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Vestimenta ia – mod de instrumentalizare a modelului cultural 

Dumitru Batâr 

De i pornit  din perspectiv  antropologic , una dintre cele mai 
cunoscute încerc ri i reu ite în studiul modelului cultural o reprezint  cea 
a lui Ralph Linton. O supunem aten iei de pe pozi iile sociologice pentru 
c  tot timpul autorul a prezentat-o ca pe o categorie care explic i reflect
evolu ia, dinamica unei comunit i umane i care respect  atât func iile cât 
i rigoarea sociologiei ca tiin . 

În cea mai mare parte a demersurilor în discu ie g sim ca element 
comun punctul de reper, de raportare i / sau pornire: definirea culturii ca 
element constituent al modelului cultural. Ralph Linton1 concepe definirea 
modelului cultural de la formarea modelelor de comportament pattern ca 
interac iuni ale indivizilor cu societatea i cu cultura pe care aceste modele 
de comportament le determin i prin care individul devine membru al 
comunit ii. În func ie de aceste modele de comportament, înv ate de c tre 
individ în experien a pe care o parcurge în cadrul comunit ii, sunt stabilite 
anumite standarde pe care oricine trebuie s  le respecte. Aceste standarde 
de comportament sunt numite antropologic modele culturale (culture 
patterns), "f r  ele nici o societate nu ar putea func iona"2. Modelele 
culturale sunt în elese ca veritabile standarde pe care individul trebuie s  le 
ating , dar i este constrâns s  le respecte în contextul în care cultura este 
în eleas  "ca mod de via  a unei societ i"3,"care se manifest  ca agregat 
mai mult sau mai pu in organizat de asemenea modele"4 i "ca o 
configura ie a comportamentelor înv ate i a rezultatelor lor, ale c ror 
componente sunt împ rt ite i transmise de c tre membrii unei societ i 
date" 5. 

Un asemenea mod de a vedea cultura ne propune posibilitatea de a 
include în asemenea concept trei tipuri de fenomene: 

• Materiale, produse ale muncii; 
• Cinetice, care explic  într-un anumit fel mi carea; 
• Psihologice, care cuprind cuno tin e, atitudini i valori 

împ rt ite de membrii care apar in respectivei culturi. 
În func ie de scopul lucr rii lui Linton, fenomenele materiale i 

cinetice formeaz  caracterul explicit al unei culturi care este concret i 
palpabil, pe când fenomenele psihologice constituie aspectul implicit al 
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culturii care, inând de st rile psihice, pot fi deduse din comportamentul 
explicit c ruia îi dau na tere. 

Studiul culturii în cele dou  forme de manifestare, explicit i 
implicit , supune aten iei investiga iei necesitatea, atât pentru antropolog i 
psiholog în viziunea lui Linton, dar i pentru sociolog în viziunea noastr , 
de a face diferen  între evolu ia real  a culturii – sub formele sale concrete 
de manifestare care constau din suma total  a comportamentelor actuale ale 
membrilor unei societ i, adaptate reciproc i legate func ional între ele – i 
în elegerea acestei culturi de c tre cel care realizeaz  investiga ia sau 
studiaz  cultura. Aceast  în elegere se poate înf ptui dintr-o perspectiv
personal  care are în vedere un aparat conceptual propriu, un set individual 
de instrumente i tehnici, un mod aparte de a pune în schem  studiul 
culturii i supune aten iei conceptul de cultur  construit , dar care de multe 
ori nu corespunde prin elementele schemei sale schemei reale a culturii. 

Pornind de la conceptul de cultur  real , autorul extinde i conceptul 
de model cultural real care nefiind un caz singular de comportament 
presupune comportamente care se înscriu în limitele eficien ei i care se 
constituie în r spunsuri normale la o situa ie dat , chiar dac  reprezint  un 
domeniu limitat de comportamente. 

În mod similar putem vorbi de modelul cultural construit, ca o serie 
finit  de varia ii care sunt incluse în fiecare model cultural real, folosind 
valoarea seriei de varia ii ca simbol al modelului cultural real. Chiar dac
construc ia modelului cultural nu corespunde absolut celui real aceste 
constructe pot fi utilizate pe lâng  instrumente de investiga ii i ca proiec ii 
(cu o posibilitate de realizare destul de mare) ale unor comportamente 
viitoare ale membrilor comunit ii studiate – aceast  disponibilitatea fiind 
valorificat  în procesele în care individul suport  influen ele mediului 
asupra form rii personalit ii sale. Putem sus ine împreun  cu renumitul 
antropolog c  asemenea modele culturale construite pot fi folosite i ca 
modele de cunoa tere ale mediului socio-cultural în care membrii oric rei 
comunit i au evoluat i i-au constituit experien a de via , aceste 
personalit i individuale putând fi diagnosticate astfel, în func ie de cele 
dou  coordonate: proiectele construite individual i asimilarea de c tre 
indivizi a caracteristicilor experien ei sociale. 

Al turi de cele dou  modalit i de în elegere ale modelului cultural, 
Ralph Linton ne propune i conceptul de model cultural ideal în eles ca 
"abstrac ii elaborate de în i i membrii unei comunit i" i "reprezentând un 
consens de opinie al unei p r i a societ ii despre modul cum trebuie s  se 
comporte oamenii în anumite situa ii“ 6. Bineîn eles, modelul de elaborare 
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al unor asemenea modele depinde de societate i mai ales de gradul în care 
societatea a con tientizat nivelul i semnifica ia culturii. Dar niciodat  un 
grup nu elaboreaz  aceste modele ideale pentru absolut toate situa iile. De 
cele mai multe ori, modelele culturale ideale se dezvolt  în leg tur  cu 
situa iile pe care o societate le consider  de prim  importan , cu o 
implicare a indivizilor cu diferite pozi ii în sistemul social. Particularizând, 
am putea sus ine c  asemenea modele pot fi întâlnite des în institu iile 
educa ionale i /sau în institu iile care î i pun problema socializ rii – 
modele care trebuie s  se constituie în idealuri în evolu ia personalit ii 
indivizilor din comunitate. 

Dintr-o prim  perspectiv , îmbr c mintea poate fi în eleas  ca o 
form  de "manifestare a comportamentului uman, ca urmare a reac iilor, 
actelor, aspira iilor, convingerilor i conduitelor pe care fiin a uman  le 
exteriorizeaz  fa  de modul da a- i satisface o trebuin  primar ". La 
început au fost utilizate elemente de îmbr c minte strict necesare – cu un 
grad de prelucrare minim , dar care satisf când un set de trebuin e pot fi 
în elese ca obiectiv ri ale culturii pentru c  omul a dat o utilitate acestor 
elemente. 

Raportându-ne la dou  moduri de a în elege i defini cultura: al lui J. 
Sczcepanski7, pentru care aceasta con ine totalitatea produselor ac iunii 
umane, materiale i nemateriale, a modalit ilor de comportare exprimate i 
acceptate în anumite colectivit i i transmise altor colectivit i i genera ii 
i cel al lui Herskovits8, pentru care tot ceea ce în mediul s u este datorat 

omului reprezint  cultura, putem s  ne exprim m convingerea c
îmbr c mintea se constituie ca act de cultur , din momentul în care omul 
se leag  de aceasta. Utilizarea acestor elemente materiale care compuneau 
îmbr c mintea, a fundamentat i favorizat în acela i timp deprinderea unor 
obiceiuri din partea celor care le utilizau. Ca i în elegerea necesit ii 
folosirii lor fiin ele umane v d c  tot ele trebuie s  le i produc , fapte ce 
conduc la actul de con tientizare de c tre respectivele fiin e, prin care 
îmbr c mintea demonstreaz  caracterul strict uman i de aici social i 
cultural. 

Dac  la început doar folosirea unor forme de îmbr c minte, al turi 
de alte elemente (unelte, hran ) preluate din natur  conferea un con inut 
care dep ea caracterul natural al fiin ei umane, odat  cu evolu ia acestora, 
oamenii î i produc îmbr c minte (al turi de alte elemente). Putem sus ine 
c  începutul fiin ei umane este caracterizat odat  cu producerea i 
utilizarea uneltelor de producere i de utilizarea îmbr c mintei. 
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Concomitent cu evolu ia modului de producere încep s  fie 
cunoscute modalit i de utilizare a componentelor de îmbr c minte – ceea 
ce impune o alt  dimensiune cultural  a omului în comunitate. Asemenea 
utiliz rii, dep irea rolurilor de ap rare promoveaz i alte roluri prin care 
surprindem exteriorizarea personalit ii umane. Exteriorizarea prin 
îmbr c minte atrage un anumit raport între purt torii acesteia (care sunt i 
proprietarii) i elementele respective –raport care red  o dependen
reciproc i care poate completa o imagine cu con inutul unui mod de a fi 
al persoanei în lume. 

Putem sus ine din cele de mai sus c  pornind de la definirea 
modelului cultural real i construit al lui R. Linton, îmbr c mintea poate fi 
în eleas  ca un mod de instrumentalizare a unui model cultural real i 
construit al membrilor unei comunit i. 

Condi iile specifice societ ilor se pot reflecta în confec ionarea i 
utilizarea ve mintelor, ceea ce propune o în elegere a specificului, dar i a 
modului cum respectiva societate poate i în elege (deci accept ) s - i 
satisfac  aceasta trebuin  a producerii i consumului de îmbr c minte. 
Asemenea condi ii se deosebesc în primul rând în func ie de nivelul de 
dezvoltare al respectivelor comunit i, în care se distinge clar 
îmbr c mintea specific  unei societ i bogate, cu o cultur  a bog iei, a 
opulen ei, deosebit  de cea specific  unei societ i s race, cu o cultur  a 
s r ciei (O. Lewis). În asemenea dimensiuni vorbim clar de o obiectivare 
în îmbr c minte a unui model cultural real (în limbajul lui Linton), chiar 
dac  elementele acesteia (ale îmbr c mintei) pot eviden ia i alte 
semnifica ii. 

Diferen iindu-se de concep ia pur antropologic i apropiindu-se de 
elemente concrete, A. Kroeber i C. Kluckman9 sus in definirea modelelor 
culturale ca i modele de comportament i elemente ale culturii specifice 
comunit ii. Aceste modele de comportament se manifest  ca modele 
implicite din normele, regulile, tradi iile ce fac parte din întreaga zestre 
cultural i ca modele explicite ale comport rii membrilor comunit ii 
domina i de con inutul i formele de manifestare a culturii. Pe anumite 
trepte i nivele ale evolu iei culturii, aceste modele de comportament sunt 
acumulate, p strate i transmise prin simboluri tot ca elemente componente 
ale culturii. 

Putem supune aten iei concep ia lui Claude Lewis- Strauss10, care ne 
atrage aten ia asupra aspectului normativ al modelului cultural în eles ca 
norma "cultural  elaborat  de societate asupra propriilor ei aspecte“ sau 
,,elemente de civiliza ie i cultur ". Fiind de acord cu autorul care sus ine 
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c  modelul cultural, ca proces de crea ie spiritual , func ioneaz i ca un 
mecanism de explica ie a realit ii i de reflectare a coeren ei sistemului de 
rela ii socio-umane (func iile la care se refer  cunoscutul antropolog 
presupun manifestarea statusului i rolului modelului = norm  în 
societate), care imprim  atât un sens asupra comportamentului indivizilor, 
dar i prin inter-rela iile cu alte elemente ale culturii i prin pozi ia pe care 
o are în cadrul acestora. De aici, putem s  în elegem mai mult decât 
extensia normativa a modelului, acceptând i suportul valoric pe care-l are 
acesta, atunci când se impune prin pozi ia sa din ierarhia sistemului 
cultural în rela ie cu celelalte elemente ale sistemului social. 

Altfel spus, pentru Chombard de Lauwe, modelul cultural poate fi 
în eles ca "…rezultat al culturii în ac iune, al culturii cunoscut , 
recep ionat , con tientizat i folosit  de om ca sistem deschis de 
cuno tin e, valori i convingeri în continu  reorganizare, împrosp tare, 
perfec ionare" 11. Într-un mod concret, întreaga vestimenta ie se constituie 
într-o versiune în eleas i acceptat  a unor asemenea norme, reguli, 
modele oferite de modelele culturale prin comportamentul vestimentar 
manifestându-se aproape concomitent cu limbajul în primele momente ale 
evolu iei sociale ale omului. 

Men inându-se în cadrul func iei holismului, B. Malinovski12, 
pornind de la definirea culturii ca un tot indivizibil compus din institu ii 
care pentru unele sunt închise, iar altele comunic , consider m oportun
op iunea pentru în elegerea îmbr c mintei ca mod de a surprinde nu numai 
o imagine expresiv-vizual  a unei institu ii, dar i simboluri pentru care 
acestea (institu iile) s  le propun i impun  societ ii. 

Elocvente în aceast  direc ie sunt societ ile totalitare, care impun 
anumite norme în vestimenta ie, care impun o vestimenta ie uniform  prin 
care doresc s  elimine diferen ele sociale care nu ar reflecta diferen ele 
între fiin ele umane i, respectiv, ar reproduce pe plan social egalizarea 
care caracterizeaz  starea natural  a omului. Distinct de acest mod de 
normativitate, anumite institu ii impun uniforme în îmbr c minte din cu 
totul alte motive: 

a). – de exprimare a unor simboluri i de în elegere a semnifica iilor 
acestora (institu iile religioase, institu iile juridice). 

b). – de identificare i delimitare fa  de alte institu ii (institu iile 
militare, institu iile juridice); 

c). – de promovare a unor simboluri (institu iile culturale, institu iile 
juridice); 

d). – de etichetare a purt torului în societate (institu iile coercitive). 
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 Nu mai departe de caracterul normativ al modelului cultural, 
trebuie sa în elegem i un anumit grad de libertate, pe care acesta îl ofer
membrilor comunit i atât prin adaptabilitatea acestora la a tept rile 
societ ii, cât i prin con tientizarea unor simboluri i a semnifica iilor 
acestora. Sus inem astfel c  fie întreaga îmbr c minte, fie doar elemente 
ale acesteia, cât mai ales accesoriile pe care omul este dispus s  le adopte 
reflect  o asemenea dimensiune a libert ii, la care se "limiteaz " sau se 
extinde omul în societate. 

O vestimenta ie variat , cu exprim ri personale, uneori excentrice, 
bizare (chiar sexi) reprezint  în fapt un sistem normativ limitat, slab 
coercitiv, în care individul nu este condi ionat nici de tipul de 
îmbr c minte i nici de standardul "calitativ", pecuniar, pe care ar trebui 
s -l respecte. 

Acelea i aspecte pot fi puse în discu ie i din perspectiva claselor, a 
grupurilor i categoriilor sociale din care este format  societatea. Sunt 
cunoscute clase cu modele comportamentale categoric elaborate i 
structurate care se impun indivizilor în toate formele de exteriorizare i 
deci i a îmbr c mintei (uneori, mai ales). Începând cu primele forme ale 
socializ rii primare "urma ii" componen ilor clasei respective preiau i 
adopt  modele vestimentare specifice claselor din care fac parte. Nu putem 
s  nu recunoa tem c  sunt forme de încercare de delimitare i chiar de 
evadare din asemenea modele, care înseamn  un dezacord fa  de 
preten iile i a tept rile "de clas " i chiar a opozi iei fa  de ideologia 
unor asemenea clase. 

Jean-Claude Kaufmann13 supune aten iei un asemenea mod de 
în elegere a libert ii ca i un mod de acceptare a libert ii fiec ruia in 
comportamentul cotidian pe plaj  prin renun area la îmbr c minte. 
Nudismul, sus ine cunoscutul sociolog, din opinii atât ale nudi tilor cât i 
ale unor "ter i", nu trebuie în eles nici ca non-normativitate, nici ca o 
libertate absolut , ci ca un mod de exprimare a unor personalit i, care au 
ce exprima altora, care sunt dispu i s  perceap  asemenea moduri de 
exprimare. 

Spre deosebire de alte forme prin care omul î i exteriorizeaz  modul 
s u de existen , îmbr c mintea, întreaga sa vestimenta ie, este cea mai 
supus  influen elor i rela iilor cu alte tipuri specifice altor comunit i. 
Este, în fapt, ceea ce cunoscutul sociolog P.H. Chombart de Lauwe14 ne 
propune spre în elegerea general  a modelului cultural ca "reprezentare sau 
ansamblu de reprezent ri care provoac  imita ii i reproduc ii ale 
obiectelor, situa iilor, comportamentelor reprezentate". 
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Pierre Bourdieu15 propune indirect o viziune proprie asupra 
modelului cultural în func ie de formele, nivelele, tipurile i valorile 
culturale c tre care aspir i poate avea acces subiectul uman ca element al 
unei comunit i. Astfel, cultura propune o serie de modele prin operele 
culturale i prin valorile crea iei culturale pe care membrii societ ii le pot 
recepta i adopta ca nivele de cunoa tere i în elegere determinate în mai 
multe condi ii16. Condi iile de clas  impun o anumit noble e cultural  la 
care nu pot avea acces decât persoanele crescute i socializate i care au un 
habitus (s.a.) specific clasei, altfel nu pot în elege nivelul unei asemenea 
culturi care dep e te puterea de receptare a membrilor unei clase 
inferioare. Cultura, în concep ia autorului men ionat, nu- i rezolv
problemele sale ca „act“ i „bun“, ci se constituie ca opere culturale, fie ele 
crea ii, teorii, modele sau concepte care sunt întotdeauna i „strategii“ 
(s.n.), ele urmând s  instaureze, s  restaureze, s  înt reasc , s  salveze sau 
s  r stoarne, determinate fiind de raportul de domina ie simbolic  sau altfel 
spus, s  cucereasc  sau s  apere monopolul exerci iului legitim al unei 
activit i literare, tiin ifice sau artistice17. Rezult  de aici c  avem de-a 
face cu modele culturale cu caracter de clas , care sunt specifice atât 
claselor superioare cu venituri i standarde de via , dar i alte modele 
specifice claselor cu un nivel de educa ie inferior. 

Al turi de clasa social , ca i de familie deci, care influen eaz
accesul la cultur , este situat  educa ia, ca tip de coal , ca nivel de 
instruc ie i ca specialitate care ofer  un capital cultural colar (s.a.), dar i 
acest capital cultural este posibil de realizat, având în vedere acelea i 
condi ii sociale, de clas , care s  ofere posibilit i de instruc ie de la primii 
ani ai copil riei pân  la maturitate. În func ie de capitalul cultural de inut 
individul poate în elege simbolurile, semnifica iile valorilor culturale, care 
nu ofer  toate acelea i dimensiuni facile de în elegere. Pentru clasele cu un 
capital cultural inferior sunt create i circul  opere de cultur  cu un nivel 
mediu care sunt produse (s.a) pentru asemenea grupuri sociale. 

Modelul pe care îl propune Bourdieu este "habitus"-ul "produs de 
istorie, de practica individual i colectiv i care se conformeaz  unor 
scheme generate de istorie"18. Capabil de a func iona ca memorie colectiv , 
"reproducând în succesiune ac iuni în devans" 19, "habitus"-ul este capabil 
s  readuc  în prezent mijloace noi îndeplinind func ii vechi, mai mult 
îmbun t ind prin noile situa ii imaginea trecutului i propunând o nou
ordine cu deschideri spre eficacitate. 

Fiind produsul unei clase determinat de regularit i obiective, 
"habitus"-ul tinde s  genereze toate condi iile rezonabile ale sensului 
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comun, care au anse de a fi acceptate ca anticip ri ale viitorului, i care nu 
se las  deduse nici din trecut i nici din prezent. 

Diferen ierile sociale între oameni se recunosc i se explic i prin 
îmbr c minte, începând de la posibilit ile de acces pe care le au membrii 
comunit ilor i continuând cu modul de a produce i a utiliza elementele 
care compun vestimenta ia. Fie prin asemenea elemente, fie prin întreaga 
combina ie a îmbr c min ii, fiecare persoan  trebuie s  fac  fa i s
ating  anumite standarde impuse de clasele, categoriile, institu iile care 
sunt i func ioneaz  în societate. 

Prin întreaga sa viziune i explicare a modelului cultural, Bourdieu 
ne atrage aten ia i asupra altor distinc ii la care omul din societate trebuie 
s  fac  fa i prin vestimenta ie – distinc iile pe care le propun nivelele i 
tipurile de educa ie i care confer  subiectului social disponibilit i de 
în elegere i utilizare a tuturor "actelor" i bunurilor culturale, care trebuie 
s  con in i îmbr c mintea. 

Din defini iile date i/sau acceptate con inutul modelului cultural 
este dominat de esen a valoric  a culturii, valoare având fie rolul de model 
latent de ac iune, prin aprecierea pe care o acord  individul sau 
colectivitatea obiectelor, proceselor, ac iunilor în func ie de capacitatea 
acestora de a satisface trebuin ele20, fie de produs al reflect rii inverse al 
subiectului în obiect printr-o activitate de crea ie a elementelor de 
cultur 21. 

În acest sens, surprindem necesitatea raport rii directe a definirii i 
în elegerii modelului cultural la elementele esen iale ale culturii: valoarea 
i simbolurile, atât în procesul de cunoa tere i de crea ie, cât i în cultur

ca fapt. Neavând preten ia utiliz rii unei defini ii universale, sus inem 
utilizarea defini iei care ar r spunde cel mai mult unei problematici i unei 
finalit i propuse. În elegem astfel modelul cultural ca un mod de 
con tientizare, internalizare i utilizare a unui sistem de simboluri i valori 
specific culturii unei societ i (s.n.). Con tientizarea presupunând în ordine 
cronologic  percep ia, cunoa terea i în elegerea ca necesare pentru sine i 
de aici un mod de raportare la aceste valori i simboluri, dep ind simpla 
constatare a existen ei lor, ne propune raportarea personalit ii noastre la 
contextul propriului sistem. 

În eles astfel, modelul cultural ne ofer  scheme i modalit i de: 
a) – percep ie; b) – în elegere; c) – decodificare; d) – adaptare a 

diverselor simboluri în elese ca energii spirituale prin intermediul c rora 
un con inut de semnifica ie spiritual  este legat de un semn perceptibil 
senzorial 22. În întreaga via i în toat  complexitatea sa, omul percepe i-
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i însu e te con tient serii de concepte i de idei ca abstractiz ri ale unor 
experien e, con inuturi teoretice prin intermediul limbajului, pe care prin 
atributele ra iunii le transform  în simboluri. În anumite contexte cu 
caracter spa io-temporar i comunitar, simbolul este apoi decodificat i 
dup  ce este în eles este trecut în mijloacele func ionale utilizate de fiin a 
uman  în comunitate, care, pe lâng  propriet ile fundamentale: 
istoricitate, temporalitate, spa ialitate, câ tig i propriet i socio-culturale. 
Omul fixeaz  aceste coordonate în modelele în care el tr ie te ca fiin
continu , nu doar ca elemente ale comunit ii, modelul r mânând i 
existând dincolo de via a individual 23. Dar, a a cum unealta nu reprezint
un simplu obiect sau un simplu element material concret, ci exprim  un 
întreg proces care duce la f urirea acesteia, la fel orice fenomen trebuie 
privit în întreaga sa evolu ie, care contribuie la formarea modelului cultural 
i de aici la o includere în contextul socio-cultural. Fiind vorba de valori i 

simboluri la care se raporteaz  fiin a uman , nu în elegem c  modelul 
cultural îl scoate pe om din via a comunitar , din societate ca mediu vital, 
vizând prin aceasta disponibilit i de conexare spiritual i material i 
apoi adaptarea sa la tot ceea ce formeaz  societatea uman  (natural i 
creativ). De aici, modelul cultural nu este în eles ca un construct abstract, 
dimpotriv , el con inând elemente i dimensiuni care sunt exprimate faptic, 
ac ional. El dep e te exaltarea socratic  a virtu ii care ar propune un mod 
de via  ra ional pentru cel ce vrea s  ating  perfec iunea sau ar sintetiza 
legea hybris- ului (nimic prea mult) ca i "binele absolut" de tip platonic, 
care ar viza ceva din afara unui real, propunând un tip de comportament 
adaptat atât prin modelele pe care le propune, cât i prin unele contradic ii 
ce pot fi generate între acestea i celelalte modele elaborate de indivizi sau 
grupuri. 

În întreaga evolu ie cultural  a societ ii îmbr c mintea, acceptat  în 
contextul discu iilor precedente, atât ca element al culturii, cât i ca form
de manifestare creativ-productiv , este i ea (dac  nu chiar 
supradimensionat) supus  fenomenului de difuzionism cultural 
"acceptând" din plin procesele de acultura ie, cultura ie, de transcultura ie. 
Mai mult, poate decât în alte dimensiuni ale societ ii, moda în 
vestimenta ie cunoa te spa iul de adaptare, de promovare a "noului", 
a,,diferitului“, a unui "alt fel", a "altceva", mai permisiv i facil, dar i cel 
mai dispus prelucr rilor din "alt spa iu", ca i al renun rilor propriului 
"prezent" în favoarea unui nou "prezent" pentru el.

Nu putem omite nici modul prin care anumite linii ale modei 
vestimentare (ca i alte mode culturale) încearc  s  se impun  încercând s
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redimensioneze, s  limiteze i chiar s  elimine anumite forme existente 
într-un spa iu social dat, folosind în acest scop mijloace i factori 
neconven ionali i chiar greu de acceptat. 

Asemenea considera ii nu pot justifica aprecierile c  fenomenul 
"imperialismului cultural" nu este deloc str in acestui spa iu al modei 
vestimentare. Societatea nu se bazeaz  pe o singur  idee, ci sintetizeaz
mai multe idei, propunând la rându-i altele pe care le impune ca modele ale 
sale. Prin capacitatea de a- i f uri istoria sa, societatea creeaz  condi ii ca 
omul s - i fixeze valorile culturii în modele ale timpului i spa iului 
specific, pe care aceea i societate le poate controla fie prin regimuri de 
domina ie, fie prin facilit i acordate unora dintre ele. Orice societate î i 
construie te modele temporale (nu exist  societ i atemporale) ca 
modalit i de a se pune în raport cu timpul 24. De regul , schimbarea unei 
societ i din punct de vedere a timpului sau al conducerii ca urmare a unor 
fenomene sau momente istorice atrage i propunerea unor modele noi în 
virtutea schimb rii întregii structuri a mersului tuturor fenomenelor socio-
culturale i, deci, i a culturii. 

ABSTRACT 

Cultural patterns defined as life models of the society who is 
manifesting as a configuration of the learn behaviors and their results with 
components shared and transmitted by the community members. (R. 
Linton), they can manifest in a concrete way in the fashion plan also. The 
use of the first clothing elements made up a cultural identification of the 
human been, which in the context of the whole society evolution, took the 
liberty of succeeding changes following the meads fulfing or the esthetic 
aspirations. 

Cultural patterns-worbing as allowing models and standarting 
models also, they affect the clothing standards in the community. 

The cloths represent specific cultural patterns for the social classes 
and categories through concrete elements identified as specific cultural 
components. 
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Câteva considera ii cu privire la un costum masculin provincial 
atestat la Ca ol , jud. Sibiu 

In memoriam Nicolae Lupu 

Alexandru Gh. SONOC 

Mantia cu capetele aduse peste umeri în fa , având prinse de acestea 
mici sfere de metal sau ciucuri, a c rei arie de r spândire corespunde – într-o 
oarecare m sur  – celei de locuire a popula iei norico-pannonice, reprezint
un costum masculin mai pu in studiat în România, de i el este atestat atât 
arheologic, cât i în reprezent rile sculpturale de epoc  roman  din Dacia i 
din partea dobrogean  a provinciei Moesia Inferior. De altfel, în cazul 
costumelor de epoc  roman , în istoriografia româneasc  s-a constatat i 
existen a unei tendin e de minimalizare a importan ei i r spândirii 
costumului provincial sau barbar cu specific etnic, supralicitându-se, îns , 
datorit  viziunii ei autohtonist-etnocentriste, uneori determinat  de motive 
extra- tiin ifice (1), aceea a costumului dacic, prin care se dore te uneori 
chiar dovedirea originii dacice a unor costume populare sau piese de port 
române ti, în contextul mai larg al problematicii specifice a form rii 
poporului român, a continuit ii dacilor în epoca roman , în particular, încât 
costume "dacice" – de fapt, purtate de alia ii germanici (2) i sarmatici (3) ai 
lui Decebal, reprezenta i pe Tropaeum Traiani – sunt prezentate drept 
prototipuri ale unor costume populare române ti (4). Alteori, piese 
vestimentare illyrice (5) sau alte costume antice sunt comparate cu 
reprezent ri mai mult sau mai pu in corecte i veridice ale portului popular 
românesc din sec. XVIII-XIX (6), care a cunoscut îns  numeroase schimb ri 
de-a lungul timpului. Tot în acela i scop au fost preluate necritic unele cli ee 
din materialele propagandistice din 1938-1944 i 1965, datorate prof. Ioni
G. Andron i "valorificate" intens de c tre unul din "istoricii oficiali" ai 
dictaturii regale i ai lui Nicolae Ceau escu (7)! 

Din punct de vedere arheologic, acest costum este atestat în Dacia prin 
descoperirea în mormântul tumular de incinera ie T III-56 (unul dintre cele 
mai mari din partea de nord-vest a necropolei) de la Ca ol  (jud. Sibiu) a 
dou  mici sfere din fier i a uneia din bronz (8); în acela i mormânt a fost 
g sit un as din bronz, de la Hadrianus, datând din 132-133 (9). Necropola de 
la Ca ol  apar ine unei comunit i închise de coloni ti norico-pannonici (10). 
Aceste sfere sunt caracteristice portului b rb tesc din Illyricum i erau 
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atârnate fie la col urile marginii de jos ale mantiei, ca în Noricum, Pannonia 
i la illyri (11), fie de col ul din fa  al unui cordon lat, care atârna de gâtul 

b rba ilor i, îngustându-se, ajungea pân  la poalele tunicii sau numai pân  la 
marginea de jos a surtucului, a a cum se vede pe un fragment de perete de 
aedicula de la Apulum, unde ele pot fi îns i înlocuite de un ciucure (12). 
Prima variant  s-a crezut c  s-ar întâlni în Dacia la Potaissa (13), pe un perete 
de aedicula pe care este reprezentat un b rbat în port illyr, aflat la Muzeul 
Na ional de Istorie al României din Bucure ti (nr. inv. L 2064), iar a doua pe 
un perete de aedicula p strat în acela i muzeu (nr. inv. L 2063) (14), provenit 
probabil tot de la Potaissa, pe care este înf i at zeul Attys. Asupra acestor 
dou  situa ii au fost emise îns i alte p reri, asupra c rora vom st rui în cele 
ce urmeaz , la locul potrivit. Înlocuirea sferelor printr-un ciucure (15) pare a 
mai fi fost constatat i pe pere ii de aedicula de la Criste ti (16) i eica 
Mic  (nr. inv. 7283, A. 3448, în Muzeul Na ional Brukenthal din Sibiu) (17), 
reprezentând coloni ti norico-pannonici, care poart  acest cordon peste 
surtucul (pannus) specific acestei popula ii (18), respectiv peste tunica. De 
aceea credem c  în cazul sferelor g site în mormântul de la Ca ol  am putea 
avea de a face atât cu cele atârnate la capetele aduse peste umeri în fa  ale 
mantiei (este vorba de cele din fier), cât i cu una (cea din bronz) atârnat  de 
un cordon petrecut pe dup  gât. 

O analiz  mai atent  a celui de al doilea perete de aedicula de la 
Potaissa (nr. inv. L 2063) ne face îns  a da dreptate lui Exp. Bujor, care 
afirmase c  pe spatele zeului Attys, înc l at cu sandale, îmbr cat cu i ari 
încre i i, cu o c ma  lung  pân  la genunchi, peste care poart  o hain
groas , cu mâneci, care cade în falduri verticale pe poale i oblice pe piept i 
având în cap o c ciul  conic , "atârn  gluga din care se vede un col  de unde 
este prins ciucurele i a c rei baier  se observ  pe piept de-a lungul 
um rului stâng"; acela i autor, care data monumentul – dup  realizarea sa 
artistic  – în sec. II, remarca tr s turile pastorale ale costumului purtat de zeu 
(19). În ce ne prive te, consider m c  deocamdat  nu se poate preciza mai 
clar dac  este vorba de o îmbr c minte specific  unei regiuni sau unui grup 
etnic, ci doar c  ea este – datorit  glugii cu ciucure – singular  în arta roman
din Dacia. 

O oarecare asem nare (care nu merge nicidecum pân  la identitate, 
fiind vorba fie de o alt  situa ie, fie -mai curând- de un alt mod de a purta 
gluga) o prezint  cel lalt perete de aedicula (nr. inv. L 2064), datat cu 
probabilitate în aceea i perioad , pe care apare un "b rbat robust, îmbr cat 
cu o c ma  lung  pîn  la genunchi, deasupra avînd o mantie ale c rei 
margini se v d în p r i. Peste ve minte este redat  în fa  gluga, dac  nu 
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cumva este vorba de o traist  de la care atîrn  în cele dou  col uri un 
ciucure. Pe dedesubt poart  i ari, care sunt cuta i în dreptul genunchilor, 
mai accentuat sub genunchiul drept, f cînd impresia unei margini r sfrînte 
de ciorapi" (20). În ce ne prive te, nu socotim – totu i – exclus  probabili-
tatea ca s  avem într-adev r de a face, în ceea ce prive te îmbr c mintea 
picioarelor, cu pantaloni, poate de piele (braccae), care ajung eventual numai 
pân  sub genunchi i de ciorapi gro i, din lân . Ciorapi gro i, împleti i, mai 
sunt reprezenta i i pe amintitul perete de aedicula de la eica Mic  (21). 
Spre deosebire de Noricum, unde se purtau ciorapi de pâsl , în Illyria ace tia 
sunt înlocui i de cei de lân , îmbr ca i peste pantaloni (22); doar în aparen
mantiile reprezentate pe monumentele de la Potaissa sunt deosebite de cele 
specifice pentru Noricum i Pannonia (23), pentru c  – în cazul celor dintâi- 
cel mai bine redate sunt glugile, iar mantiile sunt – pe cât se poate distinge- 
cele obi nuite în arta roman  a vremii. De aceea, inând seama de acest lucru, 
dar i de asem n rile constatate între cele dou  monumente de la Potaissa, nu 
excludem ipoteza c  ele ar reda îmbr c mintea illyr . Remarc m c  în cazul 
ambelor monumente de la Potaissa este vorba de ciucuri sferici i nu de aceia 
tronconici, conici ori de cei filiformi (adic  de franjuri). 

În portul provincial masculin din teritoriul municipiului Teurnia, în 
Noricum, sferele se purtau atârnate de capetele aduse în fa , peste umeri, ale 
unei mantii b rb te ti cu glug  (cucullus), având capetele aduse în fa  peste 
umeri i neprinse cu fibul  (24), ve mânt care la Micia apare în dou  variante 
(25), de fiecare dat  îns  f r  bilele sau ciucurii respectivi. O îmbr c minte 
asem n toare, dar având dou  sfere atârnate de cap tul mantiei, pare a fi 
purtat  de un personaj masculin reprezentat al turi de so ia sa pe fa a 
interioar  a unui fragment de perete posterior de aedicula de la 
Brâncovene ti, datat în a doua jum tate a sec. II (26). Este îns  mai greu de 
precizat dac i ve mântul (descris drept sagum!) pe care îl poart  Claudius 
Latinus, c s torit cu Cotu Successi f(ilia), cives Norica, a c ror stel
funerar , descoperit  la eica Mic , aflat  azi la Muzeul Na ional Brukenthal 
din Sibiu (inv. 7205) (27) i care, având capetele mai ample, diferit drapate, 
încât par prinse unul de altul pe piept (poate cu o fibul ?), apar ine aceluia i 
tip sau constituie o variant  de sine st t toare; L. Marinescu îl consider "un 
pieptar [...] de aspectul unor fî ii din piele sau blan  unite în fa i atîrnând 
în dou  col uri [...] sau acoperind doar spatele" (28). Despre acela i 
monument, pe care îl desenase el însu i (fig.13), înv atul sas J. M. Ackner 
(1782-1862) spunea: "Din punct de vedere artistic, realizarea acestui 
monument nu poate fi socotit  în chiar toate privin ele ca o des vâr it
oper  de art  plastic  din perioada de aur" (29). 
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Sferele din metal puteau fi atârnate simplu sau îmbr cate într-un 
material cro etat ori într-o pungu  din piele sau puteau fi introduse i cusute 
în c ptu eal , la col urile mantiei. Ele aveau fie rol utilitar -acela de a trage 
prin greutatea lor materialul i de a da astfel un anumit drapaj capetelor 
ve mântului-, fie doar unul decorativ; nu putem exclude îns  vreo posibil
semnifica ie magico-religioas , dup  cum func ia lor de însemn de prestigiu, 
legat  de statutul social al purt torului, pare a fi sigur , mai ales când este 
vorba de cele atârnate de un cordon. Acest lucru reiese atât din raritatea 
descoperirii acestora în contextele funerare, cât i a reprezent rii lor pe 
monumentele funerare care pot fi atribuite popula iei norico-pannonice i mai 
ales aristocra iei tribale a acesteia, c reia îi apar in majoritatea celor ridicate 
de coloni tii civili, în vreme ce oamenilor de rând, ajun i la o situa ie 
economic i la un statut socio-juridic comparabil cu al acesteia, cum sunt 
veteranii care ob in cet enia roman , poart  alte ve minte i mai cu seam
tradi ionalul pannus. 

Este greu de spus îns  dac  este vorba despre un costum de origine 
illyr , adoptat de cel ii din Noricum i Pannonia dup  p trunderea lor în 
aceste regiuni i r spândit mai departe, spre est i vest, de solda ii din trupele 
romane i coloni tii originari din aceste provincii ori, dimpotriv , de un 
costum celtic, preluat i în mediul illyr sau -mai greu de dovedit i de aceea 
mai pu in probabil- de un str vechi costum preistoric (30). 

Într-adev r, asemenea mantii, cu capetele aduse peste umeri în fa , de 
care sunt prinse sfere din metal, sunt purtate îns i de doi solda i romani de 
pe o metop  de la Tropaeum Traiani, aflat  azi în Muzeul de Arheologie din 
Istanbul (31) i chiar de c tre împ ratul Traianus i de un înso itor al acestuia 
(32), ambele metope f când parte din scena cuvânt rii acestuia (adlocutio) 
c tre solda i dup  victorie (33). Atât împ ratul i înso itorii s i, cât i solda ii 
poart  mantia respectiv  peste un focale scurt, închis pe gît (34). În ce ne 
prive te, nu putem crede pur i simplu c "nu e vorba de o diferen
esen ial , ci doar de felul în care artistul provincial putea s  reprezinte i 
tia s  stilizeze costumul imperial" (35), ci de reprezent ri ale portului 

provincial al popula iei illyro-norico-pannonice, preluat în mediile militare 
romane. 

În cazul acestui ve mânt, acum devenit – mai curând din pricina climei 
decât dintr-aceea a vreunei mode- o inut  de campanie a solda ilor recruta i 
în teritoriul de r spândire al acestuia – de unde, de altfel, proveneau i 
numeroase unit i militare care au luat parte la r zboaiele dacice- i purtat de 
c tre Traianus ca ve mânt de c l torie, din ra iuni propagandistice, impuse 
de necesitatea difuz rii în rândul trupelor a imaginii unui împ rat popular i 
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modest, care împarte cu camarazii s i greut ile vie ii militare, avem de a 
face -a adar- cu preluarea unui costum barbar de c tre romani, dovedit i în 
cazul unui ve mânt care, de i specific sud-estului provinciei Noricum, unde 
este bine atestat în jurul anului 200 e.n. i pân  în sec. III, dar i locuitorilor 
din Pannonia i drapat într-un mod inspirat de vechiul port etrusc, este 
adoptat la Roma ca un costum extravagant, men ionat ca atare de Petronius, 
înc  în vremea lui Octavianus Augustus, de i ca ve mânt de c l torie el se 
r spânde te în Italia i la Roma în sec. III-IV, fiind purtat îns i în Dacia, de 
c tre un personaj reprezentat pe un relief funerar roman zidit sub pragul 
portalului colateralei nordice a bisericii gotice din cetatea medieval  a 
Or tiei, monument pe care l-am datat de la sfîr itul domniei lui Marcus 
Aurelius i din vremea lui Commodus pân  cel tîrziu în aceea a primilor 
Severi (36). 

Spre deosebire de acesta din urm , limitat la zona nord-alpin , de unde 
se r spânde te în Italia i Dacia, cel în discu ie pare a fi cunoscut pe o arie 
mai larg , nu numai în sud-estul provinciei Noricum i în Dacia, ci i în 
Britannia, unde, în culegerea de legende i povestiri galeze Mabinogion, este 
descris echipamentul de campanie al prin ului Kulhwch, plecat în c utarea 
frumoasei Olwen, fiica uria ului Yspaddaden Penkowr: acesta poart
"armur  str lucitoare, manta de purpur  terminat  cu patru mere de aur la 
col uri, lance sclipitoare de argint, sabie cu mâner de aur" (37); costumul 
pare a fi, deci, în aceast  situa ie specific elitei sociale a galezilor i, implicit, 
eroilor mitologici. Lucrarea amintit  cuprinde povestiri cu reminiscen e de 
crea ie celtic , datând probabil din sec. VI, dar fixate în scris mult mai târziu 
(38). 

Coloni tii originari din Illyricum au fost cei care, dup  p rerea noastr , 
au contribuit cel mai mult la r spândirea acestui costum i în provinciile de la 
Dun rea de Jos (39), de i nici factorul militar nu trebuie trecut cu vederea. 
Ca i în cazul costumului reprezentat pe relieful funerar de la Or tie, drapat 
într-un mod care aminte te vechiul costum etrusc i în cazul mantiei cu 
capetele aduse în fa  peste umeri putem lua în discu ie un prototip etrusc 
(40). Drapajul mantiei aminte te de acela al e arfei albastre purtate de efebul 
care apare într-o fresc  de pe un perete al unui mormânt grec ("Mormântul 
Scufund torului", cca. 480-470 î.e.n.) de la Paestum (41), foarte probabil 
reprezentându-l chiar pe defunct. În mediul etrusc, mantia cu capetele aduse 
în fa  peste umeri este purtat  de o femeie, reprezentat  de o statuet  din 
bronz de la Falterona, de influen  greac , datat  la cca. 490 i p strat  la 
British Museum (42). În "Mormântul Tricliniului" (sau "Mormântul Marzi") 
de la Tarquinii (Corneto Tarquinia, Italia), o capodoper  a picturii vremii 
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respective (cca. 470-460 î.e.n.), sunt reprezenta i, printre dansatori, o femeie 
(sau doar un dansator travestit!) i un altul îmbr ca i cu paenula, un altul i o 
alt  femeie (sau dansator travestit) purtând mantia cu capetele aduse peste 
umeri în fa , o femeie purtând-o invers, cu capetele aduse peste umeri în 
spate, iar o alta purtând-o ca pe o e arf , tot invers i mai complicat, cu 
capetele aduse peste umeri în spate i apoi readuse în fa  pe sub bra  (43). 
Tot la Tarquinii un b rbat purtând o mantie cu capetele aduse în spate peste 
umeri apare pe o fresc  din "Mormântul Leoparzilor", datat ceva mai 
devreme, în primul sfert al sec. V î.e.n., mai exact la cca. 480-470 î.e.n. (fig. 
20) (44). Tot acolo, unul dintre personajele reprezentate bocind înaintea 
intr rii în Lumea de Dincolo pe o fresc  din "Mormântul Augurilor", datat la 
cca. 510 î.e.n., pare a purta o mantie asem n toare cu aceasta (45), la fel ca i 
un copil, care apare al turi de un b rbat cu paenula, pe o urn  funerar  din 
piatr  de la Chiusi, reprezentând un dans ritual, datat  la sfâr itul sec. VI 
î.e.n. (46), ceea ce ne face s  ne întreb m dac  nu avem de a face, cumva, cu 
un ve mânt ceremonial. Aceea i func ie pare a o avea ve mântul discutat i 
în lumea greac  arhaic , de unde s-ar putea s  fi fost preluat de c tre etrusci: 
el pare a fi fost reprezentat pe cunoscuta statuie attic  a "Purt torului de 
vi el", datat  la cca. 600 î.e.n. (47) i care ar fi, astfel, cea mai veche atestare 
cunoscut  nou  a acestui costum. 

Oricum, la începutul sec. II, cum arat  metopele de pe Tropaeum 
Traiani, îmbr c mintea discutat  nu pare a mai îndeplini aceast  func ie, 
nefiind îns  nici, pur i simplu, un costum tradi ional, "etnic", ci -mai 
degrab - unul provincial, specific unei anumite regiuni a Imperiului, în care 
anterior cuceririi fusese întâlnit la popula ia b tina , care continu  s -l 
poarte ca ve mânt specific ei i care poate s -l fi preluat cu mult mai devreme 
de la etrusci, poate prin sec. VII-V î.e.n., o dat  cu alte m rfuri, inclusiv 
ve minte, aflate pe atunci, ca m rfuri de lux, "la mod " în rândurile 
aristocra iei celtice din Gallia i, mai ales, a celei illyre din Peninsula 
Balcanic i de la nord de Alpi, care au influen at i drapajul amintitei 
poenula purtat  pe personajul reprezentat pe relieful funerar de la Or tie. În 
cazul reprezent rilor de mantii cu capetele aduse în fa  peste umeri avem de 
a face cu o schem  stilistic  (inclusiv în cazul celei atestate arheologic, la 
Ca ol , dar i al celei amintite în Mabinogion) i un substil regional (specific 
provinciilor danubiene central-europene, unde pare a fi fost adus din sud i 
de unde pare a se fi r spândit, în anumite condi ii istorice, spre est i vest), 
care, prin adoptarea i r spândirea sa de c tre trupele romane ca ve mânt de 
campanie, pare a fi pe cale s  devin  un suprastil de epoc  la începutul sec. II 
e.n., exploatat propagandistic de c tre Traianus – care îl adapteaz  stilului 
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s u personal (48) – i susceptibil de a lansa, în anumite medii i regiuni, o 
adev rat  mod , dar care, tocmai prin raritatea reprezent rilor sale artistice 
pe un spa iu foarte întins i destul de populat, în condi ii relativ potrivite de 
dezvoltare i afirmare a gustului individual, a personalit ii i a crea iei 
originale, pare a se sustrage primejdiei imita iei (49). Pentru comunit ile la 
care acest costum reprezenta un ve mânt etnic tradi ional, purtat de elita lor 
social  (50), el contribuie astfel la formarea idealului uman, mai ales atunci 
când este asociat i cu alte însemne exterioare ale statutului social superior, 
cum ar putea fi sferele din diferite metale sau cordonul cu ciucure (51), ceea 
ce, în mediul roman, mai ales în cel rural al unei provincii dep rtate de aceea 
de origine a imigran ilor coloniza i în condi ii socio-juridice privilegiate, 
constituie un mod de afirmare a identit ii culturale proprii i – implicit – al 
alterit ii etnoculturale, în raport atât cu alte comunit i de coloni ti ( i mai 
ales fa  de comunit ile autohtone, cu un statut juridic inferior, ca urmare a 
cuceririi!), dar i cu exclusivismul mediilor romane tradi ionaliste, fiind – în 
acela i timp – i o surs  important  pentru cunoa terea unor produse perisa-
bile ale artei decorative, care ies astfel din sfera efemerului i superficiali-
t ii, m rturisind peste vremuri gusturile i sentimentele oamenilor de 
alt dat  (52). 

Referitor la posibilitatea r spândirii costumului de c tre militarii i 
coloni tii adu i de st pânirea roman , dar atestat abia la o dat  tîrzie în 
Britannia i – în acela i timp – edificatoare cu privire la semnifica ia 
termenilor cives i natio, dar i la consecin ele juridice ale folosirii celui 
dintâi în cazul unui militar, o reprezint  o lespede funerar  aniconic , 
databil  – dup  p rerea noastr , inând seama de aspectul ei i de forma 
literelor – în sec. I e.n., apar inând unui civis Pannonius, membru al g rzii 
guvernatorului (singularis consularis) Britanniei Inferior, al c rei titular este 
Cornelius Victor, fiu al primipilului (Cornelius?) Saturninus (53). Socotim 
prea pu in probabil ca în acest caz civis s  fie pur i simplu sinonim cu natio, 
deci referindu-se doar la originea etnic i nu i la calitatea de membru al 
unui grup etnic privilegiat (mai curând în Britannia decât în ara de origine?); 
de aceea i p rere pare a fi i R. Birley, care traduce civ(is) Pann(onius) prin a 
Pannonian tribesman (54). În acest caz, epitaful în discu ie dovede te c
aceast  calitate nu este incompatibil  cu cet enia roman , a c rei pierdere 
prin efectul situa iei dublei cet enii pare a se referi, în aceast  vreme, nu la 
simultaneitatea ei cu cet enia peregrin , ci cu aceea a unui stat nelegat de 
Imperiul roman printr-un tratat de alian  (foedus) i, de aceea, poten ial ostil; 
altfel spus, cives peregrini erau privi i de romani la fel ca i alia ii (socii). 
Relevant pentru con tiin a superiorit ii situa iei cet enilor romani i chiar a 
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acestor coloni ti sau militari peregrini fa  de popula iile autohtone 
(ne)privilegiate, deci fa  de peregrini (dediticii), este un apel la clemen  (T 
943 ®) de pe o t bli  de lemn de la Vindolanda, datat la cca. 120 e.n., prin 
care se cere ca un inocent s  nu fie pedepsit la b taia cu vergi, chiar dac  ar fi 
s vâr it vreo crim  (as si aliquid sceleris commississem), tocmai pentru c
este... "om nevinovat i de peste mare" (hominem innocentum et 
transmarinum) (55)! Acest lucru este explicat ca o distinc ie foarte 
surprinz toare i care "reflect  probabil faptul c  recrutarea local  în 
garnizoana din Vindolanda era o realitate nou , pe care vechii solda i o 
g seau greu de acceptat", pentru c  ei fuseser  recruta i pe continent i 
aveau prin urmare alte drepturi decât b tina ii, numi i în derâdere 
Brittunculi (56) de c tre solda ii din legiunile II Augusta, XX Valeria Victrix 
i VI Victrix ori din Cohors IV Gallorum i Cohors I Tungrorum, unit ile 

militare atestate în regiune (57). 
Dup  p rerea noastr , r spândirea în Dacia a aceluia i costum pare a fi 

legat  tot de prezen a militarilor i coloni tilor norico-(illyro-)pannonici, înc
de la începuturile domina iei romane în Dacia. De altfel, în Dacia 
intracarpatic  elementele celtice (cu deosebire cele de provenien  norico-
pannonic ) reprezint  înc  din acea vreme componenta principal  a 
coloniz rii, spre deosebire de Dacia sud-carpatic , unde elementul 
colonizator este preponderent de provenien  sud-dun rean ; mai greu este 
îns  de apreciat gradul diferit de romanizare al elementelor celtice, chiar dac
-în general- se apreciaz  c  este vorba "mai ales din cel i vestici i norico-
pannonici romaniza i ori afla i în curs de romanizare" (58). Studiul 
ceramicii face posibil  departajarea coloni tilor norici de cei pannonici: în 
estul Daciei s-a a ezat un grup compact de norici, în zona Ca ol -Calbor-
Criste ti, iar în partea de vest a Daciei carpatice st pânite de romani, pe linia 
Ad Pannonios-Tibiscum-Ulpia Traiana Sarmizegetusa-Apulum-Napoca, 
imigran ii pannonici (59). 

O situa ie interesant  se întâlne te în întreaga zon  situat  la r s rit de 
drumul imperial Apulum-Potaissa i delimitat  la nord de cursul superior al 
Mure ului, la est de Carpa ii R s riteni i la sud de valea Oltului transilvan: 
în aceast  zon  care nu se urbanizeaz  abund  coloni tii norico-pannonici 
(60). O prim  categorie cuprinde coloni tii cel i proveni i din zone cu 
structuri de tip civitas, imigra i în Dacia – uneori împreun  cu aristocra ia lor 
tribal  – pentru a beneficia de avantajele sociale i economice ale coloniz rii. 
Aceast  categorie este ilustrat  de comunit i din Noricum – familiarizate cu 
peisajul alpin i cu defri rile, practicând o economie semipastoral  – 
colonizate tocmai în zonele asem n toare din sudul i estul Transilvaniei, 
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cum este cazul comunit ilor de tip Ca ol -Calbor, stabilite în ager 
tributarius din afara teritoriului urban i constituite mai ales din peregrini i 
cet eni coloniza i viritim. O a doua categorie o reprezint  elementele celtice 
romanizate sau romane din provinciile celtice (celto-romani) care au emigrat 
în Dacia, mai frecvente îns  în restul provinciei, în teritoriul urban i care 
reprezint  aportul romanit ii celtice ca factor de civiliza ie. Aceast  parte a 
provinciei a fost intens colonizat  cu elemente norice în curs de romanizare, 
mai ales pe valea Târnavelor, în timp ce la Criste ti predomin  cel ii de 
provenien  pannonic , dup  cum sudul i estul ei par a fi fost locuite de 
elemente mai slab sau chiar deloc romanizate, autohtone i colonizate; de 
aceea trebuie privit  circumstan iat afirma ia cu privire la romanizarea în 
Dacia a comunit ilor de tip Ca ol -Calbor (61) i, în general, cu gradul de 
romanizare a comunit ilor celtice colonizate în regim de civitates 
tributariae, de vreme ce tocmai unele elemente de ritual specifice popula iei 
norico-pannonice neromanizate supravie uiesc în epoca postroman i tocmai 
în estul Transilvaniei, care apare drept slab romanizat în compara ie cu partea 
occidental  (62)! 

Aceast  r spândire a coloni tilor norico-pannonici corespunde destul 
de bine celei afirmate abia foarte recent, de c tre M. B rbulescu: în Banat, la 
Ulpia Traiana Sarmizegetusa, Apulum, Napoca, la Ca ol i Calbor (63). 
Anterior, datorit  problemelor ridicate într-o anumit  perioad  de atribuirea 
etnic  a necropolelor de la Ca ol i Calbor, doar K. Horedt vorbise despre 
r spândirea acestor coloni ti în Dacia, pe atunci considera i a fi atesta i doar 
la Criste ti, Ca ol i Calbor (64). 

Iat  de ce credem c  principalul factor etno-demografic ce a contribuit 
la difuzarea mantiei cu capetele aduse peste umeri au fost coloni tii norico-
pannonici i militarii recruta i sau transfera i din cele dou  provincii din 
Illyricum, al c ror num r va fi fost destul de important i a c ror influen  a 
fost - i nu numai prin aceasta- îndeajuns de mare pentru a r spândi unele 
elemente specifice ale culturii lor materiale i spirituale, fie ele tradi ionale, 
fie datorate sintezei culturale, sub influen  greco-elenistic i roman , 
implicit, deci, un anume "gust estetic", poate chiar o "mod  provincial ", 
reflectat  atât în ceramic i îmbr c minte, mai conservatoare îns i mai 
strîns legate de contextul etnocultural (mai ales în cazul tradi iilor 
vestimentare!), cât i de unele preferin e artistice, puternic determinate de o 
anumit  religiozitate, reflectat  mai ales în cultul funerar; chiar i în ceea ce 
prive te ritul funerar al incinera iei sub tumuli ridica i peste locul rugului se 
constat  interferen e între comunit ile illyro-norico-pannonice – unele având 
mai pronun at  componenta celtic , iar altele componenta illyric  – i, 
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eventual, chiar influen e exercitate de acestea asupra altor comunit i (65), cu 
un statut social i juridic inferior, cum sunt (geto)sarma ii stabili i – mai 
curând în calitate de coloni sili i, ca peregrini dediticii, decât în urma unui 
act de receptio in Imperio- în a ezarea de la Sebe -Podul Pripocului (66). 

