptele úi produsele sale apar frecvent úi în folclorul umoristic úi satiric:
U, iu, iu măgeană beată, / Bună-i brânza din găleată; / Da-i mai bună
din burduf, / Stai măgeană să te pup.3(Tiliúca) Mândra mea nu mâncă
mult / Numai cinci chile de unt / ùi-o căldare de smântână, / Nu-i ajunge
o săptămână4. Lelea albă cum e caúul / Se iubeúte cu nănaúul.5
În mitologia preelenică, laptele (cu apă) úi miere este ofrandă pentru
zei, iar imaginea izvoarelor de lapte úi miere, din mitul dionisiac afirmă
vechimea credinĠelor referitoare la forĠele creatoare de fericire ale
combinaĠiei lapte úi miere. În mod deosebit, laptele are o mitologie
specială, legată de laptele matern, începând cu mitul lui Demeter (al cărei
lapte conĠinea virtuĠi vindecătoare) úi al Herei, soĠia lui Zeus, al cărei
lapte s-a transformat în ambrozie – băutura sacră a imortalităĠii.
Considerat băutură cu virtuĠi magice, dătător de viaĠă, sănătate,
vigoare úi, în mentalitatea primitivă, de nemurire, laptele reprezintă
simbolul vieĠii úi al sănătăĠii, Herseni considerându-l „prima băutură
folosită la serbările populare“6. (în amestec cu miere).
Puritatea laptelui, asociată inocenĠei infantile, „gaj de forĠă calmă,
albă, lucidă“, după caracterizarea lui Roland Barthes7, conferă acestui
aliment un simbolism benefic, cu rol important în numeroase secvenĠe
rituale. Străvechile credinĠe, cum ar fi cele care stimulează lactaĠia la
femei, de exemplu, credinĠa în piatra laptelui, sau în ramura verde de
arminden, cu aceeaúi funcĠie la animale, sunt comune multor popoare, ca
úi practicile magice de preîntâmpinare a „furatului laptelui“.
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Amalia Pavelescu, Poezia de ritual úi ceremonial din Mărginimea Sibiului, Paideia, ColecĠia
ùtiinĠe Sociale, p. 256
Idem, p. 44
Amalia Pavelescu, Tezaur folcloric din Mărginimea Sibiului, vol. I, Psihomedia, Sibiu, 2003, p. 557
Idem, p. 267
Amalia Pavelescu, Poezia de ritual úi ceremonial din Mărginimea Sibiului, Paideia, ColecĠia
ùtiinĠe Sociale, p. 24
Traian Herseni, Forme străvechi de cultură poporană românească, Editura Dacia, Cluj Napoca,
1977, p. 328
R. Barthes Mythologies, Seul, Paris, 1957, apud. Ofelia Văduva, Paúi spre sacru. Din etnologia
alimentaĠiei româneúti, Editura Enciclopedică, Bucureúti, 1996, p. 36
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Laptele putea fi furat nu doar de la animale, îndeosebi vaci, ci úi de
la o lăhuză. Se credea că o femeie care n-are ĠâĠă poate să vină cu plocon
úi să fure laptele lăhuzei. Ca să nu se întâmple aúa, se practicau numeroase ritualuri1. La poporul nostru, consemnăm multe credinĠe úi practici
magico-rituale, orientate în sensul preocupărilor pentru protejarea
surselor de lapte, demonstrând locul important al laptelui în alimentaĠia
tradiĠională2.
Laptele (úi simbolistica sa purificatoare) este utilizat cu funcĠie
rituală, nu numai în ipostaza de aliment. În multe zone, el este adăugat în
apa pentru scăldătoarea rituală de la naútere. Conform unor informaĠii mai
vechi, el este agent ritual de aceeaúi natură – adăugat în scăldătoarea
mirilor úi chiar la înmormântare (în scalda celui mort).
Simbolismul acestui aliment iese în evidenĠă úi în alte numeroase
secvenĠe ale obiceiurilor de naútere, de nuntă (consumul ritual al laptelui
din aceeaúi strachină, cu aceeaúi lingură de către cei doi tineri, sau, în
comun, cu naúii úi druútele – colac cu lapte) úi, mai ales, în obiceiurile de
pomenire a morĠilor – „pomana cu laptele“ fiind răspândită în întreaga
Ġară, cu precădere la „Moúii“ de Sân Georgiu de vară (sau de Rusalii),
când se împărĠeau oale cu lapte (simplu sau cu grâu, tăiĠei, colarezi, păsat,
caú sau balmoú). În tradiĠiile practicate la naútere, funcĠia nutritivă a
laptelui prevalează însă asupra celei rituale.
ùi în alte obiceiuri, laptele úi produsele sale (în combinaĠie cu cerealele) constituie principali agenĠi rituali, dovedind încărcătura lor simbolică,
cu reflexe úi posibilităĠi formatoare, purificatoare úi regeneratoare. Pentru
„darul de veri úi veriúoare“ (surate), laptele, simplu sau în combinaĠie cu
cerealele – grâu, păsat, tăiĠei, colarezi, constituie darul ritual, cu forĠă de
consacrare a noii legături de rudenie, alături de pâine sau colac.
Consemnăm, totodată, utilizări rituale ale laptelui în vechi obiceiuri
de udare a paparudei cu lapte, ca faĠete inedite ale receptării simbolismului purificator úi fertilizator al acestui aliment fundamental în hrana
omului3. Laptele era considerat aproape sacru. Femeile aveau grijă să nu
dea laptele în foc, ca să nu facă vacile afecĠiuni ale ugerului4.
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ùtefania Cristescu-GolopenĠia, Gospodăria în credinĠele úi riturile magice ale femeilor din Drăguú
(Făgăraú), Paideia, ColecĠia de ùtiinĠe Sociale, 2002, p. 94
Cf. Gh. Pavelescu, Mana în folklorul românesc. ContribuĠii pentru cunoaúterea magicului, Tip.
Krafft &Drotleff, Sibiu, 1944
Monica Budiú; Microcosmosul gospodăresc. Practici magice úi religioase de apărare, Editura
Paideia, 1998 p. 36
Idem, p. 69
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Laptele era consumat în combinaĠie cu alte alimente în anumite perioade. De exemplu, laptele cu orez se mânca în câúlegi úi se făcea fierbând
orezul în lapte, în care se punea puĠină sare, ori miere, sau zahăr“1.
AlimentaĠia la sân pentru noul născut este considerată fundamentală
în mentalitatea tradiĠională. Reamintim mitul lui Demeter.
ImportanĠa, dar úi dificultatea alăptatului la sân sunt metaforic
exprimate în balada ùarpele. Un flăcău, blestemat încă din leagăn de
mama sa, este înghiĠit de un úarpe. ùarpele nu-l poate înghiĠi „de degete
inelate úi picioare-n curelate“. Apare un voinic călare, care la rugămintea
flăcăului se apropie să ucidă úarpele. Acesta îi spune să-úi vadă de drum,
pentru că maică-sa i l-a dat de când era mic úi-l blestema:
Suge, suge, fiul meu, / Sugă úerpii trupul tău / Când Ġi-a da mustaĠa
neagră / Când Ġi-i fi lumea mai dragă, / Când Ġi-or da mustăĠile / Când Ġior plăcea fetele.2
Ambele versiuni ale acestei balade culese din Topârcea úi Săliúte
(judeĠul Sibiu) se termină cu blestemul mamei, reprodus de úarpe. Varianta
din Săliúte adaugă:
Sugă úerpii trupul tău, / Cum îmi sugi tu trupul meu. / Sugă úerpii
carnea ta, / Cum îmi sugi tu braĠelea.3
ImportanĠa alimentaĠiei cu lapte matern este exprimată într-un
descântec de mâncătură de inimă, în care apare ameninĠarea asupra celui
(celeia) care ar fi putut fi vinovat(ă) de boală, provocată prin deochi:
De va fi de muiere, să-i crepe ĠâĠele, / Să-i cure laptele.4
La unele popoare sălbatice, alăptarea durează mult, 5-6 ani. La
eschimoúi, până la 12 ani. Cu preocuparea de a hrăni necontenit puiul
omenesc, trebuia să-i fi venit în minte femeii, la vreme de nevoie, să
folosească laptele animalelor, cu atât mai mult cu cât, femeia da lapte nu
numai puilor săi, ci úi celor de maimuĠă, urs, porc (melenezieni). Era un
fel de reciprocitate, ca femeia dând lapte puilor altor animale, să se
servească de laptele animalelor, pentru puii săi proprii5.