Înc  din 1961, discutând problema influen elor norico-pannonice în 
Dacia, D. Protase considera c  acestea reflect  rezultatul coloniz rii romane 
cu grupuri etnice din regiunile respective, circula ia me terilor i a 
modelelor, interferen ele cultural-artistice (67). Cu toate acestea, rolul filierei 
norico-pannonice în difuzarea diferitelor tipuri de monumente funerare de 
origine nord-italic  a fost mai frecvent afirmat i intens discutat abia 
începând cu anii ’70 ai sec. XX (68), un fenomen u or explicabil dac inem 
seama de condi iile în care s-a desf urat cercetarea epocii clasice, mai ales a 
celei romane, în România i mai cu seam  în Transilvania. Din acest motiv 
studiul dovezilor de cultur  material i spiritual  din Dacia a preocupat mai 
intens abia de pu in  vreme cercetarea româneasc  (69), pe m sur  ce acestea 
s-au înmul it i rolul coloni tilor norico-pannonici, ca purt tori ai propriilor 
tradi ii i/sau ale celor romane a devenit tot mai evident i nu a mai putut fi 
negat de partizanii supralicit rii rolului "substratului traco-geto-dac". 

Studiul mai recent al r spândirii monumentelor funerare în Dacia 
Porolissensis ilustreaz  îns  preferin a manifest  pentru tipurile de 
monumente de "sorginte" norico-pannonic , zona r s ritean  a Transilvaniei 
romane, puternic colonizat  cu elemente norico-pannonice, p rând din acest 
punct de vedere mai apropiat  de aceasta decât de zonele puternic urbanizate 
din Dacia Superior, cu influen e nord-italice directe (70), care în Dacia 
Porolissensis nu au p truns decât sporadic i cu prec dere în centrele urbane, 
prin intermediul drumurilor comerciale (71), de i aceast  modalitate ar fi 
caracteristic  abia pentru o dat  mai târzie, dup  cum crede Ad. Husar, 
referindu-se la influen ele norico-pannonice, despre care socote te îns  –
paradoxal! – c  s-ar fi manifestat cu prec dere în perioada de început a 
provinciei Dacia (72), ceea ce constituie îns  o chestiune discutabil ; este 
cert  îns  concentrarea monumentelor funerare de tip pannonic în centrul 
Daciei sau spre grani a de vest a provinciei (73). Oricum, asem n rile uneori 
frapante dintre numeroase monumente funerare din Dacia i altele, frecvent 
întâlnite în Noricum i Pannonia eviden iaz  rolul rela iilor stabile i 
complexe (economice, culturale i militare) dintre aceste provincii în 
dezvoltarea vie ii romane în Dacia (74). De i limbajul plastic al provinciei 
carpatice – cristalizat c tre mijlocul sec. II e.n. prin asimilarea unor forme i 
modele occidentale – are un caracter roman-occidental, anumite elemente din 
repertoriul decorativ al plasticii funerare v desc îns  certe influen e norico-
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pannonice (75). Este vorba de structurarea pe trei registre a compozi iei 
pere ilor de aedicula, specific  provinciei Noricum, de imaginile defunc ilor 
(de obicei busturi, ca în Pannonia), care poart  ve minte i podoabe specific 
norico-pannonice, de unele reprezent ri simbolice (scena banchetului 
funebru, imaginea c l re ului, imaginea carului, genii cucullati i chiar Lupa 
Capitolina), frecvente mai ales în provinciile amintite, tratate într-o manier
caracteristic  acestora sau reflectând credin e sau idei religioase originare din 
aceste p r i ale Imperiului (76). Analiza tipurilor iconografice relev  îns
predominan a tipului roman clasic pe monumentele de "sorginte" norico-
pannonic  din Dacia roman , încât influen a respectiv  nu a constat atât în 
transmiterea unor tr s turi locale – expresie a spiritului autohton celtic, cât, 
mai cu seam , în difuzarea unor forme romane provinciale specifice arealului 
european al artei romane (77). 

Coinciden a locurilor de ocuren  a diferitelor tipuri de monumente 
funerare cu structura etno-teritorial  cunoscut  din onomastica i arheologia 
provinciei Dacia Superior reprezint  îns  o alt  problem , dar credem c i în 
aceast  privin  se constat  -a a cum semnala D. Isac- existen a unei "grani e 
culturale" între Dacia Superior, unde influen ele norico-pannonice i italice 
sunt prioritare i Dacia Inferior, orientat  cu predilec ie c tre lumea roman
sud-dun rean  (78), fapt explicabil prin raritatea coloni tilor cel i la sud de 
Carpa i (79). 

Întrucât unul dintre principalele articole de export ale provinciei 
Noricum, aflat într-o strâns  rela ie cu vestimenta ia – un alt produs la fel de 
apreciat – erau fibulele (80), nu mai poate p rea surprinz toare r spândirea în 
Dacia, înc  din perioada preroman , a unor tipuri specifice (81), precum 
fibulele cu dou  nodozit i (Doppelknopffibeln) i în form  de aripioare 
(Flügelfibeln) (82). Primul tip, specific celei de a doua jum t i a sec. I e.n. i 
începutului sec. II, a circulat în Dacia roman  în prima jum tate a sec. II e.n., 
în dou  variante: prima, la Berghin, Gherla i Micia i frecvent reprezentat
pe monumente funerare la Apulum (6 exemplare!), R zboieni-Cetate i eica 
Mic , unde coloni tii norico-pannonici sunt bine atesta i, iar cea de a doua la 
Buciumi, Porolissum, More ti, Soporu de Câmpie, Mic sasa i Tibiscum 
(83). Cel de al doilea tip, specific estului provinciei Noricum i p r ii 
apusene a Pannoniei, a circulat în Dacia – unde a existat chiar o produc ie 
local , la Napoca, într-un nivel în care în aceast  localitate se g se te i 
ceramic  norico-pannonic ! – în prima jum tate a sec. II e.n. i indic
originea purt torilor, datorit  num rului lor redus (8 buc i, descoperite la 
Porolissum, Gherla, Mic sasa i Napoca) i reprezent rii lor pe unele 
monumente funerare, ca de pild  la Criste ti, unde elementele etnice 
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provenite din amintitele provincii danubiene sunt bine atestate (84). La 
Porolissum s-au g sit i catarame militare (85), care – în forma lor ini ial , de 
mici dimensiuni – erau folosite i ca fibule, din care au derivat fibulele 
arcuite, în form  de propulsor, datate în prima jum tate a sec. II (86) i 
variantele lor mai târzii, hexagonal-alungite (propeller-shaped and elongated 
hexagonal brooches), reprezentate pe monumente sculpturale i provenind 
din descoperiri arheologice localizate cu prec dere în comitatul Fejér sunt 
cunoscute pân  acum numai pe teritoriul Pannoniei (87); de i specifice, se 
pare, acestei provincii, ele sufer  înrâuriri ale modei str ine, cum este cazul 
fibulei triunghiulare, cu triplu pandantiv, din Slovenia, care este de influen
palmyrean  (88). Ignorarea acestor argumente ale ponderii coloni tilor 
norico-pannonici în popularea i romanizarea Daciei se datoreaz  în primul 
rând r mânerii în urm  a studiului acestei categorii de podoabe în România 
(89), de i aceasta nu este singura pricin  a acestei situa ii. 

Asocierea respectivelor categorii de fibule cu ve minte tradi ionale 
norico-pannonice, cu alte descoperiri de aceea i factur , cu antroponime i 
toponimice specifice i chiar cu cultul unor divinit i originare din Noricum 
i Pannonia i cu sta ionarea în anumite puncte ale Daciei a unor trupe 

recrutate sau dislocate din aceste provincii constituie argumente de 
net g duit a importan ei influen ei norico-pannonice (fie c  este vorba de 
transmiterea unor tradi ii indigene, fie de aceea a celor romane sau de alt
natur ) în întreaga perioad  a domina iei romane la Dun rea Mijlocie, 
începând înc  din sec. I î.e.n. i durând chiar i dup  retragerea aurelian . De 
aceea nu mai trebuie s  surprind  adoptarea unui ve mânt originar din zona 
norico-pannonic  nu numai de c tre trupele romane recrutate sau dislocate de 
pe aceste meleaguri i de c tre împ ratul doritor de a p rea i prin straie 
aidoma o tenilor s i, ci i de coloni ti care puteau s  nu fi fost de origine 
norico-pannonic i nici m car veni i din cele dou  provincii danubiene, cum 
este – poate – cazul celor reprezenta i pe pere ii de aediculae de la Micia. 

Este drept, originea unor tipuri de monumente nu presupune, pur i 
simplu, aceea i origine pentru cei care le-au realizat (90) sau comandat. 
L murirea acestei probleme presupune studiul unor particularit i stilistice, a 
costumului personajelor i, eventual, al onomasticii i chiar al biografiei lor. 
S-a afirmat c  penetrarea în Dacia a influen elor cultural-artistice norico-
pannonice s-a f cut fie în mod direct, prin intermediul me terilor care 
înso eau trupele, fie, mai târziu, pe c ile comerciale, iar monumentele 
funerare din Dacia cu analogii în Noricum i Pannonia sunt fie rezultatul 
unor comenzi speciale din partea unor coloni ti care doreau s  perpetueze 
stilul cu care se familiarizaser  în patria lor, fie contribu ia artizanilor stabili i 
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în Dacia, care lucreaz  înc  în maniera provinciilor de origine, înainte de a se 
adapta gustului i stilului specific al Daciei (91). O asemenea abordare, care 
supraliciteaz  considerentele estetice i stilistice, nu ia îns  în considerare 
ata amentul pentru unele elemente ale culturii tradi ionale indigene sau ale 
celei romane, un aspect reprezentativ pentru problema intensit ii romaniz rii 
sau a rezisten ei la romanizare, dar tocmai de aceea mai pu in discutat în 
istoriografia româneasc  (92). Trebuie remarcat îns , în acest context, c  prin 
compararea tipurilor iconografice întâlnite în Dacia Porolissensis cu cele din 
zona intens colonizat  cu norico-pannonici, de la Criste ti i eica Mic , s-a 
constatat c  în aceast  ultim  regiune tr s turile de specific zonal ilustrate de 
portul norico-pannonic sunt pregnante, în vreme ce în Dacia Porolissensis 
asemenea elemente de vestimenta ie, care sugereaz  provenien a din mediul 
neroman sau în curs de romanizare sunt sporadice (93), ceea ce ar putea 
denota tocmai p strarea îndârjit  a elementelor esen iale ale culturii 
tradi ionale a grupurilor etnice privilegiate, care locuiesc compact o zon
relativ omogen  din punct de vedere etnic, mai ales c  se cunoa te faptul c
în sec. II în Noricum i în perioada Severilor în Pannonia are loc a a numita 
rena tere indigen  sau rede teptare a str vechiului fond autohton (94). 
L murirea acestei chestiuni ar necesita studii de caz, cu o datare mai exact  a 
monumentelor funerare. La fel, pot fi formulate i obiec ii legate de circula ia 
mai larg  a fibulelor norico-pannonice (95); tocmai acestea face îns
necesar  abordarea chorologic  a problematicii acestora i studiul asocierii 
lor cu alte atribute etnice caracteristice. În ceea ce prive te romanizarea 
Daciei i intensitatea acestui proces, a a cum remarca Ad. Husar, în discu iile 
privitoare la celtismul Daciei romane – mult mai pregnant conturat în partea 
transilv nean  a provinciei decât în cea extracarpatic - trebuie avut  în 
vedere deosebirea dintre celtismul "general roman", asimilat în civiliza ia 
provincial  prin procesul de acultura ie i care constituie aportul romanit ii 
celtice ca factor de civiliza ie i celtismul local, tr s tur  specific  regional , 
expresie a spiritului autohton din provinciile centrale i occidentale ale 
Imperiului (96). Perpetuarea elementelor celtice tradi ionale se constat  îns
în ceea ce prive te religia, cum o arat i cazul cultelor celtice atestate în 
Dacia (97), unde ele p trund mai ales la începutul sec. III, în contextul 
amintitei rena teri indigene (98), de care se leag i o sensibilitate religioas
aparte, inclusiv obiceiul depunerii de pl cu e votive din metal în izvoare, 
fântâni i bazine din Gallia i Noricum, dar i în Dacia, la Germisara, unde 
ele au fost datate în a doua jum tate a sec. II (99), dar mai ales în practicile 
funerare, în toate provinciile celtice, unde se manifest  prin perpetuarea 
ritului i a ritualului funerar, prin încetineala cu care se generalizeaz
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formula funerar  roman DM i prin preluarea selectiv  din ansamblul 
monumentelor sepulcrale romane i a ornamenticii acestora doar a celor care 
conveneau spiritului autohton, mai ales în Noricum, dar i în Pannonia, 
singurele regiuni care ies în eviden  prin specificul lor local i regional din 
cadrul civiliza iei provinciale unitare cunoscut  de lumea celtic  în timpul 
st pânirii romane (100). În contextul acesteia, influen a religioas  norico-
pannonic  asupra societ ii romane din Dacia este sesizabil i în domeniul 
credin elor religioase (101), mai cu seam  în cel funerar (102). 

Aceste considera ii sunt îndeajuns – credem noi – pentru a impune o 
schimbare a atitudinii mo tenite de istoriografia româneasc  de la C. 
Daicoviciu i M. Macrea fa  de rolul norico-pannonicilor în colonizarea 
Daciei romane i de contribu ia acestei popula ii la formarea civiliza iei 
romane provinciale de aici, renun ându-se o dat i pentru totdeauna la 
p rerea lui M. Macrea c "[...] încercarea de a explica necropolele tumulare 
din Dacia roman  printr-o colonizare de norici în provincia întemeiat  de 
Traian [...] nu numai c  nu este sprijinit  de materialul arheologic i de 
observa iile destul de am nun ite f cute cu privire la detaliile ritului de 
incinera ie [...], dar este i lipsit  de sens istoric, a a cum e greu de în eles, 
pentru epoca roman , cum de un asemenea fenomen masiv de colonizare nu 
se reflect  deloc în epigrafia provinciei, cum se întâmpl  în cazul altor 
coloni ti, ca dalma ii, orientalii etc." (103). În ceea ce prive te num rul 
coloni tilor pannonici stabili i, ca urmare a unei ac iuni sistematice, oficiale 
în Dacia, unde ponderea castrelor i a ez rilor de tip Kastellvici cu elemente 
pannonice se ridic  la cca. 25 % din totalul celor cunoscute, estim ri recente 
îl socotesc a se fi ridicat la cca. 50 000 în vremea lui Traian (104). 

Cu toate acestea, este totu i greu de spus dac  -în epoca roman - 
adoptarea i r spândirea, în general, a costumelor "etnice" tradi ionale, care 
devin ve minte cotidiene, se datoreaz  unei subiective "mode" provinciale 
sau -cum credem noi- unor cauze mult mai profunde: apari iei unor puternice 
caracteristici regionale în cadrul civiliza iei romane târzii, în condi iile 
provincializ rii structurilor Imperiului roman, începând cu perioada 
r zboaielor marcomanice, pe fondul existen ei unor puternice comunit i de 
veterani i alte elemente legate de mediul militar (105) sau chiar de coloni ti 
civili, eventual organizate în colegii "etnice" (106) sau benefiicind – în 
calitate de corpora sau universitates, asimilate ca regim colegiilor – de 
capacitate juridic  (caput) colectiv  (107) i bucurându-se, în aceast  situa ie, 
de o autonomie administrativ  (care în acest caz este i etnic !), tocmai într-o 
epoc  în care statul încurajeaz  înfiin area acestora, fiind interesat atât în 
preluarea de c tre ele a unor obliga ii publice, dar i în controlul activit ii 
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economice i sociale a membrilor lor (108); de altfel, se i consider  c  ace ti 
coloni ti au fost stabili i pe teritoriile ob tilor s te ti dacice, probabil în 
dauna propriet ii autohtonilor, deveni i peregrini dediticii, eventual 
str muta i în alte p r i (109), în calitate de coloni sili i pe teritoriul aflat sub 
administra ie militar  (110) ori pe cel apar inând acum unor comunit i 
privilegiate (civitates), inclusiv – dup  p rerea noastr  – acelea ale peregrinilor 
(civitates peregrinae) sau pe terenurile aflate în proprietatea sau posesiunea 
unor coloni ti (111), cel mai probabil personaje cu pozi ii importante în via a 
social-politic  sau economic  a provinciei (112). 

Oricum, r spândirea costumelor provinciale neromane – chiar i la 
cet enii romani – favorizat i de condi iile climatice, dar i de cele 
economice i culturale, reprezint  o schimbare de mentalitate, care se 
produce tocmai acum, când portul provincialilor sau barbarilor nu mai 
constituie decât arareori un motiv de marginalizare social , ca mai înainte, 
când – dintre straiele de aceat  origine – o situa ie privilegiat  par s  o fi avut 
doar cele grece ti, în care mul i ap ruser  în timpul întrecerilor neroniene din 
60 e.n., dar care mai târziu, dup  moartea lui Nero, n-au mai fost la mod
(113), cel pu in în anumite medii romane. Dintre ve mintele grece ti de o 
considera ie deosebit  a continuat îns  s  se bucure mantaua, privit  drept 
"ve mânt filosofic", care conferea un prestigiu (114) ridiculizat uneori de 
mediile romane hellenofobe (115). În vremea lui Iuvenalis (cca. 60 – cca. 130 
e.n.) îns  hlamidele spartane erau deja un râvnit articol de lux (116), de i pe 
timpul lui Plautus aceast  îmbr c minte de origine thessalo-macedonian , 
adoptat  ca " inut  sport" de c tre tinerii c l re i atenieni, nu era purtat  de 
romani, pentru care trecea drept un costum specific str inilor (117). Apari ia, 
în ocazii festive, "în mijlocul unei atât de mari mul imi de romani, purtând o 
mantie str in i stâlcind ca vai de lume graiul latinesc" constituia totu i o 
ru ine (118), cu atât mai mult cu cât existau chiar i ve minte specifice 
sclavilor i altele purtate de oamenii liberi (119); c  a a este, o indic , în mod 
indirect, o statuet  de teracot  din produc ia de serie de pe Rhin, 
reprezentând o maimu ic  îmbr cat  cu o poenula celtic , aluzie la atitudinea 
dispre uitoare din mediile urbane romanizate fa  de s tenii care purtau 
îmbr c mintea autohton i care c utau s  imite felul de a fi al or enilor 
(120). Deosebit de pitoreasc  era, chiar i pentru oamenii vremii, 
îmbr c mintea unor categorii sociale marginale: de pild , cea excesiv de viu 
colorat i înzorzonat , purtat  de c tre proxene i (lenones), adesea eunuci 
îmb trîni i (121), era comparat  cu aceea a sp rg torilor de case, oameni 
care, de obicei, se îmbr cau f r  discern mânt cu ceea ce reu eau s
dobîndeasc  pe aceast  cale (122). Nici participarea la ceremoniile 
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religioase, fie i ale unui "cult str in", precum cel isiac, nu era cu putin  la 
Roma pentru cei înve mânta i în straie provinciale, neadmise de îns i 
divinitatea respectiv  (123). Totu i, straiele str ine, chiar i cele nelegate la 
origine de func ii ceremoniale, erau considerate de mult  vreme ca 
reprezentând o îmbr c minte de lux: astfel, o tunic  de vîn toare cu mîneci 
scurte (alycula polymita), de fabrica ie egiptean , era purtat  de sclavii 
oamenilor rafina i, ca expresie a luxului lor orientalizant (124). Lui 
Commodus i s-a repro at luxul barbar al vestimenta iei, blamându-i-se 
apari ia în haine dalmatice la deschiderea jocurilor din circ (125), încât dup
moartea sa, între ve mintele de pre  scoase la licita ie de c tre Helvius 
Pertinax se aflau "o hain  cu c ptu eal  de purpur , brodat  cu fir de aur, 
apoi tunici, mant i, pelerine, haine dalam iene cu mâneci largi, hlamide 
militare de parad , hlamide grece ti de purpur , haine militare obi nuite 
[...], mant i gallice" (126), aceast  m sur  dorindu-se o restaurare a 
tradi ionalei morale austere romane, uzurpate de c tre împ ratul asasinat. 
Aceea i inten ie moralizatoare a avut-o men ionarea, printre extravagan ele 
lui Heliogabalus, a faptului c  acesta purta "o tunic  în întregime din fir de 
aur, alta de purpur , alta persan , cu pietre pre ioase, spunând c  e înc rcat 
cu poverile volupt ii" (127). O alt  dovad  de "originalitate" a tân rului 
împ rat sirian fusese c  el a fost cel dintâi care s-a îmbr cat cu haine în 
întregime din m tase, de i pân  atunci fuseser  în uz doar cele pe jum tate de 
m tase, iar o isprav  înc i mai ocant  a fost aceea c "a fost v zut adesea 
în public în ve mânt dalmatin, spunând c  e Gurges Fabius i Scipio, pentru 
c  era cu aceea i îmbr c minte cu care fuseser  sco i de p rin ii lor în 
public Fabius i Cornelius pe când erau tineri, pentru a- i corecta conduita"
(128); acest lucru explic i îmbr carea costumului dalmatic de c tre 
Commodus: o atitudine de frond  fa  de ipocrita "austeritate" a ap r torilor 
senatoriali ai tradi iilor romane, de mult  vreme desuete i, în acela i timp, o 
dovad  a atotputerniciei autorit ii imperiale, nesupus  nici unei restric ii de 
acest gen. La rândul s u, aproape în aceea i vreme, c rturarul grecofon de 
origine sirian  Lucianus din Samosata este prezentat de Filosofie, pe care o 
face s -l acuze de p r sire a ei în favoarea Literaturii, ca "un tân r oarecare, 
vorbind o limb  înc  barbar (aramaica – n. n.) i, a  spune chiar, îmbr cat 
într-un caftan cum se obi nuie te în Asiria; a a era atunci când l-am g sit 
r t cind prin Ionia, f r  s tie nici încotro s-o apuce. L-am luat de mân i 
am început s  m  îngrijesc de educarea lui" (129). Foarte interesant  este – 
de aceea – i reac ia avut  la confruntarea cu situa ia invers , aceea a 
îmbr c rii de c tre barbari a ve mintelor romane: du m nindu-l pe Claudius, 
care acordase cu generozitate drepturi cet ene ti i alte privilegii 
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provincialilor, Seneca o pune pe ursitoarea Clotho s  afirme despre împ rat 
c  voise "s -i fac  cet eni i pe cei câ iva care au r mas nef cu i; c ci era 
hot rât s  îmbrace în tog  pe to i grecii, gallii, hispanii, britanii" (130). O 
situa ie asem n toare, mai timpurie i mai izbitoare îns , o cunoa tem din 
relatarea mai târzie a lui Suetonius (sec. II e.n.), indignat de faptul c  C. 
Iulius Caesar "cu un dispre  suveran fa  de tradi ia str mo easc  [...] a 
primit în Senat oameni c rora abia li se acordase cet enia roman i unor 
galli semibarbari" (131) i care aminte te i anecdota c , în preajma 
asasin rii dictatorului, în Roma "peste tot se cântau urm toarele versuri: 
Asupra gallilor a triumfat Caesar, tot el i-a introdus în Senat. / Gallii i-au 
dat jos br cinarii i i-au pus laticlava" (132), opinia public  a vremii 
punând, astfel, într-o clar  opozi ie atributele a dou  lumi cu grade de 
civiliza ie diferit , aflate mult  vreme într-un conflict socotit de neâmp cat, 
ale c rei amintiri sunt p strate i clamate ca justificare tocmai sub impresia 
urm rilor politice care i-au pus cap t: pantalonul specific cel ilor (bracca) i 
îmbr c mintea caracteristic  a senatorilor romani (toga laticlava). Situa ia 
pare a se fi schimbat oarecum în sec. I e.n., când ve mântul trac pare a fi fost 
un articol de lux, la mod  cel pu in printre sclavii favori i (133), cum arat
cazul tîn rului sclav din Alexandria al lui Trimalchio (134). La fel, portul 
roman fusese adoptat de mult  vreme în Gallia Cisalpina, ceea ce a f cut ca 
ea s  mai fie numit i Gallia Togata, spre deosebire de Gallia Transalpina 
(135), cunoscut  drept Gallia Comata, deoarece locuitorii ei purtau plete, 
dup  obiceiul barbar. La sfâr itul sec. I i începutul sec. II e.n. Martialis înc
opune mantiei soioase a lingonilor purpura (136), într-o vreme când, dup
Iuvenalis, toga era purtat  ca ve mânt în special de c tre... defunc i (137), 
ceea ce arat  c  ie ise din vestimenta ia cotidian i r m sese doar un 
ve mânt ceremonial sau de prestigiu! De altfel, nici pe Seneca, mult mai 
devreme, nu-l mai impresionau "ve minte aduse nu numai de dincolo de 
hotarele noastre, dar i de ale du manilor no tri" (138). 

Mai târziu, împ ratul Valerianus trimitea lui Aurelianus, numit consul, 
"dou  scurte cipriene asem n toare" (139), iar împ ratul Gallienus lui 
Claudius, tribun al legiunii a V-a Martia, între altele, "dou  hlamide cu 
banderol  de purpur  de o adev rat  str lucire, 16 haine diferite, o tunic
alb  pe jum tate de m tase, o mantie brodat  cu aur de trei uncii, trei 
perechi din ghetele noastre partice, 10 haine dalmatice, o manta troian  de 
es tur  groas , dou  glugi plu ate, 4 batiste sarabdene" (140), ceea ce arat

c , în Imperiul târziu, în mediile orientalizante ale unei cur i caracterizate 
printr-o via  de lux i desfrâu, str lucitoarele ve minte str ine, mai ales 
orientale, se bucurau de o asemenea apreciere, încât se num rau printre 
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darurile f cute pentru a p stra fidelitatea i t cerea unui militar capabil i 
auster. 

A adar, pentru mediile tradi ionaliste, care cultivau sau numai afi au o 
moral  auster , inspirat  de valorile "virtu ii romane", destul de ubred  în 
sec. III, pentru aristocra ia senatorial , în particular, mai ales aceea cu vederi 
oligarhice, ale c rei interese Seneca i Suetonius le reprezentau, îmbr carea 
str inilor în tog  era la fel de r u privit  ca i portul de c tre romani a unor 
ve minte str ine, dup  cum renun area la tog  echivala cu înstr inarea, ba 
chiar cu tr darea valorilor romane (141). Se dovede te înc  o dat , chiar i 
pentru epoca roman , constatarea c  ve mântul are o însemn tate cu totul 
particular  nu numai pentru surprinderea atitudinii etnocentriste, mergând 
pân  la xenofobie, a unor medii romane tradi ionaliste, dar i pentru punerea 
în eviden i chiar determinarea apartenen ei etnice (142), lucru afirmat 
r spicat i de c tre autorii antici, atunci când ei vorbesc despre impresia 
produs  de exotismul "hainelor str ine", fie asupra reprezentan ilor civiliza iei 
greco-romane (143), fie chiar asupra barbarilor (144), fapt pierdut din vedere 
sau, dimpotriv , supralicitat de c tre etnografii i istoricii moderni, doritori de a 
g si cu orice pre  noi justific ri ale unor vechi teze apriorice (145)! 

În ciuda r spândirii dobândite de atunci de "hainele str ine", ca o 
consecin  a migra iei popoarelor i a crizei Imperiului roman, chiar i mai 
târziu, la Sf. Ieronim (146), la fel ca mai demult, la Cicero i Quintillianus, 
cojocul sau uba sard  r m sese un simbol al s r ciei i mizeriei, deci -
implicit- al inculturii, atribute ale unei modestii respinse pân i de c tre 
cre tinii homousieni, tocmai pentru c  acest ve mânt (numit în latine te 
mastruca sau mastruga, de la un cuvânt sard) era vestit... pentru duhoarea pe 
care o r spândea (147)! Aceea i groaznic  reputa ie o avea cojocul i în estul 
Europei, dac  ne gândim cât de exotic  îi pare lui Ovidius, relegat la Pontul 
Euxin, îmbr c mintea din piele a pleto ilor localnici -cojoacele i "p ro ii"
pantaloni "persieni", adic  specifici popula iilor iraniene, mai cu seam
sarma ilor- purtat  nu numai de ge ii majoritari în p r ile cet ii Tomis, ci i 
de bessi, coralli i sarma i, dar preluat i de grecii de acolo, înf i a i ca 
fiind peste m sur  de barbariza i în limb , îmbr c minte i obiceiuri (148); 
cojocul era -pe cât se pare- caracteristic mai ales popula iei getice, care -dup
p rerea aceluia i poet- este cea mai reprezentativ  prin exotismul ei între 
toate popula iile barbare cunoscute lui (149) i vestit  -între altele- tocmai... 
pentru murd rie (150)! Un semn caracteristic al neîndoielnicei barbarii, care 
nu exclude îns  virtutea, este folosirea scoar ei de copac, a fulgilor de pas re 
i a bl nurilor pentru confec ionarea de ve minte, a a cum afirm  Seneca, 

amintind i faptul c  unii sci i se îmbrac  în bl nuri de vulpi i oareci (151). 
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i Vergilius aminte te hainele din blan  ro cat  ale popula iilor de la nord de 
Istrus, dintre care expres men ionate în acest context sunt sci ii i ge ii, dar pe 
lîng  care pot fi b nuite i neamuri mai pu in cunoscute romanilor, din zone 
i mai nordice, aflate în vecin tatea miticilor mun i Riphei (152). Cu toate 

acestea, cojocul sau mantaua de blan  (Pelzrock) este considerat  a fi i 
ve mântul "etnic" al germanilor (153), distingându-se chiar i tipuri diferite, 
specifice fie Renaniei, fie Germaniei Centrale, în ultima dintre aceste regiuni, 
în care pre ioasele stofe romane ajungeau mai greu, acesta fiind c ptu it cu 
blan  scump  (154). Nu trebuie pierdut  îns  din vedere nici semnifica ia 
simbolic  -în tradi ia r zboinic  a numeroase popoare antice- a costum rii 
rituale cu pielea unui animal (155). Costumul nordic, potrivit unei clime mai 
reci, al cel ilor i germanilor, care purtau i ei plete, barb i must i, 
cuprindea piese croite, strânse pe corp, din piele, blan  sau stof , haine i 
pantaloni strâm i, considerate toate de romani ca semne ale lipsei de 
civiliza ie, dar -totu i- adoptate treptat de c tre armatele de ocupa ie care, cu 
spirit practic, le-au recunoscut utilitatea, încât se poate aprecia c  barbarii 
europeni "au transmis cuceritorilor unele sugestii vestimentare" (156); este 
cazul -în primul rând, poate- al cizmelor bardeene, atestate ca înc l minte 
militar  înc  din vremea lui Iuvenalis (157). În i i împ ra ii romani, 
în elegând cauzele etnomentale ale devotamentului absolut al g rzilor lor 
germanice, bazat pe respectarea jur mântului de credin , au început s  se 
poarte fa  de acestea dup  obiceiul c peteniilor din ara de ba tin  a acestora 
i, o dat  cu aceasta, au adoptat – de aceea – chiar i ve mântul germanic 

(158), mai ales c  pentru romani ve mintele lucrate din bl nuri sau piele le 
aminteau îns i pe cele purtate în vechime, de c tre primii lor senatori sau de 
participan ii la Lupercalii, încât acestea erau privite – mai rar, ce-i drept! – ca 
simboluri ale simplit ii i ale trecutelor vremuri, mai austere (159). 

Odat  cu provincializarea i barbarizarea tot mai accentuat  a 
civiliza iei romane, se ajunge ca portul celtic, compus din mantie (sagum), 
pantaloni (bracae) i sandale (caligae) s  se generalizase în sec. IV chiar i 
în Italia (160). În continuarea tendin elor manifestate în evolu ia ve mântului 
roman, îmbr c mintea bizantin  va prelua unele elemente din costumul 
barbar (mai ales din cel germanic, iranian i turanic), cu deosebire diferite 
accesorii, dezvoltând chiar o produc ie specializat  proprie, din care doar o 
parte era destinat  exportului (161). 

În cazul costumului care face obiectul acestei lucr ri, atestarea sa în 
izvoarele narative este mult mai târzie decât cea datorat  descoperirilor 
arheologice i reprezent rilor sculpturale, îns , pentru perioada când este 
men ionat, aria sa de r spândire s-a restrâns foarte mult, devenind specific 
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doar unei elite sociale a unei anumite popula ii, f r  a mai fi un costum 
cotidian "de mas ". Este o situa ie întrucâtva deosebit  de cea a costumului 
reprezentat pe relieful de la Or tie, unde atestarea în izvoarele narative este 
mai veche decât datarea reprezent rilor sale sculpturale. 

Acest lucru arat  c , pentru datarea i atribuirea etnic  a unui costum, 
izvoarele narative i reprezent rile sculpturale, în situa ia în care el nu poate 
fi identificat arheologic, au doar o valoare relativ , ceea ce, pentru studiul 
r spândirii sale teritoriale i adecvata sa atribuire etnic , impune rezervele 
determinate de interpretarea corect  a dovezilor existen ei sale, de indiferent 
ce natur  ar fi ele, inând seama de realit ile etnodemografice, arheologice i 
istorice ale regiunii respective. 

NOTE 

1. Al. Gh. Sonoc, Considérations sur un costume d’époque romaine, în: ITSR, 
4 (1998), p. 61 (pentru problema ridicat  de pannus); aceea i gre eal  a autorilor 
critica i de noi la D. Protase, Problema continuit ii în Dacia în lumina arheologiei i 
numismaticii, Bucure ti, 1971, p. 72sq. Pentru studiul diferitelor costume barbare sunt 
de folos, dar ne-au fost -din p cate- inaccesibile dou  lucr ri fundamentale: P. 
Bie kowski, De simulacris barbararum gentium apud Romanos, Cracovia, 1900 i 
idem, Les Celtes dans les arts mineurs gréco-romains avec des recherches 
iconographiques sur quelques autres peuples barbares, Cracovia, 1928. Pentru 
costumul feminin barbar în epoca roman  imperial : Magdalena Tempelmann 
M czy ska, Das Frauentrachtzubehör des mittel- und osteuropäischen Barbaricums 
in der römischen Kaiserzeit, Kraków, 1989. Cu privire la portul geto-dacilor, a a cum 
apare pe monumentele sculpturale i în literatura antic : C. Belcin, Elemente de 
cultur  geto-dac  în literatura antic , în: Apulum, VII/2 (1968), p. 483sq., iar pentru 
portul c ciulii i simbolistica ei la daci, comparativ cu situa ia din lumea popula iilor 
stepelor eurasiatice: M. Arens, Anmerkungen zur Geschichte der Daker bis zum Tod 
des Burebista (44 v.Chr.), în: SS, 11 (1997), pp. 4sq. i 8sq. Considera ii generale, 
de i uneori conjecturale, dar devenite "clasice", despre portul i înf i area dacilor: C. 
C. Giurescu, D. C. Giurescu, Istoria românilor din cele mai vechi timpuri pîn  ast zi, 
ed. a doua, rev zut i ad ugit , Bucure ti, 1975, pp. 62 i 65; D. C. Giurescu, Istoria 
ilustrat  a românilor, Bucure ti, 1981, p. 41sq. 

În leg tur  cu vestimenta ia antic i specificitatea etnic  a costumelor 
reprezentate pe Columna lui Traian i pe Tropaeum Traiani de la Adamklissi, p reri 
juste la L. Marinescu, Despre îmbr c mintea popula iei din Dacia, în: MN, III 
(1976), p. 125 i R. Vulpe, Capturarea surorii lui Decebal, în: Sargetia IV (1966), p. 
75sq. Pentru reprezent rile de daci în arta roman : I. I. Russu, Daco-ge ii în Imperiul 
roman (în afara provinciei Dacia Traian ), Bucure ti, 1980, pp. 65-97 (cu 
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bibliografia mai veche privitoare la tr s turile somatice i armamentul dacilor i la 
reprezent rile de daci din arta roman ); A. Bodor, Contribu ii la problema cuceririi 
Daciei, în: ActaMN, I (1964), p. 139, n. 10; J. Ch. Balty, Une statue de Dace (?) 
prisonnier aux Musées royaux d’art et d’histoire de Bruxelles, în: Apulum, VII/1 
(1968), pp. 327-331; V. Culic , Un relief de plumb privitor la luptele împ ratului 
Traian pentru cucerirea Daciei, în: SCIV, 23 (1972), 4, pp. 651-657; N. Sab u, Trei 
statui din porfir, reprezentînd daci, la Floren a, în: Apulum, XIV (1976), pp. 483-
491; A. Nanu, Art , stil, costum, Bucure ti, 1976, pp. 54-56; Z. Covacef, Unele 
considera ii privind sculptura laic  în Dobrogea roman , în: Pontica, XXIII (1990), 
pp.132-134. Opinii eronate cu privire la costumele reprezentate pe Tropaeum Traiani 
la Fl. B. Florescu: F. B. Florescu, Interpretarea elementelor etnografice de pe 
monumentul de la Adamklissi (Tropaeum Traiani), în: SCIA, II (1955), 3-4, pp. 29-80 
i idem, Monumentul de la Adamklissi – Tropaeum Traiani, ed. a II-a, rev zut i 

ad ugit , Bucure ti, 1961, p. 570-615, criticate i de K. Horedt, În leg tur  cu 
monumentul de la Adamklissi, în: ActaMN, III (1966), pp. 423-428 i H. Daicoviciu, 
Notes sur la premi re guerre dacique de Trajan, în: ActaMN, VII (1970), pp. 109-
115. Nu suntem îns  de acord cu modul în care I. I. Russu argumenteaz  c  trupele de 
cavalerie având drept stindard un draco, participante la campania antipersan i 
reprezentate pe arcul de triumf al lui Maximianus Galerius de la Thessalonike ar fi 
carpii favoriza i de acest împ rat de obîr ie transdanubian  (ceea ce nu înseamn
neap rat dacic , ci, în primul rând, a c rui mam  era originar  -poate- din Dacia 
nord-danubian , f r  a-i cunoa te îns  adev rata origine!): I. I. Russu, Obîr ia 
tracic  a românilor i albanezilor (Clarific ri comparativ-istorice i etnologice) / 
Der thrakische Ursprung der Rumänen und Albanesen (Komparativ-historische und 
ethnologische Klärungen), Cluj-Napoca, 1995, pp. 65-79 i fig. 5. Identific rile 
gre ite sau doar contradictorii din istoriografia româneasc , extrem de tributar  în 
unele perioade intereselor extra tiin ifice i cultului politic al eroilor, culmineaz  -în 
ce-i prive te pe daci- cu problema nesolu ionat  înc  în mod conving tor a portretului 
regelui Decebal de pe Columna Traian , discutat  de A. Decei, Adev ratul chip al 
regelui Decebal, în: Sargetia, XIV (1979), pp. 69-91 i R. Vulpe, Despre portretul lui 
Decebal, în: Apulum, XIV (1976), pp. 71-83. În leg tur  cu chipul lui Decebal pe 
obiecte de art  decorativ : M. Labrousse, Les poteries de la Graufesenque et la gloire 
de Trajan, în: Apulum, XIX (1981), pp. 57-63; S. Soproni, Tonlampe mit 
Decebalkopf, în: FA, XXXIX (1988), pp. 115-133. Folositor pentru studiul 
portretelor de barbari din arta elenistic i roman  este importantul repertoriu sovietic 
alc tuit de A. I. Voštinina,  “ ” , în vol. 

. , Leningrad, 1946, pp. 199-218, recenzat 
de Em. Condurachi, în: ARS, 3 (1947), p. 508. 

Pentru una dintre posibilele origini ale vestimenta iei "eroului trac" i 
"cavalerului danubian", L. Marinescu, Considera ii asupra artei dacice, în: Sargetia, 
XX (1986-1987), pp. 98-105. Elemente ale portului autohton, frecvente în sculptura 
votiv i funerar  roman  din partea dobrogean  a Moesiei Inferior, mai ales în cazul 
celei legate de "eroul trac" i "cavalerul danubian": E. Zavatin Coman, Un nou relief 
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votiv privind cultul cavalerului trac, în: Pontica, IV (1971), pp. 297-301 (costum de 
tradi ie autohton ); D. Tudor, Unele aspecte iconografice ale reliefurilor cavalerilor 
danubieni din Scythia Minor, în: Pontica, V (1972), pp. 503-511 (p. 508 – cojoace de 
blan , specific getice); Z. Covacef, Descoperiri arhitectonice i sculpturale de la Valu 
lui Traian, în: Pontica, XIV (1981), pp. 277-282 (pp. 279-281 – îmbr c minte 
autohton ). 

Pentru costumul din perioada st pânirii romane în Dacia accept m, în general, 
opiniile exprimate de Oct. Floca, W. Wolski, Aedicula funerar  în Dacia roman , în: 
BMI, XLII (1973), 3, pp. 40-42, A. Nanu, op. cit., p. 57, D. Protase, Les rapports 
entre Romains et Daces dans la province de Dacie, în: D. M. Pippidi (éd.), 
Assimilation et résistance  la culture gréco-romaine dans le monde ancien. Travaux 
du VIe Congr s International d’Études Classiques (Madrid, Septembre 1974), 
Bucarest-Paris, 1976, p. 497 i L. Marinescu, Despre îmbr c mintea popula iei din 
Dacia, pp. 124-132 i cu reticen e pe cele ale lui D. Protase, op. cit., p. 72sq. i idem, 
Autohtonii în Dacia, vol. I, Bucure ti, 1980, p. 169sq. Pentru înc l mintea de epoc
roman  din Dacia i Dobrogea: M. Grec, Urme de înc l minte pe materialul tegular 
din castrul de la Potaissa, în: AB, S.N., VI (1998), pp. 241-250 i C. Timoc, C. 
Timoc, Câteva urme de înc l minte roman  descoperite la Tibiscum, în: BCSS, 5 
(1999), pp. 155-160; G. Simion, Descoperiri noi pe teritoriul noviodunens, în: Peuce, 
VI (1977), p. 126 i pl. XI/6-8; A. Panaitescu, Mormînt din epoca roman  la Tomis, 
în: Pontica, X (1977), p. 340, fig. 3/4 (t lpi de înc l minte). Pentru reprezent rile 
provinciilor romane în arta oficial  roman , în general, v. M. Jatta, Le representanze 
figurate delle provincie romane, Roma, 1908, iar pentru ale Daciei i a altor elemente 
aluzive la popula ia dacic  în particular, R. Ciobanu, Simulacra Daciae: imagine i 
autoritate imperial , în: Apulum, XXVI (1989), pp. 185-199; reprezent ri monetare 
de acest gen sunt prezentate de M. Macrea, Personific rile Daciei în arta i pe 
monedele romane, în: M. Macrea, De la Burebista la Dacia postroman . Repere 
pentru o permanen  istoric , Cluj-Napoca, 1978, pp. 158-166, I. Winkler, 
Personificarea Daciei pe monetele imperiale, în: StCl, VII (1965), pp. 225-233 i D. 
Protase, Autohtonii în Dacia, p. 194sq. O nesigur  reprezentare a provinciei Dacia în 
toretica roman : I. Glodariu, Un ecou al cuceririi Daciei în toreutica roman ?, în: 
Apulum, IX (1971), pp. 297-303. În ce prive te "cojocul" (desigur, de origine... 
autohton , dacic !) purtat de Iulius Crescens de la C ei (care, dup  p rerea 
noastr , nu este, de fapt, altceva decât... o cerg  mi oas , asupra originii c reia nu 
mai suntem în m sur  a ne mai da cu p rerea!): D. Popescu, Cercet ri arheologice 
în Transilvania (III), în: MCA, II (1956), p. 188; D. Protase, op. cit., p. 72 i n. 99, cu 
bibliografia mai veche, care se pare c  s vâr e te aceea i eroare (Em. Panaitescu, în 
1929 i C. Daicoviciu, în 1938!); idem, Autohtonii în Dacia, vol. I, Bucure ti, 1980, 
p. 169sq.; ∗ ∗ ∗, Istoria României, Bucure ti, 1960, p. 395 i fig. 93 (M. Macrea); D. 
Tudor, Ora e, tîrguri i sate în Dacia roman , Bucure ti, 1968, p. 260sq. (unde nu se 
pronun  decât asupra caracterului local al portului, f r  a-l încadra tipologic); M. 
Macrea, Via a în Dacia roman , Bucure ti, 1969, p. 262; R. Florescu, L. eposu-
David, în: Römer in Rumänien. Ausstellung des Römisch-Germanischen Museums 
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Köln und des Historischen Museums Cluj, Kunsthalle Köln, 12. Februar bis 18. Mai 
1969, Köln, 1969, p. 135sq. i pl. 90 (D59); ∗ ∗ ∗, Istoria României. Compendiu, 
Bucure ti, 1969, p. 67 (H. Daicoviciu); ∗ ∗ ∗, Istoria României. Compendiu, 
Bucure ti, 1969, p. 67 (H. Daicoviciu); L. Marinescu, op. cit., p. 131; aceea i p rere 
ca i a noastr  în ce prive te acest monument funerar, cu singura deosebire c  p tura 
ar fi -dup  p rerea autoarei- din blan  de oaie, de i nu este exclus  nici ipoteza unei 
cerge mi oase sau cu decor floral, de origine greceasc : W. Wolska, Varia Romana. 
III. Die Vorhänge (dorsale) auf römischen Grabdenkmälern aus Dakien, în: N. 
Boroffka, T. Soroceanu (Hrsg.), Transsilvanica. Archäologische Untersuchungen zur 
älteren Geschichte des Südöstlichen Mitteleuropa. Gedenkschrift für Kurt Horedt, 
Rahden/Westf., 1999 (= Internationale Archäologie, Studia honoraria, Bd. 7), pp. 
255 i 257 i fig. 10. 

2. A. V. R dulescu, Le monument triomphal d’Adamclisi, Constantza, 1982, 
op. cit., p. 40 (crenelul XXV); pentru asem n rile vestimentare dintre daci i germani 
în arta roman i deosebirea dintre reprezent rile celor dou  popoare, care constau 
în... lungimea ("relativ ", cum constat  chiar autorul citat!) a mantiei, v. J. Ch. Balty, 
op. cit., p. 330sq. Tot pentru posibilitatea confuziei dintre daci i germanici, v. i I. 
Glodariu, Un ecou al cuceririi Daciei în toreutica roman ?, în: Apulum, IX (1971), 
pp. 297-303. Pentru costuma ia germanilor reprezenta i în arta roman , v. K. 
Schumacher, Germanendarstellungen. I. Teil: Darstellungen aus dem Altertum (4. 
Aufl., bearb. von H. Klumbach), Mainz, 1935; R. Ardevan, Der germanische 
Kriegsgefangene aus dem Römerlager von Gherla, în: N. Gudea (ed.), Roman 
Frontier Studies. Proceedings of the XVIIth International Congress of Roman 
Frontier Studies, Zal u, 1999, pp. 879-883. 

Tacitus descrie astfel costumul germanic, dup  Tacitus: "Costumul purtat de 
to i este mantia scurt , fixat  cu o fibul  sau, în lips  de aceasta, cu un ghimpe. Ei î i 
petrec zile întregi la focul vetrei f r  a purta alt ve mânt decât acesta. Cei mai boga i 
nu se disting, ca la per i sau sarma i, printr-o lung  rochie atârnând , ci printr-una 
strâmt , care arat  forma oric rui membru. Ei poart  a adar bl nurile animalelor 
s lbatice, triburile apropiate de Rhin f r  nici o considera ie pentru aspect, 
popoarele mai îndep rtate cu un anume rafinament al gustului, pentru ele nefiind 
vreun alt lucru fin pe care l-ar putea cump ra. Aceste ultime popoare fac o alegere 
atent  a animalului, apoi jupoaie blana i o împestri eaz  cu pieile b l ate ale 
fiarelor care tr iesc în oceanul exterior sau în marea necunoscut . Ve mântul 
femeilor se deosebe te de acela al b rba ilor doar în dou  privin e. Femeile poart
adesea lenjerie de corp din pânz  de in, brodate cu purpur i pentru c  partea de 
sus nu se întinde asupra ca mâneci, antebra ele i partea de sus a bra elor sunt 
goale. Chiar i pieptul, unde vine aproape de um r, este l sat vederii" (Tacitus, 
Germania, 17, apud Tacitus on Britain and Germany. A New Translation of 
‘Agricola’ and the ‘Germania’ by H. Mattingly, 3rd ed., Bungay, Suffolk, 1954, p. 
114sq.). Caesar este îns  mult mai sumar: "... îmbr c mintea lor const  numai din 
bl nuri sau mici p turi din blan  arg sit , care las  goale o mare parte a corpului"
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(Caesar, De bello Gall., VI, 22, apud Gajus Julius Caesar, Der Gallische Krieg (trad. 
de C. Woyte, postfa  de W. Hering), Leipzig, 1988, p. 159). 

Este greu de spus dac  statuia colosal  a tîn rului r zboinic nud în agonie de la 
Ephes, descoperit  în apropierea fântânii lui Pollio, din fa a templului lui Domitianus, 
în care se g se te un impresionant altar sacrificial cu reprezent ri de trofee (N. 
Keskin, Ephesus, Matbasé, 2000, p. 62) reprezint  sau nu un germanic r nit, dat fiind 
c  armamentul i echipamentul s u militar s-au p strat doar fragmentar; la fel, este 
greu de precizat dac  pe o toart  de vas de la Louvre sunt reprezenta i daci sau 
germani (I. Glodariu, op. cit.), datorit  faptului c  sabia curb , purtat  de unul dintre 
personaje este specific i altor popoare, la fel ca i p rul împletit în nodus, care – a a 
cum arat i cazul cadavrului omului din mla tina de la Dätgen, ucis la 170±35 î.e.n. 
(H. Wingert, Spuren in die Vergangenheit. Eine Rekonstruktion des Alltags von der 
Steinzeit bis zum Mittelalter, Frankfurt am Main, 1994, p. 245sq.; cf. K. W. Struve, 
Opfer oder Sühne. Die Ausgrabung einer Moorleiche und ihre Deutung, în: KRI, II 
(1975), p. 93sq.) – nu se întâlne te numai la suebi (K. Horedt, În leg tur  cu 
monumentul de la Adamklissi, p. 425; H. Wingert, op. cit., p. 246; K. W. Struve, op. 
cit., p. 93) i care nu apare pe piesa respectiv . Este, de asemenea, binecunoscut (sau 
ar trebui s  fie!) c  reprezent rile de comati de pe Columna lui Traian sunt foarte 
asem n toare cu cele de germanici de pe Columna lui Marcus Aurelius. 

Pentru costumul provincial din Germania reprezentat în arta roman : W. 
Boppert, Zur bildlichen Darstellung der einheimischen Bevölkerung in Mainz auf 
Grabdenkmälern des 1. Jhs., în: 2. internationales Kolloquium über Probleme des 
provinzialrömischen Kunstschaffens. Vorträge der Tagung in Veszprém (14. Mai – 
18. Mai 1991), Veszprém, 1991, pp. 91-100. Influen ei modei germanice, care 
întrebuin eaz  curent diferite podoabe i accesorii vestimentare din os, dar i s r cirii 
popula iei se apreciaz  c  i s-ar datora marea frecven  a acestor artefacte în Pannonia 
sec. IV: M. T. Bíró, Pins with female bust decoration and the emperor cult, în: 
Antaeus, 24 (1997-1998), p. 79. 

Pentru problema generatoare de polemici a reprezent rilor de germani pe 
Columna lui Traian i pe Tropaeum Traiani: R. Vulpe, Les Bures alliés de Décébale 
dans la premi re guerre dacique de Trajan, în: StCl., V (1963), pp. 223-247; idem, 
Les Germains du Trophée de Trajan  Adamclissi, în: Archeologia, XIV (1963), pp. 
49-64; idem, Dios Cassius et la campagne de Trajan en Mésie Inférieure, în: StCl, VI 
(1964), pp. 205-232; R. Florescu, Burii la Adamclisi?, în: Pontica, IX (1976), pp. 65-
78; R. Vulpe, Despre Burii de pe Trofeul de la Adamclisi, în: Pontica, XII (1979), pp. 
109-119; K. Horedt, op. cit., p. 425. În afara acestei polemici, dar acceptînd 
identificarea prizonierilor germani ca fiind suebi, Z. Covacef, Cîteva considera ii 
privind sculptura laic  în Dobrogea roman , în: Pontica, XXIII (1990), p. 132. 

Pentru problema identific rii arheologice a germanicilor reprezenta i pe 
Columna Traian i pe monumentul triumfal de la Adamclissi: K. Horedt, 
Beziehungen zwischen Dakern und Germanen, în: ***, Festgabe Kurt Tackenberg 
zum 75. Geburtstag, Bonn, 1974, pp. 161-173; M. Babe , Die Frühgermanen im 
östlichen Dakien in den letzten Jahrhunderten v.u. Z. Archäologische und historische 
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Belege, în: ***, Frühe Völker in Mitteleuropa, Berlin, 1988, pp. 129-156 (este de 
p rere c  referirile la bastarni posterioare sfâr itului sec. I î.e.n. privesc elementele 
bastarnice din cadrul culturilor Przeworsk i Sarubincy/Zarubinsk). 

Pentru descoperirile bastarnice din România i cronologia lor: E. Dun reanu-
Vulpe, Chestiunea bastarnilor în leg tur  cu piatra sepulcral  de la Dragomirna, în: 
BCMI, XVII, 42 (1924), pp. 177-184; R. Vulpe, Le probl me des Bastarnes  la 
lumi re des découvertes archéologiques en Moldavie, în: Nouvelles études d’histoire, 
1 (1955), pp. 103-119; E. Coman, O pies  de podoab  germanic  descoperit  în 
jude ul Neam , în: SCIV, 19 (1968), 3, pp. 527-530; M. Babe , Noi date privind 
arheologia i istoria bastarnilor (O "fibul  pomeranian " descoperit  în România), 
în: SCIV, 20 (1969), 2, pp. 195-217; M. Babe , I. Untaru, Der früheste lat nezeitliche 
germanische Fund aus der Moldau. Der Kronenhalsring von Davideni, în: Dacia, 
N.S., XIII (1969), pp. 283-290. Pentru izvoarele referitoare la bastarni: O. Fiebiger, 
L. Schmidt, Inschriftensammlung zur Geschichte der Ostgermanen, în: 
Sitzungsberichte der kaiserlichen Akademie der Wissenschaften. Philosophisch-
historische Klasse, 60 (1917); S. Kaufmann, Die Peukiner und ihre Schicksale im 
Donauraum, în: Salzburger Museum Carolino Augusteum, 9 (1963). Pentru contextul 
mai larg al Lat ne-ului germanic: R. Hachmann, Die Chronologie der jüngeren 
vorrömischen Eisenzeit: Studien zum Stand der Forschung im nördlichen 
Mitteleuropa und in Scandinavien, Berlin, 1961. 

3. A. V. R dulescu, op. cit., p. 38 (crenelul XVI). K. Horedt argumenteaz  c
barbarii reprezenta i pe Tropaeum Traiani ca luptînd cu s bii curbe pentru dou  mâini 
(arm  niciodat  reprezentat  pe Columna Traian  ca fiind mînuit  de daci autentici!) 
i purtând pantaloni strâm i trebuie s  fie sarma i (K. Horedt, În leg tur  cu 

monumentul de la Adamklissi, p. 425sq.), de i uneori ei poart  p rul împletit în nodus
i lupt  goi sau cu bustul gol, ca germanii (I. Glodariu, op. cit., pp. 300 i 302sq.). K. 