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Mihai Lupescu, Din bucătăria Ġăranului român, Paideia, ColecĠia ùtiinĠe Sociale, - Restitutio, 2000,
p. 123
Gh. Pavelescu, Balade populare din sudul Transilvaniei (Studiu úi culegere), Comitetul JudeĠean
pentru Cultură úi Artă Sibiu, Casa judeĠeană a creaĠiei populare 1971 p. 13
Ibidem
Idem p. 180
MehedinĠi, op.cit., p. 15
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Lumea animală are următoarea regulă: nu consumă lapte decât o
perioadă limitată de timp, în „copilărie“, úi nu toată viaĠa. Laptele se dă
purceilor, doar până la vreo două luni úi jumătate. Purceii hrăniĠi cu lapte
vor avea „pielea úi părul aúa de frumoase úi de sclipitoare“1. Dacă li se dă
lapte purceilor, mai multe zile la rând, aceútia îl consumă cu mare
plăcere, se obiúnuiesc cu el „úi-apoi nu mai vor să mănce altceva, úi îi
dezveĠi greu“2, ne spun informatorii. Un crescător de capre din Daia,
judeĠul Sibiu, dă lapte de capră, celor 50 de purcei pe care îi creúte pentru
vânzare3.
În concepĠia populară a românilor, alimentaĠia la sân este obligatorie,
dar se crede că dacă alăptezi un copil prea mulĠi ani, acesta „îúi va pierde
minĠile“.
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Pavelescu, Silviu, 30 ani, PurcăreĠi
Suciu Maria, 32 ani, Loman
ùtefan Elena, Daia, nr. 70
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ImportanĠa laptelui uman e universal recunoscută úi a determinat
înfiinĠarea a numeroase bănci de lapte matern, în Europa úi America,
prima Bancă de Lapte Uman fiind înfiinĠată la Viena, în 1909. Între anii
1930-1940, băncile de acest tip s-au extins mult în Europa, neexistând
însă date publicate referitoare la numărul lor. Banca Europeană de Lapte
Uman are 20 de Ġări europene partenere1.
În acelaúi cadru al semnificaĠiei úi importanĠei alimentaĠiei de
început, dar úi al valenĠelor rituale ale laptelui, menĠionăm curastra, cu
variantele: colastru, coraste, corastă, corastră. Colastră se foloseúte
numai în sens păstoresc úi înseamnă, în DA, „laptele cel dintâi al unei
vite (...) după ce a fătat [...] úi care, după ce se fierbe, se îngroaúă, având
gust dulceag“.
Laptele de la vacă proaspăt fătată se adună 2-3 zile, se fierbe, úi în
starea aceasta, i se zice curastă úi se fac unele ceremonii cu această ocazie
(OraviĠa).
În Banat, totdeauna când fată vaca casei, laptele zilelor prime, numit
curastră se dă sacrificiu morĠilor2. În Mărginimea Sibiului úi pe Valea
Sebeúului, se cunoaúte puterea binefăcătoare a curastrei, aceasta consumându-se în cadrul familiei. ImportanĠa curastrei pentru dezvoltarea
armonioasă este sugestiv exprimată la aromâni, prin expresia „parcă nu a
mâncat curastă, de a rămas pipernicit“.
Valoarea nutritivă specială a curastrei a fost demonstrată útiinĠific,
rezultatul fiind comercializarea unui supliment nutritiv, atât pentru adulĠi,
cât úi pentru bebeluúi (Colostrum), fabricat în Australia úi SUA, obĠinut
din curastra de la vaci alimentate bio. Acest supliment nutritiv este
considerat a fi antioxidant, imunostimulator, detoxifiant, protector
hepatic, cerebral, cardiotonic, digestiv, antiinflamator, anti-tumoral.
Curastra e menĠionată úi în poezia populară satirică, prin care se
critică aducerea pe lume a unui copil fără tată legitim, dar se insistă
asupra alimentaĠiei la sân. Se zice în batjocură:
Mărită-mă, măiculiĠă / Că mi-o venit lapte-n ĠâĠă / ùi copilu-i cât o
mâĠă / – De Ġi-ar veni úi curastră, / Dacă Ġi-o fost mintea proastă3.
Laptele e considerat un element primordial în asigurarea sănătăĠii
românilor. I. Claudian considera că trebuie găsit mijlocul ca fiecare gospo1
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http://www.europeanmilkbanking.com ğări partenere la European Milk Banking: Austria, Belgia,
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S. Fl. Marian, Sărbătorile la români, Editura Academiei Române, Bucureúti, 1892, III, p. 282
Amalia Pavelescu, Tezaur folcloric din Mărginimea Sibiului, vol. I, Psihomedia, Sibiu, 2003
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dărie Ġărănească să poată Ġine vite de lapte úi porci, în număr proporĠional
cu nevoile familiei1.
În prima jumătate a secolului XX, în aceeaúi perioadă cu I.
Claudian, călugărul din NeamĠ, Iov Burlacu, vestit farmacist úi
cunoscător de plante medicinale2, aduce acelaúi elogiu laptelui,
considerându-l:
„cea mai sănătoasă úi mai gustoasă hrană, un aliment complet,
adică o hrană îndestulătoare să Ġie viaĠa unui om, căci laptele are în el
tot ce trebuie insului: apă, sare, zahăr, albumină úi grăsime“3.
Monahul din NeamĠ găseúte o modalitate simplă úi sugestivă de a
exprima calităĠile nutritive ale laptelui:
„Grăsimea este untul din lapte, albumina este caúul úi urda, care
sunt la fel ca albuúul de ou úi carnea de vită, iar mahărul din lapte este
topit gata în el úi îi dă dulceaĠa pentru care românul l-a botezat «lapte
dulce». Cine mănâncă lapte, este ca úi când ar mânca zahăr, ou, carne úi
grăsime.“
Posibilitatea de digerare úi proprietăĠile curative ale laptelui sunt de
asemenea surprinse:
„Pe lângă asta, laptele mai are bunul că se mistuie uúor, că nu
oboseúte úi nu aprinde stomacul – cum fac alte bucate iuĠi úi tari.
Dimpotrivă, laptele alină úi tămăduieúte bolile pricinuite de stricarea
stomacului, prin băuturi. Deci pe lângă hrană, este úi un leac, un
medicament“4.
În viziunea călugărului, laptele este necesar úi benefic la orice
vârstă, putându-se trăi chiar úi numai cu lapte.
„Dacă cineva ar fi silit să trăiască toată viaĠa numai cu lapte, trăieúte
foarte bine úi nu numai că nu se prăpădeúte, dar chiar îi prieúte. Numai
atât că un om mare ar trebui să mănânce peste 3 oca de lapte pe zi.
Dar pentru copiii mici úi mari, laptele este mană de la Dumnezeu....
Copiii care beau un litru de lapte pe zi, pe lângă mâncarea cealaltă,
cresc mult mai repede, mai voinici úi mai apăraĠi de boli, decât copiii
care nu mănâncă lapte. Încât unui copil, mai ales care merge la úcoală,
trebuie să-i dăm dimineaĠa, úi în timpul zilei, cel puĠin o jumătate de litru
de lapte. Fetele, femeile au nevoie să bea lapte tot aúa, dimineaĠa úi
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I. Claudian, op. cit. p. 144-143
Preot Iov Burlacu, ReĠetarul de la NeamĠ. Leacuri din grădina mănăstirii spre folosul
credincioúilor, Practic, Paralela 45, Piteúti, 2009
Idem, p. 64
Ibidem
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seara. Îndeosebi femeile care alăptează trebuie să mănânce mult lapte, o
ocă două pe zi, căci ăla le vine úi lor, lapte pentru copil [...]
Bătrânilor fără dinĠi úi cu „rânza slăbită, laptele le prieúte de minune“1.
DiferenĠele dintre laptele de vacă, capră, măgăriĠă úi de femeie sunt
de asemenea clar evidenĠiate:
„Laptele de capră este tot aúa de bun, chiar mai apropiat de cel
femeiesc, decât laptele de vacă. Dar cel care se aseamănă aproape
aidoma cu laptele de femeie este laptele de măgăriĠă. Laptele de
măgăriĠă nu este adevărat că vindecă tusea măgărească, însă e adevărat
că se potriveúte cel mai repede copilului úi se mistuie mai uúor decât cel
de vacă“2.
Este important úi felul cum se bea laptele.
„Laptele însă trebuie băut încet-încet, nu dat peste cap tot odată, că
se face cheag prea mare în pântece úi atunci se mistuie mai greu“3.
Sfatul acesta ne dă posibilitatea să medităm asupra alimentaĠiei Slow
Food, care începe să câútige tot mai mulĠi adepĠi. Slow Food nu are
valoare atât de mare, dacă nu este asociat cu un alt principiu, respectat în
tradiĠia populară, acela al mâncatului fără grabă úi într-o atmosferă
tihnită. În trecut, se mânca în familie úi nu se începea mâncatul, până nu
se făcea semnul sfintei cruci. În unele famililii se spunea úi rugăciunea
Tatăl nostru.
Călugărul de la NeamĠ face referiri úi la calităĠile medicinale ale
laptelui:
„Mai întâi el tămăduieúte toate aprinderile de rânză4, în caz de
dureri în capul pieptului, arsuri úi „jirăgai5, acreli úi oĠeteală în gură.
Asemenea boli, mai ales cele de pe urma beĠiei se vindecă numai úi
numai cu lapte dulce. [...] Laptele este de leac în bolile de rinichi. Asemenea bolnavi, mai ales când au umflături (picioare umflate, ochi
umflaĠi), nu au voie să mănânce decât lapte. Apoi toĠi bolnavii de inimă,
de ficat, cu umflarea pântecelui úi apă la prapor nu au slobozenie multă
vreme să mănânce decât lapte. Multe boli de maĠe nu se vindecă decât cu
lapte úi cu preparatele scoase din el. 6
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Idem, 63,64
Idem, 68
Ibidem
Stomac
SenzaĠie de arsură pe gât úi pe esofag
Preot Iov Burlacu, op. cit., pp. 67-68
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„...cine mănâncă mai ales lapte, îmbătrâneúte mai târziu, nu capătă
podragă, nu se îmbolnăveúte de ficat, nici de rinichi úi este totdeauna
uúor.“1
Dr. I. Claudian demonstrează, prin prezentarea unor cartograme, că
zona de răspândire a pelagrei se suprapune fidel peste regiunile lipsite de
păúuni úi sărace în vaci de lapte2.
Preotul călugăr Iov Burlacu subliniază úi valoarea terapeutică a zerului:
„În vremea din urmă a ieúit iarăúi la preĠ zerul. El se dă tuturor
celor care suferă de gută, de constipaĠie úi de ficat.“3
În bucătăria tradiĠională românească, zerul se foloseúte la acrirea
ciorbelor.
Zerul este cunoscut încă din vremurile Greciei Antice. Se spune că
Afrodita obiúnuia să se scalde în băi cu zer. Hipocrate îl recomanda ca pe
un mijloc eficient în lupta cu tuberculoza, hepatita úi afecĠiunile pielii4.
ProprietăĠile extraordinare ale zerului, un leac cunoscut din bătrâni,
extrem de valoros, cu proprietăĠi nutritive úi tămăduitoare, atât pentru
oameni, cât úi pentru animale, au început să fie tot mai mult apreciate de
numeroúi medici úi cercetători. Încă din secolul XVIII, în Europa au fost
înfiinĠate instituĠii speciale de învăĠământ, unde se studiau calităĠile
terapeutice ale acestui aliment.
Medicina modernă a confirmat că în zer se găsesc anumite proteine
care pot distruge tumorile, spori imunitatea, scădea colesterolul úi revigora
trupul úi mintea, fiind considerat un elixir al tinereĠii. Medici, nutriĠioniúti
úi cosmeticieni au redescoperit calităĠile excepĠionale ale zerului.
Italienii au un proverb, păstrat încă din secolul XVI:
„Dacă toată lumea ar fi hrănită cu zer, doctorii ar da faliment.“5
Zerul, ca úi laptele, este foarte bogat în substanĠe hrănitoare, în
vitamine din complexul B, calciu, potasiu úi iod, având însă mai puĠine
grăsimi decât laptele.
„Proteinele din zer conĠin cea mai mare concentraĠie de lanĠuri de
aminoacizi. ProducĠia de anticorpi se realizează numai sub acĠiunea aminoacizilor“6.[...]. Zerul conĠine acid orotic (vitamina B13), care s-a dovedit
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Idem, 64
Dr. I. Claudian, op. cit. p. 129-130
Monahul Iov, pe numele său Iov Burlacu (1874-1941)
http://www.monitorulexpres.ro/?mod=monitorulexpres&p=S%E3n%E3tate&a=citeste&s_id=89759,
accesat în 18 august, 2010
Ibidem
Ibidem
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valoros în tratarea sclerozei multiple. Acest acid fixează magneziul la
nivel celular úi creúte valoarea energetică a celulelor muúchiului inimii,
mărind astfel rezistenĠa la efort úi stres.“1
Valoarea terapeutică a zerului e mare, atât pentru adulĠi, cât úi pentru
copii, întrucât este un bun adjuvant sau leac în numeroase alte afecĠiuni,
precum: bolile cardiovasculare, de plămâni, ficat, stomac, intestine, cancer,
nutriĠie, reumatism, osteoporoză, sistem nervos, anemie, fiind bine tolerat
de majoritatea persoanelor ce au alergie la lactate úi indicat pentru
oricine, inclusiv pentru oamenii sănătoúi sau doritori de a-úi îmbunătăĠi
memoria 2.
Zărul poate avea efecte úi asupra esteticii corpului uman. Fiind sărac
în calorii, contribuind la eliminarea reziduurilor din organism úi potolind
foamea, duce la slăbire. Prin substanĠele nutritive pe care le conĠine,
contribuie la întărirea unghiilor, a părului úi la catifelarea pielii.