Horedt aminte te o sabie curb  lung  (Sichelschwert), pentru dou  mâini, cu t i  pe 
partea concav , descoperit  împreun  cu o spad  scurt  (Kurzschwert), dreapt , cu 
dou  t i uri, într-un mormânt tumular de la Viscri, despre al c rui rit funerar nu se 
cunoa te nimic i de aceea lipsit de analogii în timpul domina iei romane în Dacia, 
perioad  indicat  de spada scurt i de ceramica din mormânt, pe când sabia curb
este considerat  ca o arm  dacic , spre perioada "dacic " (Lat ne) trimi ând i o situla
de fier din acela i mormânt (K. Horedt, Untersuchungen zur Frühgeschichte 
Siebenbürgens, Bukarest, 1958, pp. 14-16 i fig. 2/3-10); spada scurt , asem n toare 
unui gladius i purtat  la fel ca acesta, peste piept, apare în armamentul sarmatic din 
sec. II (Vaday A. H., Istvánovits E., Kulcsár V., Sarmatian costume in the Carpathian 
Basin, în: Klio, 71 (1989), 1, pp. 108 i 111sq.). În trecut (mai exact în 1942, într-un 
articol publicat în revista sibian Deutsche Forschungen im Südosten, influen at
de ideologia na ional-socialist !) acela i autor atribuise bastarnilor sabia curb  pentru 
dou  mâini, pe baza reprezent rilor de pe acela i trofeu roman de la Adamclisi (K. 
Horedt, op. cit., p. 16, n. 1). S biile curbe lungi (falces) ale dacilor, amintite i de 
scriitorul antic Fronto (Fronto, Principia Hist., II, apud I. Glodariu, E. Iaroslavschi, 
Civiliza ia fierului la daci (sec. II î.e.n. – I e.n.), Cluj-Napoca, 1979, p. 137) i 
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reprezentate i pe monumente sculpturale romane, au fost descoperite în num r foarte 
mic în cetatea dacic  de pe Piatra Craivii i într-un atelier de pe terasa VIII a cet ii 
dacice de la Gr di tea Muncelului (I. Glodariu, E. Iaroslavschi, op. cit., p. 137sq. i 
fig. 71/1); este vorba, îns , de s bii pentru dou  mâini, diferite ca form  de cea din 
mormântul de la Viscri, de altfel mult mai lung  (87 cm) i cu limba mânerului 
aproape dublu de lung  (38 cm) (K. Horedt, op. cit., p. 14) decât la cele dacice, iar 
spada dreapt  scurt  din mormîntul de la Viscri este diferit  de tipurile 
corespunz toare din lumea dacic  (I. Glodariu, E. Iaroslavschi, op. cit., p. 138sq. i 
fig. 71/4, 7-8, 10, 12-13)! De altfel, nici I. Glodariu nu poate preciza dac  pe o toart
de vas de la Louvre sunt reprezenta i daci sau germani, de i un personaj este înarmat 
cu sabia curb , din p cate foarte stilizat  pentru a putea fi mai am nun it studiat ; 
prezen a personajului astfel înarmat într-o cetate de piatr  exclude îns  posibilitatea 
de a fi vorba de un sarmat (I. Glodariu, op. cit., pp. 300 i 302sq.), iar s biile curbe 
pentru dou  mîini, nemen ionate ca fiind folosite de c tre sarma i (Vaday A. H., 
Istvánovits E., Kulcsár V., op. cit., p. 108), nici nu apar în descoperirile sarmatice din 
interfluviul pruto-nistrean (V. I. Grosu,

– , Kišinev, 1990). 
i Z. Covacef identific  printre prizonierii reprezenta i pe monumentul 

triumfal de la Adamclisi un al treilea grup etnic (pe lâng  daci i germanici), dar nu se 
pronun  asupra originii lor sarmatice: Z. Covacef, Unele considera ii privind 
sculptura laic  în Dobrogea roman , în: Pontica, XXIII (1990), p. 132. 

Costumul sarmatic i problematica sa sunt tratate de Vaday A. H., Istvánovits 
E., Kulcsár V., op. cit., pp. 107-114. Pentru costumul sarmatic, v. i R. Rolle, M. V. 
Gorelik, Panzerreiter in den nordpontisch-kaspischen Steppen, în: R. Rolle, M. 
Müller-Wille, K. Schietzel (Hgg.), P. P. Tolo ko, V. Ju. Murzin, Gold der Steppe. 
Archäologie der Ukraine, Schleswig, 1991, p. 428sq.; Al. V. Simonenko, Der 
linkshändige Sarmatenfürst von Porogi und die vornehme Dame aus dem Nogaj ik-
Kurgan, în: R. Rolle, M. Müller-Wille, K. Schietzel (Hgg.), P. P. Tolo ko, V. Ju. 
Murzin, op. cit., pp. 215-220; G. T. Kovpanenko, Die sarmatische "Priesterin" aus 
der Sokolova Mogila, în: R. Rolle, M. Müller-Wille, K. Schietzel (Hgg.), P. P. 
Tolo ko, V. Ju. Murzin, op. cit., pp. 221-226; A. K. Elkina, Goldstickereien mit 
"Seidenseele" in dem Grab der sarmatischen "Priesterin" aus der Sokolova Mogila, 
în: R. Rolle, M. Müller-Wille, K. Schietzel (Hgg.), P. P. Tolo ko, V. Ju. Murzin, op. 
cit., pp. 227-229. Izvoarele literare amintesc portul de gal  al aristocra iei sarmatice 
(Tacitus, Germania, 17, apud Tacitus on Britain and Germany. A New Translation of 
‘Agricola’ and the ‘Germania’ by H. Mattingly, 3rd ed., Bungay, Suffolk, 1954, p. 
114sq.), asem n tor celui al altor popoare iraniene i reprezentat i pe Columna lui 
Traian, dar mai rar sesizabil în descoperirile arheologice (Vaday A. H., Istvánovits E., 
Kulcsár V., op. cit., p. 109) i cunoscut mai nou tocmai din studiile asupra 
descoperirilor din Ucraina. Dat fiind c  izvoarele literare amintesc mai cu seam
costumul militar al sarma ilor, insistînd stereotip asupra asem n rilor cu cel al altor 
popoare iraniene (mai ales par ii), f r  a se interesa prea mult de deosebirile specifice 
(ibidem, p. 107), trebuie privite cu pruden  referirile a numero i scriitori antici la 
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portul pantalonilor largi (ibidem, p. 109) i luat  în considerare i posibilitatea 
întrebuin rii de pantaloni strîm i, ca i la sci i i par i (K. Horedt, În leg tur  cu 
monumentul de la Adamklissi, p. 425sq.), atestat i de reprezent rile din arta plastic : 
J. A. H. Potratz, Die Skythen in Südrussland, Basel, 1963, pl. I (part din Muzeul de la 
Teheran). 

O statuet  din lut fin, bine ars, cu luciu ro u, atribuit  culturii scito-sarmate, 
reprezentând un b rbat imberb, cu figur  oval i nas turtit, ezând, cu bra ele lipite de 
corp, purtând o tunic  scurt , încre it  orizontal, ca o hain  din piele, iar pe cap o 
bonet  strâns  la ceaf , de sub care iese p rul bogat, formînd o bucl , a fost 
descoperit  la Cristurul Secuiesc-Valea Cet ii (Z. Székely, Cîteva figurine 
interesante din România, în: Apulum, IX (1971), p. 134 i fig. 4/2-2b); personajul, cu 
pantaloni drep i, destul de largi i înc l minte masiv , dar f r  carîmb înalt, are ochi 
mari, migdala i, reprezenta i printr-o incizie longitudinal  a globului ocular aplicat în 
orbit . Dac  nu este vorba de o stilizare a figurii i îmbr c min ii, ar putea fi vorba de 
o reprezentare a unui personaj în costum sarmatic tîrziu, din sec. IV-V, cu influen e 
r s ritene, de perioad  hunic  (Vaday A. H., Istvánovits E., Kulcsár V., op. cit., p. 
114). 

4. Al. Graur i Gh. tefan, în: D. M. Pippidi (coord.), Dic ionar de istorie 
veche a României (Paleolitic – sec. X), Bucure ti, 1976, p. 277, dar ca i aplicare -mai 
mult sau mai pu in corect i întemeiat - a acestei metode comparatiste, generate de 
asem n ri cu portul popular românesc, constatate pe materiale datând cele mai multe 
din sec. XX, altele nu mai devreme de sec. XVIII, simplist explicate îns , uneori cu 
scopul v dit de... a le oferi ca argumente "forte" ale acestei l muriri "firesc logice" 
("tocmai de aceea este a a, pentru c  exist  a a ceva!"), ibidem, pp. 276 i 280; Fl. 
B. Florescu, op. cit., fig. 275, 276, 283, 293, 297, 298, 310-311, 315; D. Protase, 
Problema continuit ii, loc. cit.; idem, Autohtonii în Dacia, loc. cit.; C. Daicoviciu, 
Monumente inedite din Dacia, în: AISC, I (1928-1932), p. 123sq. i fig. 13-14; D. 
Popescu, op. cit., pp. 187-189; C. C. Giurescu, D. C. Giurescu, op. cit., p. 62; D. C. 
Giurescu, op. cit., p. 41sq.; A. Nanu, op. cit., pp. 56sq.; E. Com a, Unele elemente de 
continuitate din epoca neolitic  pân  în zilele noastre pe teritoriul României, în: 
ITSR, 3 (1996), pp. 117-127. Aceast  concep ie de sorginte romantic , devenit
"tradi ional " în etnologia i istoriografia româneasc , a fost insistent propus i 
cultivat  de N. Iorga: N. Iorga, Dou  concep ii istorice, în: N. Iorga, Generalit i cu 
privire la studiile istorice, Bucure ti, 1944, p. 5; idem, Ce este vechea noastr  art ?, 
în: BCMI, 1943, fasc. 113-114, p. 130sq.; idem, Ce este sud-estul european? 
[Conferin ], Bucure ti, 1940, p. 8sq. Din p cate, în istoriografia româneasc  lipse te 
deocamdat  o lucrare de metodologie a cercet rii etnoistorice (sau de antropologie 
istoric ) a documentelor arheologice i paleoetnografice care s  corecteze aceste 
neajunsuri, singurul demers istoriografic existent pîn  acum (P. Simionescu, 
Etnoistoria – Convergen  interdisciplinar , Bucure ti, 1983) netratînd problemele 
studiului paleoetnoistoric.

Acelea i tendin e se reg sesc îns  -doar într-o oarecare m sur !- i în unele 
lucr ri ap rute în str in tate, în care sunt comparate cu costume populare actuale din 
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Albania i fosta Iugoslavie ve mintele reprezentate pe monumente antice: I. 
remošnik, Die einheimliche Tracht Noricums, Pannoniens und Illyricums und ihre 

Vorbilder, în: Latomus, XXIII (1964), pp. 760-763 (ignorarea cronologiei 
monumentelor discutate este punctul slab al acestei lucr ri, ceea ce afecteaz  -în 
parte- i concluziile formulate). Prin urmare, abund  compara iile diacronice între 
ve minte provenind din acela i teritoriu, slab argumentate îns , fie din punct de 
vedere al atribuirii, fie din cel al continuit ii cultural-etnice, f r  a se ine seama de 
interferen ele culturale i migra iile posibile în epoca din care dateaz  monumentele i 
-mai grav- de cele survenite din Antichitate i pân  în epoca modern  sau chiar în 
contemporaneitatea cea mai apropiat ! 

5. Fl. B. Florescu, op. cit., fig. 295-301. 
6. Ibidem, fig. 266-283. 
Pe aceea i linie se înscrie c utarea cu orice pre  a unor origini dacice pentru 

unele tradi ii folclorice române ti; o pild  gr itoare este un articol publicat în anuarul 
Muzeului Na ional de Istorie al R.S.R., într-un "volum omagial dedicat anivers rii a 
2050 de ani de la primul stat dac centralizat condus de Burebista": I. T. Dr goiescu, 
Contribu ii etnologice la studiul culturii i civiliza iei dacice, în: MN, V (1981), pp. 
123-129. C  asemenea concep ii nu se datoreaz , pur i simplu (potrivit unei obi nuite 
scuze!), unei direc ii impuse în cercetare de un regim totalitar, ci c  ele au pricini mai 
profunde, o demonstreaz  un articol cu acelea i p cate: F. Mîrtzu, Ecouri arge ene 
nevalorificate privind etnogeneza: vasele funerare medievale din sticl , în: Argesis, 
VII (1995), pp. 45-52 (referindu-se la originea... dacic  a ornamenticii solare de pe 
vasele de sticl  de fabrica ie italian i dalmatin  din sec. XV-XVII i a obiceiului 
depunerii lor în mormintele unor reprezentan i ai elitei sociale!). 

7. C. C. Giurescu, D. C. Giurescu, Istoria românilor din cele mai vechi 
timpuri pîn  ast zi, ed. a doua, rev zut i ad ugit , Bucure ti, 1975, p. 148 i 152sq. 

Acelea i cli ee au fost reluate foarte recent, cu sfor itoare texte 
propagandistice, al turi de imagini ale unor artefacte neolitice, prezentate ca... 
apar inând culturii i civiliza iei traco-geto-dace (sau str române ti!), într-o lucrare 
care se dore te didactic , perfect înscris  îns  pe linia na ional-socialist  a 
istoriografiei române ti cultivate în anumite medii politico-militare, care promoveaz
-mai mult sau mai pu in f i , într-o manier  specific  statelor mici i mijlocii, mai 
ales celor din Europa Central i de Sud-Est- un adev rat "imperialism de mîna a 
treia". Este vorba de lucrarea conf. univ. G. D. Iscru (doctor în istorie, cum st  scris 
chiar pe copert , f r  a se specifica îns  c  în istoria contemporan , mai precis în 
aceea a... "mi c rii muncitore ti i revolu ionare"!): Traco-geto-dacii, na iunea 
matc  din spa iul carpato-danubiano-balcanic, Casa de editur i libr rie "Nicolae 
B lcescu", Bucure ti, 1998 (colec ia Didactica, nr. 2). Astfel, la p. 8 ne întîmpin "Un 
daco-român – urma  al Dacilor Liberi i Nemuritori", iar la p. 207 ne întâlnim cu 
"Continuatorii – Daco-români din ara Oa ului". Explica ia acestui fapt o g sim în 
harta de la p. 209, atribuit  unui enigmatic (dar altminteri extrem de contemporan i 
nepriceput într-ale istoriei, în ciuda zelului s u patriotard!) Aethicus i intitulat
"Dacoromânia", adic ... "primul stat independent al tuturor daco-
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românilor/valahilor (258-270 d.H.)", în care apar toponimice mai mult sau mai pu in 
fanteziste, pornind de la realit i etnice antice (Costobocia, Tirasgetia) sau de la 
grosolane falsuri autohtoniste-protocroniste, precum Maramabista (Maramure ?), 
Moldadava (Moldova?) i Arutela (pentru Ardeal!) ori cu totul ciudate, ca... Scolotia, 
cu numeroase localiz ri gre ite ale popoarelor vremii respective. Acest stat-fantom , 
rod al unor frustr ri militaro-politico-intelectuale, cuprinde integral actualele state 
Cehia, Slovacia, Ungaria, Croa ia, Bosnia-Her egovina, Albania, Macedonia, 
Iugoslavia, Bulgaria, România, Moldova i par ial Germania, Polonia, Ucraina, 
Grecia i Turcia! Lucrarea (care merit  o recenzie mai am nun it ), procurat  de noi 
cu prilejul... Salonului de carte al armatei (Sibiu, noiembrie-decembrie 1999) i care 
se dore te a fi (nici mai mult, nici mai pu in) didactic  (fiind, îns , mai curând, 
suspect  de primejdia molipsirii cititorilor cu idei na ionalist-revan arde, dup  o 
prealabil , dar inevitabil  îmbâcsire cu adev ruri trunchiate, exager ri i falsuri 
evidente), las  s  se în eleag  destul de multe despre cei care stau în spatele redact rii 
i promov rii unor astfel de "opere", ca i despre veninoasele inten ii care se dore te a 

fi inoculate poten ialilor cititori din mediile politico-militare interne sau dintre etnicii 
români din afara României, c rora li s-au f cut -de c tre diferite asocia ii i funda ii 
a a-zis "cultural-patriotice"- îmbel ugate dona ii de asemenea subproduse toxice! 

La r spândirea în mediile emigra iei române ti din str in tate i chiar în unele 
cercuri oficiale din Occident, favorabile acesteia a acestor idei atât de dragi 
intelectualit ii fasciste române ti din perioada interbelic  au contribuit unele scrieri 
ale lui J. C. Dr gan, ca de pild  J. C. Dr gan, Imperiul romano-trac, Bucure ti, 2000. 

8. M. Macrea, D. Berciu, antierul arheologic de la Ca ol i Arpa ul de Sus 
(reg. Stalin), în: SCIV, VI (1955), 3-4, pp. 586 i 604-607. 

9. Ibidem, p. 592. 
10. M. Babe , Zu den Bestattungsarten im nördlichen Flachgräberfeld von 

Romula. Ein Beitrag zur Grabtypologie des römischen Daziens, în: Dacia, N.S., XIV 
(1970), p. 204sq. i fig.14; idem, Necropola daco-roman  de la Enisala, în: SCIV, 22 
(1971), p. 37. 

11. Oct. Floca, W. Wolski, op. cit., p. 40. 
12. Ibidem, p. 40 i fig. 82; Al. Popa, V. Pavel, Ansamblul funerar al Iuliei 

Serena de la Apulum, în: Apulum, XIII (1975), p. 114sq. i fig. 2a (f r  vreo 
interpretare legat  de cordonul cu ciucure!). 

13. Oct. Floca, W. Wolski, op. cit., fig. 53; Exp. Bujor, Monumente 
arheologice de la Potaissa, în: Apulum, VI (1967), p. 198 i fig. 5/4. 

14. Oct. Floca, W. Wolski, op. cit., fig. 5; Exp. Bujor, op. cit., fig. 6. 
15. Oct. Floca, W. Wolski, op. cit., p. 40. 
16. Ibidem, fig.67; Ad. Husar, N. Man, The roman rural settlement of 

Criste ti, în: Marisia, XXV (1996), pl. V/7. 
17. Oct. Floca, W. Wolski, op. cit., fig. 104; I. Mitrofan, Villae rusticae în 

Dacia Superioar  (II), în: ActaMN, XI (1974), p. 46 i fig. 14; N. Branga, Unelte 
gospod re ti dacice i romane din Muzeul Brukenthal, în: Cibinium, (1969-1973), p. 
48 i fig. 6. 
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18. Cassius Dio, Hist. Rom., XLIX, 36, apud Cassius Dio, Istoria roman
(traducere i note de A. Piatkowski), vol. II, Bucure ti, 1977, p. 224; cf. Al. Gh. 
Sonoc, op. cit., p. 60sq. i I. remošnik, op. cit., p. 761. 

19. Exp. Bujor, op. cit., pp. 195 i 198. 
20. Ibidem, p. 198. 
21. N. Branga, op. cit., fig. 6. 
22. I. remošnik, op. cit., p. 761; Oct. Floca, W. Wolski, op. cit., p. 40. 
23. Oct. Floca, W. Wolski, op. cit., p. 40. 
24. F. Glaser, Die römische Stadt Teurnia. Ein Führer zu den Ausgrabungen 

und zum Museum in St. Peter in Holz sowie zu den Fundorten im Stadtgebiet von 
Teurnia, Klagenfurt, 1983, p. 27 i fig. 5b; idem, Teurnia. Römerstadt und 
Bischofssitz. Ein Führer zu den Ausgrabungen und zum Museum in St. Peter in Holz 
sowie zu den Fundorten im Stadtgebiet von Teurnia, Klagenfurt, 1992, p. 26 i fig. 
5b. Mantaua cu glug  (cucullus) este considerat  un ve mânt specific spa iului illyro-
norico-pannonic, poate cu excep ia Dalma iei: I. remošnik, op. cit., p.762; autorii 
antici amintesc îns  portul acestui ve mânt de c tre cel ii lingoni (Martialis, I, LIII, 
apud Persius, Iuvenal, Mar ial, Satire i epigrame (trad. de T. M inescu i Al. Hodo , 
prefa  de I. Fischer), p. 285), dar i la neamurile illyro-dalmatine ale liburnilor i 
bardeenilor (Martialis, XIV, 139, apud I. remošnik, op. cit., p. 762, n. 1); ea este 
cunoscut  îns i în Gallia sud-vestic , ca ve mânt specific santonilor (cucullus 
Santonicus), a a cum reiese dintr-o satir  a lui Iuvenalis (Iuvenalis, Satyrae, VIII, 
apud Persius, Iuvenal, Mar ial, op. cit., p. 173). Este i îmbr c mintea specific  unei 
categorii de divinit i obscure (genii cucullati), legate de cultul funerar, de origine 
incert  -balcanic  (traco-illyr ) sau celtic , cu influen e greco-microasiatice i etrusce, 
mai frecvente în arta funerar  din Noricum i Pannonia, unde par a se fi r spândit, 
dup  R. Noll, sub influen  nord-italic , dinspre Aquileia- care în Dacia apare sub 
influen  norico-pannonic  pe un perete de aedicula de la Napoca, copiind modelul 
de inspira ie etrusc  (Oct. Floca, W. Wolski, op.cit., p. 37sq.). La romani, începând cu 
domnia lui Alexander Severus, mantaua cu glug  -cucullus sau, poate, o alt  variant , 
mai larg  (lacerna), hain  a oamenilor s raci, "toga cer etorului", cum o numea 
Iuvenalis (Iuvenalis, Satyrae, III, apud Persius, Iuvenal, Mar ial, op. cit., p. 88), dar 
mai ales ( i cu deosebire cea de culoare închis  sau neagr ) a libertinilor (ibidem, 
XVI, apud Persius, Iuvenal, Mar ial, op. cit., p. 264; Martialis, Epigram., IV, 2, apud 
Persius, Iuvenal, Mar ial, op. cit., p. 333)- a fost supus , poate din motive de 
moralitate public  (M. Georges (coord.), Prostitu ia de-a lungul timpului, Cluj, 1999, 
p. 60; cf. Iuvenalis, Satyrae, VIII, apud Persius, Iuvenal, Mar ial, op. cit., p. 173), 
unor stricte reglement ri: fiind un ve mânt folosit de obicei în c l torie sau pe timp de 
ploaie, împ ratul a îng duit doar b trînilor s  o poarte în interiorul ora ului pe vreme 
friguroas , interzicând-o îns  în aceast  împrejurare femeilor, care o puteau 
întrebuin a doar când c l toreau (Aelius Lampridius, Vita Alex. Sev., 27, apud Istoria 
August  (trad. i note de D. Popescu i C. Dr gulescu, studiu introductiv de Vl. 
Iliescu), Bucure ti, 1971, p. 274). Mantaua cu glug  era îns  -înc  din vremea lui 
Plautus- i "uniforma" filosofilor greci care invadaser  Roma i care, în dezacord cu 
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stoica lor austeritate, umblau înv lui i în acest ve mânt spre a nu fi recunoscu i prin 
cârciumile în care petreceau (Plautus, Curculio, II, III, apud Titus Maccius Plautus, 
Comedia m garilor. Teatru (II), Bucure ti, 1970, p. 130). 

25. Oct. Floca, W. Wolski, op. cit., fig. 3 i 27. 
26. D. Protase, A. Zrínyi, Castrul roman i a ezarea civil  de la 

Brâncovene ti (jud. Mure ). S p turile din anii 1970-1987, în: Marisia, XXIII-XXIV 
(1994), p. 119 i pl. IL/4. 

27. IDR, III/4, 91, pp. 78-80 i fig. 48; V. Wollmann, Johann Michael Ackner 
(1782-1862). Leben und Werk, Cluj-Napoca, 1982, fig. 18. 

28. L. Marinescu, op. cit., p. 126. 
29. V. Wollmann, op. cit., p. 112. 
30. Faptul c  originea multor costume peregrine reprezentate pe monumente 

funerare de epoc  roman  este preistoric i dovede te preluarea -în aceast  perioad - 
de c tre barbari a unor modele grece ti, o dat  cu alte m rfuri de lux, a fost afirmat de 
I. remošnik, op. cit., pp. 767-773. Influen a etrusc  a fost i ea semnalat : Al. Gh. 
Sonoc, op. cit., pp. 57-60, S. A. Luca, Contribu ii la istoria veche a Hunedoarei. 
S p turile arheologice sistematice din Gr dina Castelului. Campaniile anilor 1996-
1998. Cu contribu ii de Cristian Roman, Alexandru Sonoc i Drago  Diaconescu, 
Hunedoara, 1999 (= Bibliotheca Archaeologica et Historica Corviniensis, I), p. 75 i 
Fl. B. Florescu, op. cit., p. 576 i fig. 263. Adeseori s-a constatat îns i reversul: 
preluarea unor costume barbare în vestimenta ia "extravagant " a unor segmente ale 
societ ii grece ti clasice (în care se ajunge, în rândurile tinerilor aristocra i i în 
mediile mondene, mai ales în cele contestatare, filotiranice, antidemocratice i mai 
tîrziu filomacedonene, la promovarea unei adev rate mode "barbarizante", care -
începând cu Alexandru cel Mare- devine o adev rat  caracteristic  a epocii, atât în 
privin a vestimenta iei orientale somptuoase, adoptate drept costum ceremonial sau 
numai din motive de prestigiu de c tre elita social , cât i în aceea a celei barbare 
cotidiene, ca îmbr c minte cotidian , datorit  condi iilor climatice i influen elor 
culturale din diferitele regiuni ale lumii elenistice, dar i a interesului sporit pentru 
civiliza iile "Omului exotic", influen ând apoi, prin exportul de articole de lux i prin 
influen a cultural , elita social  a popula iilor barbare sau barbaro-elenistice i mai 
pu in societatea roman  din vremea Republicii târzii i a Imperiului timpuriu, când 
frecven a apari iei ei este foarte dependent  de momentul politic, iar pe de alt  parte 
limitat  la nivelul mediilor mondene i nonconformiste, antitradi ionaliste, ale 
tineretului aristocrat sau plutocrat, ale lumii interlope i al categoriilor sociale 
mijlocii i s race de origine greco-oriental , mai ales în cele legate de aceste 
segmente sociale periferice, prin diferite specula ii sau prin comer ul maritim) sau 
romane din epoca imperial  (mai ales a ve mintelor de inspira ie militar  sau 
preluate de la barbarii europeni -cel i, germanici i illyri- în vremea lui Caligula, 
Commodus i Caracalla, sub influen a idealiz rii stoice a virtu ilor barbare sau a 
straielor de origine oriental , care reprezint  o adev rat  "permanen " în 
amintitele medii mondene "rafinate", culminând cu anturajul lui Heliogabalus i 
chiar o caracteristic  a epocii pentru unele regiuni i la unele segmente sociale în 
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vremea Severilor!). Astfel, despre costumul tracic i preluarea sa în lumea greac
clasic : K. Zimmermann, Thraker-Darstellungen auf griechischen Vasen, în: Actes du 
IIe Congr s international de Thracologie (Bucarest, 4-10 septembre 1976), Ier vol., 
Bucarest, 1980, pp. 429-446. A a cum s-a remarcat, de altfel, studiile asupra portului 
indigen din Imperiul roman sunt înc  rare i par iale, pentru anumite regiuni lipsind 
înc  analize sistematice, iar pentru altele acestea sunt f cute doar pentru teritoriile 
statelor actuale, realit ile respective fiind -de aceea- unilateral interpretate (I. 

remošnik, op. cit., p. 760). Interferen ele celto-illyro-traco-moesice sunt discutate de 
I. remošnik, op. cit., pp. 760-773. Interferen ele celto-illyre i posibilele influen e 
elenistice asupra costumului barbar preistoric din sud-estul Europei, dar mai asupra 
celui feminin provincial (al eraviscilor) din Noricum i Pannonia: Fitz J., Az 
eraviszkusz n i viselet, în: AÉ, 84 (1957), 1-2, pp. 133-145. Costumul norico-
pannonic este reanalizat, mai recent, la J. Garbsch, Die norisch-pannonische 
Frauentracht im 1. und 2. Jahrhundert, München, 1965; anterior, de aceast
chestiune s-au ocupat M. Lang, Die pannonische Frauentracht, în: JÖAI, XIX-XX 
(1919), Beiblatt i V. Geramb, H. Mautner, Steirisches Trachtenbuch. Die norisch-
pannonische Tracht, Graz, 1932 (idem, Die norisch-pannonische Tracht, Graz, 
1933). Costumul pannonic a fost studiat de I. remošnik, Panonska nošnja na 
rimskim spomenicima u BiH i drugim krajevima, în: GZM, N.S., 1958. Situa ia 
costumelor din Bosnia i Her egovina a fost discutat  de I. remošnik, Nošnja na 
rimskim spomenicima u Bosni i Hercegovin, în: GZM, N. S., XVIII (1963). În 
leg tur  cu portul illyr: P. C. Sestieri, Per la storia dell’antico costume feminile 
illirico, în: StT, Ser. II (Archaeologica), Roma, 1 (1943). Portul cre tinilor a fost 
discutat de Wilpert, Die Gewandung der Christen in den ersten Jahrhunderten, Köln, 
1898. Portul roman a stat de mult  vreme în aten ia cercet torilor: L. M. Wilson, The 
Roman Toga, Baltimore, 1924; idem, The Clothing of the Ancient Romans, 
Baltimore, 1938. Armamentul i echipamentul militar roman au fost amplu tratate de 
L. Lindenschmidt, Tracht und Bewaffnung des römischen Heeres während der 
Kaiserzeit, Braunschweig, 1882. 

31. I. Miclea, R. Florescu, Str mo ii românilor. Vestigii milenare de cultur i 
art . Decebal i Traian, Bucure ti, 1980, p. 73 i fig. 176. 

32. Ibidem, p.73 i fig.175; A. V. R dulescu, Le monument triomphal 
d’Adamclissi, Constantza, 1982, p. 24 (metopa XXVII). Împotriva identific rii 
personajului respectiv cu împ ratul Traianus, argumentând cu lipsa oric rui indiciu în 
acest sens, pe baza unei interpret ri proprii a scenelor reprezent rilor de pe 
monument: M. Alexandrescu-Vianu, Le programme iconographique du monument 
triomphal d’Adamklissi, în: Dacia, N.S., XXIII (1979), p. 123 i fig. 8. 

33. I. Miclea, R. Florescu, op. cit., p. 72. 
34. Ibidem, p. 73 i fig. 175 i 176. 
35. Ibidem, p. 73. 
36. Al. Gh. Sonoc, op. cit., pp. 57-60; cf. I. Undset, Közép-Európában lelt ó-

etruszk háromlábak, în: AÉ, VI (1886), p. 297, fig. 2 i Fl. B. Florescu, op. cit., p. 
576 i fig. 263, în ce prive te îndep rtata origine etrusc  a acestui ve mânt, care ar 
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putea fi pus  în leg tur  cu influen ele veneto-etrusce exercitate la nord de Alpi, mai 
ales de la 500 î.e.n. (P. Gleirscher, Die Keltensiedlung auf der Gracarca. Eine 
archäologisch-historische Spurensuche um den Klopeiner See mit Ausblicken auf den 
Kärntner Raum und bis ins Mittelalter, St. Kanzian, 1997, p. 14sq.). Despre influen e 
etrusce în portul i accesoriile vestimentare barbare de epoc  Lat ne tîrzie din Dacia, 
v. S. A. Luca, op. cit., p. 75. Costumul roman a preluat i el multe piese i elemente de 
la cel etrusc; între acestea, clavus (C. Pop, Un lar angusticlavius în Muzeul 
Brukenthal, în: StComSibiu, 14 (1969), pp.299-308). 

37. V. Cartianu, Urme celtice în spiritualitatea i cultura româneasc , 
Bucure ti, 1972, p. 239. 

38. Ibidem, p. 86sq. 
39. Pentru ponderea important  a coloni tilor veni i din Illyricum (între care i 

norici, precum Calventii de la Ulmetum, în Moesia Inferior) în cadrul elementelor 
stabilite la Dun rea de Jos, v. V. Pârvan, Începuturile vie ii romane la gurile Dun rii, 
ed. a II-a, Bucure ti, 1974, pp. 97 i 100; idem, Dacia. Civiliza iile antice din rile 
carpato-danubiene, ed. a V-a rev zut i adnotat , Bucure ti, 1972, p. 148sq. 

40. A. Nanu, op. cit., p. 49 i fig. 78. 
41. L. Pennino, Paestum & Velia. Myst res et légendes des origines au declin 

de deux villes disparues, Narni – Terni, s. a. 
42. M.-F. Briguet, Arta, în: L. Bonfante (coord.), Civiliza ia etruscilor, 

Bucure ti, 1996, pp. 201 i 366 i fig. IV-67. 
43. G. Dennis, Lumea etruscilor, vol. I, Bucure ti, 1982, p. 295.; cf. L. 

Bonfante, op. cit., p. 368 i fig. IV-92 i S. von Redden, Die Etrusker, Bergisch 
Gladbach, 1978, p. 106. 

44. R. Bloch, Etruscii, Bucure ti, 1966, p. 185 i pl. 24; cf., pentru datare, L. 
Bonfante, op. cit., p. 368. 

45. L. Bonfante, Via a cotidian i Via a de Apoi, în: idem, op. cit., pp. 315 i 
381 i fig. VIII-51. 

46. R. Bloch, op. cit., fig. 28. 
47. O. Zierer, Kultur- und Sittenspiegel, vol. I, Stuttgart-Salzburg, 1969. 
48. Pentru ceea ce înseamn  stil în costum, A. Nanu, op. cit., p. 8sq. 
49. Pentru ce înseamn  mod , imita ie, individualitate i spirit colectiv în 

mod : ibidem, p. 9sq. 
50. Pentru determinantele politice ale costumului: ibidem, pp. 6sq. i 13. 
51. Pentru modul de construc ie al idealului uman în contextul s u geopolitic i 

cronologic: ibidem, pp. 11-13. 
52. Pentru expresivitatea social , estetic , ideologic i psihoetologic  a 

costumului: ibidem, pp. 6 i 13sq. 
53. R. Birley, Vindolanda’s Roman Records, revised and enlarged edition, 

Greenhead, Northumberland, 1994, p. 12sq. i fig. 14. 
54. Ibidem, p. 12. 
55. Ibidem, p. 31. 
56. Ibidem, p. 31. 



 52

57. Ibidem, pp. 11-13. 
58. Ad. Husar, Cel i i germani în Dacia roman , Cluj-Napoca, 1999, p. 108. 

Trebuie remarcat totu i conservatorismul accentuat al culturii materiale i spirituale a 
comunit ilor care folosesc necropola de la Ca ol i mai ales pe cea de la Calbor, în 
acestea neg sindu-se inscrip ii sau monumente sculpturale, iar ceramica roman , dar 
i alte artefacte caracteristice mediului roman al vremii fiind destul de slab 

reprezentate; în mediul rural al comunit ilor illyro-norico-pannonice din Dacia, s-ar 
p rea, dimpotriv , c  inscrip iile reprezint  -mai curând- o excep ie, mult mai 
numeroase fiind -abstrac ie f când, cum este i firesc, de unele considerente de ordin 
socio-economic i cultural- monumentele sculpturale anepigrafice, de sine st t toare 
sau care, ca p r i ale unor monumente funerare mai mari, nu este sigur c  au i fost în 
mod necesar asociate cu epitafuri! De altfel, nu mai este de mirare îndârjirea cu care a 
fost ap rat "dacismul" necropolelor de la Ca ol i Calbor, dat fiind c , pe baza lipsei 
monumentelor epigrafice i sculpturale în necropola de la Cinci , cu un zel vrednic de 
o cauz  mai bun , L. M rghitan credea c  dovede te i în cazul necropolei de la Micia 
p strarea unei originale... tradi ii de înmormântare specifice geto-dacilor, legat  de o 
interdic ie ritual  a depunerii de monumente din materiale neperisabile în jurul 
cistelor cu resturile cinerare (L. M rghitan, O important  contribu ie privitoare la 
problema continuit ii dacilor în provincia nord-dun rean  întemeiat  de Traian 
(Aprecieri pe baza rezultatelor s p turilor arheologice de la a ezarea dacic  de pe 
vîrful Piatra Coziei i de la centrul civil cvasiurban roman MICIA), în: Sargetia, XIV 
(1979), p. 135)! 

59. Ad. Husar, op. cit., p. 177sq. 
60. Ad. Husar, op. cit., pp. 59 i 272. 
61. Ibidem, pp. 107 i 272. 
62. K. Horedt, Die spätrömischen Siedlungen in Siebenbürgen (II), în: 

Marisia, IX (1979), pp. 63-69; idem, Die spätrömischen Bestattungen aus 
Siebenbürgen, în: StComSibiu, 21 (1981), p. 57sq. 

63. M. B rbulescu, D. Delort, K. Hitchins, . Papacostea, P. Teodor, Istoria 
României, Bucure ti, 1998, p. 67; Ad. Husar, Cel i i germani în Dacia roman , Cluj, 
1999, p. 67. 

64. K. Horedt, Untersuchungen zur Frühgeschichte Siebenbürgens, Bukarest, 
1958, p. 33 i fig. 2/11. 

65. În leg tur  cu riturile funerare difuzate de coloni ti, în special mormintele 
de incinera ie în groap  albiat , asem n toare cu bustum: D. Protase, Considérations 
sur la romanisation en Dacie, în: Marisia, X (1980),p. 60. În ceea ce prive te 
specificitatea inciner rilor cu gropi (busta) pentru lumea celto-germanic i 
concentrarea în sudul i centrul provinciilor Noricum i Pannonia Superior a tumulilor 
mici, ridica i peste resturile rugului funerar, caracteristici pentru necropolele de tip 
Ca ol , v. A. Husar, op. cit., p. 265 i L. Petculescu, Mormântul cu echipament militar 
roman din cimitirul de sud-est al ora ului Romula, în: M. B rbulescu (coord.), 
Civiliza ia roman  în Dacia, Cluj-Napoca, 1997, p. 219sq.; este totu i locul de a 
remarca faptul c  încadrarea necropolelor tumulare de la Ca ol i Calbor printre 
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inciner rile in situ cu gropi este doar par ial , ea reprezentând un caz particular (L. 
Petculescu, Mormântul cu echipament militar roman din cimitirul de sud-est al 
ora ului Romula, în: M. B rbulescu (coord.), Civiliza ia roman  în Dacia, Cluj-
Napoca, 1997, p. 219): la Ca ol  este vorba de ruguri construite direct pe sol (M. 
Macrea, D. Berciu, antierul arheologic de la Ca ol i Arpa ul de Sus (reg. Stalin), 
în: SCIV, VI (1955), 3-4, pp. 409sq. i 601; cf. M. Macrea, E. Dobroiu, N. Lupu, 
antierul arheologic Ca ol -Calbor (r. Sibiu i F g ra , reg. Stalin), în: MCA, V 

(1959), p. 405; M. Macrea, antierul arheologic Ca ol -Arpa ul de Sus. Raport 
preliminar asupra rezultatelor din campania anului 1955, p. 124), cât i de ruguri 
cl dite deasupra unei gropi (M. Macrea, D. Berciu, op. cit., pp. 592 i 601; M. 
Macrea, op. cit., p. 127 i fig. 7; M. Macrea, E. Dobroiu, N. Lupu, op. cit., pp. 405 i 
409 i fig. 2-3; M. Macrea, antierul arheologic Ca ol -Boi a, în: MCA, VI (1959), 
pp. 409 i 413-415 i fig. 9-10; K. Horedt, Die spätrömischen Bestattungen aus 
Siebenbürgen, în: StComSibiu, 21 (1981), p. 63) i nicidecum de ruguri în groap , 
mai ales în groap  cu trepte, ca la Capidava i Noviodunum, unde acest rit este adus 
de militari celto-germani (Ad. Husar, op. cit., p. 265; cf. L. Petculescu, op. cit., p. 
220; G. Simion, Descoperiri noi în necropola de la Noviodunum. Raport preliminar, 
în: Peuce, IX (1984), pp. 75-96, 482-496) sau ca la Romula, unde el a fost atribuit 
reprezentan ilor aristocra iei celtice ai unei comunit i închise (L. Petculescu, op. cit., 
p. 222; cf. A. Husar, op. cit., p. 266; descrieri mai vechi ale acestui tip de mormânt: 
Gh. Popilian, Cîteva considera ii asupra necropolei de sud-est a Romulei, în: AO, 
S.N., 5 (1986), pp. 89-99 i fig. 1/1-7, mormântul 1; M. Babe , Zu den 
Bestattungsarten im nördlichen Flachgräberfeld von Romula. Ein Beitrag zur 
Grabtypologie der römischen Daziens, în: Dacia, N. S., 14 (1970), pp. 177-180), 
foarte probabil originar  din vestul Peninsulei Balcanice (L. Petculescu, op. cit., p. 
221), mai exact îns  de la popula ia autohton  din estul Dalma iei, Pannonia Inferior, 
Moesia i Macedonia, cum au remarcat cercet rile lui D. Srejovi  (A. Petre, La 
romanité en Scythie Mineure (II-e – VII-e si cles de notre re). Recherches 
archéologiques, Bucarest, 1987, p. 83). Câteva asemenea Brandgrubengräber au fost 
descoperite i în Dobrogea, în necropola de la Beroe (Piatra-Frec ei) i atribuite 
coloni tilor illyri, de la care le-au preluat i autohtonii ge i (ibidem, pp. 81-89); ele ar 
reprezenta, dup  M. Garašanin, ritul funerar predominant la Apulum, unde purt torii 
s i ar fi coloni tii illyrici complet romaniza i (ibidem, p. 84). 

O influen  a riturilor funerare norico- i illyro-pannonice în Dobrogea nu 
trebuie s  surprind . i aceast  parte a provinciei Moesia Inferior a fost înc  de 
timpuriu colonizat  cu elemente norico-illyro-pannonice (V. Pârvan, Dacia. 
Civiliza iile antice din rile carpato-danubiene, ed. a V-a rev zut i ad ugit , 
Bucure ti, 1972, p. 148sq.; cf. idem, Începuturile vie ii romane la gurile Dun rii, ed. 
a II-a, Bucure ti, 1974, p. 18). Astfel, familia Calventia din Ulmetum este originar
din Noricum (V. Pârvan, op. cit., pp. 97 i 100), iar în teritoriul tomitan se stabilise 
veteranul T. Flavius Capito, fost decurion în Ala Pannoniorum (CIL, III, 14453; V. 
Pârvan, op. cit., p. 67; N. Branga, Veteranii romani de la gurile Dun rii, Sibiu, 1999, 
pp. 51-53 i 130). În a ezarea rural  de la Straja, datat  în sec. II-III, a fost 
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descoperit  o fibul  norico-pannonic  (M. Tzony, A ezarea daco-roman  de la 
Straja, în: Pontica, XII (1979), p. 195 i fig. 2/1), asociat  cu ceramic  norico-
pannonic , între care, se pare, chiar i un fragment de Dreifußschale de culoare ro ie 
(ibidem, p. 194 i fig. 1/2). 

Un element comun al necropolelor de la Ca ol , Calbor, Ighiu i din Mun ii 
Zlatnei-Corabia este ridicarea tumulilor peste resturile rugului funerar (D. Protase, 
Problema continuit ii în Dacia în lumina arheologiei i numismaticii, Bucure ti, 
1971, pp. 75, 79, 80, 82, 136); comun  necropolelor de la Ca ol i Ighiu este i 
existen a unor ciste din piatr , care lipsesc îns  la Calbor, dup  cum la Ighiu nu se 
întâlne te tipica Dreifußschale (ibidem, pp. 35 i 80), pe când la Corabia tumulii sunt 
ridica i, uneori, peste ustrinati (ibidem, pp. 62sq. i 80; cf. V. Wollmann, Mineritul 
metalifer, extragerea s rii i carierele de piatr  în Dacia roman  / Der Erzbergbau, 
die Salzgewinnung und die Steinbrüche im römischen Dakien, p. 226); la Corabia
cercet ri mai vechi au dus la descoperirea de morminte cu cist  din piatr  sub tumuli 
cu ringuri din piatr  (P. Király, Dacia Provincia Augusti, vol. II, Nagybecskerek, 
1894 (= Történeti nép- és földrajzi könyvtár, vol. XLVIII), p. 449 i fig. 22-23; fig. 23 
este preluat i drastic "retu at " de c tre Oct. Floca, prin " tergerea" din imagine a 
cistei de piatr : Oct. Floca, Sistemele de înmormântare din Dacia superioar
roman , în: Sargetia, II (1941), p. 93, fig. 41; cf. V. Wollmann, op. cit., pl. C). G. 
Téglás i B. Lukács au cercetat îns  morminte cu ruguri cl dite în groap  (busta) sau 
deasupra acesteia, fapt uneori contestat de cercet torii români de mai târziu (C. 
Daicoviciu i Oct. Floca, partizanii atribuirii acestei necropole popula iei dacice!), 
deoarece Oct. Floca n-a g sit decât ustrinati; un studiu mai atent, întreprins de D. 
Protase, a reabilitat vechile cercet ri, încât s-ar p rea ca Oct. Floca s  fi cercetat un alt 
sector al necropolei (V. Wollmann, op. cit., pp. 225-228). Ringuri din piatr , ca la 
Corabia, unde apar îns i careuri din piatr  (Oct. Floca, op. cit., fig. 41; cf. V. 
Wollmann, op. cit., p. 226 i pl. C), înconjurau i mormintele de la Cinci -Popeasca, 
despre care nu se tie sigur dac  erau sau nu tumulare, dar ale c ror gropi erau 
acoperite cu lespezi adaptate la forma i m rimea acestora (D. Protase, op. cit., p. 30; 
Oct. Floca, Villa rustica i necropola de la Cinci , în: ActaMN, II (1965), pp. 176, 
180, 188). Neîntâlnit în teritoriile care nu apar inuser  Imperiului roman i, de altfel, 
nici la daci în epoca preroman  este mormântul de incinera ie cu groap  în form  de 
albie, cu marginile arse (Brandgrubengrab), ca la Apulum-Podei i Spitalul veterinar, 
Cinci -Popeasca, More ti-Podei, Sebe -Lehmberg, Porolissum, iar în Imperiu ca în 
Pannonia, la Aquincum i Savaria sau în Thracia, la Popovica (D. Protase, op. cit., pp. 
16-19, 30, 38-40, 48, 83) i care în epoca postroman  (cca. 271-450) apare la Bratei-
La Z voi i Sf. Gheorghe-Eprestet  (ibidem, pp. 109, 128, 136) i, poate, la S r eni 
(K. Horedt, Die spätrömischen Siedlungen in Siebenbürgen (II), în: Marisia, IX 
(1979), p. 67sq.); acest tip de groap , acoperit i la Bratei cu o lespede de piatr , ca 
mai înainte la Cinci , dar con inând, pe lîng  fibule, fusaiole i m rgele specifice 
culturii Sântana de Mure - ernjachov i ofrande de carne i vase sparte ritual, dup
un obicei barbar, este binecunoscut în Pannonia pân  la sfîr itul sec. III, unde este 
considerat de L. Bîrzu (a c rei opinie gre it  face deliciul istoriografiei maghiare!)... 



 55

mai târziu decât cele din vremea st pânirii romane în Dacia (I. Bóna, 
Völkenwanderung und Frühmittelalter (271-895), în: B. Köpeczi (coord.), op. cit., p. 
64)! În leg tur  cu continuitatea dup  retragerea aurelian  a riturilor funerare de 
epoc  roman , dar practicate de comunit ile peregrine i prezentate gre it i uneori 
chiar tenden ios drept romane: I. Pop, Date arheologice privind continuitatea 
popula iei daco-romane pe teritoriul regiunii Bra ov în perioada 271-600, în: 
Culegere de studii i cercet ri (Bra ov), I (1967) (= Cumidava, I), p. 94. Este meritul 
lui K. Horedt de a demonstra c  în cazul mormintelor de incinera ie cu groap  albiat
este vorba, de fapt, despre înmormânt ri în gropile de ardere ale unor ruguri construite 
peste acestea, dup  o practic  ce nu poate fi atribuit  etnic în mod hot rât, abstrac ie 
f când de realit ile locale, deoarece, de i cunoscut  cu prec dere în Pannonia i la 
illyri, ea apare i în alte provincii romane, ca i în... Noua Guinee: K. Horedt, Die 
spätrömischen Bestattungen aus Siebenbürgen, în: StComSibiu, 21 (1981), p. 63! 
Acest tip de înmormântare este bine atestat în necropola de la Ca ol : este cazul -de 
pild - al tumulilor IV-39 (M. Macrea, D. Berciu, op. cit., pp. 592 i 601), XXI-87 (M. 
Macrea, antierul arheologic Ca ol -Arpa ul de Sus. Raport preliminar asupra 
rezultatelor din campania anului 1955, în: MCA, IV (1957), p. 127 i fig. 7), XL-168 
(apar inând, se pare, unui copil) i XLII-67 (M. Macrea, E. Dobroiu, N. Lupu, op. cit., 
pp. 405 i 409 i fig. 2-3), LI-68, LIV-44 i LIX-53 (M. Macrea, antierul arheologic 
Ca ol -Boi a, în: MCA, VI (1959), pp. 409 i 413-415 i fig. 9-10); men ion m c
tumulii IV-39 (M. Macrea, D. Berciu, op. cit., p. 592) i LI-68 prezint i o groap  de 
aprindere, specific  -deocamdat - doar necropolei de la Ca ol , unde ea este mai 
frecvent asociat  cu rugurile ridicate direct pe terenul neamenajat (ibidem, pp. 409sq. 
i 601; cf. M. Macrea, E. Dobroiu, N. Lupu, op. cit., p. 405; M. Macrea, antierul 

arheologic Ca ol -Arpa ul de Sus. Raport preliminar asupra rezultatelor din 
campania anului 1955, p. 124). Cu toate acestea, pentru K. Horedt factorul romanic
(adic romano-provincial târziu!) joac  un rol mai pu in important în constituirea 
necropolei de la Bratei, care începe în mod sigur dup  retragerea aurelian , când un 
grup de purt tori ai culturii Sf. Gheorghe, care conserv  puternice tradi ii dacice, se 
deplaseaz  spre vest, ajungând în zona Media , la Biertan, antrenând i elemente ale 
culturii ernjachov, ai c rei principali purt tori în spa iul intracarpatic sunt go ii: K. 
Horedt, op. cit., p. 65. Mult mai nuan at i mai clar prezentase K. Horedt cultura Sf. 
Gheorghe în 1979: K. Horedt, Die spätrömischen Siedlungen in Siebenbürgen (II), 
pp. 63-69; dimpotriv , Z. Székely nu accept  caracterul regional al culturii Sf. 
Gheorghe, dar atribuie un rol mai mare popula iei locale romanizate ("daco-
romanice"), acceptând îns i rolul elementului germanic (go ii i taifalii) i carpic: Z. 
Székely, Sud-estul Transilvaniei în secolele IV-XIV, în: Marisia, XV-XXII (1985-
1992), p. 129sq. 

66. C. H. Opreanu, C. H. Opreanu, Dacia roman i Barbaricum, Timi oara, 
1998, p. 104. A ezarea continu i în sec. IV (D. Protase, Problema continuit ii în 
Dacia în lumina arheologiei i numismaticii, p. 127) i apar inea unei comunit i 
care, dup  cum credea K. Horedt, folosea s r c cioasa necropol  plan  de incinera ie 
pe loc de epoc  roman  (ibidem, p. 48, n. 51) din apropiere, de pe dealul Lehmberg, 
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aflat la cca. 300-400 m de a ezare (ibidem, p. 48). Mormintele din necropol  au 
groapa în form  de albie, rit preluat, poate, de la coloni ti (ibidem, pp. 79-84 i 134) 
(cei pannonici, dup  p rerea noastr !). În afar  de ceramica roman  aici apare i una 
de factur  dacic  (ibidem, pp. 48, 68, 83sq. i 137), îns  atribuirea necropolei 
popula iei dacice este doar propus , dar insuficient argumentat  (ibidem, p. 83). i 
aici referirea la "ceramica dacic " trebuie privit  cu circumspec ie! 

67. D. Protase, Formes particuli res de l’art romain provincial en Dacie, în: 
StCl, III (1961), p. 140sq.; cf. Ad. Husar, op. cit., pp. 194 i 273sq.. 

68. Ad. Husar, op. cit., pp. 184 i 273. 
69. D. Benea, Die Beziehungen zwischen Dakien und Pannonien zur Zeit des 

Kaisers Traian, în: Apulum, XXXVI (1999), p. 175. 
70. Ad. Husar, op. cit., pp. 187 i 273. 
71. Ibidem, pp. 193 i 274. 
72. Ibidem, p. 194 i 274. 
73. D. Benea, op. cit., p. 177sq. 
74. Ad. Husar, op. cit., pp. 195 i 274. 
75. Ibidem, pp. 187 i 273. 
76. Ibidem,pp. 187-192. 
77. Ibidem, pp. 194 i 274. 
78. D. Isac, Contribu ii la iconografia religioas  a Daciei romane. Iuppiter 

"Verospi", în: ActaMN, XI (1974), p. 67. 
79. Ad. Husar, op. cit., p. 61; cf. D. Knopp, Hamlesch zur Römerzeit, în: 

ZfSL, 10 (81. Jhg.), 1987, 2, pp. 162-164; idem, Die römischen Inschriften Dakiens 
im siebenbürgischen Unteralt-Zibinbecken und ihr geschichtlicher Hintergrund, 
Bonn, 1993, p. 179. 

80. M. Hainzmann, op. cit., p. 171. 
81. Este vorba de fibule norico-pannonice cu dou  nodozit i 

(Doppelknopffibeln) i de fibulele puternic profilate (kräftig profilierte Fibeln). În 
multe cazuri avem, poate, de a face, ca i la alte tipuri de fibule specifice provinciilor 
din Illyricum (D. Protase, Un cimitir dacic de epoc  roman  la Soporu de Cîmpie. 
Contribu ie la problema continuit ii în Dacia, p. 62sq.), cu importuri i de aceea 
importan a lor istoric  nu poate fi just estimat  decât într-un context mai larg, al 
schimburilor comerciale i al realit ilor demografice regionale sau al asocierii cu alte 
artefacte de aceea i origine (ceramic , alte tipuri de podoabe, piese de port, 
onomastic , rit funerar); despre valoarea de "atribut etnic" a fibulelor norico-
pannonice, reprezentate în Dacia i pe monumente funerare, v. i D. Benea, op. cit., p. 
179. 

Primul tip de fibule este caracteristic portului noric din teritoriul ora ului 
Flavia Solva (E. Hudeczek, Flavia Solva, în: H. Temporini, W. Haase (Hgg.), 
Aufstieg und Niedergang der römischen Welt. Geschichte und Kultur Roms im 
Spiegel der neueren Forschung, II/6, Berlin-New York, 1977, p. 434 i pl. II/3; cf. 
Al. Gh. Sonoc, op. cit., p. 59) i s-a r spândit în Barbaricum în sec. I e.n. i în prima 
jum tate a sec. II în Slovacia, Ucraina i Polonia, pân  în zona nord-pontic  (D. 
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Protase, op. cit., p. 61), iar cel puternic profilate, derivat din acesta, sub influen a unor 
tipuri romane, este specific portului noric din teritoriul ora ului Virunum (E. 
Hudeczek, op. cit., p. 434; cf. Al. Gh. Sonoc, op. cit., p. 59). 

Numeroase exemplare ale primului tip se întâlnesc în cultura Lipica, atribuit
costobocilor i mai pu in în Dacia preroman  (D. Protase, op. cit., p. 61), unde par a fi 
mai r spândite cele puternic profilate. În complexe dacice, fibule apar inând celor 
dou  tipuri apar, de pild , la Tinosul (ibidem, p. 61) i în a ezarea civil , cetatea i 
necropola de la Ocni a (D. Berciu, Buridava dacic , Bucure ti, 1981, pl. 12/3; 20/1-5, 
7; 23/5; 31/12; 36/4, 6, 26; 37/5, 10; 38/7, 12; 71/5; 72/9; 82/7; 90/11; 91/6, 11; 95/7 
i 102/10, 11, 16 – inclusiv unele exemplare mai pu in reu ite, probabil imita ii locale, 

char i ale variantei puternic profilate) i în Transilvania, mai ales în Secuime 
(varianta bastarnic , dar i cea r s ritean  a tipului puternic profilat), la 
Ciucsângeorgiu, Comol u, Mere ti, Cernat i Jigodin (V. Cri an, Dacii din estul 
Transilvaniei, Sf. Gheorge, 2000, p. 140 i pl. 113/1; 114/1, 4-10, 12), ca i în 
tezaurul de la Cehe el (ibidem, pl. 117/1-4), dar i la Întorsura Buz ului, Sighi oara, 
Tili ca, S r cs u, Oradea (ibidem, p. 142), Râ nov-Cetate (Fl. Costea, A ezarea 
dacic  de la Rî nov, în: Cumidava, IV (1970), p. 25 i fig. 26; idem, Cercet rile 
arheologice de la Rî nov-Cetate (Campaniile din anii 1971-1980), în: Cumidava, 
XIV (1989), pl. I/3) etc.; câteva apar i în Moldova (V. Ursachi, Contribu ii la 
problema a ez rilor dacice de pe valea Siretului, în: MA, I (1969), p. 117 i fig. 
10/2), la Poiana, R c t u, Bradu (S. Sanie, Civiliza ia roman  la est de Carpa i i 
romanitatea pe teritoriul Moldovei. Secolele II î.e.n. – III e.n., vol. I, Ia i, 1981, p. 63 
i pl. 11/2, 4; 12/2-4, 6), Dumbrava (ibidem, p. 179), chiar i la Barbo i (ibidem, p. 62 
i pl. 9/2). Sunt cunoscute -ca importuri- i în mediul sarmatic, din a doua jum tate a 

sec. I e.n. i pân  în prima jum tate a sec. II e.n. (V. I. Grosu, 
– , 

Kišinev, 1990, pp. 36 i 134; pentru descoperirile de aceast  natur  din mediul 
sarmatic, de pe teritoriul României, de la Epureni i P uleasca, v. Gh. Bichir, Sarma ii 
la Dun rea de Jos în lumina ultimelor cercet ri, în: Pontica, V (1972), pl. VII/2 i, 
respectiv, pl. V/2 i, mai recent, la Doroban u (idem, Les Sarmates au Bas-Danube, 
în: Dacia, N.S., XXI (1977), p. 193 i fig. 23/10) i Olteni a-Ulmeni (ibidem, p. 192 i 
fig. 22/2). În mediul carpic asemenea fibule apar la Poiana-Varni  (idem, La 
civilisation des Carpes (IIe-IIIe si cles de n. .)  la lumi re des fouilles 
archéologiques de Poiana-Dulce ti, de Butn re ti et de P dureni, în: Dacia, N.S., XI 
(1967), p. 205 i fig. 9/4-5 i 24/10), Sili te (ibidem, p. 205 i fig. 19/10-13 i 24/4, 5, 
7), P dureni (ibidem, p. 205 i fig. 20/1-4 i 21/11-12) i Butn re ti (ibidem, pp. 205 
i 215 i fig. 23/1-2 i 24/1), în ciuda atribuirii descoperirilor de la Poiana-Dulce ti, 

Sili te i P dureni de c tre I. Ioni  dacilor liberi (I. Ioni , Din istoria i civiliza ia 
dacilor liberi. Dacii din spa iul est-carpatic în secolele II-IV e.n., Ia i, 1982, fig. 16) 
i a p rerii lui D. Protase c  ele lipseau, pân  în 1976, în a ez rile i cimitirele carpo-

dace din Moldova, databile spre sfâr itul sec. II i în cursul sec. III, din pricina ie irii 
din uz a acestui tip de fibul  la mijlocul sec. II (D. Protase, op. cit., p. 62). Pe 
teritoriul provinciei Dacia asemenea fibule apar la Drobeta, Micia i în alte locuri, 



 58

între care i în cimitirele atribuite popula iei dacice de la Soporu de Câmpie i Obreja 
(ibidem, p. 61). 