În magazinele naturiste, zerul se comercializează úi sub formă de praf,
existând o serie întreagă de preparate cosmetice, bioactive, pe bază de zer.
Întreprinzători particulari din Buzău au redescoperit úi valorificat
consumul zerului, ca terapie de senzaĠie la pensiunea lor. Cura de zer, de
care au beneficiat úi VlahuĠă, Odobescu, Grigorescu, propusă de
„Pensiunea Varlaam“ presupune :
„detoxifierea organismului cu un pahar de zer de oaie úi fructe de
pădure, mere, căpúuni, morcovi“ úi „băi de catifelare a epidermei în zer,
lapte úi miere. Tratamentul există úi în oferta turistică a pensiunilor
montane din Germania, ElveĠia, Italia úi Austria“3.
ğăranii noútri, dar úi din alte Ġări, utilizau zărul în hrana porcilor. În
„Jurnalul Oficial al Uniunii Europene“, din 16.2.3010, se dă următoarea
indicaĠie la capitolul „Hrană pentru animale“:
„Porcii pentru «Porc de Franche-Comté» sunt hrăniĠi pe bază de
zer. Produs rezultat de la fabricarea brânzeturilor, zerul trebuie să reprezinte, încorporat în raĠia alimentară, 15-35% din materia uscată; se
poate administra în formă proaspătă, concentrat sau deshidratat“4.
Laptele úi derivatele lui au fost folosite úi în etnoiatrie, atât pentru
vindecarea oamenilor, cât úi a animalelor.
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Untul se punea în urechea unei vite, care avea pohoială, sau pe care
o durea vreun picior.
Laptele úi produsele sale, ca alimente cu virtuĠi existenĠiale în viaĠa
românilor apare în terminologia botanică populară: urda vacii, lăptuca,
este o plantă folosită în medicina
untul pământului; caúul-popii
populară, se mai numeúte caúul-găinii (nalbă), caúul-vrăbiilor (nalba de
câmp) 1, caúul cioarei, caúii lupului, caúul babei, caúul iepurelui2,
numeroase toponime: Izvorul Laptelui (în MunĠii Rodnei), Muntele
Laptelui (în Sângeorz Băi), Vârful Laptelui (în MunĠii Rodnei), Peútera
Laptelui (în Runcu, Gorj)3.
Laptele este considerat un aliment primordial, obligatoriu în
alimentaĠia umană. Cei care din anumite motive nu consumă lapte au
găsit modalităĠi de a-l înlocui. Oamenii prea săraci, sau cei care posteau,
foloseau laptele de bou, care „se face din magiun cu apă călduĠă; se pune
în el pâine“.4 Adventiútii, vegetarienii úi cei cu problemele de sănătate
folosesc laptele de soia, pe care îl utilizează în aceleaúi tip de preparate
din lapte: cafea cu lapte, orez (griú) cu lapte, brânză de soia úi altele.
Băuturile „lactate“ care nu provin de la animale, pot fi produse úi din
cereale, legume, nuci úi seminĠe.
Laptele, element de bază în regnul animal úi vegetal apare prezent în
universul cosmic. Calea laptelui sau calea lactee e bine cunoscută de
ciobani úi Ġărani, de ea legându-se multe poveúti úi legende, la care
deocamdată nu vom face referiri.
Produsele lactate au fost de asemenea considerate importante în
existenĠa umană. Din cele mai vechi timpuri, românii au simĠit nevoia să
acorde o atenĠie specială brânzei, calendarul popular úi cel ortodox având
menĠionată úi păstrată Săptămâna Brânzei, la lăsatul de sec, după
renunĠarea la carne, în postul Paútelui. Săptămâna Brânzei5 este ultima
săptămână în care mai sunt admise anumite libertăĠi (consumul lactatelor,
ouălor, al căsătoriilor întârziate).
Precum laptele, úi brânza reprezintă un aliment ce a dat naútere la
numeroase analogii.
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Ion Popescu-Sireteanu, Termeni păstoreúti în limba română, vol. 1, Princeps Edit, Iaúi, 2005, p.
117
Idem, p. 119
Idem, p. 120
M. Lupescu, op. cit., p. 123.
Cunoscută úi cu numele de Săptămâna Albă, Săptămâna Nebunilor
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În tradiĠiile europene, a fost stabilită o echivalenĠă între concepĠie úi
fermentaĠie, urmărindu-se două procese de fabricare a alimentelor de
bază în societăĠile agro-pastorale: este vorba de închegarea brânzei sub
acĠiunea cheagului, pe de o parte, úi pe de alta, dospitul aluatului pentru
pâine, sub acĠiunea drojdiei1.
Fabricarea brânzei presupune o experienĠă stăpânită cu multe secole
în urmă, încă de societăĠile primitive. Sadoveanu vorbeúte despre taina
laptelui acru úi a brânzei de burduf care era mult preĠuită de Ġăranii
noútri. Prepararea brânzei presupunea a face laptele să ia o formă, în
sensul etimologic pe care ni-l dă termenul fromage (fr.)
(brânză),
derivat din latinescul vulgar formaticum, respectiv din latinescul forma în
sens de „tipar“, „formă“, formă de caú.
ComparaĠia fecundării, cu procesul de fabricaĠie a brânzei este
prezentat în literatura antică (Belmont): acĠiunea seminĠei masculine
asupra sângelui menstrual feminin fiind comparată cu aceea a cheagului
asupra laptelui. Procesul de coagulare permite transformarea din care
rezultă brânza, respectiv copilul. Aúa se face că, în secolul al II-lea,
Galenus nota într-o concepĠie ce nu-l ignoră nici pe Aristotel, nici pe
Pliniu cel Bătrân.
„Embrionul la început [...] seamănă cu laptele care începe să se
închege; úi nici un brânzar nu se apucă să modeleze un asemenea lapte,
înainte ca acesta să se fi coagulat cât de cât; tot aúa, nici cu creaĠia
fiinĠei umane nu se întâmplă altfel.“2
„Materia primă pe care o primeúte uterul seamănă timp de úase zile
cu laptele; apoi, în spaĠiul a nouă zile se schimbă úi ia culoarea sângelui
gros úi bine fiert.“3
Transformarea laptelui în brânză constituie un proces ce se
realizează în mai multe etape, un rol important avându-l coagularea
laptelui (închegarea). Închegarea se realizează cu ajutorul unor enzime
(fermenĠi), denumite cheag, care fac ca laptele să treacă din stare lichidă,
în stare lichefiată, sub formă de coagul [...]
Cheagul este de două feluri: cheagul preparat la stână, în gospodării
úi industrial4.
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Marianne Mesnil úi Assia Popova, Etnologul între úarpe úi balaur, Eseuri de mitologie balcanică,
Paideia, 1997, p. 82
Galenus, Despre sămânĠă, IV, p. 632, citat de Belmont, p. 15, apud Marianne Mesnil úi Assia
Popova, op.cit. p. 83
Belmont, apud Marianne Mesnil úi Assia Popova, op. cit. p. 83
Idem, p. 58
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Laptele de oaie a constituit iniĠial singura materie primă din care sau realizat sortimentele de brânză autohtone de bază, caúcavalul úi brânza
frământată. Timp îndelungat, prepararea brânzeturilor se făcea sub formă
casnică – meúteúugărească, specifică micii producĠii artizanale1.
Caúcavalul face parte din sortimentele de brânzeturi româneúti úi s-a
preparat din timpuri foarte vechi, atât în ğările Române cât úi în
Transilvania. Documentele atestă încă din anul 1374 că în zona de munte
se producea caúcaval. „La început, s-a preparat tipul de caúcaval de
munte, cu pasta tare, care se afuma. Ulterior, prepararea acestui produs
de brânză s-a modificat úi extins sub două forme: caúcaval de munte úi
caúcaval de câmpie. Caúcavalul de munte era cunoscut prin două sortimente: caúcaval de Penteleu (denumire dată după muntele unde s-a
obĠinut), caracterizat printr-o pastă moale, neafumat úi caúcavalul
afumat, cu o pastă mai tare. Caúcavalul de câmpie prezenta o pastă tare
úi era sărat mai tare, pentru a i se asigura conservarea2.
În unele regiuni de munte, în special în Vrancea, se prepară de mult,
un tip de brânză afumată, de format mic, pe suprafaĠa căreia sunt
imprimate anumite motive geometrice. Păpuúile de caú sunt o ilustrare a
semnificaĠiei cuvântului fromage din limba franceză úi anume a da formă.
Ele se prepară după o tehnologie asemănătoare celei folosite de caúcavalul Penteleu. După opărirea
caúului, pasta obĠinută se frământă úi se introduce în forme
speciale (tipare), cilindrice sau
paralelipipedice, pe a căror
suprafeĠe superioare úi inferioare sunt sculptate motive
geometrice. Tiparele sunt
realizate din lemn de tei, iar
motivele folclorice reflectă
talentul ciobanilor, inspiraĠi
de natura în mijlocul căreia
trăiesc. Când pe suprafaĠa brânzei s-a imprimat bine modelul,
se scoate păpuúa de caú din
formă úi se pune într-un vas
1
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George Chintescu, Produse lactate tradiĠionale, Editura Ceres, Bucureúti, 1988, p. 57
Idem, pp. 96-97
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cu saramură, în care se Ġine 12 ore, apoi se trece la vânt ca să se usuce.
După uscare, se afumă timp de câteva zile, pentru obĠinerea gustului
specific úi asigurarea conservării. În casa unor gospodine vrednice, se
găseúte totdeauna această brânză, care se consumă de sărbători, sau când
vine un oaspe deosebit1.
MulĠi români consideră telemeaua un produs specific românesc. Nu
este însă aúa. Ea se face din caú sărat úi a fost introdusă prin căúăriile din
sudul Dunării, de greci ori bulgari. IniĠial, telemeaua se făcea mai ales în
Muntenia, Dobrogea úi Moldova, de obicei la úes, unde „vara e prea cald
úi e nevoie să se puie caúul la sărat, repede, să nu se strice“2.
I.I. Rusu3 consideră termenul brânză, moútenit, autohton, fără corespondent în albaneză.
„ToĠi erudiĠii par de acord asupra unui lucru: brânza nu e împrumut
de la vecini [(...)], ci element moútenit, străvechi în limbă, aparĠinând
stratului arhaic; de la români l-au împrumutat toate popoarele vecine“
[...] Nimic nu e sigur [(...)] în afară de originea autohtonă, preromană,
deci traco-dacică a numirii brânzei româneúti.4
Fiind de o vechime atât de mare úi de o asemenea importanĠă în
existenĠa românilor, brânza a fost utilizată în numeroase acte rituale,
constituind ea însăúi un obiect ritual.
În toponime úi nume de familie, utilizarea cuvintelor caú úi brânză
este frecventă: Piscul Caúului, Poiana Căúeriei, Vârful Brânzei (Buzău),
Dealul Brânzei (NeamĠ, Tecuci), Brânzari, Brânzeni. Hidronim, Părăul
Brânzanilor, Brânzaúi, Fântânile Brânzoaiei (izvoare Suceava). Nume
de familie, Brânzătorul, Brânzeneúti, Brânzilă, Brânzanul, Brânzani5.
Brânza nouă de primăvară úi caúul se pun în pască la sfinĠit, „ca să
nu se mănânce dintâi, nesfinĠitele, ci să fie sfinĠite“. Caú dulce cu zăr se
duce jertfă la biserică, mai ales în ziua de Sf. Gheorghe, când ciobanii fac
vrăji, ca fermecătoarele să nu poată lua mana oilor6.
Colindătorilor li se oferea, uneori, brânză. Darurile pentru naúi sau
moaúă conĠineau, de asemenea, produse lactate.
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Idem, p. 96
Ion Popescu-Sireteanu, Termeni păstoreúti în limba română, vol. 1, Princeps Edit, Iaúi, 2005, p.
120
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Ibidem
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Caúul, aliment ritual, alături de alte produse lactate, este un simbol
al traiului zilnic. Într-o poezia pastorală din Mărginimea Sibiului se
spune:
ùi faci caú, urdeúti urda, tot cu gându la mândra1.
În gândirea tradiĠională, caúul avea proprietăĠi tămăduitoare. Caúul
se întrebuinĠa contra frigurilor. „Cine vrea să nu se bolnăvească de
friguri să nu se scalde, până nu mănâncă caú dulce.“2
Un sinonim relativ pentru cuvântul caú este bruú, care înseamnă
bucată de caú sau bucată de caú alterată, nefiind însă un termen păstoresc
propriu-zis. Utilizarea acestui cuvânt a fost însă mare, din moment ce a
devenit parte componentă a unei expresii „du-te-n bruúu tău“, cu
conotaĠie peiorativă, însemnând a-Ġi vedea de treaba ta, a nu te amesteca
unde nu e cazul. Această expresie are probabil la origine adevărul
conform căruia, în facerea brânzei, baciul útie ce trebuie să facă úi nu e
voie să se amestece nimeni în rânduielile cunoscute bine doar de el.
Brânza are rosturile ei, în funcĠie de iarba pe care o pasc oile (la munte
sau la úes, la nord sau la sud), de vreme (cald, rece, ploaie), de locul unde
se prepară, de calitatea cheagului úi a burdufului. Nu e o reĠetă úi regulă
referitoare la cantitatea de sare sau de timp pentru dospit. Fiecare baci se
pricepe să facă brânza după propria sa experienĠă îndelungată úi
reprezintă o artă. Expresia dar asta-i altă brânză úi alt burduf sugerează
importanĠa ce o are baciul úi ceilalĠi factori pe care i-am amintit, în
facerea brânzei de calitate superioară. Din acest motiv, mulĠi cumpărători
din piaĠă doresc să-úi procure brânza de la acelaúi producător.
Bulzul este mâncarea preferată a ciobanilor úi a oaspeĠilor. Cuvântul
bulz nu este un termen păstoresc propriu-zis, dar se foloseúte în această
terminologie.
Bulzul nu lipseúte de la nici o sărbătoare a oierilor. În toate satele
Mărginimii, bulzul úi balmoúul constituie feluri de mâncare ce au devenit
simbolice pentru trecutul pastoral al localităĠilor úi sunt obligatorii cu
orice prilej de sărbătoare. LocalităĠile Gura Râului, Sibiel, Tiliúca, Jina,
Răúinari (judeĠul Sibiu) valorifică úi promovează bulzul úi balmoúul, prin
turismul rural, ce trebuie să reflecte specificul pastoral al acestei zone.
Balmoúul se face din smântână pusă la fiert, amestecată cu puĠin
lapte, dacă este prea groasă úi unt în care se topesc bucăĠi de brânză. Când
acest amestec fierbe, se adaugă făină de mălai úi se mestecă bine.
1
2

Ion Popescu-Sireteanu, op.cit, p. 119
Mihai Lupescu, op.cit., p. 67.