În vecin tatea provinciei Dacia mai apar, tot în Barbaricum, br ri cu capete 
terminate în spirale, întru totul asem n toare cu cele din necropola norico-pannonic
de la Ca ol , au fost g site la Olteni a-Ulmeni (Gh. Bichir, Les Sarmates au Bas-
Danube, p. 197 i fig. 22/10) i Târg or (ibidem, fig. 22/9); tot un import legat de 
portul tradi ional al femeilor norice, dar preroman, este copca în form  de S (S-
förmige Schließhaken), descoperit  al turi de alte podoabe norice în cetatea dacic  de 
la Bâtca Doamnei (S. Sanie, op. cit., p. 61sq. i pl. 12/8). 

H. Pop remarcase leg tura dintre comer ul cu sare din Tansilvania i 
p trunderea grafitului i ceramicii grafitate, împreun  cu podoabele norico-pannonice 
(H. Pop, Ceramica Lat ne D cu grafit din jude ul S laj, în: ActaMP, XVIII (1994), p. 
39sq.), probabil pe "drumul s rii" i "al chihlimbarului", care lega Câmpia Pannonic
i Europa Central  cu Dacia (N. Gudea, Porolissum. Res Publica Municipii Septimii 

Porolissensis, Bucure ti, 1986, pp. 11, 32 i 38). Marea r spândire a podoabelor 
norico-pannonice în zona z c mintelor de sare din interiorul i exteriorul arcului 
carpatic, în principalele centre de schimb i pe marile c i de comunica ie confirm
acest lucru i -dup  p rerea noastr - ar putea reprezenta, poate, un indiciu al 
exploat rii lor de c tre elemente "specializate", norico-pannonice, cel mai probabil 
atrase de posibilit ile de câ tig oferite de regii daci sau chiar ajunse în Dacia o dat
cu rela iile de societas et amicitia stabilite cu statul roman, mai ales în vremea lui 
Domitianus. 

82. Ad. Husar, op. cit., pp. 179-183. 
83. Ibidem, pp. 181sq. i 272. 
84. Ibidem, pp. 181sq. i 273. 
85. K. Csontos, Pannonian plated fibulas, în: Antaeus, 24 (1997-1998), p. 

159, pl. V/2, V/9; cf. N. Gudea, Porolissum. Un complex arheologic daco-roman la 
marginea de nord a Imperiului roman, în: ActaMP, 13 (1989), fig. CCVIII/16. 

86. K. Csontos, op. cit., p. 158sq. 
87. Ibidem, p. 157. 
88. Ibidem, p. 160sq.; S. Ferri, Arte romane sul Danubio. Considerazioni sulle 

sviluppo, sulle derivazioni e sui caratteri dell’arte provinciale romana, Milano, 1933, 
fig. 146; M. Šašel Kos, The Roman inscriptions in the National Museum of Slovenia, 
Ljubljana, 1997 (= Situla, 35), pp. 295-298. 

89. Ad. Husar, op. cit., p. 179. 
90. Ibidem, p. 184. 
91. V. Pârvan a intuit importan a fenomenului de rezisten  la romanizare, dar 

a suprimat din manuscrisul original -din economie de spa iu- pasajul care cuprindea 
gândurile sale în aceast  privin , omis atât în versiunea englez , cât i în cele 
române ti, cu excep ia celei critice, din 1972: V. Pârvan, Dacia. Civiliza iile antice 
din rile carpato-danubiene, p. 208sq., n. 304. Aceast  interven ie a autorului a fost 
o idee cu totul nefericit , ale c rei urm ri au marcat pentru mult  vreme cercetarea 
istoric  româneasc ! 



 59

92. Ad. Husar, op. cit., p. 195. 
93. Ibidem, pp. 194 i 273; M. Szabó, Auf den Spuren der Kelten in Ungarn, 

Budapest, 1976, p. 67. Dimpotriv , J. Fitz vorbe te de o rapid  romanizare dup
sfâ itul sec. II i admite o rezisten  cultural  a elementelor pannonice doar la... 
femeile vârstnice din localit ile izolate (J. Fitz, Das Jahrhundert der Pannonier 
(193-284), Budapest, 1982, p. 31sq.); de aceea, dac  într-adev r a a ar sta lucrurile, 
tot acestora li s-ar datora i identitatea cultural  regional  proprie a provinciilor 
balcanice (Thracia, Moesia, Dalmatia, Pannonia), constatat  chiar i în reînvierea 
tradi iilor autohtone ale artei prelucr rii argintului (D. Protase, Les rapports entre 
Romains et Daces dans la province de Dacie, în: D. M. Pippidi (éd.), Assimilation et 
résistance  la culture gréco-romaine dans le monde ancien. Travaux du VIe Congr s 
International d’Études Classiques (Madrid, Septembre 1974), Bucarest-Paris, 1976, 
p. 497)?! 

Aceast  rezisten  cultural , legat  de ata amentul pentru vechile tradi ii 
preromane, este un fenomen cunoscut i în Gallia, în sec. III-IV (Ad. Husar, op. cit., 
pp. 28-34; H. Hubert, Cel ii i civilza ia celtic , Bucure ti, 1983, p. 453; G. A. 
Mansuelli, Civiliza iile Europei vechi, vol. II, Bucure ti, 1978, pp. 47-51; cf. G. 
Barruol, La résistance des substrats préromains en Gaule méridionale, în: D. M. 
Pippidi (éd.), op. cit., pp. 389-405; E. Wightman, "Il y avait en Gaule deux sortes de 
Gaulois", în: D. M. Pippidi (éd.), op. cit., pp. 407-419), iar manifest rile sale au 
influen at evolu ia istoric  a unor întinse regiuni din Europa, din Britannia i pân  în 
Moesia, inclusiv a celor locuite de neamurile barbare din Europa Central i 
R s ritean  (D. Berciu, Lumea cel ilor, Bucure ti, 1970, pp. 214-222; G. A. 
Mansuelli, op. cit., p. 50; H. Hubert, op. cit., pp. 369-373, 375-392 i pp. 452-455; 
Ad. Husar, op. cit., p. 35sq.); credem îns  c  H. Hubert gre e te când este, totu i, de 
p rere c  în timpul domina iei romane s-au perpetuat doar formele inferioare ale 
civiliza iei celtice (H. Hubert, op. cit., p. 370). O identitate particular , hispanic , 
clamat  cu putere înc  din sec. I-II e.n. de c tre unii reprezentan i de marc  ai elitei 
literare i politice romane, se face puternic resim it i în Antichitatea târzie, în sec. 
IV-V (J. M. Blázquez, Rechazo y asimilación de la cultura romana en Hispania 
(Siglos IV y V), în: D. M. Pippidi (éd.), op. cit., pp. 63-94; J. Fontaine, Romanité et 
hispanité dans la littérature hispano-romaine des IVe et Ve si cles, în: D. M. Pippidi 
(éd.), op. cit., pp. 301-322), într-o provincie în care latina i greaca nu au înlocuit 
niciodat  cu totul limbile vernaculare (P. A. Brunt, The Romanization of the Local 
Ruling Classes in the Roman Empire, în: D. M. Pippidi (éd.), op. cit., p. 166; L. 
Michelena, Lenguas indigenas y lengua clásica en Hispania, în: D. M. Pippidi (éd.), 
op. cit., pp. 41-51) i în care chiar adversarii rezisten ei la romanizare sunt nevoi i s
constate acest fenomen la nivelul maselor (R. Étienne, G. Fabre, P. Le Roux, A. 
Tranoy, Les dimensions sociales de la romanisation dans la Péninsule ibérique des 
origines  la fin de l’Empire, în: D. M. Pippidi (éd.), op. cit., pp. 95-107). Cazul 
neîndoielnic al rezisten ei la romanizare în Africa (M. Bénabou, Résistance et 
Romanisation en Afrique du Nord sous le Haut-Empire, în: D. M. Pippidi (éd.), op. 
cit., pp. 367-375; A. Mandouze, Le donatisme représente-t-il la résistance  Rome de 
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l’Afrique tardive?, în: D. M. Pippidi (éd.), op. cit., pp. 357-366) a devenit, de altfel, 
predilecta, dar unica situa ie în care istoriografia româneasc , asociindu-se totu i cu 
pruden  unui cor vehement i p tima , a luat atitudine în aceast  problem , 
contestându-l, desigur (D. Protase, Considérations sur la romanisation en Dacie, în: 
Marisia, X (1980), pp. 53-55 i 62sq.), dup  cum i istoriografia francez  respinge 
conceptul de "rezisten  la romanizare" ca fiind adecvat doar în cazul evreilor, 
preferând s  vorbeasc  despre "supravie uiri indigene" (R. Étienne, G. Fabre, P. Le 
Roux, A. Tranoy, op. cit., p. 106sq.)! 

Rezisten a la asimilare a unor divinit i locale provinciale (J. Beaujeu, Cultes 
locaux et cultes d’empire dans les provinces d’Occident aux trois premiers si cles de 
notre re, în: D. M. Pippidi (éd.), op. cit., pp. 436-439; opinii tradi ionaliste, dând 
acestor realit i o interpretare cu totul opus , la R. Étienne, G. Fabre, P. Le Roux, A. 
Tranoy, op. cit., pp. 101-106), dublat de procesul de brusc  resurec ie a riturilor 
funerare autohtone, constatat i la illyri, ca reafirmare pe planul credin elor i 
practicilor religioase, a popula iilor cucerite de romani (A. Petre, op. cit., p. 83) -care 
ne face s  privim cu suspiciune teza completei dispari ii a limbii illyre i a romaniz rii 
complete a illyrilor în sec. III-IV, sus inut  de I. I. Russu (I. I. Russu, Illirii. Istoria, 
limba i onomastica, romanizarea, Bucure ti, 1969, p. 128sq.), dar care se 
autocontrazice, afirmând c  limba illyr  era înc  vorbit  în sec. IV (ibidem, p. 149)- 
pare a fi o situa ie general  în lumea roman , c reia i s-a acordat o insuficient
importan , pornindu-se, de obicei, de la prejudecata romaniz rii "rapide i puternice" 
(D. Protase, op. cit., p. 499), dup  a a-numitul model de Blitzromanisierung, preluat
în mod interesat i necritic de istoriografia româneasc  de la cea francez
tradi ionalist  (S. P. Dan, Spiritul Romei. O privire comparativ  asupra gîndirii 
politice i faptei unui popor. Titus Livius, Cornelius Tacitus, Plinius cel Tîn r, Cluj-
Napoca, 1979, p. 6sq.; cf. G. Boissier, Cicero i prietenii s i. Studiu asupra societ ii 
romane din vremea lui Cezar, Bucure ti, 1977, p. 232sq.) i justificat  uneori prin... 
citarea în spirit dogmatic (I. I. Russu, op. cit., p. 128) a opiniilor clasicilor marxi ti (F. 
Engels, Originea familiei, a propriet ii private i a statului, în: K. Marx, F. Engels, 
Opere alese în dou  volume, ed. a II-a, vol. II, Bucure ti, 1955, p. 322sq.), trunchiate 
i rupte îns  din context (I. I. Russu, op. cit., p. 150), într-un stil caracterizat, într-o 

alt  ocazie, de c tre M. Arens (M. Arens, Anmerkungen zur Geschichte der Daker bis 
zum Tod des Burebista (44 v.Chr.), în: SS, 11 (1997), p. 2sq., n. 7) drept teologic, 
amintindu-l pe acela al expunerii i argument rii "articolelor de credin " i al 
respingerii ereziilor! Dificultatea istoriografiei române ti de a extrage concluzii 
valabile din compararea situa iei din Dacia cu aceea din alte provincii, independente 
de prejudec ile datorate necesit ii justific rii mitului politic pe care îl sus ine, este 
vizibil  în afirmarea ostentativ  a unui "specific" al situa iei din Dacia, chiar i atunci 
când termenul de compara ie sunt, pentru I. I. Russu, chiar... "rapid i complet" 
romanizatele teritorii locuite de illyri (I. I. Russu, op. cit., p. 128sq.)! 

Dimpotriv , cercet ri mai aprofundate au ar tat supravie uirea limbilor 
vernaculare pân  târziu, în zorii Evului Mediu sau revigorarea importan ei lor în 
Antichitatea târzie, în condi iile regionaliz rii structurilor Imperiului roman i ale 
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propov duirii diferen iate a cre tinismului, în ora e sau în mediul rural, în zone în care 
influen a limbilor latin i greac  era redus , dar i folosirea cu mai mult succes a 
acestor dou  limbi ca linguae francae i limbi ale administra iei, dup  ce cre tinismul 
distruge structurile rurale tradi ionale, iar administra ia se reorganizeaz  pe scheletul 
structurilor ecleziastice (P. A. Brunt, op. cit., în: D. M. Pippidi (éd.), op. cit., pp. 166 
i 170-172; cf. S. Mariner, La difusión del Cristianismo como factor de latinización, 

în: D. M. Pippidi (éd.), op. cit., pp. 271-282; L. Michelena, op. cit., p. 48sq.); oricum, 
folosirea limbilor vernaculare în vorbirea curent  nu poate s  mai fi durat mult  vreme 
dup  dispari ia men ion rii lor ca atare (P. A. Brunt, op. cit., p. 169, n. 44). Afirmând 
romanizarea illyrilor înc  din sec. III-IV i dispari ia limbii illire pu in mai târziu (I. I. 
Russu, op. cit., pp. 128sq. i 149), I. I. Russu atribuie factorului tracic rolul principal 
în etnogeneza albanezilor i în formarea limbii albaneze (ibidem, pp. 152-155) i chiar 
s  sus in , f r  nici un temei serios, de natur  arheologic , o nou  teorie 
"tracomanic ", anume faptul c  albanezii ar fi, de fapt, urma ii carpilor coloniza i, 
mai mult sau mai pu in for at, la sud de Dun re, în Peninsula balcanic  (I. I. Russu, 
Obîr ia tracic  a românilor i albanezilor (Clarific ri comparativ-istorice i 
etnologice), Cluj – Napoca, 1995), în contextul în care supravie uiri lingvistice tracice 
se cunosc pân  în sec. VI (V. Protopopescu, C lug ri sci i sau c lug ri bessi?, în: 
Peuce, VI (1977), p. 201)! Chiar dup  p rerea istoriografiei române ti, limba dac  s-a 
pierdut i ea, probabil în sec. VII-VIII, dup  o perioad  de bilingvism (E. Zaharia, 
Continuitatea daco-roman  între secolele IV-XI în lumina cercet rilor de la Bratei, 
în: MS I, ser. IV, t. XII (1987), p. 169). Publicarea postum  a lucr rii lui I. I. Russu, 
în 1995, arat  cât de dragi sunt concep iile na ionalist-romantice "tracomane" unei 
p r i din mediile publicistice i oficiale române ti. 

94. Ad. Husar, op. cit., p. 28sq. 
95. Ibidem, p. 182. 
96. Ibidem, pp. 193sq. i 276. 
97. Ibidem, pp. 211-266. 
98. Ibidem, p. 257. 
99. Ibidem, pp. 262-264. 
100. Ibidem, pp. 32-35. 
101. S. Nemeti, Imaginile unui cuplu de divinit i sincretiste în Dacia 

roman , în: Analele ANTIM, I (1999), pp. 98-101; pentru o alt  influen  religioas
atestat  în partea dobrogean  a provinciei Moesia Inferior, anume s rb toarea 
Rosalia, foarte popular  în Pannonia, v. V. Pârvan, op. cit., p. 148. 

102. Ad. Husar, op. cit., p. 275. Pentru perioada provinciei Dacia i cu referire 
la complexele arheologice atribuite popula iei dacice, D. Protase remarcase preluarea 
de c tre aceasta, de la coloni ti, "pe lîng  numeroasele elemente ale unei culturi 
materiale superioare, i anumite concep ii religioase funerare, pe care le-a altoit pe 
fondul credin elor sale mai vechi despre divinitate, via i moarte" (D. Protase, Un 
cimitir dacic de epoc  roman  la Soporu de Cîmpie. Contribu ie la problema 
continuit ii în Dacia, p. 77). 
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103. M. Macrea, Dacii liberi în epoca roman , în: Apulum, VII/1 (1968), p. 
174, n. 19. 

104. D. Benea, op. cit., p. 178. 
105. D. Benea, Banatul în timpul lui Traian, în: AB, S.N., III (1994), p. 319; 

despre conservarea identit ii etnice în mediul maurilor i palmyrenilor de la 
Tibiscum, inclusiv a unor tradi ii specifice, mai ales a celor legate de cult i de stilul 
inscrip iilor i al monumentelor funerare: D. Benea, Tibiscum în lumina 
descoperirilor epigrafice, în: Tibiscus, V (1979), pp. 145-148; idem, Beitrag zum 
Studium der palmyrenischen Grabdenkmäler in Dakien (mit besonderem Bezug auf 
die Grabungsbefunde aus Tibiscum), în: AB, S.N., II (1993), pp. 188-194; S. Sanie, 
Un nouveau fragment d’inscription palmyrénienne de Tibiscum et quelques 
considérations sur les épigraphes palmyréniennes de Dacie, în: Dacia, N.S., XXXV 
(1981), pp. 359-362; Ed. Nemeth, Die Romanisierung in den Auxiliartruppen aus 
dem Südwesten Dakiens, în: AB, S.N., p. 77. Despre ierarhia i structura trupelor de 
palmyreni din Dacia, v. Chr. Schmidt Heidenreich, Hiérarchie et structure des unités 
palmyréniennes de l’armée romaine de Dacie, în: H. Ciugudean, V. Moga (ed.), 
Army and Urban Development in the Danubian Provinces of the Roman Empire, 
Alba Iulia, 2000 (= Bibliotheca Musei Apulensis, XV), pp. 293-307. Despre statutul 
privilegiat al trupelor de palmyreni, care au f cut cu putin  p strarea specificului 
etnic al acestora, dar i al identit ii etnice a veteranilor i a altor elemente legate de 
mediul acestor unit i militare din Banat i Dacia Porolissensis, v. D. Benea, op. cit., 
p. 142sq., S. Sanie, op. cit., p. 362 i Ed. Nemeth, op. cit., pp. 119sq., 202 i 204, n. 
56. O situa ie asem n toare se întâlne te în cazul sirienilor de la Intercisa, în 
Pannonia, unde sta ionaser  arca ii din Cohors I Hemesenorum: J. Fitz, op. cit., p. 34. 

P strarea identit ii etnoculturale i a leg turilor cu patria se constat i în 
cazul altei comunit i etnice, aceea a illyrilor din Mun ii Apuseni, de la Alburnus 
Maior: V. Wollmann, Un LVCVS la Alburnus Maior, în: AIIA, XXVII (1985-1986), 
p. 265. Despre ata amentul coloni tilor norico-pannonici din Dacia pentru tradi iile, 
arta i onomastica lor specific i particularizarea lor ca o comunitate cu o puternic
identitate etnocultural , v. D. Benea, Die Beziehungen zwischen Dakien und 
Pannonien zur Zeit des Kaisers Traian, p. 177sq. Despre importan a politic  a 
p str rii structurilor social-politice tradi ionale ale tracilor chiar în patria lor, v. D. 
Benea, op. cit., p. 181sq. 

106. R. Ciobanu, Les Illyriens et la Dacie romaine, în: Apulum, XXXVI 
(1999), pp. 204-206. 

107. E. Molcu , D. Oancea, Drept roman, Bucure ti, 1997, p. 104; N. Branga, 
Asocia ii de meseria i, bancheri i negustori în Dacia roman , Sibiu, 1995, p. 14sq. 

Despre importan a structurilor autonome de civitates peregrinae la illyri, în 
ara de origine, precum i la emigran ii stabili i în Dacia, în regiunea aurifer  a 

Mun ilor Apuseni (în ciuda faptului c  se "uit " rolul lor în p strarea identit ii etnice, 
deci tocmai în... intensitatea rezisten ei la romanizare!): C. Daicoviciu, Les "Castella 
Dalmatarum" de Dacie. Un aspect de la colonisation et de la romanisation de la 
province de Dacie, în: Dacica. Studii i articole privind istoria veche a p mîntului 
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românesc, Cluj, 1969, pp. 325-333; I. I. Russu, op. cit., p. 133; N. Branga, op. cit., p. 
11; D. Tudor, Ora e, tîrguri i sate în Dacia roman , pp. 377 i 389; M. Macrea, 
Via a în Dacia roman , pp. 252 i 283, n. 3. Despre statutul aristocra iei tribale în 
cadrul acestor structuri administrativ-teritoriale din diferitele provincii illyrice i la 
coloni tii din Dacia i romanizarea ei pe m sura integr rii ei în via a urban
provincial : . Mano-Zisi, Umetnost na tlu Jugoslavije. Antika, Beograd-Zagreb-
Mostar, 1982, p. 80; M. Macrea, op. cit., p. 146; M. Šašel Kos, Petovionska 
vladajo a aristokracija, în: Ptujski arheološki zbornik. Ob 100-letnici muzeja in 
muzejskega društva, Ptuj, 1983, pp. 219-232; cf. Th. Mommsen, CIL, III, p. 939; I. I. 
Russu, în IDR, I, p. 217. Despre importan a cointeres rii elitelor provinciale 
neromane (nu numai prin acordarea cet eniei romane!) în men inerea unui regim 
corespunz tor intereselor Romei ca premis  a unei complexe "romaniz ri" (fie i 
numai în sensul identific rii cu interesele politice ale Romei, chiar i în condi iile unei 
opacit i mai mult sau mai pu in accentuate fa  de cultura i civiliza ia roman , care, 
de altfel, nici nu constituia obiectul loialismului organizat, adev ratul scop al politicii 
de "romanizare"!): P. A. Brunt, op. cit., pp. 161-173. 

Prin urmare, concep ia despre "romanizare" a mediilor oficiale romane era cu 
totul diferit  de aceea a istoriografiei tradi ionaliste moderne i contemporane, care 
interpreteaz  ca m sur  a ei gradul de adoptare al culturii i civiliza iei romane, 
supralicitând i generalizând necritic afirma iile subiective ale unor autori antici, 
care, ca reprezentan i ai elitelor provinciale, devin instrumente ale propagandei 
statului roman.

108. N. Branga, op. cit., p. 15sq. 
109. M. Macrea, op. cit., p. 115. O bun  analiz  a acestei realit i: I. Glodariu, 

Aspecte ale politicii demografice romane în zona de sud a Transilvaniei, în: ActaMN, 
XIV (1977), pp. 98 i 107; cf. D. Protase, Considérations sur la romanisation en 
Dacie, p. 59sq. A ezarea de la Slimnic-Schelzental este o excep ie de la practica 
str mut rii popula iei dacice cucerite: idem, A ezarea dacic i daco-roman  de la 
Slimnic, în: ActaMN, IX (1972), p. 128. O alt  excep ie o reprezint  cea de la ura 
Mic -Rî loave (Reschgraben), aflat  deasupra unui z c mânt de fier, dar unde avem 
de a face cu o implantare, în cadrul ei, de coloni ti norico-pannonici, atesta i de 
amintita inscrip ie funerar  a Iuliei Magiona: I. Paul, I. Glodariu, E. Iaroslavschi, Th. 
Nägler, M. Rill, antierul arheologic ura Mic  (jud. Sibiu). Raport preliminar 
(1976-1978), în: StComSibiu, 21 (1981), pp. 42-45. Mai pu in clar , dar probabil 
legat  de o astfel de ac iune de str mutare, este situa ia a ez rii de la Ocna Sibiului-
Zmi e, care începe dup  cucerirea roman : D. Protase, O a ezare dacic  din epoca 
roman  la Ocna Sibiului, în: Apulum, VII/1 (1968), pp. 229-240. Remarcând c , 
abstrac ie f când de a ez rile militare, cele ale coloni tilor pannonici par a fi fost 
amplasate în zone în care nu se cunosc descoperiri dacice importante, anterioare 
cuceririi, D. Benea constat  în zona Sibiului apari ia a ez rilor de daci str muta i 
dup  organizarea provinciei Dacia: D. Benea, op. cit., p. 180. 

110. C. H. Opreanu, op. cit., pp. 102sq. i 115. 
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111. I. Bogdan-C t niciu, Despre apari ia ora elor i statutul acestora în 
Dacia roman , în: EN, III (1993), p. 205, n. 6. 

112. Oct. Floca, op. cit., pp. 190-192. 
113. Tacitus, Annales, XIV, 21, apud Cornelius Tacitus, Anale (traducere, 

introducere i note de Gh. Gu u, confruntarea textului de G. Cre ia), Bucure ti, 1995, 
p. 382. 

114. Lucianus Samosatensis, Litterati, 25, apud Lucian din Samosata, Scrieri 
alese (trad. i note de R. Hîncu, cuvînt înainte de S. Diamantescu), ed. a II-a, 
Bucure ti, 1983, op. cit., p. 345; cf. Plautus, Curculio, II, III, apud Titus Maccius 
Plautus, op. cit., p. 130. 

115. Pentru reac ia hellenofob  a unui filosof roman, exprimat  chiar în 
leg tur  cu costumul i înc l mintea greac : Seneca, Epist. ad Lucilium, CXIII, apud 
L. Annaeus Seneca, Scrisori c tre Luciliu (trad. i note de Gh. Gu u, studiu 
introductiv de I. Davidsohn), Bucure ti, 1967, p. 435. 

116. Iuvenalis, Satyrae, VIII, apud Persius, Iuvenal, Mar ial, op. cit., p. 170. 
117. Plautus, Pseudolus, IV, II, apud Titus Maccius Plautus, op. cit., p. 276, n. 1. 
118. Lucianus Samosatensis, Litterati, 24, apud Lucian din Samosata, op. cit., 

p. 344. 
119. Aelius Lampridius, op. cit., 23, apud Istoria August , ed. cit., p. 271. 

Dintre straiele oamenilor de rând, pentru romani, cel mai caracteristic ve mânt 
grecesc era socotit pallium, mica manta purtat  de sclavii i oamenii simpli în 
comediile grece ti i de aici î i trage numele comedia latin  de inspira ie greac
(comoedia palliata), opus  celei cu subiect specific roman (comoedia togata) 
(Plautus, Stichus, II, I, apud Titus Maccius Plautus, op. cit., p. 338, n. 2). 

120. U. Bracker-Wester, "Kleider machen Leute" – Bürgerstolz der 
Agrippinenser, în: KRI, I (1974), p. 80 i fig. 164. 

121. M. Georges, op. cit., p. 52; cf. Terentius, Eunuchus, II, 1, apud Publius 
Terentius Afer, Fata din Andros. Teatru (I) (trad. de N. Teic , prefa  de E. Cizek), 
Bucure ti, 1975, p. 122; ibidem, IV, 3, apud Publius Terentius Afer, op. cit., p. 162. 

122. Plautus, Pseudolus, IV, II, apud Titus Maccius Plautus, op. cit., p. 278. 
123. Apuleius, Metam., XI, apud Apuleius, Metamorfoze sau M garul de aur

(trad. i note de I. Teodorescu, ed. nou , rev zut i întregit  de I. Acsan, introducere 
de E. Cizek), Bucure ti, 1996, p. 277. 

124. Petronius, Satyricon, XL, apud Seneca, Petroniu, op. cit., p. 96. 
125. Aelius Lampridius, Vita Comm. Anton., 8, apud Istoria August , ed. cit., 

p. 125. 
126. Iulius Capitolinus, Vita Helv. Pertin., 8, apud Istoria August , ed. cit., 

p. 140. 
127. Aelius Lampridius, Vita Ant. Heliog., 23, apud Istoria August , ed. cit., 

p. 247. 
128. Ibidem, 26, apud Istoria August , ed. cit., p. 249. 
129. Lucianus Samosatensis, Duplex accusatio vel forum, 27, apud Lucian din 

Samosata, op. cit., p. 281. 
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130. Seneca, Apokolokyntosis, III, apud Seneca, Petroniu, Apokolokyntosis. 
Satyricon (trad., prefa i note de E. Cizek), Bucure ti, 1967, p. 9. 

131. Suetonius, Vita Divi Iulii, 76, 3, apud Suetoniu, Vie ile celor doisprezece 
Cezari (trad., prefa i anexe), Bucure ti, 1998, p. 47. 

132. Ibidem, 80, 2, apud Suetoniu, op. cit., p. 49. 
133. Petronius, Satyricon, LXXV, apud Seneca, Petroniu, op. cit., p. 158. 
134. Ibidem, LXVIII, apud Seneca, Petroniu, op. cit., p. 145. 
135. Catullus, Carmina (trad., studiu introductiv i note de T. Naum), 

Bucure ti, 1999, p. 207, n. 2; cf. Catullus, Carmina, XXIX, 4, apud Catullus, op. cit., 
p. 52sq. 

136. Martialis, Epigram., I, 53, apud Persius, Iuvenal, Mar ial, op. cit., p. 285. 
137. Iuvenalis, Satyrae, III, apud Persius, Iuvenal, Mar ial, op. cit., p. 89. 
138. Seneca, Epist. ad Lucilium, CX, apud L. Annaeus Seneca, op. cit., p. 431. 
139. Flavius Vopiscus Syracusius, Vita Div. Aurel., 12, apud Istoria August , 

ed. cit., p. 449. 
140. Trebellius Pollio, Vita XXX tyr., 17, apud Istoria August , ed. cit., p. 440. 
141. Horatius, Carmina, III, 5, 10, apud Horatius, Opera omnia (ed. îngrijit , 

studiu introductiv, note i indici de M. Nichita, stabilirea textului de Tr. Costa, trad. 
de D. C. Ollanescu), ed. critic , vol. I, Bucure ti, p. 196sq. 

142. Fl. B. Florescu, op. cit., p. 570. 
143. Plautus, Trinummus, IV, II, apud Titus Maccius Plautus, Amphytrio. 

Teatru (V) (trad. de N. Teic ), Bucure ti, 1974, p. 222; idem, Poenulus, V, I, apud 
Titus Maccius Plautus, Cartaginezul. Teatru (III) (trad. de N. Teic ), Bucure ti, 1972, 
pp. 106 i 111; ibidem, V, V, apud Titus Maccius Plautus, op. cit., p. 146; idem, 
Persa, I, IV, apud Titus Maccius Plautus, op. cit., p. 347sq.; Seneca, Epist. ad 
Lucilium, CX, apud L. Annaeus Seneca, op. cit., p. 431. 

144. Tacitus, Annales, XIII, 54, apud Cornelius Tacitus, op. cit., p. 365. 
145. H. Daicoviciu, p. 114. Remarc m -în acest context- i justa observa ie a 

lui Z. Székely, c  numele romane i adorarea divinit ilor romane dovedesc doar 
cultura roman  a dedicantului epigrafelor, f r  a da "nici o indica ie asupra 
apartenen ei lui etnice" (Z. Székely, Villa rustica roman  de la Cium faia, în: 
StComSibiu, 14 (1969), p. 180) sau, uneori, chiar despre originea teritorial  a 
purt torului (Ad. Husar, op. cit., p. 269), ceea ce, din punct de vedere al 
con tientiz rii identit ii culturale i a modului cum este privit  de Ceilal i apartenen a 
la o anume comunitate etnic i/sau religioas , mai ales în Antichitatea târzie, este 
considerat definitoriu pentru asumarea i afirmarea unei identit i culturale (ibidem, p. 
31sq.), mai ales la cump na dintre sec. II-III, o dat  cu provincializarea structurilor 
Imperiului roman i cu a a-numita rena tere indigen  sau rede teptare a 
str vechiului fond autohton din Noricum i Pannonia i din sec. III-IV în Gallia 
(ibidem, p. 28sq.); aici conteaz  foarte mult îns  dac  grupul dominant, în care acest 
individ se încadreaz  din punct de vedere socio-cultural, îl consider  sau nu un 
membru al s u: aceast  opozi ie fa  de noii veni i se remarc , în cazul societ ii 
romane, mai mult la nivelul aristocra iei senatoriale tradi ionaliste decât la acela al 
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maselor, încât, în cazul indivizilor obi nui i, ea nu este reprezentativ . Cu toate 
acestea, onomastica reprezint  totu i principalul izvor pentru sesizarea originii etno-
teritoriale (ibidem, p. 167), pentru c  la o parte a materialului onomastic se poate 
constata o anumit  specificitate teritorial  care, al turi de cunoa terea originii 
antroponimului, ofer  indicii mai sigure în leg tur  cu anumite antroponime care 
provin dintr-o anume arie geografic i etnocultural  (ibidem, p. 169), inclusiv în 
cazul celor de factur  romano-italic , îns  cercet rile de statistic  onomastic  "trebuie 
privite cu pruden a impus  de marja de eroare i limitele inerente unei cercet ri 
onomastice" (ibidem, 1999, p. 105). Despre dificultatea distingerii antroponimelor 
specific pannonice în cadrul mai larg al onomasticii celtico-romane, v. D. Benea, op. 
cit., p. 180. 

Contrar situa iei modei masculine, costumul i coafura feminin  p streaz
tradi iile locale pentru o vreme îndelungat , ca de pild  cele tribale celtice în Pannonia 
i Noricum sau bogata pomp  siro-arameean  în Palmyra etc. (M. T. Bíró, Pins with 

female bust decoration and the emperor cult, în: Antaeus, 24 (1997-1998), p. 80). 
Acestea cunosc îns i unele schimb ri, prin asimilarea unor produse specifice modei 
elitei sociale romane provinciale, uneori chiar de origine îndep rtat i la o dat  cînd 
exist  deja un port specific, bine constituit i atestat; este cazul acelor cu busturi, cum 
îl arat  coafura în form  de turban strîns înf urat, care pare a fi o influen  din mediul 
autohton de pe limes-ul pannonic, c ci este greu de crezut c  ace de p r reprezentînd 
aceast  coafur  -desigur, importuri, dup  p rerea noastr !- erau la fel de prost lucrate 
la Roma ca i pe limes, unde fusese produs cel de la Dunaújváros (ibidem, p. 82 i fig. 
40, 41). De altfel, reprezent rile de coafur  de pe monumentele funerare i din 
picturile mumiilor sînt mult mai simple i obi nuite decât cele de pe capetele acelor cu 
busturi (ibidem, p. 80), care f ceau parte din accesoriile ceremoniale ale preoteselor 
cultului imperial (ibidem, pp. 79-92). 

În leg tur  cu func ia de "uniform " militar i oficial  a portului roman, v. E. 
Hudeczek, op. cit., p. 435; de aceea vorbeam -în cazul b rbatului reprezentat pe 
relieful funerar roman zidit în biserica gotic  din cetatea medieval  a Or tiei (Al. 
Sonoc, Z. K. Pinter, Un monument funerar de epoc  roman  zidit sub portalul 
colateralei nordice a bisericii gotice din Or tie, în: Apulum, XXXIV (1997), pp. 
231 i 237)- despre marginalizarea social , minunat confirmat  de Lucian din 
Samosata, a celor care purtau ve minte provinciale sau barbare, socotite 
"extravagante" la Roma, cu prec dere în mediile aulice i generalizate abia mai târziu, 
dar mai întâi numai ca ve minte de c l torie, ele fiind privite, deci, ca un fel de 
"îmbr c minte sport" a acelor vremuri! Prin urmare, portul costumului roman are doar 
o valoare relativ  pentru aprecierea gradului de romanizare a celor reprezenta i pe 
monumente funerare i mai degrab  una de indicare a statutului social, între acesta, 
gradul de romanizare i starea economic  a personajelor respective existând, ce-i 
drept, o rela ie, dar nu una rigid i univoc , a a cum ar dori -din pricini mai mult sau 
mai pu in v dite i binecuvântate- unii autori! Slujindu-se, dimpotriv , de faptul c
"uniforma" militar  roman  era doar un costum ocazional, de parad i de campanie 
(asupra costumului militar roman: L. Lindenschmidt, Die Tracht und Bewaffnung des 
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römischen Heeres während der Kaiserzeit, Braunschweig, 1882), în restul situa iilor 
fiind folosit  îmbr c mintea civil , L. Marinescu trage concluzia pripit  c ... 
majoritatea b rba ilor reprezenta i pe monumentele funerare din Dacia roman  poart
-de fapt- ve minte militare, fiind deci militari activi sau veterani, "ceea ce nu 
înseamn  c  absolut to i cei reprezenta i ca atare s  fi fost militari" (L. Marinescu, 
Despre îmbr c mintea popula iei din Dacia, p. 132), "împ când" astfel realitatea 
apari iei unor elemente de port neromane, mai frecvente dup  p rerea sa în cazul 
b rba ilor (ibidem, p. 131) -în condi iile în care ata amentul femeilor pentru tradi iile 
i, implicit, portul str mo esc este mai mare, ele manifestând, a adar un 

conservatorism etnic mai pronun at i o rezisten  cultural  mai accentuat  (E. 
Hudeczek, op. cit., p. 435; Al. Gh. Sonoc, op. cit., p. 60), cu excep ia poate, a celor 
mai avute, care apar în "port ceremonial", adic  roman i a constat rii c  în familiile 
mixte, de obicei, so ul este cet ean roman sau un individ romanizat, iar so ia o 
peregrin  (E. Hudeczek, op. cit., p. 435; J. Trynkowski, Urm rile demografice ale 
cuceririi Daciei de c tre romani, în: ActaMN, XIII (1976), pp. 81-88; M. Šašel Kos, 
op. cit., pp. 219-232; Al. Gh. Sonoc, op. cit., p. 61)- cu teza romaniz rii rapide a 
popula iei provinciei i, mai ales, cu "dogma" rolului fundamental al armatei în acest 
proces, cu atât mai mult cu cât ata amentul b rba ilor pentru portul tradi ional arat , 
pe de o parte, c  nu este vorba de personalit i (magistra i sau func ionari) i nici de 
ofi eri sau subofi eri, ci de simpli coloni ti, civili sau veterani, (mai mult sau) mai 
pu in romaniza i, iar pe de alta dovede te tocmai multdiscutata rezisten  la 
romanizare, greu acceptat  în istoriografia româneasc  de dinainte de 1990 (dar i în 
aceea francez , german i austriac  de la sfîr itul sec. XIX i pân  în anii ’60 ai sec. 
XX, de care aceast  parte a istoriografiei române ti este atât de influen at  în viziunea 
sa), afirmat  îns  f i  -de i doar în cazul dacilor, nu i în acela al coloni tilor – de D. 
Popescu (D. Popescu, op. cit., p. 193), pe baza concep iei istoriografiei sovietice din 
anii ’40-’50, mult mai dispus  a admite un rol mai accentuat al influen elor regionale, 
datorate popula iilor autohtone, asupra civiliza iei romane provinciale! Pentru C. 
Daicoviciu, primul care -în condi iile geopolitice din 1938-1945- trata mai aprofundat 
i mai modern, din perspectiv  arheologic , problema romaniz rii în Dacia i 

etnogeneza româneasc , discutat  polemic pân  atunci i mult timp i dup  aceea mai 
ales la nivel teoretico-ideologic, din punct de vedere al criticii izvoarelor antice i 
medieval-timpurii, chiar i în 1968, importan a rolului dacilor în etnogeneza 
românilor, inexisten a rezisten ei la romanizare i însemn tatea armatei în acest proces 
i mai ales în ceea ce-i prive te pe daci constituiau ideile centrale ale concep iei sale 

istorice, ridicate -dogmatic- la rang de "adev ruri de credin ", în privin a c rora, din 
partea cercet rii interne, nu se accept  decât totala i necondi ionata adeziune (C. 
Daicoviciu, Romanizarea Daciei, în: Apulum, VII/1, pp. 261-272). În 1979, I. H. 
Cri an discut , totu i, problema romaniz rii i rezisten ei la romanizare, pornind de la 
o bun  baz  metodologic , dar tenden ios aplicat , potrivit unor judec i apriorice, de 
unde unele erori în construc ia teoretic i concluzii gre ite, al turi de atacuri dure la 
adresa reprezentan ilor p rerii contrare: I. H. Cri an, Noi coordonate ale procesului 
de romaniz rii i ale form rii poporului român, în: Ziridava, VIII (1977), pp. 29-40. 
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În 1980, când pentru to i cercet torii din România, romanizarea -ca i continuitatea 
dacilor în timpul st pînirii romane, romanizarea lor i contribu ia lor la etnogeneza 
românilor, strâns legate de problema continuit ii popula iei daco-romane i, mai 
târziu, a românilor în spa iul carpato-danubiano-pontic în epoca migra iilor- erau 
considerate ca inând de o "realitate indiscutabil " (D. Protase, Considérations sur la 
romanisation en Dacie, p. 55, n. 3), cu profunde implica ii politice i ideologice, D. 
Protase accept  s  rediscute aceast  problem , pe o baz  mai obiectiv i mai riguros 
construit , inând într-o m sur  mai mare la obiec iile aduse tradi ionalei teze i 
concep ii a istoriografiei române ti (D. Protase, op. cit., pp. 53-55), dar -de i nu 
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EINIGE BETRACHTUNGEN BEZÜGLICH EINER IN 
KASTENHOLZ/CA OL /HERMÁNY, 

KR. HERMANNSTADT/SIBIU/NAGYSZEBEN BELEGTEN 
MÄNNLICHEN TRACHT 

-Zusammenfassung- 

Im norisch-pannonischen Hügelgräberfeld römischer Zeit aus dem 
Kastenholzer Eichenwald, auf dem Scheiterhaufen des Hügelgrabes T III-56 
wurden einige Bronze- und Eisenkugeln entdeckt, die, unserer Meinung 
nach, die charakteristischen Zieranteile einer männlichen illyrischen, auch in 
Noricum und Pannonien vorkommenden Tracht, das Mantel mit den nach 
vorn, über den Schulter gebrachten Enden wären. Diese Kugeln, die 
manchmal durch Zöpfe ersetzt wurden, könnten sei es an den Enden des 
Mantels angehängt worden sein -wie in einer Darstellung aus Teurnia, in 
Noricum, mit Parallelen in Dakien bei Wetsch/Brâncovene ti/Marosvécs und 
auf der Grabstelle der Cotu Succesi f. cives Norica aus Kleinschelken/ eica 
Mic /Kisselyk, wo irrtümlicherweise glaubte man ein Wams zu sehen-, sei 
an einem um den Hals hängenden Ziergürtel, wie in Dakien bei Apulum und 
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Kleinschelken. Dieser Gürtel wurde sei es über dem der norisch-
pannonischen Bevölkerung spezifischen (pannus), wie in 
Criste ti/Maroskeresztúr, sei es über eine tunica, wie auf einem Wand einer 
aedicula aus Kleinschelken. Im Fall der Kugeln aus Kastenholz könnte es 
sich um die zwei eisernen Kugeln der Mantelsenden und um die bronzene 
Kugel des Gürtel handeln. Bei zwei Aediculae- Wände aus Potaissa sollen 
die Zöpfe eines Kapuzenmantels (cucullus), beziehungsweise einer 
Hirtentasche (bursa) dargestellt werden; den dicken Wollstrümpfe nach soll 
es sich hier um der illyrischen Tracht handeln, während auf der Wand der 
aedicula aus Kleinschelken sollen die Filzstrümpfe der Noriker vorkommen. 
Das Mantel mit den nach vorn, über den Schulter gebrachten Enden kommt 
in Dakien auch in Micia, auf zwei Aediculae- Wände vor, aber ohne die 
erwähnten Kugeln oder Zöpfe. 

Die Metallkugeln konnten einfach oder in einem gehäkelten Material 
oder in einer Lederbeutel angehängt worden oder sie konnten im des 
Mantels, an ihrer Ecke genäht worden. Sie hatten eine gebräuchliche Rolle -
durch ihrer Gewicht eine die Stoffe zu ziehen und eine gewisse Faltung den 
Enden des Gewandes zu geben- oder nur eine zierliche; die magisch-religiöse 
Deutung kann nicht ausgeschlossen werden und ihre Funktion als 
Statuszeichen scheint sicher zu sein, besonders im was die an dem Halsgürtel 
hängenden betrifft, so wie das aus dem seltenen Vorkommen in 
Bestattungskomplexe und auf der norisch-pannonischen Stammadel 
zugehörende Grabdenkmäler erschlossen werden kann; das besprochenen 
Mantel scheint auch nicht von den gewöhnlicher Leute getragen zu worden – 
die reicheren Kolonisten und die Veteranen norisch-pannonischen Herkunft 
und römischer Staatsbürgerschaft tragen andere Gewände, vor allem den 
traditionellen pannus. 

Es ist schwer zu schätzen ob es im Fall des hier besprochenen 
Gewandes sich um einer Tracht illyrischer Herkunft, die nach dem Eindrang 
der Kelten in Noricum und Pannonien auch von diesen übernommen und 
weiter, von den aus diesen Provinzen entstammenden Soldaten des 
römischen Heer oder Kolonisten verbreitet wurde oder, dagegen, um einer 
keltischen Tracht, die auch die Illyrer übernahmten oder -schwieriger zu 
erprüfen und daswegen unwahrscheinlicher- um einen uralten 
vorgeschichtlichen Gewand. Wir sind der Meinung das diese Bekleidung 
dort schon in vorgeschichtlichen Zeiten, unter dem Einfluß von durch den 
transalpinischen Handel bekannten etruskischer Modelle – möglicherweise 
von griechischen Einfluß – entstanden sei. 
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Das Mantel mit den nach vorn, über den Schulter gebrachten Enden 
kommt auch auf zwei Metopen des Tropaeum Traiani vor, bei zwei Soldaten, 
beziehungsweise selbst beim Kaiser Traianus und bei einem seiner Begleiter 
vor. Das erklärt sich durch die Übernahme dieser Tracht als 
Feldzugbekleidung, wegen den klimatischen Bedingungen, von den aus dem 
Verbreitungsgebiet dieses Gewandes entstammenden oder in diesem 
garnisonierten Soldaten und im Fall des Kaisers als propagandistischen 
Gründen als Reisebekleidung, indem er das Bild eines Kaisers und 
Heerführers, der sich mit seinen Kriegsleute an den Schwierigkeiten des 
Heerwesens beteiligt. 

Viel später ist in der aus dem 6. Jh. u. Z. stammenden walesischen 
Sagensammlung Mabinogion das besprochene Gewand in der 
Feldausrüstung des mythologischen Fürsten Kulhwch erwähnt. 

Wir sind der Meinung das die Verbreitung dieses Gewandes ist vor 
allem den aus seinem Herkunftsgebiet entstammenden Kolonisten, obwohl 
der Beitrag des Heeres ist auch nicht auszuschließen. 

Jedenfalls, im anfangenden 2. Jh., so wie das die Darstellungen von 
Tropaeum Traiani beweisen, ist die besprochene Tracht nicht nur ein 
traditionelles, "volkstümliche" Gewand, sondern -eher- eine provinzielle, 
einer gewissen Gegend des Reiches spezifischen Bekleidung, die dort vor der 
römischen Landnahme von der einheimischen Bevölkerung getragen wurde, 
die sie früher, vielleicht in den 7.-6. Jh. mit anderen Luxuswaren aus dem 
Süden, von den Etrusker übernommen wurde. Bei den Darstellungen von 
Mäntel mit den nach vorn, über den Schulter gebrachten Enden handelt sich 
(auch im Fall des archäologisch belegten aus Kastenholz, wie auch des in 
Mabinogion erwähnten) um eine stilistische Schema und mit einem 
regionalen Unterstil (der den mitteleuropäischen Donauprovinzen spezifisch 
ist, wo er aus dem Süden gebracht wurde und sich in gewisse geschichtliche 
Bedingungen nach Osten und nach Westen verbreitete), der durch seine 
Annahme und Verbreitung durch die römische Heer als Feldzuggewand 
scheint einen zeitlichen Oberstil im anfangenden 2. Jh. geworden zu sein, der 
von Traianus -der ihm seinem persönlichen Stil anpaßte- propagandistisch 
ausgenutzt wurde und empfindlich ist, in einigen Milieus und Gebiete, eine 
richtige Mode verbreitet, die aber, gerade wegen seiner seltenen künstlichen 
Darstellungen in einem sehr weiten und recht dicht bewohnten Raum, in 
recht günstige Bedingungen für die Entwicklung und Behauptung des 
eigenen Geschmackes, der Persönlichkeit und des originellen Schaffens, 
scheint dem Gefahr der Imitation zu entkommen. Für die Gemeinschaften bei 
denen dieses Gewand eine traditionelle volkstümliche Tracht war, in der ihre 
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Sozialelite erscheint, bringt das seinem Beitrag zur Bildung des 
menschlichen Ideals, besonders wenn das mit den äußeren Anzeichen eines 
oberen Status, wie die Metallkugeln oder der Halsgürtel mit Zopf verbunden 
ist, was im römischen, besonders im ländlichen Milieu einer vom 
Herkunftsland der in begünstigten soziojuridischen Bedingungen 
angesiedelten Aussiedler entfernten Provinz, eine Behauptungsweise der 
eigenen kulturellen Identität und -implizite- der ethnokulturellen Alterität, 
sowohl bezüglich anderen Ansiedlergemeinschaften (und hauptsächlich 
gegenüber den einheimischen, die infolge der Landnahme einen niedrigen 
juridischen Status hatten!), aber auch des Exklusivismus der 
traditionbewusten römischen Milieus darstellt, indem sie -gleichzeitig- eine 
wichtige Quelle zum Kenntnis einiger verderblichen Erzeugnisse der 
Zierkunst ist, die auf dieser Weise dem Bereich des Vergänglichen und der 
Oberflächlichkeit entkommen, indem sie den Geschmack und die Gefühle 
der Leute anderer Zeiten beweisen. 

Indem man schon am Anfang des Artikels bemerkte, daß in der 
rumänischen Geschichtschreibung die Frage der Trachten fremder 
Kolonisten und römerzeitlichen Barbaren und ihrer Deutung vernachlässigt 
wurde, während aus aussenwissenschaftlichen Grunde diejenige der 
einheimischen geto-dakischen Bevölkerung sich eines besonderer Achtung 
erfreute, um die Bodenständigkeit und das Fortdauern der gegenwärtigen 
(das heißt nur aus neuzeitlichen Quellen bekannten und unkritisch und 
parteiisch betrachteten) rumänischen Volks- und Nationaltracht mit den 
Mitteln der königlichen und Nicolae Ceau escus nationalsozialistischen 
Propaganda zu beweisen, wird im Folgendes wird die Verbreitung der 
norisch/illyrisch-pannonischen Bevölkerung in römerzeitlichen Dakien, aus 
der Hinsicht der Namenkunde, der Grabdenkmäler mit Trachtendarstellungen 
und Angabe der Herkunft, sowie der charakteristischen Keramik und der 
Bestattungsbräuche besprochen. Es wird unterstichen daß die Behaltung der 
eigenen volkstümlichen Namen, Tracht (einschließlich einige Fibelntypen!), 
Keramik und Bestattungsbräuchen, sowie die Vorliebe für gewisse, obwohl 
römischen, aber im Herkunftsland üblichen oder entstandenen und von ihnen 
verbreiteten Arten von Grabdenkmäler und symbolischen Darstellungen 
(Büste der Verstorbenen, Totenschmauß, Reiter, Wagen, Lupa Capitolina) 
bei einer angesiedelten Bevölkerung mit als civitates privilegierten 
Gemeinschaften, die stolz ihre civitas Norica (wie in Britannien die civitas 
Pannonica bei einem Mitglied der Leibwache des Statthalters, der sich schon 
als zweiter Generation der Familie eines Offiziers, die sich der römischen 
Staaatsbürgerschaft erfreute!) ankündigte, deutet an einem verhältnismäßig 
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unterschiedlich starken kulturellen Widerstand der Romanisierung gegenüber 
und die Behaltung der eigenen traditionellen Werte oder nur derjenigen, 
obwohl römischen, aus der Herkunftsprovinz. Das Vorhandensein der 
norisch-pannonischen Kolonisten und ihrer Rolle in der provinzialrömischen 
Gesellschaft Dakiens kann infolge dessen nicht mehr bestritten werden, wie 
bevor, indem damals versuchte übertreibend die Rolle der thrako-geto-
dakischen Bevölkerung zu betonen; nur der Anzahl der pannonischen 
Kolonisten wird zu cca. 50 000 zur Zeit von Traianus geschätzt, indem ihre 
Kastellvici cca. 25 % der in Dakien bekannten darstellen. Die Besiedlung von 
Siebenbürgen mit pannonischen Ansiedler führte zur Entstehung einer 
"kulturellen Grenze" bezüglich der mit dieser Elemente sehr schwach 
besiedelte Provinz Dacia Inferior. In diesem Sinn, überascht die Annahme 
der besprochenen provinziellen volkstümlichen Tracht aus Illyricum sowohl 
von Kolonisten anderer Herkunft nicht mehr, wie auch von dem in den 
Donauländer dienenden Soldaten und von dem Kaiser, der durch seiner 
Bekleidung dieser nahe sein wollte. 

Mit diesem Anlaß, es wird nachher, aufgrund der antiken schriftlichen 
Überlieferung, die Veränderung der Stellung der Römer bezüglich der 
Aufnahme der fremden Trachten, sowie der römischen Tracht von den 
nichtrömischen Bewohner des Reiches nachzufolgen. 

Trotzdem ist es schwer zu beurteilen ob -zu Römerzeit- die Annahme 
und die Verbreitung der traditionellen "volkstümlichen" Trachten, die zu 
Alltagsgewände werden, einer "subjektiven" Provinziellmode oder -wie wir 
meinen- einiger tieferen Gründe (die Entstehung einiger Regionalzüge der 
späteren römischen Zivilisation, in den Bedingungen der Provinzialisierung 
der Strukturen des römischen Reiches und des Vorhandensein einiger 
starken, von Veteranen und anderen mit dem Heer verbundenen 
Sozialschichten oder sogar von Zivilansiedler, die als Volksgruppen in 
collegia oder civitates organisierten Gemeinschaften und mit der 
Wiederbelebung ihrer alten, vorrömischen Traditionen) zu verdanken sind. 

Im Fall der mit diesem Anlaß besprochenen Tracht, ihres Attestieren 
in den schriftlichen Quellen ist später als diejenige durch archäologische 
Entdeckungen oder skulpturellen Darstellungen und entstammt aus einer Zeit 
in der sein Verbreitungsgebiet sich sehr viel verdrängte, indem diese 
Bekleidung nun nur einer sozialen Elite einer gewissen Bevölkerung 
spezifisch ist, ohne noch ein alltäglichen "Massengewand" zu sein. 