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Înturnatul se face tot din smântână, însă mai puĠină decât la balmoú
úi trebuie fiartă bine. Se adaugă bucăĠi de caú dulce, se amestecă totul,
până la omogenizare, apoi se introduc bucăĠi de pâine, tăiate cubuleĠe.
Acest fel de mâncare se pregăteúte în special când la stână vin musafiri,
sau stăpânii oilor:
„făceam úi eram úi câte opt-nouă inúi cân veneau stăpânii de acasă.
ùi cân plecau totdeauna un balmoú ú-un înturnat făceam. Mai râdeam úi
zâceam înturnat din uúa stânii, că să-nturnau cân să plece să mânce“1.
Această relatare justifică etimologia populară a cuvântului înturnat.
O altă mâncare specifică ciobanilor este untul fiert. Untul se fierbe
într-un vas aúezat direct pe vatră. „Untul trebuie fiert bine, până capătă o
culoare închisă, în caz contrar, poate produce scaune diareice“2, sau
dureri de burtă3. La începutul fierberii, când conĠine apă, untul topit face
multă spumă. În acest unt topit, se adaugă, în timpul fierberii, bucăĠi de
brânză de burduf, ceapă. La fiert se poate pune úi ardei tăiat, după
preferinĠele úi obiceiul gospodăriei (stânei). Când bucăĠile de brânză de
burduf se topesc, se formează un alt fel de spumă, se ia apoi de pe foc úi
se consumă înmuind mămăligă în amestecul topit, toĠi din acelaúi vas,
pentru că trebuie mâncat imediat.
Medicina indiană consideră untul topit un aliment-medicament,
sănătos, hrănitor, întineritor, antioxidant, antitoxic, bun pentru memorie,
ochi úi unele afecĠiuni psihice. El ajută la scăderea colesterolului,
îmbunătăĠirea digestiei, stimulând secreĠia sucurilor gastrice4.
„În medicina tradiĠională indiană, untul clarificat este folosit pe
scară largă ca medicament, în special în combinaĠie cu diferite plante
medicinale, precum lemnul dulce úi obligeana. [...] Datorită conĠinutului
său în lipoproteine cu densitate ridicată (HDL), acizi graúi esenĠiali úi acizi
graúi polinesaturaĠi, untul clarificat protejează aparatul cardiovascular.“5
Atunci când este preparat corect, se poate păstra la temperatura
camerei, timp de ani de zile, fără a se altera, mucegăi, sau râncezi. În
plus, pe măsura trecerii timpului, anumite proprietăĠi devin mai puternice
(de exemplu, pentru afecĠiuni ale sistemului nervos, afecĠiuni ORL)6.
1
2
3
4
5
6

ùtefan Ana, n. 1935, Jidoútina apud. Radu Totoianu, Teză de doctorat, manuscris
Radu Totoianu, teză de doctorat, manuscris
Pavelescu Siviu, 30 ani, PurcăreĠi
Formula AS, 2010, numărul 905
http://www.newz.ro/stire/85290/untul-topit-ne-protejeaza-inima.html, accesat la data de 18
august 2010
Formula AS, 2010, numărul 905
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Untul clarificat (Ghee) trebuie să aibă o culoare brună. Ciobanii
noútri fierb untul până se închide puĠin la culoare, dar fără să se ardă,
după cum mărturisesc informatorii citaĠi mai sus.
Laptele úi derivatele lui sunt atât de legate de existenĠa umană, încât
laptele apare frecvent în expresii úi locuĠiuni ce sugerează calităĠi fizice,
morale, intelectuale, acĠiuni umane, fie cu valoare pozitivă, fie negativă,
putând exprima o modalitate de măsurare a unui timp consacrat, sau
principii de viaĠă. Pentru ilustrare, redăm în continuare astfel de expresii
úi locuĠiuni populare:
S-alege urda din zăr.
Neam, neam, dar brânza-i pe bani. Frate, frate, dar brânza-i pe bani.
Până nu baĠi laptele, nu iasă unt.
Laptele până nu-l baĠi, smântână nu vei avea.
Are úi el puĠină brânză în putină úi crede că are căúărie.
A spăla putina (a pleca pe furiú)
Talmeú-balmeú (toate grămadă, în neorânduială)
Zgârie-brânză (zgârcit)
Brânză bună în burduf de câine (om deútept, dar care nu munceúte)
A nu fi nici o brânză de capul lui; A nu face nici o brânză. A fi fără
valoare.
Papă lapte (bleg)
Du-te-n brânza ta (bruúu tău)
Lapte chior (neconcentrat)
Brânza de capră strică úi pe cea de oaie
A nu fi bun de nici o brânză (a nu fi bun de nimic)
A te băga în brânză cu cineva (în cârdăúie cu cineva).
Alt stăpân în locul meu nu mai face brânză cu Harap Alb1;
Cine s-a ars cu ciorba suflă úi-n iaurt (Cel păĠit e întotdeauna cu
frica-n sân)
A turna iaurt peste smântână (gospodina nepricepută)
Brânza bună se face la stână
I-a picat brânza-n poală (a dat norocul peste el)
Au poftit puĠin lapte să mănânce.2
Laptele este termen de comparaĠie pentru culoarea albă. Cu spuma
laptelui se compară o fiinĠă albă, foarte frumoasă […]. FrumuseĠea
dinĠilor e asociată cu albul laptelui.
1
2

Idem, 102
LetopiseĠ, apud, Ion Popescu-Sireteanu, op. cit.
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DinĠii lui mai albi vor fi decât laptele1.
Parcă e scăldat în lapte dulce, foarte frumos, curat.
A spune úi laptele pe care l-au supt se spune despre hoĠi care sunt
chinuiĠi să mărturisească faptele lor.
E învăĠat ca mâĠa la lapte se spune despre cel care are năravuri greu
de schimbat.
Faptele, faptele, nu oala cu laptele.
A fi supt lapte de capră, a fi voinic obraznic ca o capră, desfrânat
(apropó de valoarea nutritivă a laptelui de capră).
A cere lapte de la o vacă stearpă. (A cere un lucru care nu se poate.)
Când a da piatra lapte (Niciodată)
A cădea ca musca-n lapte (Despre ceva nepotrivit)
DinĠi de lapte
A fi pâne úi caú 2 (Prieten bun, nedespărĠit)
Logofete, brânză-n cui3.
Slănină úi făină în pod este de-a valma; brânză în putină, asemenea.4
Era un cărpănos úi-un pui de zgârie-brânză ca úi mătuúa Mărioara.5
D-apoi cu smântânitul oalelor ce calmandros făceam.6
Când e minte, / Nu-i ce vinde, / Când e brânză nu-i bărbânĠă – când
e una, nu e alta.7
Dar asta-i altă brânză úi alt burduf (E alta situaĠia, nu e comparabilă)
Brânza câinească, câinii o mănâncă.
Încă e cu caúul la gură.8
Brânza de iepure este felul de mâncare promis celor cărora nu le
place mâncarea ce se pune pe masă. „Doar nu Ġi-oi da brânză de iepure?“
ori, „Am să-Ġi dau de mâncare brânză de iepure“9.
Laptele de pasăre este felul de mâncare făcut din lapte, ou úi zahăr
îndrăgit mult de copii, dar nu numai.

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Palia, apud, Ion Popescu-Sireteanu, op. cit.
Ion Popescu-Sireteanu, op.cit. p. 116
Idem
Ion Creangă, Amintiri din copilărie, Biblioteca úcolarului, Editura Tineretului, 1966
Idem
Idem, p. 52
Idem, p. 148
Ion Popescu-Sireteanu, op. cit. p. 119
M. Lupescu, op. cit, p. 68
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Perioada când se consumă brânza constituie úi o modalitate de măsurare úi recunoaútere a unor momente importante din calendarul creútinului
român: Săptămâna brânzei1 , Duminica lăsatului de brânză.
Caú intră în componenĠa cuvântului câúlegi, „timp în care se mănâncă
de dulce“. Sunt câúlegile de iarnă, sau câúlegile Crăciunului, câúlegile
Paútilor, câúlegile Sânpetrului úi câúlegile de toamnă. Autorii DA scriu:
„E pluralul unui compus străvechi caú + leagă“2.
A extrage laptele din uger constituie de asemenea sursa a numeroase
expresii:
– Din cărĠi culegi multă înĠelepciune; úi la drept vorbind, nu eúti
numai aúa o vacă de muls pentru fiecare3 – Aici reĠinem din DLR
zicala: Unul Ġine vaca, úi altul o mulge (unul se trudeúte úi altul are
profit)
– Vacă de muls se spune despre o persoană care din prostie, sau din
slăbiciune se lasă exploatată, de pe urma căreia, cineva trage
foloase materiale.
Din multitudinea exemplelor date pe parcursul acestui studiu, putem
concluziona că laptele este un aliment de o valoare deosebită.
Totuúi, folosirea sa este úi contestată. Numai 1 la 10.000 de femei
moare de cancer de sân în China, în timp ce în Marea Britanie, cifrele
oficiale vorbesc de una la fiecare 12 femei. Chinezii nu consumă lapte,
nici pentru a-úi alăpta bebeluúii. Produsele lactate în cancerul de sân sunt
similare cu ceea ce este tutunul pentru cancerul de plămân. OrganizaĠia
Mondială a SănătăĠii afirmă că numărul de bărbaĠi care suferă de cancer
în China este de 0.5 la 10.000, în timp ce în Marea Britanie este de 70 de
ori mai mare. 75% din adulĠii umani suferă de intoleranĠă la lactoză,
caracteristică specifică mai ales unor populaĠii africane úi asiatice.
Consumul de lapte a fost mare la români, dar cancerul de sân nu a
fost atât de frecvent în trecut. La aceasta a contribuit, desigur, úi faptul că
femeile Ġineau post trei zile pe săptămână, aveau mulĠi copii, la vârste
fragede, pe care îi alăptau până târziu,, nu făceau avorturi, nu foloseau
medicamente (hormoni), brânzeturile erau fermentate cu cheag natural,
făcute úi păstrate în vase de esenĠă lemnoasă, sau de lut, alimentaĠia era
naturală, viaĠa fără stres, animalele erau hrănite fără concentrate, din
păúuni nepoluate. Antibioticele úi hormonii nu se foloseau la animale.
1
2
3

Idem, p. 122
Idem, p. 118
I. Creangă, op. cit.,

315

Cantitatea de calciu asimilată din lapte úi din produsele lactate de
organismul uman este controversată în rândul medicilor alopaĠi úi
terapeuĠilor naturiúti. Mitul potrivit căruia produsele lactate sunt esenĠiale
pentru sănătatea oaselor, vândut cu multă asiduitate americanilor úi nu
numai, începe să fie spulberat. Se consideră că tipul de publicitate a
produselor lactate aduce profit comercianĠilor, dar nu sănătate publică.
Partea baricadei contestatoare laptelui a demonstrat că băutorii de lapte
au mai multe oase rupte, decât cei ce nu beau lapte.
În Ġările asiatice, în care consumul de lapte este extrem de redus,
fracturile sunt mult mai rare decât în America úi Ġările Scandinave.
Totuúi, la români, problemele legate de lipsa de calciu la vârste fragede
nu erau atât de frecvente în trecut, când se consuma lapte. Dar atunci se
făcea multă miúcare, benefică pentru sănătatea oaselor, alimentaĠia era
naturală, viaĠa fără stres úi medicamente.
Consumul de lapte poate fi o cauză a bolilor de inimă, cancerului,
astmului, alergiilor úi diabetului, susĠin opozanĠii laptelui.
AlĠi cercetători, interesaĠi de efectele benefice ale laptelui,
argumentează că produsele lactate bogate în grăsime măresc fertilitatea,
iar cele sărace în grăsime o reduc. De asemenea, această „tabără“ susĠine
că alimentaĠia pe bază de lapte produce creúterea musculaturii1.
Studii recente, din partea medicii neconvenĠionale, susĠin că laptele
matern ar putea avea efecte benefice în tratamentul anti-cancer2. Terapia
cu lapte uman a îmbunătăĠit calitatea vieĠii, măsurată în sfera fizică,
psihologică úi spirituală, la pacienĠi care au folosit acest lapte în terapie úi
continuă întrebuinĠarea acestuia, în ciuda costurilor, gustului úi
descurajării din partea comunităĠii medicinii alopate3. Numeroase studii,
apărute mai ales în 2010, susĠin valoarea terapeutică a laptelui uman, în
terapia anti-cancer4.
Harvard School of Public Health: Calcium and Milk; http://en.wikipedia.org/wiki/Milk;
http://www.milksucks.com/osteo.asp, accesate la data de 17 august 2010
2 Cercetare făcută de Hakansson et al úi Swensson et all, iar în vitro cercetările realizate de
Fischer et al úi Gustaffson et all
3 J. Hum Lact. 25 (2) 2009, International Lactation Consultant Association
4 Anders Hakansson, PhD; University of Gothenburg, ConferinĠa organizată de Human Milk
Banking Association of North America “Substance in Breast Milk Kills Cancer Cells, Study
Suggests“ ScienceDaily 23 April 2010. 22 Sep materntember 2010
http://www.sciencedaily.com/releases/2010/04/100419132403.htm>.http://www.acsu.buffalo.edu/~a
ndersh/research/milkcancer.asp)(http://www.sciencedaily.com/releases/2010/04/100419132403.
htm) http://www.dissertations.se/dissertation/95cdcfd7fc/, 2010, accesate la data de 17
septembrie 2010
1

316

Pentru unii este o dilemă între a mânca úi a nu mânca lapte. Pentru
majoritatea europenilor, laptele este un aliment esenĠial úi obligatoriu.
Treptat însă, prin argumentele susĠinătorilor medicinii alternative, dar úi
anumitor culte religioase, tabăra neconsumatorilor de lapte începe să
crească. Chiar dacă laptele este înlocuit prin alĠi substituenĠi, tot lapte se
numeúte, pentru că laptele constituie esenĠa alimentaĠiei úi vieĠii.
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Simbolismul hranei sfinµite de biseric³
Emilia TOMESCU

The Church and its Symbolic Food
Abstract
Our paper is based on the concept of symbol which functions as an
interface between different levels of Reality. Our food, as a product of the
material world, can be consacrated with the help of prayers and of the holy spirit
becoming full open to other levels of existence.This fact has been demonstrated
by Japanese scientists in the case of water; these scientists proved that water
gets a harmonious structure when being influenced by positive thoughts or words
and destructured when being into contact with negative thoughts or words.
Key words: prescură, anafură, cuminecătură, paúte, apa sfinĠită, vin,
pâine, colac, pomană

Motto: „Diferitele niveluri de înĠelegere rezultă din integrarea
armonioasă a cunoaúterii diferitelor niveluri de Realitate úi din
cunoaúterea diferitelor niveluri de percepĠie.Realitatea fiind multiplă úi
complexă, nivelurile de înĠelegere sunt úi ele multiple úi complexe. Dar,
Realitatea fiind de asemenea o unitate deschisă, diferitele niveluri de
înĠelegere sunt legate între ele într-un singur Tot deschis (...) către zona
de non-rezistenĠă a sacrului, care este comună Subiectului úi Obiectului.”