Diese Tatsache deutet an, daß für die Datierung und die ethnische 
Zuschreibung einer Tracht, die schriftlichen Quellen und die skulpturellen 
Darstellungen, wenn sie archäologisch nicht nachgewiesen werden kann, nur 
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eine relative Wert haben, was, für das Studium ihrer territorialen Verbreitung 
und gültigen ethnischen Zuschreibung, die von der korrekten Auslegung der 
Beweise ihres Vorhandenseins irgendwelcher Natur, mit der Betrachtung der 
ethnodemographischen, archäologischen und geschichtlichen Tatsachen der 
betreffenden Gegend gestellte Vorbehalte. 
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Coiful: între "ve mânt" medieval i pies  heraldic

Constantin ITTU 

Epoca în care heraldica vie era la mare pre , adic  cea cuprins  între 
secolele XII-XVI, a fost epoca în care meseria armelor era considerat  o 
nobil  ocupa ie. O nobil  ocupa ie care a constituit preocuparea dominant
a elitelor vremii, care î i împ r eau timpul între r zboaie, întreceri 
cavalere ti, vân tori i petreceri la castel. 

Dup  moda de atunci, nobili i cavaleri, deopotriv , îmbr cau armuri 
care le protejau capul i întregul corp de loviturile adversarilor, în r zboaie, 
de cele ale partenerilor de întrecere, în turnire. Blinda i în acest mod, 
purtând coifuri cu vizierele l sate jos, lupt torii nu mai erau în m sur  s - i 
z reasc  fe ele, neputând face deosebirea între alia i i oponen i. Numai c , 
pentru a putea s  se recunoasc  între ei, feudalii i-au pictat sau au pus pe 
al ii s-o fac , pe un scut, un semn oarecare, devenit ulterior simbolul
personal al fiec ruia dintre ei, miezul viitoarei steme pe care o vor 
transmite urma ilor direc i1. 

Dup  ce epoca heraldicii vii a trecut, adic  dup  apari ia armelor de 
foc – fapt ce duce la modific ri importante în desf urarea b t liilor, 
f când armura inutil i scutul de prisos pe câmpul de lupt  – stemele mai 
sunt de g sit în paginile c r ilor ori pe cl diri publice sau particulare. În 
general, în astfel de reprezent ri putem împ r i stema în elemente 
constitutive interioare – piesele care împodobesc fondul scutului sau, în 
limbaj heraldic, mobilele care-l încarc  – i elemente constitutive 
exterioare – coiful, cre tetul, lambrechinele, supor ii i deviza heraldic . 

Într-o stem  întâlnit  într-un manual de heraldic  ori în orice alt
carte de specialitate – carte sau manual care au existat atât în vremea 
heraldicii vii, cât i în cea a armelor de foc -, coiful se a eaz  în exterior, 
deasupra scutului, având semnifica ia de ocrotire. Despre coif se spune c
timbreaz scutul, pentru c  în timpul luptelor, când acesta era lovit cu 
spada sau cu lancea, scotea un sunet asem n tor unui clopot f r  limb i 
care, în franceza veche, se numea timbre. Anterior secolului al XV-lea 
european, coiful se a eza din profil pe col ul heraldic stâng al scutului. De 
precizat c  dreapta noastr  este stânga heraldic i invers, datorit  faptului 
c  un scut împodobit cu o stem  trebuie descris ca i când privitorul ar fi 

                                                          
1 M. Sturdza-S uce ti, Heraldica. Tratat tehnic, Bucure ti, 1974, pp. 27-39. 
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posesorul scutului cu pricina i, în acela i timp, ca i când l-ar purta pe bra
i l-ar citi pentru sine2. 

Într-o faz  anterioar  secolului al XV-lea, s-a r spândit obiceiul de a 
nu se mai pune scutul înclinat, ci drept i de a folosi coiful pentru a ar ta 
rangul posesorului. Heralzii au întocmit, în acest scop, câteva reguli, în 
general acceptate. Astfel, suveranii, cu alte cuvinte, regii i împ ra ii aveau 
un coif de aur damaschinat, a ezat din fa i cu viziera deschis . Coifurile 
principilor i ale ducilor suverani erau asem n toare celor ale monarhilor, 
doar c  viziera era mai pu in deschis . Cele ale principilor i ducilor 
germani erau din argint, a ezate din fa , cu vizier i bare de aur, precum 
i cu margini de aur total damaschinate. Nu continu m cu descrierea 

coifurilor de marchizi, con i, vicon i, baroni, barone i i cavaleri, pentru c
acestea erau diferite de la o zon  geografic  la alta. 

Nici statutul nobiliar nu era identic pe toat  întinderea Europei. În 
Anglia, spre exemplu, atât barone ii, al c ror titlu era ereditar, cât i 
cavalerii, cu titlu viager, aveau dreptul la apelativul Sir în fa a prenumelui 
– niciodat  în fa a numelui de familie. Ceilal i nobili, de la baron la viconte 
i pân  la conte primesc apelativul Lord – Lady la feminin – în fa a 

numelui de familie sau în fa a celui nobiliar. Lady Thatcher – în fa a 
numelui de familie, Lord Essex – în fa a celui nobiliar. Prenumele pus în 
fa a titlului Lord îl desemneaz  pe urma ul unui lord. Alexander, Lord X – 
s  zicem – este fiul celui pe care societatea îl cunoa te drept Lord X3. 

Lumea heraldic  actual  – i implicit, societatea european  – nu 
cunoa te i nici nu recunoa te titluri nobiliare ob inute prin proces în fa a 
instan elor de judecat . Spre exemplu, bastarzii Casei Regale daneze au 
fost – i sunt i ast zi, ca urma i direc i ai celor din vechime – con i de 
Rosenborg 4. Nici unuia dintre ace tia nu i se va recunoa te un ipotetic titlu 
– câ tigat într-o instan  din Suriname, Antilele Olandeze sau Indonezia – 
de, s  zicem, "Petru, prin  de Danemarca". La rândul lor, nici autorit ile 
daneze nu pot s -l recunoasc , pentru c  nu pot comite ilegalit i f r
consecin e grave. Nici partidele politice nu- i pot permite atitudini 
extravagante – gen ri bananiere – f r  a se compromite grav în fa a 
                                                          
2 J. P. Brooke-Little, An Heraldic Alphabet, London, 1985, p. 1; John Philip 

Brooke Brooke-Little, pe numele s u complet, a fost Norroy and Ulster King of 
Arms în momentul în care a scris cartea. 

3 Dod's Parliamentary Companion 1986, Herstmonceux Haisham, East Sussex, 
1986, p. 302. 

4 J. Louda, M. MacLagan, Lines of Succession. Heraldry of the Royal Families of 
Europe, London, 1991, pp. 43-54. 
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electoratului, c ci danezii simplii î i respect  propria istorie, o istorie a 
unui regat condus de regi autentici, nu de bastarzi cu fumuri. Pe scurt, 
Europa heraldic  a cunoscut institu ia uzurpatorilor, nu i pe cea a 
ilegali tilor. 

Revenind la problema coifului, ca "ve mânt" medieval i pies
heraldic , de precizat c pana ul (penajul) coifului este format, de obicei, 
dintr-un m nunchi de pene, care, fluturând în vânt, reprezenta podoaba 
coifului. Nu de pu ine ori pana ul a fost considerat a fi similar cu cre tetul 
heraldic. De fapt, dup  exemplul suveranilor, nobilii i-au împodobit 
coifurile cu coroane. Obiceiul de a timbra scutul cu o coroan  a avut mai 
mare r spândire decât acela de a-l timbra cu un coif 5. Tocmai din acest 
motiv, am decis s  abord m, ca subiect al lucr rii noastre problema 
coifului heraldic. 

Der Helm: vom mittelalterlichen 'Bekleidungsstück' zum Wappen-
Kleinod 

Zusammenfassung 

Der Aufsatz verfolgt die Entwicklung des Helms vom notwendigen 
Kopfschutz derer, die das Waffenhandwerk ausübten, ein Handwerk das in der Zeit 
der 'lebendigen' Heraldik, d. h. zwischen dem 12. und 16. Jahrhundert als eine 
vornehme Beschäftigung angesehen wurde, zum Wappen-Kleinod. Adelige und 
Ritter legten in Kriegen und bei Turnieren Rüstungen an, die den ganzen Körper 
vor den Schlägen der Gegner schützen sollten. Der Helm schützte zwar den Kopf, 
ließ es jedoch nicht zu Verbündete von Gegnern zu unterscheiden. Um eventuelle 
Verwechselungen zu vermeiden, wurde der Schild mit einem Erkennungszeichen 
bemalt, ein Zeichen, das als Vorläufer des Familienwappens zu betrachten ist. Als 
im 16. Jahrhundert die Schusswaffen aufgekommen sind, verloren die Rüstungen 
und Schilder ihre Bedeutung, die Wappen zierten nur mehr Buchseiten und 
Gebäude, während der Helm zum Wappenteil wurde. Als solches, wird seine 
Entwicklung in der Arbeit in zwei Phasen, vor und nach dem 15. Jahrhundert 
verfolgt. 

                                                          
5 D. L. Galbreath, Handbuch der Heraldik, Augsburg, 1990, p. 173. 
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Reprezent ri ale portului popular 
în construirea imaginar  a etnotipului la c l torii str ini din 

secolul al XVIII-lea 

Mihaela GRANCEA 

Interesul pentru identitatea etnic  este un produs modern, derivat din 
dialogul inter-cultural, dar i din episoadele de conflict prin care omul s-a 
confruntat pentru prima dat  cu un alt om, îns  f r  protec ia unor 
circumstan e i condi ii fericite1. 

Renun area la identitatea supraordonat  a Evului Mediu (Respublica 
Christiana, sistemul de st ri, formele de control social i moral 
institu ionalizat) duce la apari ia unor mecanisme compensatorii de 
diferen iere i de negociere cu Cel lalt (în studiile noastre de caz cu o alt
comunitate etno-cultural ). 

Dou  elemente dau sens comunit ii etno-culturale care este obiectul 
construc iei identitare: afirmarea trecutului etno-genetic i existen a unui 
cod cultural propriu – aceste elemente ale specificit ii etno-istorice i 
culturale dau societ ii con tiin a unit ii sale, dar i legitimitatea 
argumenta iei vis-à-vis de Cel lalt2. 

În secolele XVII-XVIII, între elementele care alc tuiesc imaginea 
etnic  a unei comunit i, dimensiunii estetice îi revine un rol esen ial; 
fenotipul „na ional“ se constituia prin alegerea unui individ, care prin 
înf i area exterioar  p rea reprezentativ pentru grupul s u etnic. Interesul 
pentru imaginea etnic /profilul etno-psihic al popoarelor este legat de 
muta iile socio-politice i culturale din Europa secolelor XVII-XVIII: 

· afirmarea preocup rilor etno-geografice, realizate din perspectiva 
unor priorit i politice i tiin ifice, mai ales în epoca i în spa iul 
reformismului austriac; evolu ia etno-geografic  este determinat  în parte 
de interesul pe care monarhia administrativ  central-european  îl manifest
pentru etniile marginalizate socio-politic, care prin poten ialul lor 
demografic pot reprezenta surse pentru cet eni loiali, contribuabili i 
solda i; 

                                                          
1 Hannah Arendt, Originile totalitarismului, Bucure ti, 1994, p.81. 
2 Selim About, L’Identité culturelle. Relations interéthniques et problemes 

d'acculturation, Paris, 1981, p. 53 sq. 
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· redimensionarea european , chiar i proiectele utopice care 
încercau s  recupereze Europa turceasc , Reconquista catolic i profilarea 
problemei orientale sunt chestiuni de politic  interna ional  care orienteaz
prioritar, complexele interese europene i înspre spa iul românesc; 

· subiectivitatea c l torului, ea îns i determinat  de o serie de 
factori – finalitatea c l toriei i durata ei, experien a personal  acumulat
pe parcursul c l toriei, forma ia cultural  a observatorului, etc., – î i pune 
amprenta asupra imaginii etnice a Celuilalt; nu trebuie ignorat i o alt
dimensiune a cunoa terii – de multe ori cunoa terea Celuilalt ofer i 
posibilitatea introspec iei, a autoevalu rilor; aceste procese au nevoie, 
pentru deplin tatea lor, de un sistem de referin  constituit de un Cel lalt 
axiomatic inferiorizat. 

C l torii din spa iul lingvistic german, mult mai interesa i de masa 
rural i neconvin i de particularit ile vie ii urbane române ti, vor 
considera c ranul prin modul s u de via , prin portul s u tradi ional este 
imaginea emblematic  a etniei. În imaginea etnic  se concentreaz  un 
corpus de stereotipuri i cli ee cu referire la un Cel lalt etnic referen ial, 
corpus cu tr s turi omogene i statice, de „lung  durat “. În perioada 
secolelor XVII-XVIII, i chiar în secolul urm tor exista convingerea c
specificul etnic are caracter monolitic (acestei viziuni i se datoreaz
caracterul explicit al imaginilor). În cazul poporului român, imaginea 
etnic  se reduce la masa rural ; concentrarea etnotipului în r nime, duce 
la perpetuarea portului popular ca element reprezentativ al imaginii etnice 
române ti. 

Sugestiv pentru evolu ia mentalit ilor de c l tor, legate de aspecte 
exterioare ale identit ii Celuilalt, este cazul francezului Alexandre 
d’Hauterive. Primele contacte cu lumea româneasc  îl dezam gesc, c ci 
peste tot vede „... figuri barbare, costumul absurd, preo ii ipocri i, limba 
s rac “3; dup  o edere mai lung  la cetatea domneasc  (probabil pân -n 
1788), i dup  o cunoa tere mai aprofundat  a lumii Celuilalt, acela i 
c l tor ajunge s  fac  elogiul portului popular românesc purtat cu gra ie de 
o ranc  de la Vaslui „Dac  aici toate femeile seam n  cu aceast
încânt toare copil , Vasluiul este un sat binecuvântat. Are optsprezece ani, 
statura, ochii, forma fe ei i inuta sunt aidoma cu cele Genovevei lui 

                                                          
3 Alexandre d’Hauterive, Journal, în: Mémoire sur l’état ancien et actuel de la 

Moldavie présenté á S. A. S. Le Prince Alexandre Ypsilanti Hospodar Régnant 
en 1787 par Compte d’Hauterive. Memoriu asupra vechei i actualei st ri a 
Moldovei, Bucure ti, 1902, p.332. 
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Baleschow; n-am mai v zut asem nare mai mare decât aceasta! Nu toarce, 
dar tot timpul are pe genunchi un gherghef; ducesele noastre nu brodeaz
cu o mân  mai fin , cu un bra  mai frumos i cu o mai nobil  iscusin . 
Casa este de data aceasta vrednic  de noi – de cumva este îng duit s
punem mofturile noastre al turi de drepturile frumuse ii. Simpl i curat , 
cum este i c minul gazdei mele, coliba care are pere ii albi, tavanul ro u 
deschis, pardoseala m turat  des, o sob i chiar o mas  […]. La plecare, îi 
dau un ban, îl ia, pleac  ochii, îmi s rut  mâna[…], ce pot spune mai mult 
decât c  m  uit la ea ca la o madon  de Correggio“4. 

Portul nu este doar component  într-un cod social, înc  foarte 
canonic în Est, ci este în primul rând „un semn al rasei“. Reprezentativ
pentru o astfel de abordare este culegerea lui Le Hay, Recueil de cent 
estampes représentant différentes nations du Levant, chez Basan Graveur, 
Paris, 1714. Autorul antologiei consider  c  fiecare port ilustrat este 
reprezentativ pentru profilul etno-psihic al popoarelor; dac  despre unguri 
spune c  sunt înve mânta i într-un mod galant, fiind îns  dezavantaja i de 
piept n turi – se refer  la îmbr c mintea masculin  nobiliar  (fig.77), la 
români este sedus de caracteristicile decorative; „o prin es  valah “, „tineri 
domni valahi“, „fete tinere valahe“, sunt desena i în „haine magnifice i 
galante“ (fig.79-81). Autorul consider  c  aceast  înf i are e o dovad  a 
felului în care „urma ii colonilor romani au c zut în robie“5; culegerea nu 
face distinc ii discriminatorii între ve mântul elitelor i portul r nesc în 
ceea ce prive te aportul identitar! 

În stabilirea coresponden elor dintre identitate i alteritate c l torii 
str ini apeleaz  la analiza sincronic  prin care identific  anumite structuri 
recurente; acest tip de analiz  opereaz  la nivelul imaginarului concentrat 
pe construc ia identitar . Utilajul mental folosit (stereotipuri, cli ee) are ca 
finalitate realizarea unei rela ii complexe între auto-imagini i 
reprezent rile alterit ii; aceast  raportare constituit  din perspectiva 
exigen elor autodefinirii, dar i din nevoia de comunicare etno-cultural
este mult mai evident  din secolul al XVIII-lea; aceast  realitate este 
concretizat  în substan a monografiilor i a memoriilor care evalueaz

                                                          
4 Ibidem, p. 91. 
5 Recueil de cent estampes représentant différentes nations du Levant gravées sur 

les tableaux peintes d’apres nature en 1707 et 1708 par la ordre de M. de 
Ferriol et mis au jour en 1712 et 1713 par les soins de M. Le Hay, Paris, 1714, 
p.90. 
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experien ele directe ale c l torilor care au studiat con tient i în 
profunzime caracteristicile societ ii române ti. 

C l torii str ini, mai ales cei occidentali sunt i „agen ii“ na iunilor 
moderne, determinate de contextul politic european din secolele XVIII-
XIX, s - i construiasc  o imagine etnic  func ional  în cadrul societ ii i 
legitimatoare, opera ie care presupune i raportarea la un Cel lalt diferit de 
Sine; mecanismele diferen ierii se fundamenteaz  pe deosebirile vizibile – 
culoarea pielii, fizionomie (se explic  astfel accentul pus pe reprezentarea 
somato-biologic ), mod de via , gastronomie, port popular (de multe ori 
acesta este legat – în cadrul corpusurilor de c l torie – aproape organic, de 
fenotip i de modul de via ); câteva dintre elementele deosebiri vor fi 
preluate i prelucrate în secolele XIX-XX de geografia popular , i 
respectiv, de antropologia fizic - portul devenind în demonstra iile epocii, 
component  fundamental  în sistemul de reprezent ri ce in de etnotip i 
etno-istorie. Multe dintre elementele aparent minore ale deosebirii sunt 
percepute ca parte frustrant , inhibitoare în fragilul dialog inter-cultural; 
astfel, în câteva rânduri, misionarii catolici se plâng c  sunt primi i cu 
dispre  de c tre greci, români i turci, pentru c  nu poart  barb , în schimb 
„grecii“ (adic  clericii de confesiune ortodox ) „... care se poart  cu barb
[…] sunt respecta i i favoriza i“6. De i o astfel de explica ie cu privire la 
unele e ecuri ale misiunilor apostolice nu convinge, ea subliniaz  îns , 
importan a pe care barba o avea în rândul tuturor st rilor din spa iul 
balcanic, implicit din Principate; barba prin form , lungime, etc., expunea 
caracteristicile statutului social, categoriei de vârst , st rii civile i 
confesiunii. 

Interesul c l torilor str ini pentru aspectele vestimenta iei locale i 
mod , este direct legat i de felul în care îmbr c mintea este o manifestare 
a gradului de civiliza ie, un barometru al evolu iilor socio-economice, dar 
i politico-juridice, o dovad  a schimb rilor de mentalitate petrecute mai 

ales în via a elitelor; portul popular este perceput ca marc  a identit ii, 
pentru c  este mai pu in receptiv la mode, influen e vestimentare str ine, 
p strându- i caracterul original, str vechi, reprezentativ. Portul popular era 
reprezentativ pentru identitatea Celuilalt, perceput  la dimensiunea 
ruralului (considerat ca realitate caracteristic  popoarelor „barbare“). 

Despre vestimenta ia popula iei r ne ti din propriul spa iu etno-
cultural, occidentalii (deci i c l tori veni i din acea Europ ) au o alt

                                                          
6 Antonio Becich, Raport (1748) în: C l tori str ini despre rile române, vol. IX, 

Bucure ti, 1997, p.326. 
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viziune. Îmbr c mintea r neasc  este practic , determinat  de nevoia de 
a se feri de intemperii, i de libertatea de mi care necesar  la muncile 
specifice; caracterul conservator al portului rural ar fi efectul „imensei 
iner ii a s racilor“7. Interesul pentru omul natural, pentru caracteristicile 
statutului material (vestimenta ie, obiceiuri alimentare, locuin ) este 
propriu mediilor iluministe, pentru c  aceste elemente ofereau date i 
imagini despre societatea studiat , i mai ales despre cadrul moral al 
acestei comunit i. Voltaire, prin Essai sur le moeurs et l’esprit des nations
(1756), a formulat acest program de priorit i tiin ifice i socio-politice, 
program care a interesat în egal  m sur  mediile culturale i oficiale 
iluministe; perspectiva moralit ii nu este ignorat  de c l torii str ini, care 
v d în ve mânt oglinda vie ii cotidiene, a deprinderilor pozitive, dar i a 
comportamentelor legate de via a excesiv i parazitar  a elitei din 
principate; c l torii str ini (mai ales) condamn  orientalismul aculturant al 
vestimenta iei boiere ti, determinat de nevoia de a- i manifesta obedien a 
fa  de turci, dar i de confortul i lenea tipic  (v zut  aici ca produs de 
clas ). i în lumea occidental  îmbr c mintea elitelor cunoa te în secolele 
XVII-XVIII „revolu ion ri“ succesive determinate de dinamismul modei. 
Frivolit ile „modei fran uze ti“, exprimate în vestimenta ia claselor avute, 
este deseori subiect de controverse, dar i de apologie socio-politic 8. În 
Europa, accesul la mod  este cenzurat de social (legile somptuoase), pentru 
c  în acest timp i spa iu, vestimenta ia este semnul promov rii sociale9. 
De asemenea, esteticul nu lipse te din evalu rile f cute la adresa 
ve mintelor; evolu iile modei sunt determinate i de reperele particulare ale
artei de a tr i. În aceast  direc ie, vestimenta ia frumoas  este i ea o 
component  a efortului de a crea un mediu înconjur tor, caracterizat prin o 
frumuse e dinamic 10. O s  remarc m câteva aspecte ale evalu rilor 
realizate de c l tori str ini la adresa portului rural i a vestimenta iei 
boiere ti; dac  la portul r nesc sunt apreciate simplitatea frumoas  a 
ve mintelor, caracterul practic i uniformitatea decora iei i a liniilor (nu se 
percep diferen ele regionale), vestimenta iei elitei din principate nu i se 
recunoa te frumuse ea, ci hieratismul, mimetismul i ostenta ia; ea este o 
dovad  a înstr in rii culturale i a alien rii politico-juridice. 

                                                          
7 Fernand Braudel, Structurile cotidianului, vol. II, Bucure ti, 1984, p.63. 
8 Sebastian Mercier, Tableau de Paris, Amsterdam, vol. I,1782, p.166-167. 
9 Fernand Braudel, op.cit., p.58. 
10 Pierre Chaunu, Civiliza ia Europei în Secolul Luminilor, vol. I, Bucure ti, 1986, 

p.68. 
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Tipul popular românesc, continuator al unei „rase str vechi i 
nobile“ a fost mai întâi construit în cadrele imaginarului s sesc111 din 
secolul al XVII-lea. Acest etnotip este func ional atât în spa iul lingvistic 
german, influen at de contactele cu lumea transilvan , cât i în cel francez, 
preocupat de aplica iile tezei „bunului s lbatic“; imaginarul occidental va 
fi alimentat în secolul al XVIII-lea de c l torii str ini de limb  francez , 
care cu mici excep ii, reproduc stereotipal imaginea medieval  (François 
de Feller, baronul de Tott, L. Carra, etc.). 

C l torul str in care afirm  explicit c  portul popular românesc, în 
particular cel din Banat, este o dovad  a etnoistoriei române ti, este 
Francesco Griselini; în îmbr c mintea popular  „totul este aidoma 
imaginilor reprezentate pe antichit ile romane“12. Pentru a argumenta 
elocvent aceste afirma ii, c l torul face descrieri detaliate ale portului 
masculin i feminin de var i de iarn  „Îmbr c mintea românilor se 
compune dintr-o c ma  cu mâneci largi i scurte, care nu trece cu mult 
peste olduri i dintr-o pereche de i ari lungi, care sunt din pânz  pe timpul 
verii i dintr-un postav gros i alb la vreme de iarn . În acest din urm
anotimp românii poart  peste c ma i o manta de postav, care este uneori 
c ptu it , cu blan  alb  de miel i împodobit  cu fireturi negre. Românii î i 
înf oar  picioarele într-un fel de împletitur  de lân , cu dungi negre, ro ii 
sau albastre, iar în locul ghetelor poart  ni te t lpici legate cu curele din 
piele moale. Totul este aidoma imaginii reprezentate pe antichit ile 
romane. O cing toare lat , confec ionat  tot din piele, strânge c ma a 
scurt  în jurul trupului i serve te românilor în acela i timp s - i vâre un 
cu ita , s - i atârne deoparte punga cu bani, iar de cealalt  amnarul, iasca i 
tutunul, deoarece acesteia din urm , ei îi sunt foarte devota i. Capul i-l 
acoper  cu c ciul  din pâsl  groas , neagr , ori din blan  de miel alb  sau 
neagr . Pe timp de ger românii folosesc o manta lung  din stofa amintit
sau care este îmbinat  numai din piei albe de berbec. Aceast  manta are în 
partea din spate un fel de guler lat i lung, care poate fi tras peste cap când 
plou  sau când românii voiesc s  doarm  în aer liber, întin i de-a dreptul 
pe p mânt13. Aceast  prezentare ilustrativ  este cea mai conving toare, 
dup  cele câteva schi e de port realizate în primele decenii ale secolului al 
XVIII-lea. Dac  Anton Maria del Chiaro nu vede specificitatea costumelor 

                                                          
11 vezi Martin Opitz, Zlatna oder von Ruhe des Gemüthes, 1623, p.4. 
12 Francesco Griselini, Încercare de istorie politic i natural  a Banatului 

Timi oarei, trad. C. Fene an, Timi oara, 1984, p.171. 
13 Ibidem, p.170-172. 
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„locuitorilor rii“, ci doar barba ca semn al identit ii na ionale i marama 
alb  a femeii ca reper al st rii civile, iar salba ca podoab  a tinere ii i 
fecioriei14, acelea i identific ri între popular i vestimenta ia orientalizat  a 
elitei întâlnim i la un alt c l tor din primul val, suedezul Weismantel 
interesat de îmbr c mintea „provocatoare“ a portului rural femeiesc15. 

Friedrich Schwanz von Springfels, observ  doar func iunile practice, 
respectiv felul în care îmbr c mintea i înc l mintea feresc de 
intemperiile naturii i sunt croite în func ie de ocupa iile economice 
profesate; autorul descrie mai am nun it portul pastoral i vestimenta ia 
masculin  de iarn 16. J.J. Ehrler, probabil mai impresionat de sexul frumos 
i de cromatica portului feminin, pe care îl i descrie, nu înregistreaz

diferen ierile existente între costumul românesc i cel sârbesc; autorul 
observ  c  portul femeii este alc tuit vara din „o c ma  lung  de in, 
împodobit  la gât i la mâneci cu fir turcesc, fiind deschis  la piept, strâns
pe trup cu dou  oprege de franjuri de lân  ro ie, verde, foarte lungi“; peste 
acestea iarna, femeia „mai purta doar un cojoc i cizme“; autorul este 
impresionat de caracterul luxuriant al „g telii capului“ care presupunea 
împletirea p rului i ornamentarea cu ace, pietre false, b nu i sau cercei17. 
Acela i c l tor observ  diferen e doar în costumul popular masculin al 
celor dou  etnii din Banat; în timp ce portul românesc pare arhaic i 
conservator, cel sârbesc e mai receptiv la influen ele etno-culturale. Sârbul 
poart  un brâu unguresc de culoare albastr , pe cap o p l rie cu borurile 
r sfrânte, fie o cu m  de husar f cut  din pâsl 18. Descriind acelea i 
costume populare române ti întâlnite în Banat, Ignac von Born ajunge la o 
cu totul alt  convingere, i anume c  românii din aceast  regiune au portul 
ca ungurii din pust  „... poart  ciorapi albi de lân , lungi i opinci f cute 
din piei net b cite, c ma  alb  de in, c ciul “19. Ignaz Raicevich vede în 

                                                          
14 Anton Maria del Chiaro, Revolu iile Valahiei, trad. S. Cris-Cristian, Ia i, 1929, 

pp.19-20 
15 Erasmus Heinrich Schneider Weismantel, Scurt  descriere a inuturilor 

Moldovei, (1714), în C l tori str ini prin rile române, vol. VIII, Bucure ti, 
1983, pp.356-357. 

16 Friedrich Schwanz von Springfels, Descrierea Olteniei (1720-1723), în C l tori 
str ini despre rile române, vol. IX, Bucure ti, 1997, p.67.  

17 Johan Jakob Ehrler, Banatul de la origini pân  acum – 1774, Timi oara, 1982, 
p.52. 

18 Ibidem, p.51. 
19 Igna  von Born, Briefe über Mineralogische Gegenstände, auf seiner Reise 

durch dar Temeswarer Banat, Siebenbürgen ober und Niedern-Hungarn, an den 
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vestimenta ia rural  caracterul pragmatic al r nimii i h rnicia femeilor, 
care mult mai harnice decât b rba ii, prepar  pânz i stofe pentru folosul 
familiei20. Am remarcat c  la portul românesc se apreciaz  pragmatismul i 
faptul c  este i comod nu-l favorizeaz  atunci când este comparat cu 
vestimenta ia rural  a altor etnii. În cadrul paralelei constituite de J. J. 
Ehrler în leg tur  cu via a comunit ilor române ti i sârbe ti b n ene, cu 
scopul relief rii etnotipului, în aceast  paralel  a alterit ilor; societatea 
rural  româneasc  este inferiorizat , demonstra ia porne te tocmai de la 
portul popular: dac  cel românesc face pare patriarhal, în epenit în canon, 
cel sârbesc este considerat mai deschis spre schimbare, spre europenitate. 

Portului popular din spa iile etno-culturale de provenien  era tratat 
doar în leg tur  cu statutul social (apartenen a la starea a treia) i cu 
simbolistica cuplului – costumul i pantalonul sunt expresii ale autorit ii 
masculine, iar ve mintele feminine, mai ales fusta relev  feminitatea i 
via a domestic 21. 

Vestimenta ia elitelor, considerat  în lumea occidental  o expresie a 
standardului de via , un act de civiliza ie, în cazul boierilor din Principate 
cap t  alte semnifica ii, ea demonstra în retorica politic  a c l torilor 
str ini – teza decaden ei românilor i a înstr in ri prin oportunismele 
mimetismului, prin orientalizare mai ales. C l torii str ini consider  c
vestimenta ia elitei nu este reprezentativ  pentru etnotipul românesc. 

                                                                                                                                     
herausgegeber derselben Johann Jacob Ferber..., Frankfurt und Leipzig, 1774, 
p.16. 

20 Ignác Raicevich, Voyage en Valachie et en Moldavie, trad. Lejeune, Paris, 1822, 
p.143. 

21 Mari et femme dans la France traditionnelle, Edition des Museés Nationaux, 
Paris, 1973, p. 25. 
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Ve mântul sacerdotal ortodox. Art i semnifica ie 

Costin MIRON 

Motto: 
“Ve mântul este o manifestare spiritual

i un complement al corpului uman, 
cu care el trebuie s  se armonizeze 
într-un tot unitar”. 

Studiul prezent încearc  s  reconsidere costumul liturgic unind dou
puncte de vedere care au evoluat paralel: pe de o parte teologii s-au ocupat 
strict de semnifica ia ve mintelor clericale1, iar istoricii i istoricii de art , 
pentru a nu jena ateismul comunist  au pomenit în treac t despre articolele 
vestimentare care-i disting pe preo ii ortodoc i, paragrafele acordate 
subiectului nefiind altceva decât un simulacru de repertoriu2. Ace tia din 
urm , s-au ocupat numai de valoarea artistic  a broderiilor folosite la 
decorarea ve mântului liturgic l sând la o parte simbolismul, func ia, 
ierarhia, i originea acestuia3. 

Costumul, constituit dintr-un ansamblu de piese, fiecare cu rolul i 
semnifica ia sa, poate fi considerat un fir director într-o istorie a 
civiliza iei, care poate ilustra diverse aspecte cronologice i tipologice: 
mod , semnifica ii politice, ideologice, sociale i culturale, înrâuriri, 
interferen e artistice i stilistice, iconografie i tendin e dinastice, viziuni 
artistice interdependente, via  politic , social i cultural , comer , 
acultura ie, transfer de autoritate, model statal sau regim politic. 

La fel ca arhitectura i artele aplicate, care împreun  formeaz
habitatul uman, îndeplinind în acela i timp func ii utile i estetice, 
costumul se afl  într-o strâns  leg tur  cu necesit ile spirituale i 
materiale ale societ ii pe parcursul evolu iei sale. Primul motiv, motivul 
esen ial al cre rii costumului din preistorie i pân  în zilele noastre, chiar 
atunci când nici o nevoie nu impunea acoperirea corpului, a fost se pare 
inten ia de schimbare a înf i rii prin folosirea unor procedee plastice 
comune sculpturii i picturii. 

Comanditarii i creatorii au vizat întotdeauna, în primul rând, 
ob inerea unei semnifica ii sociale precise, chiar i în zone de pe glob unde 
clima nu punea probleme majore de adaptare. Prin urmare voin a artistic , 
apeten a pentru frumos sunt cele care asigur  exprimarea plastic  a 
structurii i rela iilor societ ii4. 
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Marginile celui mai vechi epitrahil p strat în Moldova sunt decorate 
cu portretele votive ale donatorilor, Alexandru cel Bun i Doamna M lina, 
al turi de care apar în mod demonstrativ inscrip iile Avtocrator i 
Avtocratissa5, – titlul oficial al împ ratului bizantin care îi arat  nu 
magistratura, ci puterea absolut , termen ce corespunde lui imperator6 – 
dovedind c i o simpl  pies  vestimentar  liturgic  intr  în sistemul de 
reprezentare a cur ii domne ti, dorin a de independen i de afirmare 
putând fi exprimat i pe aceast  cale. Aici este clar i inten ia de relevare 
a modelului statal. Multe piese din ve mântul religios, al turi de alte 
categorii tipologice din familia broderiilor, atât din ara Româneasc , cât 
i din Moldova apar împodobite cu tablouri votive în care sunt 

recognoscibile în egal  m sur  atât expresii ale atitudinilor pioase, cât i 
modalit i de rostire a autorit ii7

A a cum valoarea fiec rui mozaic, epitaf, a fiec rei picturi parietale, 
icoane, învelitoare de carte, dvere, sau piese de argint rie folosit  la 
ritualul liturgic, este reflectat  deopotriv  de m iestria artistic i de 
con inutul simbolic, la fel se întâmpl i cu ve mântul sacerdotal ortodox. 

Somptuos i str lucitor prin bog ia materialelor din care este lucrat 
– fir de aur, argint, i m tase, impresionant prin des vâr irea tehnic i prin 
calitatea de a face în mod nemijlocit inteligibil  lumea de simboluri pe care 
o ilustreaz , prin valoarea artistic  remarcabil , conferit  de broderiile ce-l 
decoreaz , costumul bizantin destinat ceremonialului liturgic, aduce – 
lâng  arhitectur i pictur  – o contribu ie semnificativ  la arta sud-estului 
european i la cea a întregului Orient cre tin. 

P strarea îndelungat  a unei singure forme de guvern mânt a dus la 
conservarea principiilor generale aplicate în îmbr c minte a a cum s-a 
întâmplat în Egipt i în Bizan , în timp ce în alte zone mi c rile sociale au 
avut urm ri care au influen at costumul8. 

Studiul tipologiei i originii costumului liturgic bizantin r mâne 
cantonat în limitele informa iei deja cunoscute i publicate, care mi-a 
prilejuit unele observa ii interesante, la unele dintre ele ajungând i prin 
studiul analitic i comparativ al iconografiei monumentelor funerare 
romane târzii din provinciile estice, al iconografiei bizantine, al turi de 
analiza decorului ve mintelor, acolo unde am exemplificat cu piese de 
costum sacerdotal aflate în colec iile m n stirilor din România i în 
colec iile muzeelor de art . 

Am ales ca material ilustrativ piese de broderie autohton , pe de-o 
parte pentru a contribui la efortul de recuperare a unuia dintre cele mai 
nobile capitole de art  româneasc  pe care o perimat i injust  metod  de 
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clasificare le-a catalogat drept arte minore, iar pe de alt  parte pentru c
broderia româneasc  î i are originile în cea bizantin , r spândit  pe o arie 
întins  în rile balcanice. 

Premisele bizantine au fost adaptate bineîn eles nevoilor i 
posibilit ilor locale, îmbog ite i interpretate pe m sur  ce lumea 
medieval  româneasc  î i forma o amprent  artistic  personal . 

O cercetare a ve mântului liturgic ortodox nu se poate face f r  o 
analiz  succint  a evolu iei costumului b rb tesc din perioada anterioar
form rii Imperiului Bizantin, a influen elor externe exercitate de elemente 
complementare pieselor de costum. 

Costumul romanilor – vestis – era caracterizat de simplitate i 
sobrietate, în vremea republicii. Apoi a devenit în imperiu mijlocul prin 
care era f cut  diferen ierea cet enilor de sclavi sau de str ini, precum i 
distingerea rangurilor, func iilor, sexelor, i vârstelor. Piesa cea mai purtat
de cet enii romani era toga, o bucat  lung  de es tur  din lân  care forma 
un drapaj voluminos în jurul corpului, acoperind bra ul stâng. Toga 
magistra ilor era din lân  alb ,- toga candida curat , uneori fiind albit  cu 
cret . Pentru doliu era îmbr cat toga sordida – toga colorat . Obligatoriu 
era folosit toga pura – f r  nici un ornament. Numai înal ii magistra i i 
cei ce f ceau parte din colegiile preo e ti aveau dreptul s  adauge pe 
marginea togii o band  colorat  cu purpur  – toga pretexta. Unele categorii 
de preo i purtau toga trabea, toga multicolor . 

Ve mântul uzual era tunica lung  pân  la genunchi – talaris tunica
i încins  cu cinctura. Începând cu secolul al II-lea s-a generalizat chitonul 

foarte larg – dalmatica. Toga i-a pierdut importan a c tre sfâr itul 
Imperiului, r mânând ve mânt de înmormântare. Treptat a fost înlocuit  cu 
dalmatica purtat i de împ ra i începând cu Diocle ian, iar dup  sec. al IV-
lea i de clericii cre tini. 

În imperiu s-a adoptat greceasca hlamid , care ini ial era o manta 
militar i c reia romanii i-au spus lacerna. Pe ploaie se purta mantaua – 
paenula în form  de clopot, ce putea avea i glug  – cucullus. Laena era o 
variant  de manta mai scurt . 

Pallium-ul este tot un tip de manta scurt  care era purtat  în loc de 
tog ; când era mai lung i avea i glug  se numea caracalla talaris9. 

Formele costumului antic s-au p strat vreme îndelungat  în 
îmbr c mintea bizantin . Începând cu secolul al VI-lea costumul bizantin a 
suferit o transformare lent  prin emacierea siluetelor la care a contribuit în 
mod hot râtor dispari ia drapajului, datorit  folosirii tes turilor rigide care 
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formau pliuri pu ine ce nu mai aveau suple ea postavului sau a inului. De 
exemplu hlamida bizantin  este eap n i rigid , aproape f r  drapaj. 

În epoca lui Justinian costumul bizantin a atins maxima splendoare, 
influen ând toat  lumea contemporan . es turile rigide ce comportau 
broderii foarte bogate cu fir de aur i argint erau cerute pentru a ilustra 
bog ia imperiului i pentru a sublinia fastul oriental al cur ii. 

Principala pies  de costum era în sec. al V-lea i al VI-lea tunica de 
postav sau de in, dalmatica sau sticharion, atât pentru cei de condi ie 
modest  cât i pentru cei înst ri i, a a cum se poate observa în mozaicul de 
la Yakto – Antiohia10. Dup  o mod  oriental , tunicile de lux erau 
împodobite cu benzi de aur cusute sau esute în stof  – paragaudia. 
Aceast  denumire era dat  chiar tunicii, care, în urma unei legi dat  de 
împ ratul Valens era rezervat  anumitor demnitari i so iilor acestora. 

Camasus-ul ( -gr.) era o mare mantie plu at  pe interior, i 
cu fire lungi de p r la exterior11. Anumite mantii erau brodate i decorate 
cu figuri i chiar scene inspirate din Scriptur  – pallia silliona.

O mantie cu origini mai vechi este planeta, o imens  pies  rotund  ce are în 
centru o deschiz tur  pentru trecerea capului. Originea roman  este cert , fiind 
pomenit  de Pliniu cel B trân i de Varron, i este întâlnit  sub diverse denumiri 
planeta, casula, infula, paenula, phenolion. Planeta era folosit  pe ploaie sau în 
c l torii, era îmbr cat  de oamenii simpli i uneori chiar de sclavi12. Astfel apar 
costumate personajele din teoriile de San Apollinare Nuovo din Ravenna în 
ciclurile via a public i minunile lui Hristos. 

Problema originii ve mintelor liturgice în biserica cre tin  este ceva 
mai delicat  decât pare la prima vedere, fiindc  p rerile sunt împ r ite 
evident între est i vest, tarele schismei fiind înc  vizibile i în acest 
domeniu. Cercet torii i liturghi tii r s riteni, în special, consider  c
vestimenta ia destinat  cultului i-ar afla originile înc  în epoca apostolic , 
având multe în comun cu ve mintele din Vechiul Testament pe care le 
purtau preo ii i levi ii în Cortul M rturiei i apoi în Templu, conform 
rânduielilor transmise de Dumnezeu prin Moise13 (Ie ire XXVIII, 1-43 i 
Levitic VIII 7-9, 30.) Aceast  concep ie este fundamentat  par ial, fiindc
vestimenta ia sacr  a Vechiului Testament nu a fost preluat  de cultul 
cre tin cu forma i terminologia ebraic , se pare c  Biserica s-a inspirat 
într-o oarecare m sur  din rânduiala Legii Vechi. 

Istoricii i liturghi tii apuseni cred c  originea ve mintelor liturgice 
din biserica primelor secole se afl  în îmbr c mintea civil  a lumii greco-
romane, în sânul c reia s-a n scut i s-a r spândit cre tinismul. P rerea 
vesticilor, a a cum se va vedea, este întemeiat  pe coresponden ele 
morfologice dintre ve mintele liturgice i costumul antic. 
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Cea mai veche m rturie despre existen a unor ve minte liturgice ar fi 
Epistola II a Sf. Apostol Pavel c tre Timotei, cap IV, vers. 13 unde este 
pomenit felonul uitat de Sf. Pavel la Troia14. 

Primele m rturii certe legate de folosirea unor piese speciale de 
vestimenta ie pentru cult dateaz  din sec. al III-lea. În catacomba Priscillei 
sunt zugr vi i cre tini care se roag , (orantes) probabil cei înhuma i aici, 
care purtau pe cap i pe umeri un tergar lat i lung folosit numai în timpul 
rug ciunii. De aici ar fi derivat orarul diaconesc. Nu trebuie uitat c i la 
sinagog , la un anumit moment, cel care cite te din c r ile sfinte poart  un 
astfel de tergar în cap, i este foarte probabil ca acest articol s  fi fost 
preluat de cre tini. În catacomba cunoscut  sub numele de San Pietro e 
Marcelino, în cripta sfin ilor apar reprezenta i doi sfin i îmbr ca i 
asem n tor cu diaconii. 

În sec. al IV-lea dovezile despre folosirea unor ve minte destinate 
serviciului divin se înmul esc, ar tând c  erau deja în uz principalele 
ve minte liturgice folosite i ast zi. Eusebiu din Cezareea spune, în 
cuvântarea inut  la sfin irea bisericii din Tir c  preo ii c rora li se adresa 
erau îmbr ca i în tunic , împodobi i cu coroan i hain  sacerdotal 15. 
C tre sfâr itul aceluia i sec. al IV-lea Fericitul Ieronim vorbe te despre 
folosirea unor ve minte speciale pentru s vâr irea cultului: “Dumnezeiasca 
religie are o anumit  îmbr c minte în timpul slujirii i alta în uzul i via a 
obi nuit  … De unde înv am c  nu trebuie s  intr m în Sfânta Sfintelor cu 
haine de toate zilele, i murd rite din pricina întrebuin rii în via a 
obi nuit , ci trebuie s  s vâr im tainele Domnului cu con tiin a curat i cu 
ve minte curate”16. Istoricul Sozomen spune c  du manii Sf. Ioan Gur  de 
Aur, dup  ce acesta fusese destituit, au intrat în noaptea de Pa ti în 
biseric , i i-au maltratat pe preo i i pe diaconi, de i ace tia erau îmbr ca i 
în ve minte sacerdotale17. Episcopul Teodoret al Ciprului men ioneaz  c
împ ratul Constantin cel Mare a cump rat ve minte scumpe pentru biserica 
zidit  de el la Ierusalim i a impus episcopului Macarie s  le poarte la 
s rb toarea Botezului Domnului18. 

În sec al IV-lea, în a doua jum tate a sa, sinodul local de la 
Loadiceea a hot rât c  diaconii vor purta orarul la serviciul divin19. 

Toate aceste men iuni documentare arat  c  în primele secole 
cre tine preo ii oficiau în ve minte speciale, în haine de s rb toare, 
sacerdotale, care erau în general de culoare alb . Acestea se deosebeau de 
cele zilnice prin faptul c  erau decorate cu semnul crucii. 

Din sec. al IV-lea, odat  cu amploarea pe care o ia cultul prin 
splendoarea serviciului liturgic, regizat admirabil astfel încât s  implice 
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toate cele cinci sim uri, ve mintele liturgice devin mai numeroase i mai 
luxoase pentru a atrage, al turi de valorile i formele arhitecturale i 
str lucirea picturilor cu fond de aur, pe cei înc  neconverti i. Astfel, s-au 
stabilit treptat piesele de costum pentru fiecare categorie a ierarhiei 
clericale. 

Diaconii poart  trei piese: stiharul, orarul i mânecu ele. 
Stiharul ( , talaris, alba, dalmatica) este ve mântul lung cu 

mâneci largi care îmbrac  trupul de la gât pân  la picioare. Numele i l-au 
dat dungile de purpur  sau broderie, numite în grece te i în latin
clavi, cu care era împodobit. Aceast  pies  era purtat  de greco-romani, 
apoi de primii cre tini fiind în general cunoscut  sub numele dalmatica sau 
de imation20. Dalmatica ar proveni din Dalma ia, de aici r spândindu-se în 
imperiu. 

Edictul lui Diocle ian21 aminte te i dalmaticile f r  benzi de 
purpur , care în mod sigur erau purtate i ca lenjerie intim , deoarece dup
izvoarele din secolul al III-lea tunica a fost foarte limitat  ca folosire. 
Dalmatica este amintit  de dou  exemple de ve mânt cu benzi de purpur , 
de relieful de la Zajecar din serbia unde personajele poart  acela i ve mânt 
cu dou  benzi verticale ce înconjoar  gâtul, i figura central  cu dalmatica 
de pe o fresc  din catacombele romane22. În relieful ce reprezint  “Osp ul 
panonic” de la Tubici, în regiunea Drinei rochia lung  cu dou  benzi, 
purtat  de un personaj feminin, aminte te de lunga dalmatic  feminin . 
Aceste benzi apar i în portul din Noricum, i în portul triburilor celtice23. 
Originea ornamentului se pare c  este oriental i ne intereseaz  datorit
faptului c  acest ornament aplicat s-ar putea s  devin  în Bizan , în rândul 
hainelor de ceremonie religioase, orarul diaconesc. Haina era purtat i de 
femei i de clerici pân  în sec al VI-lea, dup  care ajunge un ve mânt 
exclusiv liturgic. 

Stiharul liturgic este practic tunica lung  ce apare în Septuaginta 
, iar în vulgata tunica linea sau talaris, pe care o îmbr cau 

preo ii potrivit Vechiului Testamnet24. Era confec ionat  ca i în Vechiul 
Testament din stof  de lân  alb  pentru a ar ta puritatea i nevinov ia 
cre tinilor. Probabil c  din aceast  cauz  latinii au numit-o tunica alba, 
denumire r mas  pân  în zilele noastre uzual . 

În timpul slujbei to i preo ii indiferent de ierarhie poart  stiharul, dar 
cel diaconesc se diferen iaz  prin culoare i prin forma mânecilor. Stiharul 
diaconesc este un ve mânt exterior, în vreme ce la preo i este interior, fiind 
acoperit de alte piese admise mai târziu. 
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Diaconul este obligat s  poarte stiharul i orarul la toate serviciile 
divine la care particip , iar mânecu ele i le pune numai pentru Liturghie. 
Este nevoie de binecuvântarea preotului sau arhiereului pentru toate 
hainele sale, apoi s rut  stiharul pe crucea brodat  pe spate, i-l îmbrac
rostind: “Bucura-se-va sufletul meu întru Domnul, c  m-a împodobit, ca 
unui mire mi-a pus cunun i ca pe o mireas  m-a împodobit cu 
podoab ”25. 

Stiharul diaconesc se lucreaz  din stof  de regul  de culoare alb
pentru a ar ta puritatea spiritual  a celor care îmbrac  acest ve mânt. Ideea 
se desprinde i din vedeniile Sf. Ioan Evanghelistul în Apocalips , în care 
Dumnezeu Tat l apare în slava cereasc  împreun  cu cei dou zeci i patru 
de b trâni i înconjura i de sfin i martiri, îmbr ca i în haine albe i lungi. În 
cadrul serviciului divin diaconii îi întruchipeaz  pe îngeri, care sunt 
puterile cere ti ce servesc permanent tronul dumnezeiesc. Din acest motiv 
scriitorii r s riteni cred c  orarul pe care-l poart  în timpul liturghiei 
simbolizeaz  aripile îngerilor slujitori26. În Biserica primar  chiar i 
treptele inferioare ale clerului – cite ii, psal ii i ipodiaconii, purtau în 
timpul slujbei în biseric  un stihar mai scurt pe care îl primeau în 
momentul hirotesiei, articol pe care îl primesc i ast zi cei ce se hirotonesc 
cite i i apoi ipodiaconi, înainte de hirotonia ca diaconi27. 

În colec ia mân stirii V ratec se p streaz  un stihar de la începutul 
sec. al XIX-lea (1807). Este decorat pe poale i pe mâneci cu un chenar 
format din ghirlande de flori polilobate. Chenarul este surmontat de 
buchete de flori. Compozi ia în ansamblu a fost brodat  cu ghirlande de 
flori mici, capete de îngeri i heruvimi. Decorul este realizat cu m tase 
colorat , fir auriu, fir lamelar i paiete pe atlaz sidefiu28. 

Orarul – , orarium, sudarium, strophium, linteolum, stola
este un articol vestimentar caracteristic diaconilor. Este constituit dintr-o 
fâ ie îngust  de stof  lung , de cca. 3m, din m tase sau in i brodat  cu fir 
de aur sau argint. Decorul s u este asigurat de cruci i spice de grâu. De 
regul  este confec ionat din acela i material ca i stiharul diaconesc. 

Orarul se a eaz  pe um rul stâng, a a încât un cap t al lui atârn  pe 
spate pân  jos la picioare, iar cap tul opus traverseaz  pieptul diagonal pe 
sub bra ul drept i este adus prin spate tot pe um rul stâng. Atunci când pe 
parcursul liturghiei se rostesc ecteniile sau alte formule liturgice diaconul 
ridic  orarul cu trei degete de la mâna dreapt  invitând mirenii la rug ciune 
sau atr gând aten ia la importan a textelor citite, (evangheliile) sau a 
imnurilor. În momentul când orarul este îmbr cat diaconul s rut  crucea de 
pe el i roste te. “Sfânt, sfânt, sfânt, Domnul Savaoth”29. 
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Dac  originea stiharului este lesne de deslu it, inând cont de tradi ia 
costumului antic i de faptul c  Imperiul Bizantin îl continu  organic pe cel 
Roman de R s rit, în cazul orarului lucrurile se complic  destul de mult. 
Aici intervine traditia ebraic  a rânduielilor din sinagog , influen e romane 
pur civile, sau simple modific ri ale costumului roman cum ar fi 
desprinderea benzilor de purpur  de pe dalmatica pentru a diferen ia 
costumul diaconesc. 

Etimologia cuvântului este latin , dar înc  de aici p rerile devin 
divergente, termenul orar vine de la oro, orare- a se ruga, sau de la os, oris
care înseamn  gur . Înainte de a purcede la explicarea originii orarului prin 
intermediul etimologiei latine trebuie men ionat  posibilitatea prelu rii 
orarului din sinagog , unde o bucat  de pânz  este ridicat  înainte de 
citirea legii, iar credincio ii la vederea ei spun “Amin”. 

Latinii cred c  orarul a fost adoptat de biserica primelor secole cu 
acela i scop: dea indica participan ilor la serviciul liturgic ordinea 
rug ciunilor, a lecturilor, ori a cânt rilor. În l ând orarul diaconii ar tau 
ora sau momentul când credincio ii trebuiau s  se roage – de aici i 
termenul de orar30. 

Exist i p reri conform c rora cuvântul orar ar veni de la os, oris
care înseamn  gur , aceasta fiindc  orarul a fost la început un ervet de 
mici dimensiuni cu care se tergeau la gur  cei ce se împ rt eau31. Al i 
canonici ortodoc i desprind denumirea orarului din cuvântul οραω (a 
vedea, a observa) pentru c  cei care poart  orarul, cred ei, are datoria s  fie 
atent la s vâr irea sfintelor taine i la tot ce se petrece în sfântul loca . 

Cea mai veche atestare documentar  a orarului o reprezint
canoanele 22 i 23 ale sinodului local de la Loadiceea din Asia Mic , ce a 
avut loc în sec. al IV-lea. Acestea interzic purtarea orarului de c tre 
ipodiaconi, anagno ti (cite i) i psal i în timpul liturghiei, considerându-l o 
pies  distinctiv i exclusiv  a diaconilor32. 

Într-o predic  ce vizeaz  parabola fiului risipitor, atribuit  Sf. Ioan 
Gur  de Aur, orarul este numit  – pânz , ervet era purtat de diaconi 
pe um rul stâng. Acela i termen îl folose te i Isidor Pelusiotul într-o 
scrisoare, acest text fiind cuprins într-un comentariu liturgic atribuit 
patriarhului Gherman al Constantinopolului, în care orarul liturgic 
simbolizeaz  umilin a lui Hristos în episodul biblic al sp l rii picioarelor 
ucenicilor. 

Înclin m s  credem c  aceasta este originea orarului diaconesc, 
ervetul purtat pe bra ul stâng de sclavi în casele patricienilor. Diaconii, nu 

trebuie uitat, sunt permanent la dispozi ia preotului sau ierarhului, amintesc 
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umilin a lui Hristos, iar unele din atitudinile lor din timpul slujbelor sunt 
asem n toare cu cele ale sclavilor reprezenta i pe unele reliefuri, în scene, 
în care aduc sacrificii funerare. Ei poart mappa – tergarul pe um r i-l in 
cu mâna stâng . Astfel sunt înf i a i în relieful descoperit la Virunum în 
landul austriac Carinthia i p strat în biserica de la Maria Saal33. (foto) 
Mappa era purtat  pe um r, în mân , sau atârnând pe antebra . 

Arhiepiscopul Simeon al Tesalonicului pomene te despre forma i 
semnifica ia orarului, care pentru el indic  natura invizibil  a îngerilor, ale 
c ror aripi orarul le aminte te prin faptul c  atârn  pe um r, iar formula 
“Sfânt, sfânt, sfânt Domnul Savaoot” este sfânta cântare a îngerilor. Tot 
Simeon explic  de ce diaconul î i pune cruci  orarul înainte de împ rt ire: 
prin aceasta îi imit  pe serafimi care î i acoper  ochii în semn de umilin
neîndr znind s  priveasc  spre tronul slavei34.