Basarab Nicolescu, Transdisciplinaritatea
ÎnĠelegerea unui fapt ritual presupune accesul la un fundal de
experienĠă cu o încărcătură de vechime milenară uneori. Demersul nostru
urmăreúte să descopere în ce măsură „simbolurile cheie” formează un
cod, un sistem semiotic prin care se exercită o forĠă semnificativă atât în
modelarea viziunii despre lume cât úi în comportamentul celor care îl
interiorizează. Sfera sacrului impune dincolo de analiza aspectelor sale
social-ritualice o analiză a procesului individual de interpretare a
imaginilor simbolice, analiză care apoi „permite fiecăruia să dea un sens
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úi o eficacitate simbolică reprezentărilor colective”.1 Astfel abordarea
sacrului implică mai multe demersuri – istoric, etnologic, filosofic, antropologic, religios.
Simbolismul úi valorile religioase în general nu sunt rezultatul unui
demers logico-raĠional ci al unor experienĠe directe a sacrului, experienĠe
prelucrate în structurile specifice gândirii mitico-simbolice, deci la un alt
nivel de percepĠie. „Oricare ar fi contextul istoric în care trăieúte, homo
religiosus crede întotdeauna în existenĠa unei realităĠi absolute, SACRUL,
care transcende această lume, dar care se manifestă în ea úi astfel o
sfinĠeúte úi o face reală.”2 Rolul fundamental al sacrului este cel de
mediator între „realitatea transcendentă úi homo religiosus”.3 Obiectul sau
fiinĠa purtătoare de sacru reprezintă „mijlocul de a intra în legătură cu
puterea supranaturală”.4
Misterul contactului cu sacrul „se află la nivelul medierii: sacrul ,ca
realitate transcendentă, se manifestă úi, manifestându-se, se limitează. El
îúi comunică forĠa, învesteúte cu sacralitate o fiinĠă sau un obiect, ceea ce
îi permite omului să intre în contact cu realitatea transcendentă”,5 cu
Realitatea cea mare, cu sursa VieĠii.
„O fiinĠă n-ar avea conútiinĠa propriei finitudini sau a finitudinii
lumii căreia îi aparĠine dacă nu ar avea în ea însăúi cunoaúterea (...) unui
dincolo,”6 a ceea ce este nelimitat. Comunicarea este legată de principiul
semantic, intrinsec fiinĠei noastre spirituale. Comunicarea este de fapt „un
transfer simbolic între condiĠionările impuse de univers úi necesităĠile úi
aspiraĠiile interioare ale fiecăruia dintre noi”7-una dintre dominante fiind
nevoia de armonie, de integrare într-un tot care să ofere siguranĠă,
echilibru úi sens.
În încercarea de a descoperi sensul, simbolul nu este folosit doar ca
instrument de lucru ci ca o parte a unui sistem complex de semnificaĠii
alături de mitologie, ritual, religie. Simbolul nefiind rezultatul unui
raĠionament ci al „unei atitudini a individului faĠă de lucruri (...) nu putem
1
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descoperi sensul fără a ajunge la semnificaĠiile de bază ale discursului.”1
Simbolul este implicit ceea ce generează necesitatea raportării lui permanente la mai multe reĠele de semnificaĠie în încercarea de a descoperi acel
ne-spus, numit de U. Eco „nemanifestat la suprafaĠă,” indispensabil
pentru reactualizarea semnificaĠiilor úi a sensurilor adânci. C.G. Jung
afirma în „Cartea roúie” faptul că prin descoperirea semnificaĠiei lucrurilor
putem afla calea mântuirii întrucât descoperirea semnificaĠiei oferă
posibilitatea unei vieĠi reale în această lume, posibilitatea stăpânirii coordonatelor acestei lumi prin afirmarea sufletului nostru în aceasta úi, mai
ales, tot în „Cartea roúie” se afirmă că semnificaĠia lucrurilor reprezintă
suprasensul. Acest suprasens, această semnificaĠie profundă a lucrurilorconĠinută în limbajul simbolic úi receptată de gândirea simbolică la care
avem cu toĠii acces întrucât face parte din structurile noastre profundepoate fi trăită în timpul ritualului religios de sfinĠire a hranei în biserică úi
de către biserică prin intermediul celor învestiĠi cu har = preoĠii.
În cadrul fiecărei liturghii, din prescură se obĠine anafura úi mai ales
sfânta cuminecătură care împreună cu vinul, prin sfinĠire dar úi prin
transsubstanĠiere, devin trupul úi săngele Mântuitorului Iisus Hristos. De
asemenea, sfintele paúti se sfinĠesc cu ocazia marii sărbători a învierii lui
Hristos. La Bobotează toate apele sunt sfinĠite . De asemenea, apa este
sfinĠită úi la sărbătorirea Izvorului Tămăduirii cât úi cu ocazia sfintei taine
a maslului sau când este nevoie. Făina úi untdelemnul pot fi sfinĠite tot în
cadrul maslului. Masa de pomană ce urmează înmormântării cât úi toate
alimentele destinate a fi oferite spre pomenire la marile sărbători sau la
împlinirea unor soroace sunt sfinĠite de către preoĠi. Spre exemplu, în
zona de sudică a Ġării úi nu numai încă se mai sfinĠesc spre a fi date de
pomană, pentru Moúi, pâine în formă de colac, colivă, vin, produse ale
porcului, piftii, peúte, apă, ou roúu, cireúe, mere dulci úi castraveĠi, porumb
fiert, pepene roúu, primul must, struguri, mere, pere,etc. ùi toate acestea
deoarece memoria culturală úi afectivă a omului întreĠine cultul
strămoúilor, al moúilor. „SemnificaĠia, evenimentul, emoĠia cu toate
valenĠele lor simbolice sunt înscrise activ în modalităĠile de cunoaútere
formulate, ca úi în modul specific de a fi al individului, al comunităĠii
umane care este etnia. GeneraĠiile se urmează neîntrerupt: creatori,
purtători úi martori de însemne culturale ce îi definesc în unicitatea lor
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pentru a-i ridica la un statut de participare universal-umană; fiecare rând
de oameni poate spune:memoria suntem noi.”1
Prin sfinĠire, ca urmare a rugăciunii cât úi a primirii harului sfânt,
hrana se ridică de la nivel material la un nivel superior, primind o componentă spirituală, capabilă de a transcende diferitele planuri de existenĠă úi
devenind un mesager al lumii de aici către o alta, al unui nivel către un
altul, mai înalt, deoarece experienĠa religioasă permite comunicarea cu
transcendentul. „ExperienĠa religioasă este o interpretare a lumii sub intenĠionalitatea sacrului, respectiv o hermeneutică existenĠială determinată de
sacru.”2Această hermeneutică descifrând semnificaĠia simbolică „nu o
adaugă din exterior, ci desăvârúeúte din interior realitatea faptului úi a
istoriei.”3
Conútientizarea sensului vieĠii în plan personal cât úi în plan general
presupune un dialog continuu între fiecare dintre noi úi Dumnezeu, adică
autoritatea superioară absolută cât úi recunoaúterea divinităĠii ca atribut al
umanităĠii noastre. În aceste condiĠii, conútiinĠa eului se ridică, treaptă cu
treaptă la un nivel de la care fiinĠa umană poate dovedi deplina calitate de
fiinĠă superioară, însoĠită fireúte de responsabilitatea sa de Om.
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