Decora ia orarului poate fi simpl , reducându-se doar la semnul 
crucii i spicele de grâu care trimit direct la euharistie, la trupul lui Iisus 
care este întruchipat de pâine, sau foarte bogat  cum este cazul orarului din 
colec ia mân stirii Tismana. Piesa cuprinde 80 de medalioane perechi cu 
chipuri de sfin i i îngeri. Între medalioane apar serafimi, iar la capete patru 
grupuri suprapuse de motive decorative – vegetale, geometrice i 
zoomorfe. Monograma mitropolitului Antim Critopulos este cusut  în mici 
medalioane la gât35. Schema decorativ  întâlnit  la aceast  pies  nu este 
standard, în func ie de atelier i de diferitele înrâuriri sistemul de 
împodobire a pieselor de costum sacerdotal ortodox difer . De pild  orarul 
ce se afl  în colec ia mân stirii Dragomirna, pies  ce dateaz  de la 
începutul sec. XII-lea, are un medalion central în care este înf i at Iisus 
bust cu Evanghelia în mâna stâng  – Iisus Pantocrator, iar cu mâna dreapt
binecuvântând. Medalionul este încadrat de câte cinci îngeri alterna i cu 
heruvimi. Îngerii au aripile desf cute i in în mâini câte un glob i un toiag 
cruciger. Fondul broderiei este realizat integral din fir de aur i argint. La 
baz  se mai vede ceva din inscrip ia de danie în limba slavon 36. 

Mânecu ele ( sau , supermanicalia, manipuli 
brachialia) sunt un articol vestimentar întâlnit la toate cel trei trepte 
ierarhice, i care vin s  îmbrace marginile mânecilor stiharului. Mai sunt 
numite i rucavi e (etimologia este slav : ruca –mân )37. Mânecu ele nu se 
reg sesc printre ve mintele slujitorilor Templului din Vechiul Testament, 
iar provenien a lor nu este clar . i aici p rerile sunt împ r ite, unii cred c
ar fi o reminiscen  a m nu ilor pe care împ ratul i le punea atunci când 
primea Împ rt ania, p rere prea pu in împ rt it . O alt  teorie aduce ca 
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argument manipulum ervetul sau batista mare, pe care laicii o purtau 
pentru a- i sterge transpira ia38. 

Mult mai aproape de adev r este p rerea c  originea mânecu elor se 
afl  în benzile de broderie ce împodobeau mânecile stiharului arhieresc. În 
“Descriere a bisericii i tâlcuire mistic  a liturghiei”, patriarhul Gherman al 
Constantinopolului39 le calific  drept  (lora tunicae) 
spunând c  acestea ar simboliza leg turile cu care evreii i-au legat mâinile 
lui Iisus pentru a-l duce la Ana i Caiafa. Cu o motiva ie pur practic , se 
pare c  marginile mânecilor stiharului au fost desprinse ca pies  distinct , 
realizat  din acela i material cu sacosul sau felonul40. Prima atestare a 
intr rii mânecu elor în uz dateaz  doar din sec. al XI-lea, iar pân  în sec. al 
XII-lea numai ierarhii aveau dreptul s  le poarte41. 

Mânecu ele sunt purtate de diaconi numai la Liturghie, în vreme ce 
preo ii i arhiereii le folosesc la slujbele unde sunt îmbr cate toate hainele. 
La îmbr carea lor se s rut  crucea i se roste te: pentru mâna dreapt  – 
“Dreapta Ta Doamne s-a preasl vit întru t rie, mâna Ta cea dreapt
Doamne a sf râmat pe vr ma i, i cu mul imea slavei Tale ai zdrobit pe 
cei potrivnici” iar la cea stâng  – Mâinile tale m-au f cut i m-au zidit; 
în elep e te-m i m  voi înv a poruncile tale”42. 

Antropomorfismul panteonului greco-roman a trecut i în cre tinism, 
fiind sesizabil i în acest caz, unde mânecu ele pot simboliza puterea lui 
Dumnezeu care la rându-i îi înt re te pe slujitorii S i a a cum se desprinde 
i din textul rostit la îmbr carea lor43. 

La slujbele importante preo ii poart  cinci piese vestimentare: 
stiharul, mânecu ele, epitrahilul, brâul i felonul sau sfita. 

Simeon al Tesalonicului zice c  “…cinci sunt sim irile des vâr ite 
ale trupului, cinci sunt puterile sufletului pe care preotul le sfin e te, 
botezând i sfin ind pe om”.44 

Epitrahilul este semnul preo iei depline. Etimologia termenului este 
greac ;  de la i  – peste grumaz,  – 
în jurul gâtului Forma sa deriv  din cea a orarului adus cu ambele capete în 
fa , pe piept, i apropiate. 

În bisericile ortodoxe exist  pân  în zilele noastre dou  tipuri de 
epitrahile, o form  arhaic  în care se mai poate vedea c  deriv  din orarul 
diaconesc, i una mai recent  dintr-o singur  bucat  de stof , prev zut  cu 
o fant  la un cap t pentru a se putea introduce capul prin ea, i cu franjuri 
la cel lalt cap t. 

De regul  materialul din care este f cut este acela i cu cel al 
felonului preo esc sau în cazul arhiereilor, al sacosului. În prezent decorul 
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este simplu – cruci brodate sau cusute, i mai rar cu figuri de sfin i. In 
muzeele noastre abund  epitrahilele, între care unele sunt de foarte bun
factur , cum sunt cele ce fac faima muzeului mân stirii Putna, al turi de 
broderiile mu atine. 

Asem n rile tehnice i iconografice dintre broderia bizantin i cea 
româneasc  în perioada de început – prima jum tate a sec. al XV-lea – 
arat  un firesc proces de influen  exercitat de o art  ajuns  la maturitate i 
maxim  str lucire asupra uneia în formare ce corespundea unei societ i în 
plin  evolu ie45. 

Cel mai vechi epitrahil din România este cel de al m-rea Putna ce 
datat sec. XIV-XV pies  ce se înscrie în seria celor ce ilustreaz  ideea mai 
sus amintit . R scroiala de la gât este împodobit  cu un medalion în care 
este reprezentat Iisus încadrat de înc  dou  medalioane cu îngeri. Suprafa a 
sa este împ r it  în nou  registre, formate din dreptunghiuri ce alterneaz
cu medalioane în care sunt înf i a i bust începând de jos, Ioan Botez torul 
i Maria Fecioara, Sfin ii Ioan Gur  de Aur i Vasile cel Mare, apostolii 

Petru i Pavel, Sf. Grigore i Vartolomeu, cei patru evangheli ti, Sf, Ioan 
Milostivul, Nicolae, Gheorghe i Dimitrie46. Nici una dintre aceste 
reprezent ri nu apare întâmpl tor pe epitrahil, aceste reprezent ri 
simbolizând Biserica într-o variant  sintetic . N sc toarea de Dumnezeu i 
Ioan Botez torul reprezint  zona celest , stâlpii Bisericii sunt Sfin ii 
P rin i reprezenta i aici de Sf. Vasile cel Mare i Ioan Hrisostomul, 
apostolii sunt cei care au format Biserica lui Hristos propov duindu-i 
înv tura, evangheli tii sunt exege ii vie ii lui Iisus ca martori, corpul 
bisericii e întruchipat de Sf. Ioan Milostivul i Nicolae, iar Biserica 
lupt toare de Dimitrie i Gheorghe. Prin prisma con inutului decorului ce 
apare pe epitrahil misiunea preotului este foarte complex i mai mult 
decât nobil . 

Atât preotul cât i ierarhul binecuvânteaz  epitrahilul înainte de a-l 
îmbr ca, s rut  crucea amplasat  pe partea superioar i apoi roste te. 
“Binecuvântat este Dumnezeul meu, Cel ce vars  harul S u peste preo ii 
S i, ca mirul pe cap, ce se pogoar  pe barb , pe barba lui Aaron, ce se 
pogoar  pe marginea ve mintelor lui.”47 Prin epitrahil preotul prime te 
puterea harului divin cu care el poate sluji, poate oficia liturghia, poate 
s vâr i sfintele taine. În acela i timp epitrahilul simbolizeaz  jugul cel bun 
al slujirii lui Hristos. El trimite direct la crucea patimilor purtat  pe drumul 
Gologotei48, i la funia cu care a fost legat pentru a fi dus la judecat 49. 
Gherman al Constantinopolului mai spune c  “partea dreapt  a 
epitrahilului însemneaz  trestia pe care au dat-o în mâna lui Hristos, 
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b tându- i joc de El, iar partea stâng  însemneaz  purtarea crucii pe umerii 
s i. Franjurile care orneaz  marginea inferioar  simbolizeaz  sufletele 
enoria ilor pe care preotul le p store te50. 

În Apus epitrahilul a fost adoptat în sec. al VI-lea dar nu sub forma 
consacrat  în est, ci în chip de orar diaconesc pus pe grumaz i cu capetele 
aduse pe piept sub denumirea de stola care este comun  atât pentru 
epitrahil cât i pentru felon. 

În prezent preo ii catolici poart  epitrahilul-orar în permanen  la ei, 
iar la liturghie îi încruci eaz  capetele pe piept. 

Stiharul preotului este legat în zona median  cu un brâu – pies
vestimentar  lung  de aproximativ 1m i cu o l ime de 6-10 cm. ( , 
zona, , cingulum, baltheus) Este cunoscut în general ca 
cing toare, termenul arhaic fiind de origine slav  ie it ast zi din uz – 
poiasul51.

Prima men iune documentar  se afl  în Vechiul Testament unde 
g sim brâul printre straiele purtate de preo i i arhierei (Ie ire XXVIII). 
Înc  de acum prime te prin gura lui Isaia i o conota ie simbolic : 
Dreptatea (lui Mesia) va fi ca o cing toare pentru r runchii lui, i 
credincio ii ca un brâu pentru coapsele Lui”.52 

În biserica Romano-Catolic  brâul este purtat i de diaconi, iar în cea 
Ortodox  a r mas specific numai preo ilor i arhiereilor, care înainte de a-l 
pune peste stihar i epitrahil s rut  crucea de la jum tatea sa i roste te: 
”binecuvântat este Dumnezeul, Cel ce m  încinge cu putere i a f cut f r
prihan  calea mea, Cel ce întocme te picioarele mele ca ale cerbului i 
peste cele înalte m  pune”. 

În comentariul sau liturgic patriarhul Gherman al Constantinopolului 
arat  c  brâul consfin e te m re ia cu care Hristos, împ r ind, s-a încins 
cu puterea deosebit  a lui Dumnezeu53. Simeon al Tesalonicului include 
brâul între ve mintele preo ilor i ierarhilor subliniindu-i i semnifica ia 
simbolico-spiritual  “El închipuie puterea ce s-a dat arhiereului de la 
Dumnezeu pe mijlocul s u, i totodat  datoria slujirii, c ci cel ce sluje te 
se încinge”54. 

Felonul este ve mântul exterior al preo ilor, pis  ce aminte te de 
toga antic i de pelerina uzual  la evrei, pe care o purtau Iisus i discipolii 
s i. Felonul are ca sinonim termenul slav sfita, ( ,  sau 

, , paenula, casula, planeta) form  rectangular i 
scopul de a acoperi corpul, prinzându-se prin legarea col urilor. Forma 
felonului ortodox este similar  cu cea a paenulei romane care nu era 
altceva decât un tip de manta dintr-o singur  bucat  de stof  rotund , f r
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mâneci, ce acoperea trupul pân  la picioare, având practicat i o 
deschiz tur  pentru a putea fi tras  pe cap. Biserica Romano-Catolic  a 
p strat în uz termenul antic penula sau paenula i a modificat-o prin 
scurtarea p r ilor laterale. În Biserica R s ritean  articolul vestimentar i-a 
p strat denumirea greac i forma ceva mai aproape de penula antic . 

Se pare c  felonul a devenit ve mânt liturgic prin sec. al VIII-lea, iar 
pân  în sec. al XV-lea a fost pies  exterioar  folosit , în egal  m sur  atât 
de preo i cât i de to i arhiereii. Tot Simeon al Tesalonicului descrie 
felonul mitropoli ilor, împodobit cu multe cruci numit polistavrion
( ); el marcheaz  diferen a în ceea ce prive te decorul între 
felonul episcopilor i cel al mitropoli ilor i patriarhilor, primul fiind 
împodobit cu o singur  cruce55. În pictura de o excelent  calitate a bisericii 
Sf. Nicolae Domnesc de la Curtea de Arge , a a apar îmbr ca i episcopii. 
Reprezentarea nu este întâmpl toare, pentru c  nu trebuie uitat c  acest 
monument a fost decorat de me teri care au v zut ctitoria lui Theodor 
Metohites de la Constantinopol, biserica Chora i chiar au fost folosite 
acelea i cartoane. (foto) 

George Codinos Curopalata men ioneaz  c  în biserica Sf. Sofia din 
Constantinopol, chiar i diaconii purtau felonul la ceremonii, iar prin sec. 
al X-lea i psal ii purtau felon56. În vechile biserici orientale (monofizite) 
ierarhii poart i ast zi felon, în timp ce în bisericile ortodoxe a r mas o 
pies  distinctiv  pentru preo i, iar ierarhii de toate gradele poart sacos. 

La începuturile vie ii biserice ti, toate ve mintele liturgice erau albe, 
în evul mediu a început diferen ierea lor prin utilizarea unor stofe colorate. 
Felonul ro u sau vi iniu este purtat în perioada postului mare, iar în 
S pt mâna Mare este folosit felonul negru. Partea din spate a felonului este 
decorar  de obicei cu o cruce în chenar sau chiar cu figuri sacre – Iisus, 
Fecioara Maria, Ioan Botez torul. 

La îmbr carea felonului preotul s rut  crucea de pe spate rostind 
“Preo ii T i Doamne, se vor îmbr ca întru dreptate i cuvio ii T i întru 
bucurie se vor bucura, totdeauna...” Felonului ar simboliza dup  Gheraman 
al Constantinopolului purpura cu care a fost acoperit Iisus în s pt mâna 
Patimilor în b taie de joc, aceea i trimitere f când-o i c me oiul lung pe 
care-l purtau neofi ii la botez57. Pentru c  felonul acoper  tot corpul, el ar 
reprezenta i puterea omniprezent  a lui Dumnezeu, cu care El îi îmbrac i 
pe slujitorii s i. (pentru foto vezi Ana Maria Muzicescu) 

“Ierarhia este… o rânduial  sfânt , o cuno tin i o lucrare ce 
duce… la asem narea cu divinitatea i înal , în propor ii corespunz toare, 
pân  la imitarea de Dumnezeu, în m sura ilumin rii divine ce prime te58. 



 100

Cele dou  ierarhii prezint  similitudini, la unitatea lor ajungându-se prin 
diversitatea treptelor ierarhice. Ierarhia bisericeasc  vizeaz  natura uman , 
imit  sistemul de alc tuire a ierarhiei cere ti, prezentându-se într-o form
comprehensibil , în imagini i forme materiale59, omul fiind considerat 
fiin a înzestrat  cu calitatea de a distinge lucrurile sensibile. 

Pentru în elegerea ierarhiei cere ti de c tre intelectul uman, care se 
situeaz  în categoria f pturilor fenomen, teologii au recurs folosirea 
simbolului, a alegoriei60. “Raza …de obâr ie” nu poate ajunge la 
în elegerea omului “decât înv luit  fiind… în felurimea îmbr c mintelor 
sfinte i acomodat  fiind, prin forma cea p mânteasc  în mod firesc i 
propriu împrejur rilor noastre61. 

Ve mintele liturgice ale arhiereului se deosebesc de celelalte, 
motiva ia fiind foarte simpl  – trebuie s  eviden ieze o treapt  superioar , 
i un grad sporit de sfin enie ce arat  o mai mare apropiere de Civitas Dei

cum o nume te Sf. Augustin. 
Toate acestea sunt ob inute prin num rul pieselor ce alc tuiesc 

costumul arhiereilor, prin calitatea deosebit  a materialelor din care sunt 
f cute i prin valoarea i str lucirea diferitelor podoabe (ornate)- însemne 
de statut care marcheaz  fiecare treapt . 

În afar  de articolele vestimentare comune treptei diacone ti i 
preo e ti, ierarhii se disting prin omofor, sacos, i mantie. Arhiereul are 
apte ve minte, reprezint  potrivit lui Simeon al Tesalonicului cel apte 

daruri ale Sfântului Duh i umanitatea lui Iisus62. 
Sacosul (  – sac, saccus, colobium, tunica) este piesa care a 

înlocuit în Biserica ortodox  anticul felon. Se îmbrac  peste stihar i are 
forma unui sac prev zut cu mâneci largi, apropiindu-se mai degrab  de 
tunic  decât de dalmatica. 

Occidentalii cred c  sorgintea scosului se afl  în dalmatica purtat
de consulii romani de la începutul sec. III d.H. 

Originea sacosului este controversat , i în cazul s u p rerile 
liturghi tilor r s riteni se afl  în contradic ie cu cele ale teologilor apuseni. 
Dincolo de orice subiectivism, ortodoc ii sunt mai aproape de adev r când 
afirm  c  originea sacosului se g se te în vechea tunic  a bazileilor 
bizantini, articol vestimentar pe care ei îl îmbr cau numai cu anumite 
ocazii, de obicei solemnit i publice laice. Piesa a fost d ruit  de împ ra i 
ca un gest de înalt  pre uire patriarhilor din Constantinopol. 

Bisericile monofizite nu au acest ve mânt liturgic, fapt care arat  c
a fost adoptat de biseric  dup  sec. al V-lea – moment în care s-au desprins 
necalcedonieinii. 
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Ini ial doar patriarhul Constantinopolului purta scos, numai la trei 
mari praznice împ r te ti: Na terea Domnului, Pa tile i Rusaliile. În sec 
XIV-XV numai mitropoli ii aveau dreptul s  poarte felonul polistavrion iar 
episcopii numai omofor. Din sec. al XV-lea i mitropoli ii au ob inut 
dreptul de a purta sacos63. 

Este confec ionat din stof  de in, lân  alb  m tase sau catifea, iar 
culoarea poate fi alb , purpurie sau galben . Sacosul a avut la început 
forma de sac, de unde îi vine i numele, dar cu timpul laturile au fost 
descusute, cele dou  buc i fiind prinse ulterior cu câte ase nasturi pe o 
parte, nasturi în form  de clopo ei de aur – amintind de ve mântul marelui 
arhiereu din Vechiul Testament (Ie ire XXVIII, 33-34). 

Clopo eii sunt întruchiparea cuvântului lui Dumnezeu care iese din 
gura episcopului, iar num rul lor ase pe o parte i ase pe alta, trimite la 
cei 12 apostoli i la misiunea lor de a duce în lume înv tura lui Iisus 
Hristos. Sacosul este îmbr cat numai la Liturghie, moment în care 
Diaconul roste te în locul preotului aceea i formul  pe care preo ii o spun 
la îmbr carea felonului. 

Valen ele simbolice ale sacosului sunt acelea i cu ale felonului, la 
ierarhi semnificând c in a i umilin a Mântuitorului în S pt mâna 
Patimilor64. 

Muzeul de art  al României are în colec ia sa de broderii un sacos 
din sec. al XVII-lea, lucrat la comanda mitropolitului Moldovei Varlaam, 
pentru mân stirea Secu. Mânecile, p r ile laterale i poalele sunt tivite cu 
un chenar lat, bogat ornamentat, cu motive decorative specifice sec. al 
XVII-lea. Pe mâneci sunt flori mari stilizate, pe p r ile laterale apar vrejuri 
meandrice cu flori i frunze ce formeaz iruri de medalioane ovale ce 
con in flori stilizate. La poale sunt cusute flori de crin stilizate, vrejuri cu 
flori i fructe de rodie, în jurul gâtului, inscrip ia cap t  aspectul unui guler 
brodat. Este o inscrip ie de danie în limba slavon  care con ine i data65. 

A doua pies  destinat  numai arhiereilor este omoforul (
de la , um r, i , a purta; latinii îi spun humerale, pallium, 
amictus). Omoforul, purtat în jurul gâtului cu capetele pe umeri, este o 
pies  ce perpetueaz  forma i însemn tatea acelui ve mânt purtat de 
arhierei în Vechiul Testament în timpul slujirii în Cortul M rturiei i la 
Templu cunoscut sub numele de efod sau umerar66. Exist i p reri opuse, 
conform c rora omoforul ar fi o distinc ie dat  de împ ra ii romani 
episcopilor Romei în sec. al V-lea, ce corespunde cu piesa numit  de 
catolici pallium purtat  pe umeri, cu un cap t atârnând în fa i altul în 
spate. În primele secole cre tine acest ve mânt era rezervat numai papilor, 
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care îl confereau ca pe o înalt  distinc ie episcopilor. În prezent îl poart
papii, prima ii, i anumi i episcopi. 

În Orientul ortodox omoforul era purtat de c tre to i episcopii, de 
arhierei în general, fiind considerat un semn al demnit ii episcopale. 
Biserica r s ritean  a p strat mai bine forma lui ini ial , de al pus dup
gât, cu ambele capete pe piept. Aici este folosit în dou  variante: omoforul 
mare – cel mai vechi, i omoforul mic – mai recent, mai u or de îmbr cat. 
La mijloc omoforul are brodat  sau aplicat  o iconi  în form  de medalion 
cu imaginea lui Iisus. 

Omoforul mare se îmbrac  la începutul liturghiei i este purtat pân
se cite te Apostolul, când este înlocuit cu omoforul mic, pastrat pân  la 
sfâr itul slujbei. Tot diaconul spune la îmbr carea omoforului de c tre 
arhiereu: “Pe umeri ai luat Hristoase firea noastr  cea r t cit , i în l ându-
Te ai adus-o pe ea lui Dumnezeu – Tat l “ Din text se deduce clar c
omoforul simbolizeaz  “oaia cea pierdut  pe care Mântuitorul a luat-o pe 
umerii S i ca s  o mântuiasc ”(Luca XV, 4-5). 

Simeon al Tesalonicului crede c  omoforul nu înseamn  altceva 
decât firea omeneasc  pe care El a luat-o prin întrupare i a mântuit-o. 
Acesta este motivul pentru care se i face de obicei din lân 67. Tot el ne 
informeaz  c  acest ve mânt i-l pune ierarhul la începutul liturghiei, îl 
dezbrac  atunci când sunt aduse Sf. Daruri, i-l îmbrac  din nou la 
în l area Sf. Potir – Agne . 

Iconografia scenelor ce decoreaz  omoforul vine s  înt reasc
simbolistica sa. Omoforul cel mai vechi (sfâr itul sec. al XV-lea) din 
colec ia mân stirii Putna prezint  pe patru broderii cruciforme, patru scene 
ce fac parte din ciclul cristologic. Prima compozi ie înf i eaz  “Buna 
Vestire”, în centrul crucii, iar în bra ele crucii sunt reprezenta i proorocii 
David i Solomon, Ilie i Isaiia. A doua scen  este “R stignirea”, încadrat
de simbolurile evangheli tilor. Urmeaz  “Invierea”, iar în bra ele crucii 
apar sfin ii militari: Gheorghe, Dimitrie, Teodor Tiron, Teodor Stratilat. 
Ultima cruce are în centru “În l area” Înconjurat  în bra ele crucii de Sf. 
Ierarhi Vasile, Nicolae, Ioan Hrisostomul i Grigore68. Omoforul din sec. al 
XVII-lea, expus tot în muzeul Putnei are mai multe scene din via a lui Iisus 
i a Mariei printre care “Botezul”, “Schimbarea la Fa ”, “Coborârea la 

Iad”, “Na terea”, “Întâmpinarea Domnului”. În plus aici apar cusute i 
reprezent rile “Maria orant ”, “Iisus Pantocrator”, “Maria cu cei 12 
apostoli”69. Mai este folsit la hirotonie i în general atunci când arhiereul îl 
întruchipeaz  pe Hristos în timpul ritualului liturgic, iar atunci când 
ierarhul este doar slujitor al Domnului, omoforul este dezbr cat70. 
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Mantia ( , , cappa, pluviale) este de fapt o pelerin
lung , larg , f r  mâneci, de culoare ro u închis. Decorat  pe margini cu 
benzi numite f ii sau râuri. Este încheiat  la gât i jos în fa , i are 
brodat  câte o t bli  de o parte i de alta a încheietorilor. 

Exist  mai multe ipoteze legate de originea acestei piese. Potrivit 
uneia dintre aceste ipoteze sorgintea mantiei ar fi mantaua militar  persan
care a fost preluat  ca pies  vestimentar  de ceremonie pentru împ ra ii 
bizantini, care, mai târziu au înmânat-o patriarhilor ca semn distinctiv fa
de ceilal i arhierei71. 

Simeon al Tesalonicului spune c  la începutul sec. al XV-lea, chiar 
basileul trimitea celui ales patriarh, mantia i engolpionul72. În Apus se 
crede c  mantia arhiereasc  n-ar fi altceva decât mantia purtat  de filosofi, 
care a fost preluat  de primii cre tini. O alt  p rere ce are credit în 
Occident este aceea c  mantia ar fi cappa magna purtat  în antichitate de 
apuseni, denumire pe care biserica Romano-Catolic  a p strat-o. 

Cealalt  denumire, pluviale este determinat  de faptul c  era purtat
pe vreme ploioas . Mult mai probabil  este derivarea mantiei din mantaua 
c lug reasc , pa care ierarhii au preluat-o pentru simplul motiv c  ei acced 
pe treptele ierarhiei din cinul monahal. 

Pân  în sec al XV- lea mantia era o hain  uzual , abia mai târziu a 
devenit ve mânt liturgic. E îmbr cat  numai la slujbele pentru care 
arhiereul nu poart  stiharul i sacosul (Vecernie, Litie, maslu). 

Exege ii cultului r s ritean afirm  c  mantia simbolizeaz
îmbr c mintea îngereasc 73, i “darul lui Dumnezeu cel purt tor de grij i 
acoperitor, pentru c  cuprinde ca i acoper mântul, benzile decorative, 
râurile sunt diferitele pilde i înv turi ce irump permanent din cel Dou
Legi, cea veche i cea nou . Cele dou  t bli e de sus ce împodobesc mantia 
trimit la tablele Legii Vechi, iar cel de jos legate cu aur reprezint  cele 
dou  Testamente ale Scripturii, unite prin Hristos74. 

NOTE

1. E. Brani te, Liturgica General , Bucure ti, 1984. 
2. Adin Nanu, Art , Stil, Costum, Bucure ti, 1976. 
3. Ana Maria Muzicescu, Broderia medieval  româneasc , 

Bucure ti, 1969 
4. A. Nanu, op cit., p.6. 
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5. Titlul scotea în eviden  calitatea domnilor Moldovei de efi ai 
unui stat independent. 

6. Octavian Bounegru, Introducere în epigrafia latin , Ia i, 1996, 
p.94. 

7. Numeroase tablouri votive, înc rcate cu toate însemnele 
autorit ii apar pe broderiile religioase d ruite de domni i de membri ai 
familiilor acestora. 

8. În sec. al XX-lea fr mântata Europ  a fost centrul de iradiere 
pentru mod i evolu ie a costumului. 

9. Împ ratul Caracalla a generalizat-o i în rândurile armatei, cf. 
Dic ionarului civiliza iei romane, Bucure ti, 1982, p.231. 

10. J. Lassus a publicat rezultatele i concluziile campaniilor de 
s p turi de la Yakto – Antiohia în Une villa de plaisance a Yakto,
Princeton University, 1948, p. 95-107; Luis Brehier, Civiliza ia bizantin ,
1994, p. 40. 

11. Sf. Grigore de Nazianz a l sat mo tenire unui diacon camasus-
ul s u – apud L. Brehier, op. cit., p. 40. 

12. F.Cabrol, H.Leclerq i H.I.Marrou, Dictionnaire d’Archeologie 
chretienne et de Liturgie, Paris, 1903. 

13. Pr. V. Gregorian, Ve mintele liturgice în Biserica Ortodox , 
Craiova, 1941; Tano Papas, Liturgische Gewander, în Reallexicon zur 
bizantinischer Kunst, Stuttgart.

14. Felonul acesta nu era un ve mânt liturgic, ci o pelerin  uzual
ce f cea parte din îmbr c mintea obi nuit . 

15. Eusebiu al Cezareei, Istoria Bisericeasc , X. 4., vol 13 din 
P rin i i Scriitori Biserice ti. 

16. E. Brani te, op. cit., p. 513. 
17. Ist. Bis., VII, 21 (trad. rom. De Iosif Gheorghian, Bucure ti, 

1897, p. 334. 
18. Ist. Bis., II. 
19. Nicodim Mila , Canoanele Bisericii Ortodoxe, Arad, 1936. 
20. 27 Matei X.10; Marcu VI. 9; Luca XXII. 36. 
21. De pretiis rerum venalium. 
22. Irma remošnik, Die einleimliche Tracht Noricums 

Pannoniens, în Latomus. Revue d’Etudes Latines, XXIII, 1964, 4, p. 762. 
23. E. Brani te, op. cit., p. 28.
24. Vezi Vechiul Testament, Ie irile XXXIX 27 i Leviticul VIII. 

13 
25. Isaia LXI, 10. 
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26. E. Brani te, op. cit., p. 28. 
27. H. Leclerq Vestements Liturgiques, în D.A.C.L.XV, 2-1953.
28. A. Dobjanschi, Broderia veche româneasc , Bucue ti, 1985, p. 

57. 
29. În viziunea lui Isaia IV, 3. V.T. acesta este imnul serafimilor 

care era brodat în Evul Mediu pe orare, în special la greci. Aceast  formul
a fost ad ugat  la liturghierul românesc în ultimele edi ii, începând cu anul 
1956. E. Brani te Observa iuni i propuneri pentru o nou  edi ie a 
liturghierului românesc, în B.O.R, 1945-1946, p. 44-46.

30. I. Bona, Rerum liturgicum libri duo, vol. I, cart. I, cap 24; 
Canoanele Bisericii Ortodoxe – trad. de Uro  Kovincici i N. Popovici, 
Arad, 1930-1936.

31. Tâlcuire la Canonul 23 al sinodului de la Loadiceea în 
Pidalion. 

32. Canoanele Bisericii Ortodoxe, trad. de Uro  Kovincici i N. 
Popovici, Arad, 1930-1936. 

33. G. Picottini, Die Römersteisamlung des Landesmuseum für 
Kärnten, Klagenfurt, 1996, p. 66, Fig. 30.

34. E. Brani te, op. cit., p.519. 
35. G. Milet, Broderies religieuses de style bizantin, Paris, 1947, 

p. 2-6; A.M. Muzicescu, op. cit., p. 28; Cultura bizantin  în România, p. 
123-124. 

36. A. Dobjanschi, op. cit., p. 46.
37. E. Brani te, op. cit., p. 519.
38. J. Montigny, Dictionaire des antiquites chretiennes, p. 783.
39. P.G. t. XCVIII col. 400 C i 417 D.
40. E. Brani te, op. cit., p. 520.
41. P. Vintilescu, Contribu ii la revizuirea Liturghierului român,

p.73.
42. Formulele ce se rostesc la îmbr care sunt redate cf. edi iilor 

Liturghierului român dup  1956.
43. Simeon al Tesalonicului Despre Sf. Liturghie trad. rom. P. 91 

i 256.
44. Ibidem, p. 92. 
45. A. M. Muzicescu, op. cit., p. 13. 
46. Cultura bizantin  în România, p.125. 
47. Ibidem. 
48. Simeon al Tesalonicului Despre Sf. Hirotonii, cap 81 i 

Explicare despre sfânta Biseric , 39 (trad. rom. p. 139 i 256) 
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49. Gherman al Constantinopolului, op. cit., 39. 
50. S. Salaville, Les litugies orientale, Paris, 1942. 
51. E. Brani te, op. cit., p. 522. 
52. Isaia XI, 5, V.T. 
53. Gherman al Constantinopolului, op. cit., col.393 D. 
54. Simeon al Tesalonicului, op. cit., 48 p. 91. 
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56. De oficiis Constantinopolitanis, cap.IX P.G.t.CLVII col. 81 
57. Tâlcuire mistic , P.G. t. XCVIII col. 393 D. 
58. Dionisie Pseudo – areopagitul, Ierarhia cereasc , Ierarhia 

bisericeasc , trad. de Cicerone Iord chescu, 1932, p. 14. 
59. Mihai Cazacu, Bizan ul, Timi oara, 1995, p. 126. 
60. Ibidem. 
61. Dionisie Pseudo-Areopagitul, op. cit.
62. Simeon al Tesalonicului, op. cit., p. 90. 
63. Nicolae Iorga citeaz  în Istoria Bisericii Române, ed a II-a, p. 

83, un Sbornic tip rit de mitropolitul Gherasim al Moldovei, la Ia i în 
1723, în care este pomenit împ ratul bizantin Ioan al VI-lea Paleologul 
care ar fi acordat lui Iosif Mu at, primul mitropolit al Moldovei, o mitr , i 
cel dintâi sacos; apud E. Brani te, op. cit., p. 527. 

64. Ibidem. 
65. Ana Dobjanschi, Victor Simion, Arta în epoca lui Vasile Lupu, 

foto 73-74. 
66. Gherman al Constantinopolului, op. cit., col. 396 A.; G. 

R canu Liturgica; V. Mitrofanovici, Liturgica Bisericii Ortodoxe, 1929, 
p. 279-280. 

67. Simeon al Tesalonicului, op. cit., p. 91,150, 257. 
68. A. M. Muzicescu, op. cit., p. 35. 
69. A. Dobjanschi, op.cit., p.51. 
70. Arhieraticon.
71. E. Brani te, op. cit., p. 530. 
72. Despre sfintele hirotonii, p. 157 i V. Mitrofanovici, op. cit., p. 

280.
73. Gherman, op cit. 
74. Simeon, Explicare despre Sf. Scriptur , p. 256.
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Func ii i semnifica ii ale portului popular1

Maria BOC E 

Unghiul de studiere a portului popular a devenit tot mai larg, în 
ultimele decenii, concluzia fireasc  constând în recunoa terea originalit ii 
gândirii tradi ionale, a ra ionalit ii sale proprii, a limbajului s u. Având în 
vedere caracterul complex al portului popular, ca o manifestare sincretic  a 
mai multor domenii ale artei – se poate i trebuie ca acesta s  fie cercetat 
pe cele trei nivele distincte ale activit ii umane: nivelul tehnic (material), 
nivelul func ional i cel semnificativ2, concepute nu ca diferen ieri 
graduale, ierarhizante, ci ca stadii ale creativit ii, care coexist i se 
înl n uiesc strâns. 

Despre portul popular s-a scris mult, pe zone, structuri, tipuri, uneori 
pe func ii. Modul clasic de abordare i descriptivismul frustreaz  de 
adev rata în elegere a lui, ca gen artistic, popular, dar în primul rând ca 
semnificant al unui mod de a gândi i al unui mod de via  anume. De 
aceea portul popular nu trebuie privit doar ca ve mânt cu rosturi 
func ionale sau ca o modalitate de împodobire cu finalitate estetic , ci ca 
un mijloc complex de comunicare3. 

Lucian Blaga sublinia c  prin costum, dar i prin semnele, motivele 
caracteristice ornament rii lui "pe care arta popular  de pretutindeni ne-o 
a terne ca un dar la picioare se poate proceda la un fel de grafologie 
colectiv , în stare s  ne releveze aspecte din cele mai ascunse ale duhului 
unei popula ii"4. 

În acest context, portul popular trebuie privit ca un limbaj foarte 
larg, extins în spa iu i timp, susceptibil de a fi în eles de to i membrii 
colectivit ii rurale dintr-un cadru dat, relevându-se c  "simbolismul 
vestimentar solidarizeaz  persoana uman , pe de o parte cu cosmosul i pe 
de alta, cu comunitatea din care face ea parte" 5. 

                                                          
1 Prezentul studiu a fost realizat cu sprijinul Ministerului Cercet rii i al 

Tehnologiei, Bucure ti, în anul 1997, fapt pentru care îi adres m gratitudinea 
noastr . 

2 Francastel Pierre, Realitatea figurativ , Bucure ti, 1972; Idem, Esthetique et 
ethnologie, în vol. Ethnologie générale, Paris, 1968, p. 1714. 

3 T nase Alexandru, Introducere în filosofia culturii, Bucure ti, 1968, p. 325. 
4 Blaga Lucian Trilogia culturii, Bucure ti, 1970, p. 204. 
5 Eliade Mircea, Traité d’histoire des religions, Paris, editure Payot, 1964. 
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Simbolismul vestimentar a avut r d cini foarte îndep rtate, dac  ne 
gândim, spre exemplu, la semnifica ia str veche a statuetelor feminine 
descoperite în cimitirul neolitic cu urne de incinerare de la Cârna – Dolj. 
Semnele incizate pe trupul statuetelor vor fi fost ve minte schi ate sau 
simple semne decorative ori vor fi încifrat coduri legate de fertilitate i de 
fecunditate? Ori care interpretare li s-ar acorda e cert c  aceste "semne" vor 
fi fost cele mai vechi m rturii ale "grafologiei" decorului vestimentar, atât 
de important pân  azi, în sistemul paralingvistic de comunicare între 
locuitorii acelea i arii culturale. 

Exemplele arheologice de "grafologie" structural  sau decorativ
sunt numeroase i pe statuetele cu cap mobil, descoperite în Bihor, 
provenind din epoca bronzului (la Tarcea, Der ida – Bihor)6. 

S p turile din sta iunea cucutenian  de la Dume ti, Vaslui – 
cercetat  de arheologul Ruxandra Maxim Alaiba7, din Ia i, au scos la 
lumin  o serie de statuete pe care apar schi ate semne (piese vestimentare?) 
rituale, care prin forma lor, prin decorul incizat, sau prin însu i locul de 
amplasare, au conota ii simbolice deosebite. 

Apar astfel femei-statuete cu incizii pe trupul de lut, care par 
ve minte, salbe, centuri etc. 

Statuetele masculine, modelate într-o pozi ie dinamic  de dans ritual, 
au doar centura pe coapse i un brâu diagonal , peste piept i spate, 
schi ate prin incizie pe lutul modelat. 

Aser iunea arheologului citat se potrive te cu deduc ia multor altor 
istorici i arheologi, care, coroborat  cu datele etnologilor dezv luie o 
continuitate a semnifica iilor "semnului" i ale pieselor din neolitic pân
azi. 

"Pentru primitivi – spune R. Maxim Alaiba – cel ce dansa realiza o 
anumit  munc , danseaz  cu un anumit scop, timp în care purta un costum 
sau elemente de îmbr c minte cu caracter ritual. Astfel se explic  prezen a 
centurii marcat  pe olduri i a diagonalei în cazul figurinelor masculine de 
la Dume ti i diferen ierile men ionate deja în felul în care sunt realizate i 
purtate, nuan e ce dezv luie existen a în interiorul acestora a unor 
distinc ii. Totodat , în aceste momente femeile poart  pandantive de 

                                                          
6 Ordentlich Ivan, A ez rile de la Otomani în lumina ultimelor s p turi, în rev. 

Dacia, N.S., VII, 1965. 
7 Ruxandra Maxim Alaiba, Plastica cucutenian  de la Dume ti, în studiul Locuin a 

nr. 1 din faza Cucuteni, A3 de la Dume ti /Vaslui/, în Acta Moldaviae 
Meridionalis, Vaslui, V-VI, 1983-1984, p. 99-148. 
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diferite forme cu semnifica ii necunoscute nou , dar legate de via a 
spiritual  a comunit ii" 8. 

Arheologul Ruxandra Maxim Alaiba subliniaz  mai departe acest 
raport de continuitate între semnifica iile arhaice, neolitice, ale elementelor 
de costum sau de podoab i cele atribuite azi acestor piese de port 
popular: " i azi se mai cunosc semnifica iile unor elemente de podoab  de 
pe costumele populare. Între acestea amintim pe cele din jurul gâtului între 
care cea cunoscut  este "l ti arul" sau de pe fa a c m ilor femeie ti i care 
cu siguran  au i ele r d cini adânci în datinile i obiceiurile locului" 9. 

Exemplele sunt inepuizabile, dac  vom face mereu apel, noi, 
etnologii, la descoperirile arheologilor, iar ace tia la relevan a conota iilor 
elementelor de port popular în obiceiurile, riturile, cutumele satului 
tradi ional. 

Prin structur , form , componente, decor i cromatic  – portul 
popular comunic  mesaje ale diverselor categorii de emi tori – creatori, 
care se adreseaz  unor "receptori", adic  unor vorbitori ai aceluia i limbaj 
al semnelor i al sensurilor, în cadrul acelea i colectivit i. Creatorii 
populari, respectiv purt torii costumului î i transmit mesajul codificat, prin 
mijloace variate. În aceea i epoc  to i receptorii, indiferent de grupele de 
vârst , în eleg, primesc i r spund prin acelea i mijloace sau prin forme de 
comportament comune i necesare de la caz la caz, dup  natura codului 
recep ionat. 

Cu timpul îns , sensul codului respectiv este uitat, în eles par ial, ori 
deloc. Genera ia noastr , azi, nu mai poate recepta i descifra mesajele 
costumului, alt dat  percepute cu u urin . 

Descifrarea semnelor în cadrul portului popular este o sarcin  care 
trebuie împlinit  riguros tiin ific. 

Structura, forma, piesele, decorul, cromatica comunic  un întreg 
univers spiritual, propriu p str torilor vechilor cutume. 

Genera ia vârstnicilor recepteaz  total orice mesaj de acest fel, 
descifrând, decodând cu promptitudine i r spunzând prin acela i sistem 
paralingvistic ori prin gest sau comportament la cele ce li se comunic . 
Tinerii îns  încearc  s  în eleag  ce li se comunic , dar interpreteaz
uneori fals sau potrivit cu nivelul cultural propriu lor. O femeie vârstnic
din satul mo esc Sohodol ne relata c  fetele î i pun brâul prima oar

                                                          
8 Ibidem, p. 112. 
9 Ibidem; vezi i Georgeta Stoica, Paul Petrescu, Maria Boc e, Dic ionar de art

popular , Bucure ti, 1985, p. 203. 
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"atunci când schimb  c m oiul de copil  cu catrin ele" – legând acest 
moment de pragul ini iatic al trecerii spre vârsta pubert ii i a fecioriei 
simbolizat de piesele de port. O tân ra a legat semnifica ia brâului doar de 
factorul estetic: "a a e portul", "a a e moda", "o fat  e mai f loas  cu brâul 
ro u" 10 etc. 

În stadiul actual al cercet rii ne vom referi doar la muta iile 
survenite în cadrul portului popular i la analiza semnifica iilor de 
odinioar  ale acestuia, schimbate ori neîn elese azi, când diferen ierile 
dintre mediile rurale i cele urbane tind s  se tearg  cel mai mult. 

Studiile asupra costumul tradi ional, atât de variat din Transilvania 
(arie care intr  în obiectivul cercet rii noastre), dar încadrându-se în linia 
costumului unitar românesc – au fost numeroase i de un incontestabil 
prestigiu tiin ific. Ele au analizat aceast  categorie a artei populare 
privitor la material, form , tip. Pe de alt  parte, cercet torii absorbi i de 
seduc ia estetic  a costumului i-au propus cel mai adesea ca obiectiv 
principal descrierea pieselor de port i descompunerea sau recompunerea 
acestui obiect artistic, a a cum se prezint  el ochilor no tri11 ori urm rit 
diacronic, ca "lucru în sine". 

Costumul popular r spunde unor necesit i practice (de a proteja, de 
a înve mânta), dar i unora culturale, în m sura în care asociat necesit ilor 
de demarcare etnic , zonal , comunitar , religioas , ocupa ional , de 
vârst , de statut social i de acela economic, de stare ritual  sau 
ceremonial 12. Portul popular trebuie privit în acest context ca un limbaj 
foarte larg, extins în spa iu i timp, susceptibil de a fi în eles de to i 
membrii colectivit ii dintr-o arie anume. Ace tia confer  pieselor de port 
mesaje care li se încorporeaz i se perpetueaz  împreun . În afara 
scopului lor imediat, aceste obiecte sunt martor ale unor forme de via , ale 
unei culturi i stadii de civiliza ie, p strând imprimate în afara proiectelor 
con tiente care le-au suscitat, gesturile i gândurile oamenilor care le-au 
folosit. 

Obiectivul cercet rii noastre l-a constituit portul popular din zonele 
Bihorului (Valea Cri ului Negru, Valea Cri ului Repede, Valea Barc ului), 
                                                          
10 Boc e Maria, Muta]ii contemporane privind func iile i semnifica iile portului 

popular transilv nean, în Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei, Cluj-
Napoca, 1978, p. 261-277. 

11 Ibidem; vezi i Bagatyrev Piotr, The functions of folk costume in Moravian, 
Slovakia, Paris, 1971. 

12 Marian Simion Florea, Nunta la români, Bucure ti, 1995, p. 17-18; vezi i 
Bagatyrev Piotr, op. cit.; vezi i Maria Boc e, op. cit.
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zonele Moc nimii Mun ilor Apuseni (Moc nimea Gil ului, Moc nimea 
H jdatelor, Moc nimea Arie ului) i zonele Banatului – prezentat ca 
structur , forme, croi, tehnici de confec ionare i decorative, demarc ri de 
vârst i de statut ceremonial, dup  motive, cromatic , cu analizarea 
influen elor i inter-etnicitatea româno – maghiaro – german . De 
asemenea, a fost cercetat portul din subzonele Clujului (Dealurile Clujului, 
Valea Some ului) i subzonele S la ului i ale rii Oa ului. 

În prezentul studiu ne vom referi, în consecin , la sesizarea unor 
aspecte din codul comunicativ, mai pu in evidente celor din afara 
comunit ilor rurale din aceste zone, dar care func ioneaz  în cadrul 
acestora în baza unor reguli prestabilite, cunoscute i respectate cu stricte e 
de to i membrii lor. 

G TEALA CAPULUI. Odinioar , în toate satele din Banat, Bihor, 
S laj, Oa  etc. li se acordau semnifica ii deosebite piept n turii i g telii 
capului, acestea constituind un indiciu al vârstei i al st rii civile, al unui 
proces ritual, al apartenen ei etnice sau de grup etc. 

Piept n tura "copil reasc ", atât a fetelor, cât i a b ie ilor era o 
marc  de vârst . Un obicei i o semnifica ie de demarcare a vârstelor dup
piept n tur  sau dup  broboada fetelor, general r spândit  în codurile de 
comunicare ale zonelor carpatine, identice cu cele descrise de Simion 
Florea Marian, precum i din alte regiuni. Ilustrul folclorist al celuilalt veac 
releva: "atât în Bucovina, cât i în celelalte ri locuite de români este 
datina ca, copilele i copilandrele s  umble altmintrelea îmbr cate i mai 
ales îmbrobodite de cum umbl  fetele mari. A a, în unele sate din 
Bucovina copilele umbl  vara mai mult cu capul gol, iar iarna îmbrobodite 
cu ni te tulp na e. În alte sate îns , bun oara în Mahala, inutul 
Cern u iului, poart  mâne- tergure ( tergare). Acest port îl întrebuin eaz
ele pân  la 15-16 ani, adic  pân  ce ies la joc. Dac  este o sor  mai mare 
înaintea celei ie ite la joc, care înc  e fat  apoi, cea mai mic  înc  mai 
poart tergarul înc  câ iva ani, tot ca în copil rie, numindu-se codeanc
pentru c  poart  p rul în coad  simpl i tergarul simplu legat. M ritându-
se cea dinaintea ei sau fiind numai unic  la p rin i, apoi dup  16-17 ani î i 
schimb  portul capului, purtând p rul capului împletit în gâ , altfel nu ca 
i codencele, ba la hramuri i s rb tori mari umblând numai în gâ e pe 

vârful capului, care gâ e le înfrumuse eaz  cu p uni i cu felurite flori de 
târg"13 (sublinierile ne apar in). Am redat acest citat care relev  conform 

                                                          
13 Marian, op. cit.
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cercet rilor primului etnolog român, Simion Florea Marian, unitatea 
cultural  a românilor i în acest domeniu al piept n turii i g telii capului. 

Piept n tura "copil reasc " în Mun ii Apuseni era cu o tunsur
rotund , pe frunte atât la fete, cât i la b ie i. Codanele purtau "cozi" sau 
"chici", câte dou  în Bihor, coborând pe spate, iar pe Valea Arie ului câte 
patru, dou  pornind de la tâmple i unindu-se cu alte dou  la ceaf . 
Copilele din zonele Moc nimii Mun ilor Apuseni erau piept nate cu "cioc" 
sau cu " op", un mo  de p r legat deasupra frun ii. 

Piept n tura feteasc  în Bihor era cu dou  plete coborâte pe spate i 
împodobite cu 3-4 rânduri de "prime". În Moc nimea Mun ilor Apuseni se 
purta o singur  coad , pe spate, împodobit  cu panglici ro ii-albastre, care 
în zilele de s rb toare se legau lungi "pân  la c lcâiul cizmei". Pe cre tet, 
în zilele de s rb toare, purtau "parta de m rgele" i "muruna", împodobite 
cu panglici i nelipsitele scoici (Cyprea moneta), legate prin semnifica ia 
lor de vârsta fecioriei, ca simboluri benefice i aduc toare de fertilitate. 

În Banat fecioarele purtau p rul împletit i legat cunun  pe cap, 
împodobit ce "ruji e de cipc " i "bumbu te" (ace de p r filigranate, din 
argint, cu pietre semipre ioase în montur ). Nelipsite erau panglicile 
colorate, atârnând pe spate ori legate funde, la urechi etc. 

Piept n tura i elementele de podoab  semnificau nu numai 
demarcarea de vârst , ci mai ales schimb rile esen iale, biofiziologice i 
sociale, ale femeii. Desp r irea de copil rie i "ie irea în lume", marcate de 
piept n tura i g teala capului însemnau un prim act al ritului ini iatic. 

Podoabele de cap ale fetelor implicau i rosturi mai ascunse. 
Informa iile din satele bihorene (Burda, Saca, Ferice, Br det14) sau cele din 
Banat (de la Obreja, Ciuta etc.15), cele din S laj (de la Pria, Mese anii de 
Sus, Cizer etc.16) ori cele din Moc nimea H datelor (la Mice ti, Vâlcele, 
Iara17) subliniau c  panglicile purtate de fete la primul intrat în joc aveau i 
alte conota ii. Ele erau p strate pentru a fi împodobit steagul de nunt , 
invocându-se astfel puritatea moral , cinstea, s n tatea noii familii. 

Vârsta era marcat i pe baza criteriului cromatic, fetele purtând 
basmale înflorate, albe, ro ii, galbene, iar nevestele, n fr mi în culori 
închise (maro, gri sau negre). 

                                                          
14 Inf. Toma Marina, n. 1907, Pietroasa, jud. Bihor. 
15 Inf. L p du  Leti ia, C v ran, jud. Timi . 
16 Inf. Negrean Maria, Bucium, jud. S laj. 
17 Inf. C lug r Anica, n. 1922, Mice ti, com. Tureni, jud. Cluj; C lug ru Ana, n. 

1912, Surduc – Iara, jud. Cluj. 
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În Banat fetele purtau în zile de s rb tori "tulbenturi" esute i cusute 
cu m tase i fir metalic, auriu sau argintiu, "conciuri cu bani" (bonete cu 
monede aplicate). În zilele de lucru, iarna, purtau basmale simple, albe. 

C s toria, nunta însemna un prag important în cadrul vârstelor 
omului, între riturile de trecere, folosindu-se numeroase coduri 
vestimentare care s  comunice întregii colectivit i rurale schimbarea 
statutului social, trecerea de la coduri premaritale la cele liminare, maritale, 
în drumul "de o zi" al cununiei, al trecerii spre o alt  form  existen ial . 

G teala capului pentru mirese avea semnifica ii deosebite. Conform 
ritualului tradi ional, mireselor din Bihor li se despletea p rul, l sându-l 
liber pe spate sau era adunat în dou  plete. Pe frunte li se punea "zg rdu a 
de frunte" sau "barta de m rgele", asociat  de unii cercet tori ideea 
"m tilor de cap"18, acordându-i-se ca urmare sensul magic de invocare a 
fatidicului i de îndep rtare a for elor malefice. Pe deasupra acestei piese 
se punea cununa de flori naturale, de câmp, montate pe un cerc din nuiele 
de salcie. Dup  al doilea r zboi mondial g teala capului se modernizeaz , 
se urbanizeaz . Cununa din flori naturale este înlocuit  de alta cu flori 
artificiale policrome i cu "cot tori" (oglinjoare) montate pe un e afodaj 
înalt confec ionat întotdeauna din nuia verde de salcie, împodobit  cu 
frunze de folofiu (plant  ve nic verde) ca o invocare prin similitudine 
(conform legii magiei – similia similibus curantur) a vitalit ii, a 
fecundit ii i a eternei perpetu ri a genera iilor prin "semnul cununii". 

În Oa , la C mârzana, Certeze, Moi eni etc. piept n tura i g teala 
capului la mirese dura câte 8-10 ore. B trâne pricepute împleteau p rul 
într-o adev rat  re ea care atârna pe spate, apoi se punea cununa sau 
"conciul" înalt, licat din m rgele colorate, oglinzi i "tremurici" (sârm
spiralat , argintie)19. 

i azi se mai împlete te aceast  parur  de p r, încununat  "cu bort " 
sau "conciul de m rgele", care d  mireselor un aer fastuos, monumental, 
f r  s  mai cunoasc  îns  codul i semnifica iile lor (poate istorice?) în 
afara m rcilor ceremoniale i estetice. 

În satele bihorene (Ro ia, Meziad, Chi c u, Sudrigiu etc.) 
informatoarele ne-au semnalat i alte semnifica ii ale cununii miresei "în 
cas  e bine s  p strezi toat  via a cununa c  aduce noroc i pier bolile din 
cas "20. 

                                                          
18 Vulc nescu, Romulus, M tile populare, Bucure ti, 1970. 
19 Inf. L dariu Ana, n. 1924, Obreja, jud. Cara -Severin. 
20 Idem. 
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Pentru stimularea prin analogie a norocului "fetele împrumut  la 
c s torie cununa unei neveste care are copii mul i i s n to i" 21. 

În terapeutica magic  local  din Bihor se folosea "apa de pe 
cot toare" (de pe oglind ) din cununa miresei pentru sp larea ochilor 
bolnavi "ca s  se limpezeasc i s  fie aprigi, ca lumina din oglind "22. 

Un sens psiho-terapeutic se acorda florilor din cunun . Fetele care 
doreau s  se m rite le puneau sub perin  ca s  aib  noroc i "s  fie ferite de 
deochi"23. 

Similitudini ale acestor credin e am descoperit pe versantul vestic al 
Mun ilor Apuseni, în zona Albei, în Mun ii Metaliferi, iar studiile de 
specialitate le relev  pe o arie mai larg , în Moravia, Bulgaria, Ucraina 24. 

O pies  cu profunde conota ii în cadrul ritualului nup ial îl avea 
" tergarul alb" (în Bihor), " laierul" (în Banat), "hobotul" (în Moc nimea 
H datelor), "bal ul" (în S laj, pe Some , pe Valea Arie ului). Oricum s-ar 
fi numit, obiceiul de a pune pe capul miresei pânz tura alb  s-a perpetuat 
în ceea ce numim ast zi "v lul miresei", acordându-i unicul sens, acela al 
marc rii purit ii, castit ii miresei i a actului cununiei în sine. Dar 
semnifica ia acestuia este mult mai adânc , cu r d cini în credin ele biblice 
i chiar mai îndep rtate, în cutumele legate de na tere, nunt i moarte la 

popoarele Asiei Mici i Egiptului sau la cele mediteraneene. 
Adesea, informa iile le g sim în documente ori în memoria satelor, 

alteori, în mod nea teptat le descoperim în versurile unor produc ii 
folclorice locale. Iat  o colind  de la 1895, din Ciubanca, pe Some , care 
ne nareaz : 

"… Dumnezeu le-a auzit 
De mâncat le-o d ruit, 
Din coroana fetelor 
Din pana feciorilor 
Din bal ul nevestelor." 25 (subl. n.) 

                                                          
21 Inf. Boc e Florica, n. 1913, Sudrigiu, jud. Bihor. 
22 Inf. Mistra Saveta, n. 1901, Hon i or, jud. Arad. 
23 Bogatyrev, op. cit.
24 Ibidem.
25 Vezi colinda nr. 93, în caietul nr. 28, 1927, Arhiva Muzeului Etnografic al 

Transilvaniei, Cluj Napoca. R spuns la chestionarul „Obiceiurilor“ scris de 
preotul Grigoriu Cr ciuna , din Buru, jud. Cluj. 
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Aceste versuri apar scrise într-unul din r spunsurile la chestionarele 
lui Romulus Vuia i se afl  în Arhiva Muzeului Etnografic al Transilvaniei 
din Cluj Napoca. 

La subsolul caietului-manuscris, informatorul adaug : "bal  = 
n fram  alb  cu care dup  cununie, imediat se îmbrobode te mireasa. Din 
1914 încoace nu se mai ine acest obicei". Dar iat  o fermec toare relatare 
scris  de aceal i informator, Grigoriu Cr ciuna , datat  la 1927 i fiind 
inedit : "Între obiceiurile nepomenite în chestionar aflu de lips  a aminti 
ceremonialul cu îmb l itul miresii: 

Dup  ce preotul a sfâr it taina cununiei, nunta ii juni afl tori în 
biseric  se în ir  în cerc în jurul mirelui i a miresii, între ei e i junele 
stegar în mân  cu steagul nun ii, când cercul e format complet, imediat 
stegarul pred  steagul din mâna lui în mâna vecinu-so june gr ind: „Noroc 
bun!“ Acest vecin îl pred  la al treilea, urm torul vecin tot rostind 
cuvintele „Noroc bun!“ i a a urmeaz  mai departe la to i junii, când 
ajunge la junii cei dinapoia miresii, atunci unul pe dinapoia miresii arunc
bal ul pe capu’ miresii, dar mireasa câci (îndat  ce, n.n.) îl simte pe cap 
momentan cu mâna dreapt  îl arunc  de pe cap, de cade pe spatele ei în jos. 

Nota bene: bal ul e o n fram  mare, alb  de jolj cump rat de n n a 
miresii, din b trâni se f cea de pânz . 

Urmeaz  a doua perindare (trecere, n.n.) a steagului i a cuvintelor 
„noroc bun!“ i a doua aruncare a bal ului pe capul miresii, dar i a doua 
oar  îl arunc  mireasa de pe capu-i. În fine, vine a treia perindare a 
steagului, a cuvintelor noroc bun i a treia aruncare a bal ului pe capul 
miresii e mai for at i atunci cedeaz  for ei, dar plânge de-i joac  sânul de 
plâns. N na a o îmbrobode te pe mireas  cu acest bal  astfel de numa ochii 
i se v d. Convoiul nup ial iese afar , l utarii cu arcurile dumic
(m run esc, n.n.) joc aspru, m runt, de s rit, junii strig  în cor de trei ori 
„vivat!“ într-un ton puternic, cât le iese din gur , de parc  ridic  satul în 
slav , unii pu c  în v zduh, starostele înapoia tuturora scoate olu u de dup
curea i închin  cu el la f tu (sfatul, cantorul, n.n.) care înapoi închide 
biserica. Aflu de lips  a aminti c  în Ciubanca (zona Some ului n.n.) cam 
de la 1905 încoace n-a practicat acest obicei precum am în eles, vezi 
doamne bal ul, fiind f cut din mai mul i metrii de jolj – costa mult. În 
comuna vecin , Ceaca a inut acest obicei pân  în 1914. Cumc  îl mai in i 
acum acest obicei nu pot ti deoarece eu în 1922 m-am str mutat din 
Ciubanca din jude ul Some , în parohia Buru, în jude ul Turda“26. 

                                                          
26 Ibidem.
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Descifr m din acest document scris atât de real i de savuros c
"bal ul" era o pânz  lung  de in, esut  în cas , sau cump rat , de jolj, care, 
la sfâr itul celuilalt veac, când îl va fi v zut informatorul – era foarte 
scump, fiind produs industrial. Pre ul de cost – crede informatorul – va fi 
fost cauza renun rii la acest obicei. Personal, cred c  dispari ia acestei 
piese din ritualul nup ial i înlocuirea cu alt  pies  ( tergar, n fram  alb , 
voal etc.) nu costa mai pu in, în schimb s-a pierdut conota ia arhaic  a 
acestei piese, obligatorie i lucrat  în cas . 

În ritualul tradi ional nup ial "bal ul" reprezenta "puntea" de trecere 
spre alt  form  existen ial , simbolizând la fel ca scutecul alb care-l trecea 
din "alt  lume", în cea terestr  din pânz  pentru noul n scut, sau ca pânza 
alb  a mortului, "puntea" din riturile funerare27, care-l ducea spre "lumea 
de dincolo". "Bal ul" i înf urarea for at  a miresei "de numai ochii i se 
v d", dup  o tripl  încercare reprezint  înl turarea identit ii ei anterioare 
i trecerea dramatic  în alt  existen , social i familial . Mireasa plânge, 

sufer , c ci doar prin sacrificiu i suferin  po i trece la o alt  via , la o 
alt  identitate. Tripla închinare a steagului deasupra miresei i urarea de 
noroc bun era legat  de aceea i semnifica ie a n fr milor fete ti care 
formau "flamura de nunt " sau "steagul nup ial", aceea de a aduce "binele, 
roadele, de a înl tura boalele". Obiceiul "învelitului" miresei sub steag se 
mai p stra în toate zonele Transilvaniei, dar "bal ul" a fost înlocuit cu 
"n frama" neagr  sau înflorat , destinat  nevestelor. 

Însu i strig tul de VIVAT, al junilor, muzica de joc "dumicat", 
s lt re  ca o bucurie, însemna "glorificarea actului de trecere", sublinia 
dispari ia june ii i rena terea femeii ca so ie i mam . Ceata feciorilor 
îndeplinea rolul de executant i de însufle itoare în aceast  "dispari ie" 
ritual  a fetei i în revenirea ei ca fiin  integrat  social. 

Dovada c  acest obicei a fost larg r spândit, cu acelea i rosturi i 
semnifica ii, o constituie i ampla descriere a "înhobot rii" în Bucovina, 
f cut  de Simion Florea Maria, similar  cu "îmb l atul" din Mun ii 
Apuseni: "Nuna cum au prins l utarii s  cânte ia hobotul de dup  grumazul 
miresei i-l arunc  pe dou  be i oare verzi de pom pe care le ine vornicelul 
primare în mân . Vornicelul se urc  acuma pe un scaun i jucând hobotul 
în toate p r ile, pe dinaintea miresei, cânt  (o ora ie nup ial  n.n.)… 
Sfâr ind de cântat … vornicelul voie te s  arunce hobotul pe capul miresei. 
Dru tele îns , care … stau în picioare la spatele miresei, in deasupra 

                                                          
27 Marian, op. cit., p. 380. 
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capului acesteia un talger i ap rând-o cu ni te tulpane sau n fr mi, nu las
nicidecum pe vornicel ca s-o înhobote"28. 

Dup  o întreit  încercare, înso it  cu versuri, ora ii i cântece ale 
nunta ilor, vornicul reu e te înhobotarea miresei, pl tind dru tele care o 
ap rau. Astfel, înhobotat , adic  cu mijlocul hobotului pe cre tetul capului, 
iar cu capetele l sate în jos, a a ca i fa a s -i fie acoperit , st  apoi 
mireasa pân  ce ajunge la b rbatul s u acas . i numai atunci ridic  pu in 
hobotul în sus, când nunii cei mari sau altul, cineva dintre oaspe i cinste te 
la dânsa 29. 

Ilustrul etnolog Simion Florea Marian încearc  s  explice originea 
acestei piese maritale i semnifica ia ei: 

"În alte p r i ale Transilvaniei, unde mireasa a i derea respinge pân
la de 3 ori hobotul, plângând i în cele din urm  totu i îl prime te, mai 
exist  înc i acea datin  c - i schimb  "floarea" din stânga capului în 
partea dreapt , spre semn c  din momentul acesta via a ei va fi via a unei 
mame de familie"30. 

S. Fl. Marian g se te asem n ri ale acestui obicei în Italia, Grecia, 
Albania. Vede originea acestei piese în "v lul roman" "care dup  unii e 
simbolul inocen ei i al împreun rii, dup  al ii îns  e simbolul învelitoarei 
cu care în antichitate se acoperea fa a fetelor… când nu numai în aparen , 
ci în realitate erau r pite din sânul p rin ilor i a neamurilor…"31. 

Tacit pomenea de acest obicei la romani, iar Fest scria: "Obnubit 
caput, operit unde nuptiae dicte a capitis operatione"32. 

Semnifica ii deosebite în sistemul comunicativ îl avea "înv litul 
miresei", piept natul cu "conci nevestesc". 

"Învelitul miresei" îl putea s vâr i doar o femeie vârstnic  sau una 
c reia îi tr iau ambii p rin i, ca s  nu atrag  nenorocul asupra noii familii. 
Acest moment se petrecea sub un pom roditor, în gr din  pentru a se 
realiza transferul magic al rodirii i al fertilit ii asupra noii familii. 

P rul fetei, desp r it din cre tet pân  la ceaf , cu un fus, de c tre 
mire, era împletit cu "pleteri" ad uga i ( uvi e de lân ), de la tâmple spre 
ceaf i era legat fie în dreptul tâmplelor ca dou  coarne, în Bihor, fie 
trecute sub urechi, în Moc nimea Mun ilor Apuseni sau adunat în conci, la 

                                                          
28 Ibidem, p. 387. 
29 Ibidem. 
30 Ibidem. 
31 Ibidem. 
32 Ibidem. 
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ceaf , în Banat. Cu o ceaps  triunghiular  (ca în Banat, Ha eg, P dureni) 
sau cu o bonet  simpl  alb  ori doar cu o basma mic  se învelea "cocul" 
care se acoperea apoi cu o n fram  mare, cu franjuri sau brodat  pe fondul 
negru al m tasei (al ca mirului, al glotului din care era confec ionat ) cu 
flori policrome. 

În Moc nimea Mun ilor Apuseni se punea peste conci, "v litoarea 
alb " sau tergarul care se purta în cadrul ritualului nup ial doar pân  la 
miezul nop ii, fiind o pies , analog  cu "hobotul" sau "bal ul". 

Pe Valea Some ului, dup  învelitul cu conci, al miresei i se punea 
"sovonul" sau " tergarul alb", peste n fram , a a cum se relata de Ion Pop 
Reteganu33. 

Specific  Bihorului (Valea Cri ului Negru) a fost piept n tura cu 
"cormi" sau "cu coarne" (cum era numit  local), care s-a p strat ca într-o 
enclav  numai în portul vârstnicelor din satele de pe Cri ul Pietros (afluent 
al Cri ului Negru). 

Pe Valea Arie ului, piept n tura femeilor c s torite era cu "plete", 
cosi e adunate pe lâng  urechi i legate în conci, la ceaf . Dar celelalte 
zone ale Moc nimii Mun ilor Apuseni aveau specific "conciul la ceaf ", 
alc tuit din dou  plete pornind de la tâmple. 

Aceste piet n turi diferite erau "variante" ale acelea i "piept n turi 
cu coarne", cu o semnifica ie aparte în habitudinile str vechi ale satului 
tradi ional. 

Înc  de la începutul secolului, Nicolae Iorga remarca asem narea 
acestei piept n turi din vestul rii cu cea din Bucovina, Moldova 
muntoas , ara F g ra ului etc34. Dup  aproape 60 de ani, regretatul 
etnolog Ion Chelcea sublinia asem narea "piept n turii cu coarne" din 
zonele carpatice cu aceea a popula iei slave din est i mai departe cu aceea 
a unor popula ii din Asia. 

Analizând simbolurile piept n turii cu "coarne" din practicile 
diferitelor popoare, autorul g se te analogii, descifrând leg tura lor cu 
riturile de vân toare, de fertilitate, din trecutul îndep rtat35. 

Se pare – spune autorul – c  prin piept n tur i g teala capului care 
imita coarnele animaliere – femeile încercau asocierea prin rit la ocupa iile 

                                                          
33 Ibidem, p. 485. 
34 Iorga Nicolae, Portul popular românesc, V lenii de Munte, 1912. 
35 Chlecea Ion, Piept n tura cu coarne, în vol. Studii i comunic ri. Muzeul 

Satului, Bucure ti, 1970, p. 160; vezi i Boc e – C lug ru Maria, Obiceiuri de 
nunt  la români, în Bihor, în Zilele Folclorului Bihorean, Oradea, 1968. 
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b rba ilor (vân tori sau cresc tori de animale) i înt rirea practicilor 
pozitive prin rituri, gesturi, prin g teala capului, vestimenta ie etc. 

În zonele cercetate, aceast  piept n tur  "nevesteasc " reprezint
taina sacr  a c s toriei i familia, fiind respectat  de to i membri 
colectivit ilor rurale. Peste "coarne" se punea "ceapta", broboada mic , de 
protec ie magic i igienic  a "coarnelor". Apoi se înveleau cu broboada 
mare, neagr , sau cu n frama neagr  cu broderie floral . 

Simion Florea Marian, descria "învelitul" nevestesc al miresei din 
p r ile Z randului, a a cum le-a cunoscut din informa iile pertinente la care 
a apelat, la sfâr itul secolului al XIX-lea. Descrierea lui ne îndrept e te o 
dat  mai mult aser iunea unit ii de obiceiuri, rituri i cutume în toate 
inuturile locuite de români. i scria ilustrul bucovinean: "În comitatul 

Z randului, cum tra, adic  nuna cea mare, intru cu amândoi finii s i într-o 
camer  unde nu se afl  nimeni. Aici d  ea apoi ordin mirelui ca s  desfac
cosi a miresei. Mirele voie te s  i-o desfac , s-o despleteasc , mireasa îns
îl respinge de trei ori dup  olalt i abia a patra oar  îl las  s -i 
despleteasc  cosi a. Dup  ce i-a desf cut cosi a, cum tra îi înv lui conciul 
i îi d  ceapsa i tergaru…Dup  ce au g tit-o de îmbrobodit, l utarii încep 

a cânta un fel de joc, numit în ara 
Româneasc  „hora dezgovelei“ (de la govia = mireas , n.n.), iar 

nuna cea mare, v t ji ele i celelalte neveste prinzându-se de mân i 
formând un dans la mijlocul c ruia vine tân ra nevast , o bag  astfel tot 
jucând i cântând sau chiuind felurite cântece i chiuituri în cas , unde se 
afl  ceilal i oaspe i, aduna i" 36. 

În Bihor, pe Valea Cri ului Negru, în timpul "învelitului" miresei, 
alaiul de fete i feciori cânt : 

"… R chit  împupe te 
Mireas  desplete te… 
R chita-i înflorit , 
Nevasta-i învelit …" 37

Pe Valea Arie ului, în satele moc ne ti, mireasa î i împlete te p rul 
în cosi e ca i al nevestelor, trecându-le pe sub urechi, apoi înnodându-le în 
conci, iar na a i stegarul, inând de câte un cap t al învelitoarei îi pun 
potilatul, pe cap, în vuietul i bucuria rudeniilor. Ce era potilatul altceva 
decât bal ul, adic  pânza alb , "puntea de de trecere" spre alt  form  de 
existen  terestr ? 

                                                          
36 Marian, op. cit., p. 540-541. 
37 Boc e-C lug ru, Obiceiuri de nunt …
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Dup  jocul miresii, na a îi ia "potilatul" i-i pune o n fram  de 
m tase. Înc lcarea regulilor morale de c tre o fat  determina interzicerea 
categoric  a folosirii acestei piese. O cutum  autohton , de o mare noble e 
i de un pozitivism înc rcat cu "grija pentru neam" permitea restabilirea 

ordinii i a echilibrului social, precum i reabilitarea pe plan etic-social a 
femeii i a copilului prin s vâr irea "nun ii întoarse" sau "cununia la pom 
roditor" sau "la gard". 

În Bihor ni s-a relatat cum se împlinea acest ritual: fata-mam  lucra 
o c ma  b rb teasc  în nou  seri. Într-o noapte cu lun , trei femei 
vârstnice îmbr cau cu acea c ma  un stâlp din gard, sau o creang  de pom 
din livad , rostind descântecul "de ursit " i botezându-l – Ion, Petre, 
Vasile etc. Tân ra mam  ducea în nou  seri, la "piciorul stâlpului" o 
strachin  cu ap i una cu pâine ca s  des vâr easc  ritualul i s
însufle easc  pe cel botezat cu "ap  neînceput " i prin "puterea rodului 
grâului". Apoi, fata înso it  de cele trei b trâne se a eza lâng  "Ion", 
inându-se de mâneca c m ii lui, într-o tainic i nocturn  "cununie". 

B trânele îi despleteau cozile i îi împleteau "conciul cu corn", apoi "o 
înveleau" neveste te, punându-i n frama neagr , cusut  la col ul din afar , 
cu flori policrome din m tase. 

La na tere, sau la botez copilul era numit "al lui Ion" i nimeni nu-l 
considera ca "bitang", " pur", "copil din flori" (dup  denumirile locale). 
Tân ra "nevestit " prin piept n tur i "înveluitul" din cadrul ritualului 
"întors" era primt  în toate casele satului, în toate familiile, în biseric , 
fiind reintegrat  din punct de vedere social i religios. 

Ceapsa, în portul arhaic semnifica fertilitatea, maternitatea. "Cine n-
o poart , aduce necazuri asupra familiei" ne relata o informatoare din satul 
Ciuta, de pe Valea Bistrei, în Banat, "iar dac  punea mâna pe ceaps  alt 
b rbat decât so ul purt toarei, însemna batjocur i necinstire a femeii", 
sublinia o alt  informatoare din Rud ria, în Mun ii Alm jului. 

Simion Florea Marian, dup  informa iile luate din cartea lui Frâncu 
i Candrea – "Românii din Mun ii Apuseni. Mo ii", 1888 – relata despre 

"cununia la salce", de noi în ine cercetat  în depresiunea Mun ilor 
Bihorului. Pentru sublinierea valorii acestui obicei marcat prin învelirea cu 
n fram i cu ceaps  nevesteasc , în cadrul codurilor comunicative cu 
conota ii rituale i sociale, credem c  citarea din cartea ilustrului 
bucovinean nu este superflu : "Prin unele sate din Transilvania i mai ales 
din Mun ii Apuseni exista mai de mult obiceiul c  dac  o fat  mare era 
îns rcinat , dou  femei mai în etate o luau i o duceau la un gard, la un 
plop sau la o salcie. Aici, dup  ce-i împleteau p rul ca la neveste i o 
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înveleau, se întorceau împrejurul ei i ziceau de trei ori: „Cunun -se roaba 
lui Dumnezeu N.N. cu gardul sau cu propteaua gardului, cu plopul sau cu 
salcia“ ". 

De aici venea apoi vorba c  cutare sau cutare fat  a fost cununat  la 
plop, la salcie sau la propteaua gardului. 

Pe la Ofenbaia, tot în vremile mai de demult, fetele "gre ite" erau 
cununate în toat  forma de juzii comunali i de aceea s tenii ziceau c
asemenea fete sunt m ritate sau învelite de "biraie". 

Fata "gre it " era invitat  printr-un "gornic" comunal la prim rie 
unde judele, doi jura i i mai mul i gornici o a teptau i îmbiind-o cu o 
b utur  o întrebau cu buna: de cine este îns rcinat ? Dac  spunea c
ibovnicul ei e cutare fecior june, atunci hot rau ziua în care s  se fac  la 
prim rie "învelirea" / îmbrobodirea/ i declararea ei ca nevast . În ziua 
numit , fata se înf i a înso it  de na i na , ale i de ea sau numi i de 
primar i dac  feciorul citat nu se prezenta se f cea "învelirea" i 
"declara iunea" chiar în lipsa lui. 

To i erau îmbr ca i s rbatore te i "învelirea" se f cea cu 
solemnitate. Fata era pus  pe un scaun în mijlocul casei i biraiele la mas , 
iar na a îi împletea p rul ca la neveste i o îmbrobodea tot asemenea. Dup
aceast  formalitate, judele declara: "tot omul s tie c  fata N.N. de azi 
înainte e nevast i copilul care-l va na te e al lui N.N." 

În urma declara iunii se osp tau cu b utur  ca i la nunt i feciorul 
prezent sau absent era somat s  se cunune cu ea i la biseric ; iar dac  se 
opunea trebuia s -i pl teasc  "ru inea" 38 – scriau Frâncu i Candrea. 

"Acest obicei, de i în timpul de fa  nu- i mai aduce nimeni aminte 
despre dânsul – relata S. Fl. Marian – dar judecând dup  unele pasaje dintr-
o doin  poporan , cred c  mai demult va fi existat i în Bucovina". Iat i 
pasajele respective: 

„Bat -te crucea n na
Cu cine m  cununa : 
Cu propteaua gardului, 
Cu urâtul satului!…“ 39

                                                          
38 Gheorghe Pavelescu, Cercet ri folclorice în sudul jude ului Bihor, Sibiu, 1945; 

vezi i Boc e-C lug rul, Obiciuri de nunt , Frâncu i Candrea, Românii din 
Mun]ii Apuseni. Mo ii, 1888, apud, Fl. Marian, op. cit.

39 Inf. C lug ru Ana, Mice ti, jud. Cluj. 
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"În timpul de fa  este obiceiul în unele p r i ale Bucovinei, c  o fat
gre it  care e îngreunat  sau a avut de fat  mare copil i care mai cu seam
în p r ile de la munte s  nume te v dan , nu poate sub nici o condi ie s  se 
cunune ca fetele fecioare, adic  cu p rul piept nat în „cre i“ i cu cunun
de flori pe cap, ci numai împletit  ca nevestele i îmbrobodit  cu un tulpan, 
ceea ce însemneaz  c  nu i-a p zit cinstea. Afar  de aceasta, cele mai 
multe dintre datinile care se obsev  la nunta fetelor fecioare, precum 
„înhobotarea“ i „uncropul“, cu ocazia c ruia se bea „paharul dulce“, la 
nunta celor „gre ite“ se trec cu vederea ca i la v dane, adic  la femeile 
care au fost odat  m ritate i murindu-le b rba ii se m rit  a doua oar . 

În alte p r i, tot în Bucovina este datina ca îndat  cum a devenit o 
fat  mare „grea“ s - i lese portul de fat  mare i s  adopte portul 
nevestelor, uzitat în comuna din care face parte. Ea este moralmente 
constrâns  de celelalte femei la aceasta, c ci altminterea ar scoate-o din 
sat. i iar i, în alte p r i e datina ca o atare fat  atunci când se „la“ (se 
spal  n.n.) sau se piapt n  „s  n-o vad  nimeme, adic  tocmai dup  cum 
fac nevestele“40. 

Am citat acest lung pasaj despre un obicei pe cât de reintegrator, pe 
atât de pozitiv în echilibrarea vie ii sociale i de familie a satului. În cazul 
unei "cununii t cute" /f r  l utari?/ cu o femeie v duv , aceasta mergea cu 
broboad  sau tergar pe cap, nu cu capul descoperit sau purtând o cunun
ca fetele mari. 

V duvele tinere aveau voie s - i pun  un "hobot" cump rat de mire, 
iar la ureche i se îng duia s - i pun  o floare de gr din  sau de câmp, 
uneori una artificial  sau un bold de argint cum se înd tina în Banat. 

Din cadrul ritualului nup ial, în cazul rec s toririi v duvelor, lipse te 
momentul "învelitului" sau al "înhobot rii". 

În cazul în care mirele fusese v duv, iar mireasa era fat -fecioar , 
nunta se derula cu toate momentele g telii capului, conform tradi iei de la 
purtarea cununii /"murunii"/ pân  la "îmb l at" /"înhobotat"/ i la "învelitul 
nevestesc". Dar, dup  cum femeia nu- i pune floare la broboad , nici 
mirele fost v duv nu- i pune floare la p l rie sau la c ciul . 

În ocazii ceremoniale, peste n fram , femeile vârstnice aveau 
obliga ia de a purta un tergar alb, ales în r zboi, la capete, cu motive 
geometrice, ro ii – albe – negre, în tricromia specific  românilor. În Bihor, 
aceast  cutum  legat  de vârsta senectu ii s-a p strat pân  în zielele 
noastre, în alte zone intrând în desuetudine. Absen a acestei piese din 

                                                          
40 Fl. Marian, op. cit.
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costumul de s rb toare sau "de biseric " însemna, în codul comunicativ al 
"vorbitorilor" aceluia i limbaj al semnelor i al simbolurilor, o 
nerespectare a "smereniei i a discre iei" senectu ii i o desconsiderare a 
cutumelor legate de portul popular al comunit ii respective. 

Aceast  func ie de completare a costumului femeiesc de s rb toare o 
avea tergarul alb, "ales" cu motive în tricromia specific  sau, alteori, 
policrome, pe care-l poart  tinerele fete bihorene prins la mâneca 
cojocului, ori pe bra , în sens decorativ i func ional. La joc, fl c ii le 
cuprindeau cu palmele lipite de tergar, pentru a nu p ta c ma a imaculat
sau pielea alb  a pieptarului brodat obligatoriu în portul popular al tuturor 
zonelor etnografice. 

tergarul decorativ, cu func ii practice i estetice a fost purtat de 
tinerele fete i în zonele S lajului, în zona Codru, în ara L pu ului ori în 
Maramure . Odinioar  era r spândit în toate zonele Transilvaniei. 

Similitudini cu aceea i valoare în limbajul plastic al costumului au 
fost remarcate i în portul slovac 41. 

O alt  marc , având conota ii rituale în cadrul codurilor 
comunicative îl consta anun area doliului prin piept n tura p rului. În 
satele moc ne ti ale Mun ilor Apuseni, în semn de doliu, fetele i nevestele 
tinere î i l sau p rul despletit, pe spate, timp de 40 de zile, adic  întreaga 
perioad  de "neodihn  a sufletului" celui disp rut, în semn de ofrand  prin 
port, gesturi, rituri. 

În satele bihorene, b n ene sau din S laj, doliul era anun at prin 
îmbrobodirea cu n frama pe dos. 

Analizând "g teala capului" din portul popular s-au remarcat 
distinc iile care indic  muta iile survenite de la o vârst  la alta, de la un 
grup social la altul, de la o zon  etnografic  la alta. 

În acela i domeniu se remarc  muta iile i în faza intermediar  dintre 
sat i ora . Dup  o faz  de tranzi ie, în care, indiferent de zona din care 
provin sau de vârsta lor, femeile poart  în mod obi nuit n frama, se pierde 
treptat orice marc  tradi ional , adoptându-se definitiv inuta or eneasc . 

Trebuie remarcat c  atât la sat, cât i la ora  n fr mii i purt rii ei 
permanente sau doar ocazionale i se atribuie i o conota ie religioas . 
Învelirea capului cu n frama în biseric  era o habitudine odinioar  a 
tuturor femeilor, indiferent de religie. Ast zi, acest aspect a devenit tot mai 
mult un cod al confesiunii penticostale, dar nu în mod exclusiv. Atât în 
credin a catolic , cât i în cea ortodox , învelirea capului cu n frama sau 

                                                          
41 Ibidem. 
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cu tergarul era considerat  ca un gest de decen , de smerenie i de 
respectare a vechilor cutume autohtone. 

Portul b rb tesc p stra pân  în zilele noastre, ca marc
semnificativ , "acoper mântul" capului, c ciula sau p l ria. 

"Pan  de zg rdu " i flori, mai modest  în satele bihorene i 
s l jene i foarte bogat , realizat  din m rgele colorate, oglinzi i pan
mare de coco , de fazan sau de stru , având la cap t un mic clopo el – în 
Maramure i în ara Oa ului – marca dep irea pragului copil riei i a 
adolescen ei, intrarea în rândul feciorilor "de joc". 

"Pana de la clop" semnifica ca parte component  a unui complex 
vestimentar însu i momentul ini iatic al ie irii la joc, în fa a întregii 
colectivit i. Din acest moment, feciorul era considerat b rbat, fiind admis 
la problemele comune ale satului, la munc , apt de însur toare etc. 

P strarea p l riei mirelui pe cap, în tot timpul ritualului nup ial 
/obicei generalizat în toate zonele române ti/ comunica sim ul 
responsabilit ii sale morale i sociale în cadrul familiei i al ob tei. 

În codurile comunicative de prevestire a mor ii intrau i piesele 
vestimentare. Astfel, sfâ ierea n fr mii, de irarea m rgelelor sau visul 
nocturn "c i-ai pierdut clopul" erau considerate "semne" c  "î i moare 
cineva din neam" 42. Aceast  pies  de port, "l ca  al existen ei fizice 
umane" simboliza vigoarea, sexul, având rol important în toate riturile de 
fertilitate i de fecunditate. De aceea, dispari ia existen ei umane era 
"anun at " prin piesa de acoperire a capului, iar comunicarea decesului în 
cadrul comunit ii se f cea tot cu ajutorul acestor elemente: "când i-a murit 
mor ri ei feciorul – ne relata o informatoare din Moc nimea H jdatelor – 
au umblat din cas  în cas  cu clopul lui în mân  ca s  afle to i c  el nu mai 
este" 43. 

CAMASA FEMEIASCA SI POALELE, CAMASA 
BARBATEASCA SI IZMENELE SAU "CIORECII". Camasa femeiasca si 
poalele, camasa barbateasca si izmenele sau "cioarecii", fiind considerate 
"case ale trupului" – învelisul cel mai intim al corpului uman – reflecta 
mentalitatea, marci etnice, zonale, de vârsta, de statut social si economic, 
de stare rituala sau ceremoniala, de religie sau ocupatie etc. Desigur, pe 
primul plan se situau functiile utilitare si estetice, adica ceea ce era usor de 
descifrat pentru orice "receptor", care vizualiza costumul. Toate celelalte 

                                                          
42 Inf. Blaj Mina, n. 1913, Sudrigiu, jud. Bihor. 
43 Chioran Anisia, Tureni, jud. Cluj, n. 1890. 
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marci amintite însemnau conotatii ale limbajului nescris, "citit" din 
structuri, croi, decor, culoare etc. 

Una din func iile importante ale c m ii o reprezenta marca de 
vârst . 

Prima etap  a înve mânt rii era aceea a noului-n scut. Acesta era 
înf urat, dup  cum versuie te o veche colind  din Mun ii Apuseni, aidoma 
lui Cristos: 

„Mititel i-nf el 
În scutec de bumb cel…“ 44, 

primul ve mânt fiind o fâ ie de pânz  alb , esut  în cas , pe care o 
preg tea viitoarea mam , sau na a de familie, ca pe un lucru de pre , fiind 
interzis a fi atins  de oricine, în afara mamei, ca rit de protec ie magic  a 
copilului. Aceast  bucat  de pânz  alb  însemna, de fapt, "puntea" alb , 
celest , de intrare a omului în via a terestr , era simbolul "ritului de 
trecere", na terea, de la transcendent la existen a uman . Chiar uneltele 
pentru prelucrarea textilelor, a costumului, erau investite cu func ii i 
valen e simbolice deosebite. La sorgintea semnifica iilor atribuite 
costumului în cadrul ritualurilor de trecere – spre exemplu – stau f r
îndoial  acele coduri pe care acesta le încifreaz  în cadrul sistemului 
tradi ional de comunicare. Lucian Blaga sublinia c  prin costum, dar i prin 
"semnele", motivele caracteristice ornament rii "pe care arta popular  de 
pretutindeni ne-o a terne ca pe un dar la picioare, se poate proceda la un fel 
de grafologie colectiv , în stare s  se releveze aspecte din cele mai ascunse 
ale duhului unei popula ii"45. În acest context, portul popular trebuie privit 
ca un limbaj foarte larg, extins în spa iu i timp, susceptibil de a fi în eles 
de to i membrii colectivit ii, în elegând c  "simbolismul vestimentar 
solidarizeaz  persoana uman , pe de o parte, cu cosmosul i, pe de alta, cu 
comunitatea din care face parte"46 – cum definea Mircea Eliade. Înc  de la 
na tere, copilul era predestinat sau ap rat prin gesturi, rituri, formule 
magice de ap rare a vie ii lui. 

La o s pt mân  de la na tere, copilul era dus la biseric  "astrucat cu 
o c ma  de-a tat lui s u, pentru ca s -i semene" – semnaleaz  un r spuns 

                                                          
44 Colind , vezi caietul nr. 28/1927, în Arhiva MET, Cluj Napoca. 
45 Lucian Blaga, op. cit.
46 Eliade, op. cit.
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din Globu-Craivei, jud. Severin la Chestionarul lui Vuia, din 192747. 
Niciodat  nu era folosit  c ma a unui p rinte decedat, în acest scop, fiind 
considerat  ca "purt toare" a bolilor i a soartei celui disp rut. În astfel de 
situa ii, i pentru ap rarea fragedei existen e, mamele croiau c ma a 
noului-n scut sau cea de botez, din 7 buc i de pânz , adunate din 7 sate. 
"C ma a din 7 sate" – risipea "r ul", maleficul din preajma pruncului. 

Peste scutecul de bumbac i c m u a de prunc, mamele înf au 
copil;ul cu "plen ul", n fram  alb , esut  din lân i dat  la vâltoare, ca 
p nura de sumane. Încins strâns cu "frâmbia" (brâu decorativ din lân ), 
având sub cap i pe piept brodate cu lânic  colorat  motive cosmice i 
cre tine, (soarele, luna, crucea, prescura, sfe nicul etc.) – închinându-l 
astfel cerului i lui Dumnezeu (conform grafologiei semnelor) pe micul 
om, care se împ rt e te din lumina zilei i se odihne te sub razele lunii. 
Acestor auspicii îl ofer  "plen ul", ve mânt gros care-l ap r  deopotriv  de 
frig i-l împodobe te "ca pe o floare de câmp" – ne explic  (metaforic) – o 
tân r  mam  din S lciua, de pe Arie . 

Sub aspect cromatic, se remarc  albul imaculat al pânzei i al 
broderiei c m ii feciora ilor i a feciorilor, ca i aceleia a feti elor. În 
portul bihorean, c ma a "pruncilor" era împodobit  cu nur ro u la guler i 
cu broderie ro ie la pumnar. C ma a destinat  celor vârstnici avea de 
asemenea broderie cu arnici ro u, care proteja magic vârstele sensibile, 
vulnerabile. Culoarea ro ie avea menirea (conform concep iei arhaice) "s -
i apere de deochi, de boli, de orice r u"48. 

În portul b n ean, dimpotriv , costumul tineresc (c ma a, poalele, 
izmenele) erau cusute cu arnici ro u, iar cel b trânesc, cu alb. Doar pentru 
marcarea doliului sau a ve mintelor pentru biseric  se foloseau cus turile 
cu arnici negru. 

În satele din S laj, cromatica motivelor de pe c m i era 
asem n toare cu aceea a c m ilor din Bihor, având acelea i conota ii în 
ceea ce prive te amplasarea decorului (la speteze, peste um r, atât la femei 
cât i la b rba i, de-a lungul mânecii, la "gura c m ii" i la pumnari, 
pentru b rba i, respectiv la fodor, pentru femei). Marca de vârst  o d deau 
amplitudinea decorului brodat (în tehnicile "pe fir num rat", "brânele te", 
"fufe te" = peste fire, "cruci e te" – în cruciuli e etc.). 

                                                          
47 Arhiva MET, caiet 382, inf. B loni Ana, localit. Globu-Craivei, jud. Severin, 

1927. 
48 Pamfil Albu, Lup a, jud. Alba, n. 1900. 
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Diferen ierile ornamentale i cromatica marcheaz  totodat
apartenen a etnic i regional  a purt torilor costumului, ei recunoscând cu 
u urin  m rcile determinatoare. 

În ultimele 5 decenii, s-au manifestat i în aceast  direc ie muta ii 
esen iale, pierzându-se sensurile cromatice bine delimitate odinioar . Se 
remarc  p trunderea la început timid  a 2-3 culori, ajungându-se pân  la 
policromia vie, frapant  a costumelor alese în r zboi sau brodate cu motive 
florale. 

O interesant  marc  zonal , pentru c m ile b rb te ti, o constituie 
culoarea galben pal sau gri natural (ob inute din plante) a cus turilor 
decorative de pe c m ile din Moc nimea H datelor i portocaliul intens 
al broderiilor i chei elor c m ilor cu "barburi" de pe Valea Arie ului. 

Distincte sunt i particuarit ile de structur , decor i culoare a 
c m ilor din "Moc nimea Gil ului", cu "ciupag" brodat la piept, cu 
cre uri, cu "chei e b tute" sau "bocori", cu fodorul amplu, având broderii 
policrome i dantel  cro etat  în cas , pentru portul femeiesc. 

C ma a b rb teasc , cu mâneca larg  (dup  croiul carpatic) sau cu 
pumnar (în contact cu Bihorul sau cu S lajul) avea decorul concentrat pe 
umeri, la termina ia mânecilor, la "gur " i la poale, cu motive florale, 
zoomorfe sau geometrice (roata, steaua, prescura, crucea etc.), realizate cu 
a ic  multicolor . 

C m ile (b rb te ti i femeie ti) aveau conota ii rituale i 
ceremoniale, cele destinate mirilor având un decor amplu, mai viu, cu 
decor desprins "din bolta cerului", "din florile p mântului", din semnele 
cre tine – toate constituind "ofrand " i "închinare" protec iei divine, 
pentru noua familie. 

C ma a femeiasc  sau b rb teasc  avea semnifica ii i func ii 
magice. În cadrul riturilor pre-maritale, în zonele Transilvaniei, se înd tina 
ca în noaptea Anului Nou sau în Ajunul Bobotezei ca fetele s  mearg  pe 
ascuns la t ietorul de lemne, "s  are" în rumegu  cu mânecile c m ii, apoi 
"s  grape" cu brâul, pentru a atrage pe itori i grabnic m riti . F r  îndoial
c  dintr-o arhaic  mentalitate ajung pân  la noi conota ii legate de sensul 
fecundit ii i al s n t ii, legat de c ma , precum i simbolul brâului de a 
statornici magic comuniunea prin c s torie. 

În toate zonele rii, c ma a de mire era lucrat  de viitoarea mireas , 
care f cea cus turi decorative la gât, la "gura c m ii", la pumnari i la 
poale, cu motivele "roata", " erp l ul" sau "pomul vie ii". Cus turile se 
realizau cu bumbac alb sau cu arnici ro u, pentru a "închide" prin locul de 
amplasare a ornamentului, prin culoarea motivelor i înse i motivele 
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decorative "por ile de intrare ale c m ii i de agresare a omului, de c tre 
spiritele malefice" care ar fi luat puterea b rbatului nou-nuntit, s n tatea i 
vigoare. În timpul "învelitului" nevestesc, în ara Zarandului, mireasa se 
a eza pe c ma a de mire, cusut  de ea îns i, cu semnifica ia împ rt irii 
sor ii b rbatului, de la nunt  pân  la moarte. 

În terapeutica magic , se credea c  "întorsul de luarea urmei" i 
prevenirea mor ii se f cea punându-se sub brazd , glie luat  "de sub urma 
piciorului" bolnavului, obiecte cu valoare magic , un ou, un ban de argint, 
usturoi, c rbune, busuioc, o bucat  de pâine din grâu nou, o potcoav
g sit , iar bolnavul era înve mântat cu c ma a întoars  pe dos i luat
invers, cu "gura" c m ii la picioare, ca "r ul i n praznicu’ s  nu g seasc
„l ca “ în c ma i s  dispar " 49. 

Coduri ale ve mintelor de corp în riturile funerare:
În cadrul riturilor funerare, c ma a era investit , de asemenea, cu 

simboluri de ofrand , de "punte" peste via a de veci i de "lini tire a celui 
disp rut". În sicriu – conform informa iilor de arhiv 50 provenind din 
localit i b n ene – se punea câte o p pu  îmbr cat  în c ma  (din potul 
local) pentru ca cel disp rut s  nu revin  ca strigoi la so ia sau la iubita 
r mas  în via . În acest caz, c ma a nu are numai rolul de ofrand i 
"punte" pentru mort, ci de îns i remanen a unor multimilenare practici de 
sacrificiu, în cadrul riturilor funerare, când so ia sau iubita celui disp rut 
erau înhumate împreun  cu el. 

 În Bihor, ca i în zonele muntoase ale Banatului mai d inuie 
practica de a pune în sicriul unei mame, atât p pu i îmbr cate, câ i copii a 
avut, pentru a nu le duce dorul i pentru a nu se întoarce acas  – ne spun 
informatoarele. Acestea îmbr cate în c m u ele copiilor moartei deveneau 
substitute ale fiin elor dragi, r mase în via . 

 Îmbr carea mortului, în cadrul riturilor funerare avea mare valoare 
simbolic . În nordul Transilvaniei (N s ud, Maramure ), ca i în Bucovina, 
S. Fl. Marian preciza "c ma a se face îndat  dup  ce mortul i-a dat 
sufletul i se nume te „c ma a de moarte“, iar pe femeile i pe b rba ii 
c s tori i îi îmbr ca cu „c ma a de mire“, pe care înadins o p streaz ". 

Acest obicei de a p stra hainele de mire i de a se înve mânta la 
orice vârst  cu acesta este descris i în lucrarea lui Frâncu i Candrea, 

                                                          
49 Inf. Bar Eva, n. 1923, Deleni, jud. Bihor. 
50 Vezi nota 47. 
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Românii din Mun ii Apuseni (Mo ii) 51. "Îndat , la întoarcerea din via  a 
decedatului se spal i se îmbrac  cu hainele cu care s-a cununat". 
B trânilor li se pun c ciuli noi i înc l minte, iar femeilor vârstnice li se 
pun basmale negre sau tergare "de învelit" pe cap. S. Fl. Marian, folosind 
informa iile lui Romul Simu din Orlatul Sibiului, aminte te de g teala 
femeilor, c rora li se punea i "merindea a de moarte" peste or . 

Fetelor nenuntite, în afara costumului de s rb toare cu "c ma a 
scump " lucrat i împodobit  "ales", li se punea cununa de flori, împletit
pe nuia de salcie sau de ieder , ca simbol al reînvierii. La gât li se punea 
salba de m rgele sau de bani, cercei i inele, ducând cu ele întreaga zestre. 

O semnifica ie deosebit  era acordat  m rgelelor negre "spârguri", 
purtate în toate zonele Transilvaniei de cel pu in 2-300 de ani, fiind 
transmise din genera ie în genera ie. Valoarea lor deosebit  ca i vechimea 
i obiceiul transmiterii de la mame la fiice sau la nurori, în cadrul 

ceremonialului nup ial le-au atribuit o semnifica ie aparte i în cadrul 
ritului funerar. Acestea constituiau podoabele obligatorii, care se depuneau 
în mormântul unei fete nenuntite, ca dar i ofrand  aduse disp rutei. 

Femeile c s torite nu se desp r eau de aceast  salb  niciodat , iar 
dac  nu o transmiteau unei urma e directe, se înmormântau cu aceast
podoab  (în Bihor, Maramure , S laj, Z rand etc.). 

Ve mintele noi, s rb tore ti sau rituale, ori nup iale constituiau 
"punte" spre via a ve nic , cu care c l toreau cei disp ru i urmând a se 
înf i a judec ii divine. Dac  cel ce a murit n-a avut la expiere aprins
lumânarea i n-a fost îmbr cat cu haine de moarte, familia trebuie s  dea 
"poman " de ve minte, c m i, cojoc etc. 

Obiceiul de a pune în sicriu chiar c ma a în care a murit omul – 
frecvent în zonele Transilvaniei i chiar în ara Chioarului – determin  pe 
etnologul Chis ter s -l considere ca foarte vechi, atestat de s p turile 
arheologice, din toate zonele rii i în special din nordul Transilvaniei, în 
care s-au descoperit morminte con inând ustensile casnice, de toalet , 
podoabe, accesorii de îmbr c minte, vestigii de c m i etc. 52

 În Bihor, pe Valea Cri ului Negru, se credea c  aceste piese de 
port sunt "casa sufletului". În cele trei zile de priveghi se puneau pe perete 
dou  c m i femeie ti i una b rb teasc , atunci când murea o femeie sau 
se puneau dou  c m i b rb te ti i una femeiasc , în cazul în care mortul 

                                                          
51 Frâncu – Candrea, op. cit.
52 Adriana Istrate, I. Chi ter, Graiul, Etnografia i folclorul zonei Chioar, Baia 

Mare, 1983, p. 317. 
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era un b rbat, pentru "a se a eza sufletul în ele". Dup  ce se scotea mortul 
din cas , acestea erau dar de pomenire. 

S. Fl. Marian releva c  în Bucovina se punea n fram  pe perete ca 
l ca  al sufletului, pân  la înmormântare53. 

Un obicei funerar general r spândit odinioar  în zonele carpatice, 
dar identificat în ultimii 30 de ani mai ales în enclavele retrase ale mun ilor 
– era "a ezarea pun ii". Se m sura mortul cu o sfoar , de 9 ori, apoi se t ia 
o pânz  alb  de 9 co i, care se întindea pe jos, de la sicriu pân  la u a casei, 
apoi de la groap  spre poarta cimitirului. Sicriul era purtat pe deasupra 
pânzei, iar la groap  o împ tureau i o puneau în sicriu, peste mort, mai 
adesea îns  era t iat  în 9 buc i, fiind d ruit  copiilor, pentru 
confec ionarea "c m ii de izbând ". 

Acest rit tradi ional de înhumare i semnifica ia pânzei albe ca 
lin oliu i în acela i timp ca "punte" de trecere, ca pies  semnificant  a 
"drumului alb", spre "Cealat  Lume", apare p strat i în spiritualitatea 
popular . Varianta mioritic  a colindei de pe Some  sau din nordul 
Transilvaniei ne transmite peste veacuri gesturi, simboluri, rituri. Iat  unul 
din aceste valoroase documente p strate în arhiva etnografic  a Muzeului 
Etnografic al Transilvaniei: 

„Sus în plaiul muntelui 
Sunt trei lari, p curari… 
Doi dintr-în ii-s veri primari 
Numai unu-i streinel 
Îl mân  s-abat  el… 
…………………… 
Da dac  mi- i omorâ 
Tot pe mine m -ngropa i 
În strungu a oilor… 

i cu gluga m -nv li i 
Fluierul la cap pune i…“ 54

Aceast  secven  din ritualul funerar tradi ional în care pânza sau 
"gluga de sumane" constituie un element de puternic  concentrare 
simbolic , ca rit de trecere, cum am surprins-o "pe viu", în zona Trotu ului, 
pe Valea Uzului, la D rm ne ti, în anul 1969. În 1976, cercetând zona 

                                                          
53 Marian, op. cit., p. 36. 
54 Colind  din caietul nr. 28, culeas  de Grigoriu Cr ciuna , la 1927 – din 

Ciubanca, pe Some . În Arhiva MET, Cluj-Napoca. 
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rii Oa ului, ni s-a relatat acest obicei în satul C line ti, iar mai târziu, în 
1985 am putut constata conservarea lui în ara N s udului. Credem c
apari ia lui, chiar sporadic , constituie un document faptic, concret, dându-
ne posibilitatea s  reconstituim ritualul funerar în întreaga lui desf urare 
i s  descifr m semnifica iile adânci ale obiectelor, pieselor, gesturilor 

componente întregului ceremonial. 

CATRIN A SAU ZADIA DIN TRANSILVANIA. Diferit  ca 
textur , tehnici de execu ie, cromatica i amplasarea diferit  a decorului, 
catrin a delimiteaz  diferen ierile zonale. În Transilvania, catrin a, fie c
era destinat  portului de var , fiind esut  din bumbac sau din in alb, cu 
decor "ales" la poale, fie c  era esut  din lân  neagr  ori policrom  (în 
Bihor, S laj, Moc nimea Mun ilor Apuseni, Câmpia Some ului, ara 
N s udului, ara L pu ului, sudul Maramure ului, zona Sibiului, Târnave, 
Câmpia Transilvaniei, zona Mure ului superior etc.) – demarca etnia, zona, 
vârsta, statutul social, economic, ceremonial. 

 În concordan  cu caracteristicile ansamblului costumului, catrin a 
apare diferit  pe vârste, în variante destinate pentru: 

fete copile, sub 14 ani, înainte de intrarea în joc; 
fetele intrate în joc, înainte de c s torie; 
mirese; 
tinere c s torite; 
femei îns rcinate; 
v duve; 
femei adulte, pân  la 40-50 de ani; 
vârstnice 
participante la ceremonialuri i ritualuri (costum de s rb toare). 
În cadrul acestor grupuri, codul încifrat exprima diferen ierile 

pieselor componente ale costumului, prin ornamentica i cromatica 
permise, prin costumul de lucru sau cel ceremonial. În afara elementelor 
tradi ionale de costum au ap rut în anumite faze de tranzi ie, piese hibride, 
care apar ineau unor oameni cu situa ie economic  deosebit  sau erau 
impuse de o anumit  p tur  a satelor (intelectualii rurali), sub presiunea 
modei urbane sau a "modei de ocazie". Astfel, în Banat, spre exemplu, 
catrin ele "cu per i" ( esute din lân  cu vergi longitudinale colorate), pe un 
fond închis, maro-negriu, au fost succedate de catrin ele cu "pui" (cu 
ales turi geometrice), apoi de cele cu fir metalic. Prin deceniul al aselea al 
veacului nostru a ap rut varianta de catrin  din catifea, asociat  cu 
opregul, sau devenind un or  amplu din catifea, brodat cu fir i paiete ori 
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cu m rgele. Tipurile i variantele noi de catrin e exprimau, astfel, gustul 
epocilor i o "regresie" stilistic  fa  de elegan a, rafinamentul i limbajul 
codificat al pieselor tradi ionale. Dac  florile brodate cu fir i m rgele 
exprimau doar opulen a i vanitatea competitiv  între tinerele satului, cu 
cât  discre ie comunicau alt dat  "benzile colorate", dispuse longitudinal 
sau transversal, pe catrin , c  purt toarea era femeie c s torit  sau 
îns rcinat , invocând i impunând respect i protec ie! 

În Bihor, pe Valea Cri ului Negru – miresele îmbr cau zadia cu 
"coarnele berbecului", adic esut  în r zboi, din lân  policrom , cu motive 
geometrice "alese" pe toat  suprafa a, predominant fiind acela cu "coarnele 
berbecului". 

Pornind de la o informa ie primit  în satul Pietroasa, Bihor55, c  "mai 
de mult aceast  zadie o îmbr cau doar miresele i tinerele neveste", putem 
presupune c  aceast  pies  a avut o func ie ritual  bine stabilit  odinioar , 
decorul ei încifrând acela i simbol al fertilit ii i al fecundit ii, în 
asociere cu piept n tura nevesteasc  "cu coarne". De-a lungul secolelor 
aceast  semnifica ie s-a pierdut, dar mai exist  vârstnici care tiu i cred în 
aceste coduri. 

Zadiile b trâne ti, "tocmite", adic  brodate, erau confec ionate în 
Bihor din "p nur  neagr ", având chenar ornamental, brodat cu lân
colorat . Zadiile negre simple, erau destinate costumului de munc , sau de 
doliu, la orice vârst . 

În oricare zon , catrin a purtat  de femeile vârstnice era esut  din 
lân  neagr  (vezi Moc nimea Mun ilor Apuseni, S laj, Bihor, Banat), 
remarcându-se prin sobrietate i simplitate decorativ . 

COJOCUL. Cojocul a avut, al turi de suman, un loc deosebit în 
sistemul comunicativ al satului tradi ional. Ambele piese erau legate de 
acela i moment al ini ierii, al trecerii de la o treapt  la alta, pe scara 
valoric  social ."Când ai cojoc i suman po i ti c  e ti fecior mare, po i 
intra în joc i în ceata feciorilor" ne releva semnifica ia acestor piese 
vestimentare un informator din Ferice, Bihor 56. 

Cojoacele fete ti, confec ionate la Beiu  sau la Va c u, în Bihor, ca 
i "burdicul" (pieptar din catifea) din câmpia b n ean , precum i 

"pieptarul fetesc" din ara Oa ului aveau o bog ie de cus turi, cu lânic
sau m tase policrom , iar în zona Lipovei, Maramure i Oa  având i 

                                                          
55 Inf. Toma Marina, Pietroasa, jud. Bihor. 
56 Inf. Mihu] Mihai, n. 1923, Ferice, jud. Bihor. 
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oglinjoare montate sub broderie, pentru a r sfrânge doar str fulger ri de 
lumin , care "s  îndep rteze" deochiul i maleficul, conform concep iei 
tradi ionale. 

Pieptarul fecioresc, ca i cel de mire, avea câmpul ornamental mult 
mai amplu decât acela purtat de b rba ii c s tori i. În Bihor, "pieptarul 
bin enesc", spre exemplu, avea la poal , jur-împrejur, o tivitur  cu "irh " 
alb  (me in ). Pieptarul destinat unui mire avea peste aceast  tivitur  alb
cus turi decorative cu motivul " erp l ul", simbol falic i de fertilitate. 
Culorile uvi elor de piele cu care se broda " erp l ul" erau: ro u (culoarea 
sângelui i a vie ii), verde (culoarea naturii i a regener rii), negru 
(culoarea p mântului i reprezentare a fecundit ii), albul (culoarea 
credin ei). 

Dup  nunt , acest pieptar de mire se mai purta 40 de zile, adic  în 
perioada de sensibilitate magic  care împline te ritul de trecere spre alt
form  existen ial , spre alt statut social. Apoi, pieptarul era d ruit unui 
frate sau altui june care se preg tea de nunt , încercându-se astfel 
transmiterea i succesiunea prin contiguitate a beneficului, a fecundit ii i 
a fertilit ii prin gest, pies  vestimentar i ornament. 

În portul femeiesc, c s toria, schimbarea statutului social, erau 
marcate prin înve mântarea cu "cojocul cuncenesc" (termen derivat de la 
"conci" – piept n tura nevesteasc ), în satele din depresiunea Cri ului 
Negru. Cusut cu lânic  colorat i cu uvi e de "irha" alb , verde, maro sau 
negre, armonizate pe fondul tricromiei specifice zonei (alb-ro u-negru), 
"pieptarul cuncenesc" mai sobru ornamentat, era în concordan  cu întregul 
complex vestimentar al femeii c s torite. 

Pieptarul indica adesea statutul purt torului în cadrul ob tii s te ti, 
prestigiul s u, func ia subliniat i de bog ia câmpului ornamental. 
Odinioar , legisla ia sau cutumele feudale interziceau chiar a se purta 
cojoace mult împodobite de c tre iobagi. Aceasta devenea marca ce-i 
diferen ia pe oamenii liberi ("libertini") sau pe nobili. Diferen ierea aceasta 
codificat  prin decor era atât de r spândit  în estul Europei secolului al 
XVIII (în legisla ia Imperiului habsburgic), încât devine obiectul unor 
dispozi ii speciale. La 1757, ordinul dat în Slovacia de Jüst de Necpaly 
preciza: 

"Les manteaux fourres garnis de fourrure d’agneau noir ou de renard 
sans couleur sont a porter par les gens libres, cela sous peine d’amende de 
deux ducats, s’ils se font faire un habit plus couteux… les épouses des 
artisans et des bourgeois ainsi que leurs filles ont a porter les manteux 
fourrés, ornés de boa de renard, doublés par la fourrure d’agneau et orné de 
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lacets de soie et de grands boutons de métal… les épouses des paysans et 
leurs filles… les manteaux fourrés couverts de drap claire, 24 sous une 
anne, garnis de fourrures d’agneau noir et de lacets de soie ou de coton, 
avec les boutons d’étain – tout cela sous amende de deux ducats, si la 
pelisse était lus luxueuse…" 57. 

În Slovacia, pieptarul are denumirea legat  de ritualul nup ial, la fel 
ca în Bihor, numindu-se „cojoc de mire“ 58, cel purtat de mireas
semnificând aceal i rit de trecere i moment de tranzi ie în via a de familie. 

Sumanul de inea în contextul vie ii sociale semnifica ii înc  mai 
arhaice. Un vechi obicei era ca atunci când feciorul mergea la pe it, 
îmbr cat  s rb tore te, cu cojoc, sau cu suman, s  le „uite“ în untru, în 
casa fetei, sau la intrare, în târna . A doua zi, în zori, trecând pe lâng  casa 
pe it  primea „mesajul“, r spunsul afirmativ sau negativ prin sumanul sau 
pieptarul l sat în cas , pe lavi , sau dimpotriv  scos pe stâlpul de la 
poart . 

Simion Fl. Marian sublinia rolul pieptarului sau al sumanului în 
cadrul riturilor funerare59. Sub capul muribundului se punea un pieptar sau 
cojoc de oaie, pentru a-i u ura expierea. Acelea i practici au fost semnalate 
pentru Bihor (Gh. Pavelescu)60, pentru ara Chioarului (Adriana Istrate i 
I. Chi  Ster)61. 

Acest obicei este legat desigur de str vechile ocupa ii agro-pastorale 
ale popula iei carpatice. În succesiunea riturilor funerare, folosirea acestor 
ve minte pentru u urarea expierii însemna „prima punte“ spre nefiin . 

Sumanul sau cojocul pe care a murit cineva, erau date de poman
sau erau puse în sicriu „ca cel disp rut s  ia cu sine ceea ce i-a fost drag“. 
Acest gest constituia una din m surile de profilaxie magic  pentru via . 

„Ofrande i pun i“ de trecere c tre Alt  Lume erau împreun  cu 
vestmintele i unele obiecte personale. Astfel, în sicriu se puneau 
pieptenul, oglinda, briciul de ras, foarfeca, chiar acul cu care au fost cusute 
ultimele haine, iar sub a ternutul sicriului se puneau plante magice, dar i 
catrin a femeii, dac  decedatul era b rbat, sau brâul de lân  ori chimirul 
din piele, uneori chiar br cinariul din cioareci, dac  decedase so ia, ca 
semn al unirii lor chiar dincolo de moarte, catrin a semnificând sexul 
                                                          
57 Moszynski K., Kultura ludowaslowian, Krakow, 1929; Kánova Magdalena, 

Benza Mojmir, L’udové kozuchy, Osveta, 1970. 
58 Ibidem. 
59 Simion Florea Marian, Înmormîntarea la români, Bucure ti, 1892, p. 36. 
60 Gh. Pavelescu, op. cit.
61 Istrate – Chi  Ster, op. cit.
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feminin, iar brâul b rbatului (de forma arpelui) simboliza principiul 
masculin. În sistemul para-lingvistic aceste piese erau simboluri ale 
sexualit ii i ale fecundit ii, având „puterea“ – conform mentalit ii 
tradi ionale – de „a lega so ii pe via , cel r mas fiind destinat v duviei 
pân  la moarte“. 

Aceea i leg tur  simbolizeaz i sfâ ierea în dou  a tergarului sau a 
batistei de cununie, o jum tate punându-se în sicriu, cealalt  r mânând 
so ului în via 62. 

Dup  decesul cuiva, cojocul sau sumanul celui disp rut, dac  nu se 
îngroap  odat  cu mortul, se p strau 40 de zile în tind  sau sub strea ina 
casei, ori lâng  cuptor, ca „s la e ale sufletului“, care venea i ad sta „în 
familie“, în perioada de sensibilitate magic  a „neodihnei“, pân  la 
integrarea în „existen a“ astral . 

Doliul era marcat prin purtarea cojocului pe dos, cu blana în afar , în 
toate zonele Transilvaniei. 

La fel se proceda în cadrul riturilor agrare (în Bihor, S laj) efectuate 
pentru stimularea fertilit ii p mântului i pentru înl turarea furtunilor, 
crezându-se c  acest act poate înl tura elementul malefic. Purtatul 
cojocului întors pe dos se poate de asemenea asocia i cu obiceiul masc rii 
prin purtarea cojocului întors, în cadrul jocurilor i ritualurilor de Anul 
Nou, la Nunta cornilor (Banat), la Sângeorz (P p lug ra etc.). 

Semnifica ia acestei practici în sistemul codurilor para-lingvistice 
era aceea de îndep rtare a for elor malefice, prin disimularea, îndep rtarea 
mor ii, a bolii ori a intemperiilor distrug toare. 

Exemplele privitoare la semnifica iile costumului popular se 
înmul esc i prin analiza func iilor aparente sau încifrate în podoabele 
anexe, m rturii ale unor str vechi credin e i rituri apotropaice. 

Podoabele (m rgele, salbe, paruri, cercei, agrafe, inele) marcau 
diferen ierea între zonele etnografice, condi ia social i material  a 
purt toarelor, vârsta acestora. 

În Bihor, fetele purtau "m rgele de piatr " (din sticl  manufacturier , 
ro ii sau negre), ori "m rgele spârgurii", provenite din manufacturile de la 
Beliu, din Boemia sau Moravia. Pe gât î i puneau "zg rdu e" înguste 
(împletite din m rgele colorate policrome), încol cind gâtul ca un 
" erp l u", având i decorul geometric, în zig-zag. Altele se puneau la baza 
gâtului, fiind mai late i terminându-se cu "col i" mari, din m rgele 

                                                          
62 Inf. Moi  Varvara, n. 1940, Moi enii de Sus, jud. Satu-Mare. 
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în irate, cu decor geometric simbolizând "roata", rombul, "z lu a" ori 
"furca", de multe ori având schi at un decor antropomorf. 

În aceea i zon  se purta pe piept l ti arul numit "bar on cu bani", 
plastron format din 3-4 limbi (panglici de catifea), pe care erau monta i 
bani i scoici mici, marine (Cyprea moneta). Înt rind ideea acreditat  de 
arheologi c  " i azi se mai cunosc semnifica iile unor elemente de 
podoab … între acestea amintim pe cele din jurul gâtului, între care cea 
mai cunoscut  este „l ti arul“ sau de pe fa a c m ilor femeie ti i care cu 
siguran  au i ele r d cini adânci în datinile i obiceiurile locului" 63, 
facem apel în descifrarea sensului îndep rtat al scoicilor –podoab , spre 
exemplu – la descoperirile arheologice care atest  folosirea cochiliei drept 
podoab -masc  pentru cap (Venus din Villendorf, apar inând paleoliticului 
târziu) sau ca podoabe pe un costum (la Gemein-Lebarn, provenind din 
epoca bronzului). Acela i sens îl aveau ornamentele de scoici de pe 
costumele carnavale ti europene, medievale. Comparând aceste date, cu 
piesa de podoab  de la noi (bar onul de scoici – Bihor, "parta de mireas " 
– Moc nimea Arie ului, m rgelele de sticl , având inserate i scoici), ele 
apar ca o continuitate a str vechiului simbol al scoicii ca rit de fertilitate i 
de fecunditate. 

În Banat, fetele purtau în costumul tradi ional salbe de bani la 
intarea în jocul (hora) satului. Starea ei social  era marcat  de bog ia 
salbei, având iruri de monede de aur sau din argint, montate în "cocori" 
(montur  în form  de aripi de pas re) de argint. Un centru important de 
confec ionare a acestor salbe era localitatea Ciacova, cu numero i argintari 
slovaci, me te ugari activi înc , în deceniul VI al veacului nostru. 

Buciumancele din satele învecinate Abrudului aveau ca marc
distinctiv , zonal i ocupa ional , "salba scump " din boabe de m rgele 
filigranate, din aur sau din argint. 

Podoabele, m rgelele f ceau parte din instrumentarul magic al 
"vr jitului de m rit", în toate zonele carpatice. La obiceiul "V rgelatului", 
la Anul Nou, fetele î i puneau inelele în doni a cu ap , pe care o str juiau 
în noaptea de ajun, grupuri de tineri aduna i s  serbeze împreun  începutul 
de an. Feciorii scoteau din ap  inelele fetelor. Astfel, prin gest, se încerca 
premoni ia unor comuniuni afective între tinerii din sat. 

În aceea i noapte, fetele î i puneau m rgelele sub pern , pentru a- i 
visa ursitul, iar la Boboteaz  le puneau sub pragul casei, pentru ca preotul 

                                                          
63 Ruxandra Alaiba, op. cit.
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care venea cu "sfin itul" s  treac  peste ele, aducând în acela i timp, în 
cas , "bunul augur" i grabnic m riti . 

Femeile vârstnice purtau doar m rgele negre, „spârgurii“ (lucrate 
manual, în „hutele“ de sticl  din Boemia, din past  neagr  vitrificat , cu 
încrusta ii de caolin, lapiz-lazuli i aur). Cele mai scumpe proveneau din 
Murano (Vene ia). 

M rgele negre "de piatr " au fost atestate i în a ez rile din Dacia, 
fiind g site ca podoabe, cu continuitate, pân  în secolele IX-X64. În satele 
medievale, carpatice, aceste m rgele negre, produse în manufacturile locale 
de la Beliu, Hita-F get, Huta Certeze sau Porumbacu de Sus se purtau 
aproape ca un talisman, transmis din genera ie în genera ie. La cununie 
soacrele ofereau în pragul casei un astfel de irag nurorii, ca rit ce 
simboliza leg tura trainic  a familiei 65. 

În sfâr it, brâul avea o semnifica ie aparte în sistemul de comunicare 
tradi ional. 

Momentul încingerii c m ii i a catrin elor cu brâu, coincide în 
toate zonele cu vârsta pubert ii fetelor i cu momentul p r sirii "c m ii 
copil re ti" i al înve mânt rii cu c ma a lung i catrin e, ca moment 
ini iatic i de semnalare a trecerii "într-o alt  vârst ", cum spun 
informatorii din sate. 

Brâul, ca pies  de podoab  cu rosturi func ionale, era esut din lân
policrom  sau în tricromia ro u – albastru – galben, ca semn al apartenen ei 
etnice, fiind purtat de românce mai ales dup  Unirea cea Mare, 
diferen ierile cromatice ale vergilor policrome, longitudinale, de la 
nuan ele vii aprinse de ro u-vi iniu, verde, liliachiu, roz, galben, alb, la 
culorile terne, sobre, marcând deosebirile pe vârste. 

În cadrul codurilor legate de riturile de familie, brâul semnific
inviolabilitatea femeii i a familiei, aceast  pies  putând fi atins i 
descins  doar de femeia îns i sau de so ul ei. Atingerea lui, ca i a cepsei, 
codifica o "pâng rire" a rela iilor strict de familie, cel care a s vâr it acest 
ultragiu fiind pasibil de aspre pedepse din partea comunit ii tradi ionale i 
a cutumelor acesteia. 

În noaptea de Anul Nou sau de Boboteaz , fetele s vâr eau rituri 
premaritale, premonitive, "arând i gr pând rumegu ul de la t ietorul de 
lemne cu brâul". Aceast  practic  semnifica atragerea ursitei benefice, a 
grabnicei c s torii, a fecundit ii i a fertilit ii, c ci brâul, simbol al 

                                                          
64 t. Pascu, Voievodatul Transilvaniei, I, Cluj, 1970. 
65 M. Boc e, Muta ii.
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arpelui, deci al sexualit ii avea darul de a fertiliza – conform credin ei 
arhaice – chiar i rumegu ul sec, din lemn uscat. 

În fine, brâul era pus în sicriul so ului decedat, iar în cel al so iei se 
punea chimirul de piele, ca simbol al "r mânerii împreun ", a 
inviolabilit ii c s toriei, chiar i dup  moarte. 

Curcubeul era numit în mitologia popular  "brâul Maicii Domnului", 
aruncat peste cer, ca semn al binecuvânt rii divine. Cel care vedea vara 
"brâul cerului" era considerat bogat în acel an, s n tos i pus sub protec ia 
divin . 

Cureaua lat  de piele, purtat  în toate zonele Transilvaniei de c tre 
b rba i constituia simbol i podoab  adiacent  costumului, de la vârsta 
intr rii la joc i în cetele de feciori. 

Lucrat  cu aplica ii din piele i tan at  decorativ ori având monturi, 
paftale i inte, cureaua de pile (numit  "tisâg", în Bihor, "pra chie", în 
Banat, "pra c ", în S laj i Oa  etc.) avea dimensiuni i decor diferit dup
zone, statut social i economic. Prin presare ( tan are) se realizau motive 
str vechi, "pentagrama" sau "signum Solomonis", puse în leg tur  cu cultul 
str vechi al arpelui ini iatic. 

În via a tradi ional  a satului, unele elemente anexe ale costumului 
aveau func ii comunicative importante. D ruirea batistei ori a tergarului
de c tre o fat  unui fecior însemna comunicarea afec iunii. Schimbul de 
batiste cu un fecior care pleca în c t nie, însemna "credin are", logodn . În 
cadrul acestui ritual prenup ial, fata d ruia tergare tuturor rudeniilor i 
prietenilor ca s  r mân  legat  prietenia lor ca "urzeala în pânz ". 

Încercarea de a desprinde câteva coduri i m rci determinative din 
ansamblul costumului popular în zonele de vest al Transilvaniei a dus la 
câteva constat ri: 

cercetarea func iilor multiple ale costumului popular tradi ional este 
o sarcin  complex i nu tocmai lesnicioas , multe din aspectele relevate 
fiind doar fragmente ale unor vechi practici i coduri para-lingvistice, care 
au la baz  concep ii, obiceiuri i rituri str vechi, componente ale culturii 
populare; 

analiza costumului popular a dus la concluzia func iilor lui: 
practic  (de înve mântare dup  zon , anotimp, munc  etc.); 
statut social; 
estetic ; 
stare economic ; 
stare ceremonial  sau de s rb toare; 
ritual . 
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Între aceste func ii se remarc  o strâns  împletire, dar fiind i în 
permanent schimb, una fiind dominant , fa  de celelalte; 

func iile i semnifica iile sunt cunoscute de la caz la caz, de 
grupurile sociale, respectarea lor intrând în domeniul formelor de 
comportament i de comunicare, tradi ionale. 

cercetarea i decodarea mesajelor "limbajului" plastic al costumului 
popular se cere stringent, în condi iile tergerii permanente a diferen ierilor 
dintre sat i ora . 

pe planul crea ie s-a petrecut o muta ie important : bunurile de art
popular  se adreseaz  tot mai mult unei în elegeri largi i nu doar unor 
comunit i umane restrânse. 

În sfâr it, putem afirma c  portul popular reflect  înse i rosturile 
istorice i sociale care au concurat la na terea, diversificarea i evolu ia lui. 
Descifrarea sensurilor adânci pe care mentalitatea arhaic  le-a înscris ca 
într-o carte în sistemul complex al costumului ne conduce la înse i 
r d cinile mitologice ale credin elor, riturilor i obiceiurile spiritualit ii 
române ti. 
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Textile de interior din zona Avrigului. 
Func ionalitate i semnifica ie 

Laura RODEAN 

Problematica diverselor aspecte legate de tipologia, func ionalitatea, 
structurile ornamentale, registrul cromatic al textilelor de interior a re inut 
aten ia a numero i cercet tori1 i de aceea nu este \n inten ia noastr  de a 
relua tematica textilelor dintr-o perspectiv  unidisciplinar , etnografic , ci 
una interdisciplinar , în consens cu noile coordonate ale cercet rii 
tiin ifice de tip antropologic. Studiul nostru se bazeaz  pe coroborarea 

informa iilor ob inute în urma cercet rilor de teren efectuate în câteva 
localit i din zona Avrigului (Sebe u de Jos, Sebe u de Sus, Racovi a, 
Avrig) cu cele existente în bibliografia de specialitate, demersul nostru 
constituindu-se astfel într-o abordare complex  a es turilor decorative de 
interior, sub raportul multiplei func ionalit i atât din perspectiva analizei 
tr s turilor artistice, estetice, cât mai ales al conota iilor semantice i 
semiotice pe care acestea le implic . 

În evolu ia interiorului locuin ei tradi ionale, es turile tradi ionale 
constituie prin varietatea materialelor, tehnicilor de confec ionare, 
compozi iilor ornamentale i cromatice o categorie de artefacte extrem de 
important . Din aceast  perspectiv , interiorul locuin ei tradi ionale nu 
poate fi în eles f r  raportarea permanent  la textilele de interior care 
reprezint  elementele componente esen iale din cadrul sistemului 
decorativ. 

În acest context trebuie men ionat de la început c  în pofida unit ii 
arhitecturii interiorului r nesc din ara Oltului2 în care este încadrat i 
zona Avrigului, exist  o serie de particularit i stilistice în func ie de care 
sistemul decorativ de organizare a interiorului se diferen iaz  conform 
normelor sociale, culturale, economice ale fiec rei localit i în parte. 
                                                          
1G. Stoica, Arhitectura interiorului locuin ei r ne ti, Muzeul din Rm.Vâlcea, 

1974; Gh. Nistoroaia, tergare populare, Bucure ti, 1975; G. O etea, es turi 
populare române ti din satele vechiului scaun al S li tei, în SCIA, 1-2, 1957, 
p.41-55; ***, Arta popular  româneasc , Bucure ti, 1969, p.225-275; R. 
Capesius, Specificul interirului r nesc din Transilvania, în Apulum, VII/II, 
p.514-527. 

2 R.Vuia, Le village roumain de la Transilvanie et du Banat, II, Bucarest, 1938, 
p.56. 
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Formând o punte de leg tur  între ara Oltului, Valea Hârtibaciului 
i M rginimea Sibiului pe de o parte, iar pe de alt  parte între zonele 

etnografice din Oltenia i Muntenia subcarpatic , zona Avrigului, s-a f cut 
cunoscut  ca una din cele mai renumite în confec ionarea es turilor 
române ti, multe dintre acestea, datorit  calit ilor artistice deosebite, fiind 
comercializate i r spândite în numeroase zone din Transilavania atât în 
secolul al XIX-lea, cât i în secolul al XX-lea, când avea s  func ioneze 
aici o cooperativ i o coal  de instruire profesional  în me te ugul 
esutului. 

Zona Avrigului se caracterizeaz  prin coordonate socio-culturale 
distincte care s-au reflectat i în structura compozi ional  a interiorului 
tradi ional. 

Structura casei tradi ionale, din subzona Avrig, se raporteaz
tipologic arhitecturii locuin ei specifice întregii zone a rii Oltului i 
cuprinde: tinda, camera de locuit, camera (casa de dinainte), celarul. În 
paralel cu evolu ia planimetric  a locuin ei la sfâr itul secolului al XIX-lea 
i prima jum tate a secolului al XX-lea, perioad  la care se refer i studiul 

nostru, asist m la evolu ii simultane i în ceea ce prive te sistemul 
decorativ al interiorului. 

Modul de organizare al structurii decorative era eviden iat prin 
delimitarea a dou  înc peri distincte: înc perea de locuit, casa dinapoi i 
înc perea de reprezentare, casa dinainte, ai bun , îmbr c t  sau g tat , 
diferen ele dintre acestea constând în ponderea ce se acord  elementelor 
componente: mobilierul, textilele, icoanele, ceramica3. 

Spa iul de reprezentare, la care ne-am referit mai sus, substituie 
treptat spa iul intim, camera unde pân  în perioda precedent  se dormea i 
se primeau musafirii. Aceast  ultim  înc pere va deveni un loc al etal rii 
zestrei, cu o înc rc tur  suplimentar  de ordin decorativ cu scopul de a se 
închega un ansamblu decorativ reprezentativ, aceasta fiind în primul rând 
un loc de depozitare al hainelor. 

În raport cu modificarea arhitecturii i amplificarea spa iului de 
locuit, au avut loc o serie de modific ri i în domeniul integr rii unui mai 
mare num r de es turi cu caracter decorativ. 

Dintre cele dou  înc peri destinate locuirii ne va re ine în mod 
special aten ia sistemul decorativ al camerei de reprezentare, în care 

                                                          
3 R. Capesius, Elemente de continuitate în evolu ia interiorului r nesc românesc

în Anuarul Institutului de cercet ri etnologice i dialectologice, Bucure ti, 1980, 
p.384. 
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textilele de in o pondere important , acestea fiind expuse i depozitate 
reflectând i starea material  a familiei i constituindu-se într-o carte de 
vizit  în vederea legitim rii unor leg turi matrimoniale viitoare 4. 

Existen a relativ de timpuriu a industriei casnice textile care a 
constituit o ocupa ie important  a satelor din toat  zona arii Oltului, 
tr s tur  specific  întregii zone a arii Oltului, a facilitat diversificarea 
unei game largi de es turi, situa ie conferit  de marea varietate a 
materialeleor, tehnicilor de confec ionare, a structurilor decorative i 
cromatice. Sfâr itul secolului al XIX-lea i începutul secolului al XX-lea 
reprezint  perioada unei dezvolt ri deosebite în domeniul industriei casnice 
textile, caracterizat  prin apari ia unei game diverse de es turi, în special 
cu func ie decorativ . În aceast  perioad  a avut loc transformarea 
produc iei de tip casnic într-o produc ie de m rfuri care avea în vedere 
comercializarea produselor nu numai pe pia a local i regional , ci i pe 
cea interregional . În acest sens men ion m o important  atestare 
documentar : "Cât ine ara Oltului, ara Bârsei cu regiunile dintre Olt i 
Târnava Mare, femeile noastre es atâta pânz i p nur , încât 
comercian ii de la Bra ov mai cump rau de la ele pe fiecare an în valoare 
de pân  la 100-150.000 florini i o transport i pe Dun re" 5. 

Varietatea es turilor confec ionate în aceast  perioad  este conferit
în special de bog ia materiilor prime, a tehnicilor de esut, a compozi iilor 
ornamentale i cromatice dar i a func ionalit ii produselor. Rolul de inut 
de materiile prime ob inute în gospod rie (cânepa, lâna) în executarea 
pieselor textile, dar i a celor de îmbrac minte (c ma i, ii, catrin e, ur e în 
dou  sau trei foi, rec le, buboau , cioareci), este tot mai mult diminuat 
fiind substituit de materiile procurate prin intermediul comer ului de 
m rfuri (bumbacul, lâni a, str m tura, firele de sârm , arniciul). 

Lâna i cânepa constituiau i în aceast  perioad  materialele 
necesare confec ion rii es turilor cu func ie utilitar  în gospod rie: straie, 
oluri în p tr ele date la piu , traiste, chindee, p sturi de traiste, cârpe de 

vase, str jace, oluri albe, saci, desagi. Cantit ile produse în propria 
gospod rie de cânep i lân  în scopul producerii diverselor textile 
necesare uzului casnic i a vestimenta iei tradi ionale nu au fost reduse 

                                                          
4 E. Dulcu, Evolu ia sistemelor de organizare a interiorului locuin ei tradi ionale 

române ti, în Revista Muzeelor, 3-4, 1990, p.84. 
5 Gh. Bari iu, Idei fugitive despre industria de cas în Transilvania, 1877, p. 229. 



 144

doar la consumul strict intralocal, p nura prelucrat  fiind "achizi ionat  de 
negustori i valorificat  în Oltenia i Banat" 6. 

Prezen a în ara Oltului, a numeroase instala ii t r ne ti de 
prelucrare a l nii, pive, vâltori dârste, situa ie facilitat  în primul rând de 
factorii antropogeografici, a fost atestat  de timpuriu înc  din secolul al 
XVI-lea,7 ceea ce dovede te ponderea important  de inut  de industria 
casnic  în ansamblul economiei din ara Oltului i în perioada care 
precede secolulul al XIX-lea. Ap rut  pentru prima dat  în cadrul 
economiei închise a gospod riilor r ne ti, pentru nevoile strict casnice, 
tehnica piu ritului a fost practicat  pe scar  larg  în satele din zona 
F g ra ului. 

In satele din zona Avrigului, Sebe u de Sus s-a distins ca un centru 
important de "recoltare a p nurei", atât din satele din jur cât i din toate 
inuturile din Transilvania de Sud. In acest sens men ion m faptul c  în 

Sebe u de Sus, în 1750 erau atestate 27 de pive, acesta devenind o comun
renumit  în în zon  pentru practicarea pe scar  larg  me te ugului 
piu ritului. Semnificativ este de asemenea faptul c  19 femei v duve 
profesau în acea perioad  aceast  meserie8. 

Din categoria ultimelor produse, bumbacul a cunoscut o larg
utilizare, substituind aproape în întregime cânepa, p strându-se totu i în 
combina ie cu lâna pân  în a doua jum tate a secolului al XX-lea. 
Bumbacul era utilizat ini ial ca fir de urzeal  la diferite tipuri de textile: 
oale albe, chindee, fe e de mas , cap tâie etc., urmând ca în perioada 

ulterioar  s  fie utilizat atât ca fir de urzeal  cât i ca fir de b teal  în 
es tur . Pânza de bumbac alc tuia de obicei trupul, câmpul alb es turii. 

Introducerea pe scar  larg  a bumbacului a avut drept consecin
diversificarea tipologic  a textilelor cu rol decorativ: tergare de blide, de 
culme, de icoane (care purtau diferite denumiri: chindee, chindeu e, lijnice, 
merindare, p sturi), c p tâie, fe e de mas , eve ele. 

Arniciul, lâni a i str m tura erau utilizate la realizarea ales turilor 
necesare ornament rii pieselor textile, aceste materiale constituindu-se în 
registre ornamentale compuse din motive decorative diverse. 

                                                          
6 B. Surdu, Problema na terii manufacturilor în Transilvania, în Anuarul 

Institutului de Istorie, Cluj,VII, 1964, p.184. 
7 t. Mete , Situa ia economic  a românilor din ara F g ra ului, Cluj, 1935, 

p.LXXVI-LXXIX. 
8 D. St nil , Monografia satului Sebe u de Sus, mss, p.61.  
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Spre deosebire de ara Bârsei, i M rginimea Sibiului unde industria 
casnic  textil  s-a dezvoltat în paralel cu activitatea breslelor, în zona rii 
Oltului acest tip de industrie a comportat preponderent un singur aspect: 
exercitarea complet i independent  a tehnicii esutului cu toate fazele de 
prelucrare, me te ugul nebresla , permi ându- i în acest caz, libertatea s
confec ioneze i s  vând  pe pia  produse specific române ti. 

 Tehnicile de esut ale celor trei categorii de textile: de uz casnic-
gospod resc, decorative, ceremoniale, erau foarte variate.

esutul în dou  i e era utilizat atât la piesele de uz cât i la cele 
decorative. Tehnica esutului în patru i e era folosit  la cele mai multe 
produse i era cunoscut  în dou  variante: simplu, cu o singur  fa , sau cu 
n v dituri, "n v deli" cu dou  fe e. esutul în cinci i e a fost introdus de 
abia în a doua jum tate a secolului al XX-lea. 

Trecând la tehnicile de ornamentare a es turilor trebuie men ionat 
c i acestea erau variate, în func ie de concep ia estetic  a fiec rei 
colectivit i în parte. Dintre toate tehnicile de realizare a structurilor 
decorative, cel al înv rg rii, realizat din linii drepte rezultate din firele de 
urzeal i b teal  în diferite culori era cel mai frecvent utilizat, redat în 
numeroase contexturi din toate zonele etnografice ale Transilvaniei. 

Tehnicile de ales tur  erau diverse prin diferitele modalit i de 
realizare. În Avrig tehnica ales turii printre fire a constituit o 
particularitate de confec ionare a es turilor. Prin acest procedeu numit i 
rostul deschis, era întors firul de ales tur , prin baterea cu suveica a dou  – 
patru fire din arnici pentru realizarea florilor. În celelalte localit i se 
utiliza, în mod special, tehnica ales turii peste fire, care a fost preferat
pentru pregnan a i pitorescul motivului. Prin aceast  din urm  tehnic
firele erau num rate, introduse în ales tur  dup  care avea loc 
confec ionarea pânz turii.

Valorificarea în Avrig a tehnicii ales turii printre fire a dat na tere 
unor compozi ii ornamentale de un mare rafinament i elegan , prin 
crearea unui"joc de forme transparente, asem n toare cristalelor florilor 
de ghea " 9.

În satele din zona Avrigului, în special în Racovi a, au mai fost 
folosite i alte tehnici de es turi: alesul cu ghemu ul (tehnic  ce se 
efectueaz  prin introducerea ghemu ului de lân  sau arnici colorat, printre 
firele urzelii), cu speteaza (tehnic  prin care ridicarea firelor se face cu o 
scânduric , numit speteaz ) sau prin n v dituri în patru sau cinci i e prin 

                                                          
9 L. Sârbu, Arta Avrigului, în Transilvania, nr.9/73, p.77. 
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care se realizau motive decorative diferite. Începând cu prima jum tate a 
secolului al XX-lea au fost introduse i alte tehnici de ales turi prin care a 
fost diversificat  gama de stucturi ornamentale: n v diturile cu i i oare, 
ales tura cu drotul (modelele sunt scoase în relief cu ajutorul unei vergele, 
o bucat  de sârm ). 

În ceea ce prive te morfologia i semantica ornamental , acestea 
prezint  aspecte foarte variate. Elementele, motivele, compozi iile 
decorative pot fi grupate în: ornamente geometrice (m rgelu e, v rgi de 
linii orizontale, verticale, p tr ele, piezi ate simple, duble, pe musc , 
realizate în dou  p r i, sau, prin schimbarea firelor), motive cosmomorfe 
(raza, steaua, soarele, calea ocolit ), motive fitomorfe (trandafiri, diverse 
flori, m rul, vârful bradului), motive zoomorfe (ganga, cornul berbecului, 
fluturele), motive scheomorfe (gr dini a, z lu a, suveicu ele, stâlpul), 
motive avimorfe (coco , p un, cuc), ornamente simbolice (prescura,
diferite tipuri de cruci, stâlpul etc.). 

Formele de reprezentare a diverselor elemente ornamentale difer  în 
func ie de stilul artistic, op iunile estetice ale fiec rei localit i în parte. In 
acest sens, Avrigul se distinge în ceea ce prive te modul de tratare al 
structurilor decorative prin valorificarea acestora în spirit geometrizant, 
chiar i în cazul execut rii motivelor florale, fitomorfe. Motivele 
decorative sunt stilizate, fiind redate doar în liniile lor esen iale, cu un 
realism care uzeaz  de mijloacele stiliz rii geometrice. 

Celelalte localit i se remarc  prin preferin a pentru interpretarea 
naturalist  a diverselor elemente ornamentale în care predomin  motivele 
decorative avimorfe i florale. Compozi iile ornamentale se caracterizeaz
printr-o redare figurativ , ce reproduce o form  mai apropiat  de cea 
întâlnit  în natur . 

Inspirate din ambientul, flora, fauna local , obiceiurile de peste an i 
cele din ciclul vie ii, toate structurile decorative se constiuie într-un limbaj 
artistic de o mare bog ie de forme repetitive, alternante, simetrice sau 
asimetrice, acestea fiind amplasate în registre ormamentale caracterizate de 
echilibru, armonie, i prin diverse structuri cromatice. Compozi iile 
ornamentale ale es turilor de pânz  (chindee, foi de culme, lijnice etc.) se 
bazeaz  în special pe sistemul de înv rgare transversal i sunt executate 
de obicei în dou  variante: 

- desf urarea câmpului decorativ pe toat  suprafa a prin tehnica 
înv rg rii; 

- amplasarea decorului în registre mai dense la extremit ile es turii. 
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Ritmul de desf urare al compozi iei ornamentale variaz  de la 
forme simple, adaptate în genere la es turi de mici dimensiuni, la forme 
complexe, sus inute de numeroase elemente ornamentale, în cazul 
chindeelor de icoane de exemplu, care prezentau motive decorative 
diverse. 

Structurile plastice i decorative utilizate exprim astfel a a cum 
avea s  sublinieze un cercet tor consacrat al ornamenticii tradi ionale "un 
mijloc de comunicare, asemenea unui cod, între creatorii care tiu s
codifice mesajul astfel recep ionat. Semnele utilizate dep esc calitatea de 
simple semne grafice, ormamentelor utilizate acordânduli-se o dubl
func ie: estetic i social – cultural " 10.

 Registrul cromatic al es turilor studiate se compune din patru 
culori de baz  (ro u, alb, bleumarin, negru), culori fundamentale care se 
men in în toate es turile de pânz  din tot arealul românesc pân  la sfâr itul 
secolului la XIX-lea. Aceast  cromatic  s-a dezvoltat ca urmare a utiliz rii 
procedeului de înv rgare cu arnici ro u i bleumarin sau ro u i negru a 
es turilor vechi din cânep 11. Introducerea materialelor procurate din 

comer  (arniciul, lâni a, str m tur , bulionul) i folosirea tot mai frecvent
a coloran ilor chimici care au substituit treptat coloran ii naturali a 
determinat i îmbog irea paletei cromatice, cu o serie de culori 
complementare (ro u c r miziu, violet, verde, roz, galben, vi iniu etc). 

es turile studiate în localit ile men ionate la început erau 
valorificate în gospod rie i constituiau principalele produse care "se 
d deau ca zestre". Aten ia noastr  s-a îndreptat asupra es turilor 
decorative care prezint  o gam  foarte variat i comport  aspecte mult mai 
interesante decât cele uzuale, folosite doar pentru satisfacerea nevoilor 
gospod re ti. 

Textilele cu func ii decorative sunt constituite i din piese necesare 
ornament rii interiorului dar implic i aspecte ceremoniale. 

În func ie de modul de etalare i textilele erau amplasate în mai 
multe sectoare cu greutate, dintre care trei re in aten ia în mod special: 

- Culmea 
- Col ul cu patul 
- Lada de zestre 
Modul de îmbinare i de suprapunere a textilelor în camera de 

reprezentare, de care am amintit mai sus, precum i ordonarea acestora pe 

                                                          
10 N. Dun re, Ornamentica tradi ional  comparat , Bucure ti, 1979, p.66. 
11 ***, Arta popular , p.272. 
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registre suprapuse, constituie o tr s tur  distinct  pentru modalit ile de 
organizare a sistemului decorativ a satelor din ara Oltului. 

În ceea ce prive te primul sector cu greutate, culmea, aceasta a 
constituit o pies  de mobilier cu func ie preponderent utilitar , folosit
ini ial ca un simplu suport din lemn, o pr jin  fixat  de grinzile tavanului, 
în jurul sobei sau deasupra patului, pe care se ag au hainele care se 
puneau la uscat. Treptat, situa ie generalizat  în majoritatea zonelor 
etnografice ale rii, aceasta va dobândi o func ie preponderent decorativ
cu scopul etal rii es turilor din camera de reprezentare. În sudul 
Transilvaniei, denumirea de culme a fost preluat  cu timpul de fâ ia de 
es tur  de lân  care ini ial era esut  pentru a acoperi acest suport 12, i era 

desf urat  orizontal, în partea superioar  pe una sau dou  laturi, respectiv 
din dreptul u ii i al patului. 

Culmea reprezint  atât în zona Avrigului cât i în întreg arealul din 
sudul Transilvaniei o bucat  de pânz  de o singur  l ime, segmentat  prin 
v rgi în trei culori (rosu, alb, negru sau bleumarin), amplasate în linii 
orizontale i dispuse în registre, ce delimitau câmpul alb, trupul, es turii. 
{tergarele de culme, es turi mai scurte executate în tehnici de ales turi cu 
motive preponderent geometrice (romb, cruce, coarnele berbecului, linii 
etc), erau a ezate prin suprapunere, vertical, i purtau diferite denumiri: 
lijnice, c p tâie, chindeu e. Modul de dispunere a ansamblului format din 
foaia de culme i tergarele de culme, care aveau rolul de îmbr ca primele 
dou  laturi a p r ii superioare a camerei bune prin c derea lor vertical , a 
sugerat impresia "unei frize cu colonete"13. Piesele componente erau 
a ezate diferit în fiecare zon , fiind un alt sistem de ordonare, conform 
regulilor stabilite de fiecare colectivitate în parte. 

Ansamblul care a constituit cel mai important sector, grupat de 
regul , pe col ul cu ferestrele, a fost col ul cu patul. Acest element 
componenet al interiorului a reprezentat construc ia cea mai bogat  în 
etalarea es turilor cu caracter decorativ, dezvoltat  atât în zona rii 
Oltului cât i în cea a M rginimii Sibiului. Diversitatea tes turilor, 
abunden a în modul de etalare al acestora, dispuse în multe straturi prin 
suprapunere, avea principalul rol de a simula o stare de bun stare aparent , 
patul unde erau a ezate stivele de perne i es turi, formând principalul loc 

                                                          
12 Ibidem, p.192.
13 Ibidem, p.200. 
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cu func ia de evaluare a zestrei 14. Acest tip de pat înalt de ornament "pe 
pociumpuri" întâlnit înc  în casele b trâne ti de la sfâr itul secolului al 
XIX-lea sub diferite denumiri: pat cu bujdul , cotârl u, coviltir, dezvoltat 
sub influen a mobilierului de tip apusean (patul cu baldachin), era 
constituit dintr-un schelet din lemn cu un plan eu situat la o în l ime de 
aproximativ 1,50 de m i era acoperit cu o mare varietate de categorii de 
es turi, dispuse prin alternarea textilelor de lân  cu cele de pânz 15. Ini ial 

patul era acoperit cu pu ine es turi, prin suprapunerea a dou  lepedee: 
unul de cânep i altul din lân  peste care erau a ezate c p tâie de perini" 
16. Într-o etap  ulterioar  a avut loc transformarea modului de împodobire a 
patului prin amplificarea structurii decorative, realizat  prin îmbog irea 
unor categorii de textile: diverse tipuri oluri, covoare, straiul, mai multe 
rânduri de perini al c ror num r varia între 9-14. 

oalele erau confec ionate de obicei în dou  sau trei foi. Prima 
categorie o formau oalele albe (cearceafurile) esute în dou  sau patru i e, 
cu n v dituri i dantel  prev zut  la extremit i (denumit , re e). oalele 
cu ghemu ul s-au confec ionat din urzeala de bumbac i b teala de lân , 
esute în dou  i e i alese în degete, piesele prezentând întotdeauna dou

fe e. oalele realizate în tehnici cu ales turi în n v dituri i i i oare, au fost 
introduse de abia în prima jum tate a secolului al XX-lea i prezentau 
structuri decorative mult mai diverse, alc tuite atât din ornamente 
geometrice dar i florale. Cel mai vechi tip de ol era cel de lân  dat la 
piu , si a ie it din uz la începutul secolului al XX-lea17. Acest ol, la fel ca 
i cel înv rgat în ochiuri, în furcu  sau suveicat a fost întâlnit în toate 

satele cercetate, fiind o es tur  care a îndeplinit în acela i timp i o func ie 
utilitar . Straiul confec ionat din lân  toars  gros i esut în dou  i e alb
sau sein , i prelucrat la vâltoare a fost piesa nelipsit  care era a ezat pe 
patul de ornament, pe acesta urmând a se etala trei sau patru rânduri de 
c p tâie (al c ror num r varia de la 10-14) a ezate de obicei vertical. 

Fe ele de pern , c p tâiele care au alc tuit utimul registru al patului 
de ornament au fost esute din bumbac, în dou  sau patru i e cu n v dituri 
în ochiuri. Acestea erau ornamentate cu v rgi transversale, extremitatea 
                                                          
14 P. H. Stahl, Interioare r ne ti dinRomânia (secolul al XIX-lea i începutul 

secolului al XX-lea), în StComSb, 13, 1967, p.98. 
15 A. Fle eriu, Etape în sfera muta iilor contemporane ale interiorului din ara 

Oltului, mss. în Arhiva Centrului de Informare i documentare Cornel Irimie, 
p.5. 

16 Ibidem, p.5. 
17 Inf, Chialda Maria, n.1944, Avrig. 
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perinii denumit fund, constituindu-se într-o adev rat  mostr  de es tur
aleas  cu motive decorative tratate într-un registru cromatic diferit. 

În Avrig o pies  frecvent întâlnit  la g tirea patului de ornament a 
fost gluga, str veche pies  de port, confec ionat  "din dou  foi de p nur
de lân  si cu ales turi cu flori mari"18

Lada de zestre forma un alt element component important al 
ansamblului decorativ al interiorului tradi ional, l zii de zestre, nelipsit
din nici o cas  revenindu-i sarcini impotante de p strare i transmitere a 
mo tenirii familiale. Aceast  pies  era primit  în dar ca zestre a miresei i 
avea principala func ie de depozitare a tuturor categoriilor de es turi. Pe 
lâng  aceast  func ie, lada de zestre de inea i o func ie ceremonial , 
aceast  pies  fiind prezent  în momentul ceremonial nup ial intitulat: 
scosul l zii de zestre, moment în care terfele miresei (hainele acesteia) erau 
transportate în alai de c tre terf roaie (rudele miresei), de la casa miresei 
la viitoarea cas  a mirilor. În Avrig, lada de zestre era a ezat  într-un car cu 
patru cai, peste ea fiind a ezat un strai mi os i o stiv  de perini ce urmau 
s  împodobeasc  patul miresei. Scosul l zii de zestre era asistat de întreaga 
colectivitate i constituia un prilej de etalare a zestrei miresei i apreciere a 
acesteia, a a cum reiese din analiza strig turilor interpretate de cele mai 
iscusite femei din sat: "Cum s  uit  muierile/ S  numere hainele/ Haine 
mândre i-nflorate/Tot de mâna ei lucrate/Uita i-v i privi i/ Numai nu 
batjocri i/ C  nu-i carul cu hârtie/ C -i carul cu c p tâie/; U-iu-iu pe 
dealul gol/c  mireasa n-are ol/ Ba, z u, are-n patru foi/ C-a a-i moda pe 
la noi/" 19. 

În momentul ajungerii la destina ie, fiecare es tur  era dus  pe 
mâini de c tre terf roaie i era depozitat  peste hainele soacrei. Dup
scoaterea i a ezarea tuturor textilelor care au fost transportate cu lada, 
aceasta era fixat  intr-un anumit col  al camerei unde avea s  r mân , 
constituindu-se în acela i timp i ca o pies  important  de mobilier, primit
ca dar de la socrii mici, pentru a împodobi noua cas  a mirilor. 

În M rginimea Sibiului lada de zestre purtat  în car era denumit
"stolnicul de zestre", es turile care alc tuiau aranjamentul imitând pe cel 
al patului înalt de ornament 20. 

O categorie important  de es turi care a îndeplinit func ii multiple, 
a fost cea de inut  de tergar a c rui denumire diferea: lijnice, chindee, 

                                                          
18 L. Sârbu, op.cit., p.80. 
19 M. Spiridon, Monografia Avrigului, mss., p.25. 
20 G. O etea, es turi populare române ti, p.50. 
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merindare, p sturi. Utilizat în primul rând pentru uzul gospod resc 
("pentru mâini", "pentru fa ", "pentru vase"), tergarul reprezint  o pies
cu pregnant  func ie decorativ , fiind un element component indispensabil 
sistemului decorativ de interior. 

Dimensiunile acestora variau între 0,5-3,50 i erau amplasate în jurul 
icoanelor, tablorilor, oglinzilor, farfuriilor din ceramic , diferit etalate pe 
pere i de jur împrejurul înc perii etc. 

În Avrig chindeele au fost a ezate i în dreptul ferestrelor i erau 
denumite chindee de fereastr . Confec ionate din bumbac în patru i e, 
tergarele prezint  câmpul întrerupt cu v rgi transversale, cele dou

extremit i fiind ornamentate în registre compacte cu motive decorative, 
realizate prin diferite tehnici de ales turi (cu arniciul, fire de sârm , bulion 
sau lâni ) geometrice i florale într-o cromatic  policrom  în care 
predominau ro ul, albastru, negru. Marginile chindeelor erau prev zute cu 
re e din urzeal  sau ciucuri împleti i (tehnic  ajuns  la o mare dezvoltare în 
Racovi a i Avrig) i au fost treptat înlocuite cu dantela de cump rat. În 
Racovi a predominau ornamentele florale i zoomorfe de inspira ie 
naturalist : trandafirul, ruja, co ul cu flori, porumbelul, cerbul. Prezen a 
unor elemente ornamentale diferite trebuie pus  în leg tur  cu marea 
putere de circula ie a modelelor, prelu ri, adapt ri din arta popular
s seac , influen e facilitate de aportul unor factori diver i de natur
social , economic i nu în ultimul rând cultural . În acest context 
men ion m c  evolu ia structurior decorative nu a fost restrâns  doar la 
respectarea strict  a tiparelor tradi ionale de c tre creator, dar mai ales a 
presupus, realizarea unei fuziuni permanenete între tradi ie i inova ie, prin 
existen a a a numitelor perioade de înnoiri, dup  cum mergea moda 21. 

Actul creator a constituit astfel o sintez  între fondul tradi ional i 
elementele eterogene intermediate prin rela iile frecvente cu mediul urban, 
cu etnia s seasc  (multe femei fiind angajate ca slujnice în familiile bogate 
de origine s seasc ) a contactelor cu localit ile învecinate, prin existen a 
interferen elor multiple între comunit ile tradi ionale, procese care au avut 
implica ii foarte importante i asupra evolu iei stilistice. 

Caracterizate drept forme estetice vizuale, es turile se constituie în 
ansamblul interiorului, "ca prezen e generatoare de spectacol, prin 
întreaga lor compozi ie ornamental i cromatic , prin locul i importan a 
lor în organizarea interiorului,"22 prin amplasarea lor într-un anumit punct 

                                                          
21 Inf.,Chialda Maria, 1944, Avrig. 
22 Gh.Achi ei, Frumosul dincolo de art , Bucure ti, 1988, p.48. 
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al acestui spa iu amenajat, amplasare ce se f cea cu un anumit sim  estetic 
i în raport cu sensibilitatea celui care a asamblat totul, dar i conform unei 

logici a amplas rii obiectului într-o structur  conservat  prin tradi ie i 
transformat  prin evolu ie. Pe lâng  relevarea diverselor modalit i legate 
de realizarea decorativ i evolu ia es turilor decorative din zona 
Avrigului, în lucrarea noastr  vom aborda i func ia ceremonial  a 
acestora, prin prezen a lor în actele rituale ale obiceiurilor. Piesele textile, 
în combina ii diferite, înso eau i intermediau participarea omului în toate 
momentele decisive ale vie ii sale, de la na tere pân  la moarte. 

În Avrig p sturi a, un tergar esut i ales din bumbac i arnici era 
prezent  în cele mai importante momente din via . La na terea copilului 
aceast es tur  se punea pe ochii copilului înf at atunci când era dus la 
botezat la biseric 23. P sturi a de mân  era purtat  la jocul de de ti de c tre 
fete i femei i avea în acela i timp rolul de a intermedia actul de logodn : 
"dat de mân ", la o s pt mân  dup  tocmeal , fata trecând-o, peste mas , 
în mâna alesului ei (care trebuia s  o poarte în tot timpul nun ii ca simbol 
al unirii i al dragostei dintre ei). P stura de mân  era a ezat  la chimirul 
mirelui i al c l ra ilor constituindu-se într-un semn distinctiv. In cadrul 
cununiei, acest tip de p stur  purta numele de mâne tergur , de aceasta 
inându-se mirii i na ii în biseric i în alaiul c tre casa mirilor. La casa 

mirilor, mireasa avea rolul de a terge mâinile na ilor sp late în apa cu 
busuioc tot cu o p stur . Aceast  pies  era prezent i în cadrul ritualului 
de înmormântare când era a ezat  în mâinile mortului. Când murea o fat
sau un fecior, fiecare dintre cei 12 b ie i care f ceau bradul, primea de 
asemenea, o p stur  care se oferea ca poman  fiec ruia dintre cei patru 
feciori care duceau sicriul24. 

Fenomenul g tirii casei era practicat atât cu ocazia s rb torilor de 
peste an cât i la evenimente semnificative din via a unei familii: botez, 
nunt , înmormântare. În aceste momente erau scoase cele mai frumoase 
es turi din lada de zestre i se împodobea întreaga cas . În preziua nun ii 

hainele casei, de gatat culmea i icoanele 25 erau duse de c tre terf roaie
în desagi i erau a ezate peste cele ale soacrei, urmând ca în prima zi a 
nun ii celelalte piese textile (îmbr c mintea, oalele, straiul, perinile) care 
apar ineau miresii, viitoarea nevast , s  fie transportate i aduse în lada de 
zestre la casa mirilor, înlocuindu-le pe cele vechi. Fa a de mas  a miresei 

                                                          
23 Inf. Maria Spiridon, 1920-2001, Avrig. 
24 Inf. Chialda Maria, n. 1944, Avrig. 
25 Inf. Sinu Ana, 74 de ani, Sebe u de Sus; Rusu Filofteia, n.1922, Racovi a. 
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avea rolul de împodobi atât m rul nun ii cât i al înmormânt rii, simbol al 
unirii celor doi tineri i al comuniunii cu întreaga colectivitate. Aceasta 
pies  textil  este întâlnit i în ritualul de înmormântare, cu aceasta 
acoperindu-se mortul. 

C l ra ii i caii nun ii erau g ta i cu cele mai alese es turi 
decorative: p sturi de flori pentru pus pe rec l, p sturi de mân , fe e de 
mas  pentru împodobit calul, chindeau 26. Steagul de nunt  constituia în 
acela i timp un e antion al chindeelor, p sturilor, fe elor de mas  celor mai 
ornamentate. 

Straiul a constituit o alt  pies  textl  cu implica ii cermoniale i era 
întâlnit  în ritualul nun ii. Straiul, obiectul de "coperit mirii" apar inea de 
obicei na ului care edea pe el i urma s -l r scumpere de la feciorii care îl 
jucau în asisten a tuturor27. Chindeele utilizate pentru împodobirea icoanei 
i amplasate în col ul cu icoane contribuiau pe lâng  poten area atributelor 

estetice ale acestor obiecte de cult la organizarea spa iului sacru al 
locuin ei tradi ionale. Lada de zestre unde erau depozitate piesele textile 
cumuleaz i func ii rituale, prin care se permanentizeaz  principiul 
feminin în via a familiei. Aceasta înso e te fata în ipostazele ei de fecioar , 
logodnic i apoi mireas , constituind i un obiect ce se mo tene te de la 
mam  la fiic , cu o parte din con inutul s u, marcând astfel perenitatea 
valorilor feminine. In cadrul ceremonialului nup ial lada de zestre 
reprezenta un simbol al miresei i participa la o serie de acte cu caracter 
magico-religios vizând persoana posesoarei28. 

Polifunc ionalitatea pieselor decorative men ionate în prezenta 
lucrare i multitudinea de sensuri decodificabile care reiese din analiza 
diverselor aspecte pe care le comport , se constituie în argumente 
suficiente pentru includerea acestor compozi ii decorative complexe, în 
sistemul de semne non-verbale prin care pot fi descifrate: modul de via , 
spiritualitatea poporului român, normele vie ii familiale i comunitare. 

Toate aceste elemente ale interiorului locuin ei tradi ionale au 
contribuit la conturarea i dezvoltarea unor sisteme decorative diferite de 
interior, potrivit concep iilor estetice, al viziunilor colective i personale 
a a cum este cazul i în ceea ce prive te arhitectura de interior din zona 

                                                          
26 M. Spiridon, op.cit., p.30. 
27 Inf. Chialda Maria, 1944, Avrig. 
28 I. Evseev, Simboluri folclorice,Lirica de dragoste i ceremonialul de nunt , 

Timi oara, 1987, p. 203-204. 
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Avrigului, ceea ce demonstreaz  existen a unor arii culturale adaptate 
specificului zonal. 

Interiorul locuin ei tradi ionale se constituie astfel ca o sintez  a 
tuturor factorilor geografici, istorici i economici, la realizarea c ruia i-au 
pus amprenta în modul cel mai pregnant normele sociale i culturale 
mo tenite din genera ie în genera ie ale fiec rei comunit i tradi ionale. 

Resume

Dans le présent article, on traite les textiles traditionnelles de 
l'intérieur paysan roumain de la zone Avrig, située au sud de Transylvanie, 
dans le Pays de l'Olt à partir du fin du XIX-ème siècle jusqu'a la XX-ème 
siècle. Tout comme dans les autres zones ethnographiques de Roumanie, 
dans le village de la zone Avrig, les textiles d'intérieur forment une 
catégorie de pièces qui se remarquent par la varieté des structures 
ornamentales et cromatiques. Le matériel fourni par les recherches 
entreprises dans les localités de cette zone pendant la période 1999-2001 a 
offert la possibilité d'analyser des divers aspects sur les multiples fonctions 
detenues par les textiles dans l'interieur. 

Les tissus décoratifs sont ceux destinés à la décoration de la pièce de 
fête où étaient étalés les plus beux tissus: des serviettes, des nappes, des 
tapis en laine. De tous, les serviettes se distinguent par la richesse du 
coloris et la beauté des motifs. Celles-ci décorent les murs, les pièces de 
céramique et les icônes sur verre. Dans le lit de fête, d'origine etrangère 
mais avec l'emplacement d'origine roumaine, est superposés toute la 
richesse de tapis, de coussins. 

Les tissus decoratifs sont utilisées en même temps lors des 
événements les plus importants de la vie de l'homme: le baptême, la 
mariage, l'enterrement et ceux-ci ont le rôle de marquer l'événement 
respectif. L'emploi des serviettes de cérémonies implique des significations 
qui se rattachant aux normes culturelles et sociales de la communauté 
traditionnelle. Les textiles de toutes ces catégories sont realisés par de 
différentes techniques d'onamentation selon les style specifique de la 
population de cette région et on les compte parmi les plus belles 
réalisations de l'art populaire roumain. 
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G teala capului în costumul tradi ional din ara Oltului. 
Evolu ie i semnifica ie 

Laura RODEAN 

Integrându-se organic în ansamblul vestimentar tradi ional, g teala 
capului a constituit, unul din elementele care au contribuit la creionarea 
unor tr s turi etnoculturale i a marcat în acela i timp dinamica evolu iei 
portului popular, printr-o serie de muta ii morfologice i func ionale 
datorate în mare parte rela iei constante de interdependen  dintre factorii 
socio-economici i culturali. 

Numeroase lucr ri de specialitate1 care au tratat acest aspect al 
vestimenta iei tradi ionale au reliefat particularit ile specific-zonale, 
diversitatea detaliilor de tehnic  a materialelor, a croiurilor i a structurii 
ornamentale i cromatice, definindu-se astfel tipologia portului local. În 
aceste studii se ignor  îns  caracterul multifunc ional al pieselor 
reprezentând g teala capului, datorit  perspectivei unidisciplinare abordate 
prin analizarea fenomenului artistic prin excelen . Nevoia unei 
reconsider ri din punct de vedere etnologic se impune, a adar, de la sine. 
                                                          
1 C. Irimie, Portul popular din ara Oltului.  
Zona F g ra , Bucure ti, 1956; Idem, Portul popular din ara Oltului. Zona 

Avrig, Bucure ti, 1957; Idem, Portul popular din zona Per anilor, ara Oltului, 
Bucure ti, 1958; Idem, Portul popular din zona Branului, Bucure ti, 1960; C. 
Irimie, J. Bielz, J., Unbekannte Quellen zur Geschichte der Siebenburgischen 
Volkstracht des 17-19 Jahrhunderts, în Forschungen zur Volks- und 
Landeskunde, I, 1959; P. Petrescu, Costumul popular românesc din Transilvania 
i Banat, Bucure ti, 1959, p.20-21; N. Dun re, Portul popular din Bihor, 

Bucure ti, 1957; 1958; Idem, Portul popular din ara Ha egului, Bazinul de la 
Ha eg, Bucure ti, 1962; V. Pascu, Considera ii asupra portului popular din 
Transilvania, în A.M.E.T, 1957-1958, Cluj, 1958; N. Dun re, C. Catrina, Portul 
popular românesc de pe Târnave, Bra ov, 1968; I. Cajal Marin, Forme ale 
acoper mântului i g telii capului la femei în costumul popular românesc, în
SCIV, tom.19, nr. 2,1972, p. 223-236; H.Formagiu, Portul popular din România, 
Bucure ti, 1974, p. 88-121; I. Nune, G teala capului în costumul popular 
femeiesc, în Studii i cercet ri de etnografie i art  popular , 1981, vol.1, p.203-
225; M. Bâtc , G teala capului în costumul popular femeiesc tradi ional, în 
Anuarul Institutului de Cercet ri Etnologice i dialectologice, seria B, nr.3, p. 
346-397; E. Seco an, P. Petrescu, Portul popular de s rb toare din România, 
Bucure ti, 1984, passim. 
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G teala capului cu cele trei componente ale sale: piept n tura, categoriile 
de piese care protejeaz  capul, podoabele i accesoriile destinate 
împodobirii i fix rii pe cap a acestora, prezint  un interes interdisciplinar: 
istoric, social, economic i semiotic, încadrându-se în studiul antropologiei 
culturale. 

Istoria aranj rii p rului în costumul european2 a relevat prezen a 
unor elemente de piept n tur i moduri de acoperire care se reg sesc i în 
vestimenta ia româneasc  specific  diverselor categorii sociale: domnitori, 
negustori, or eni, rani etc. Astfel necesitatea acoperirii p rului de c tre 
femeile m ritate, norm  întâlnit i în societatea rural  tradi ional , este 
prezent  frecvent în istoria costumului european. În evul mediu aceasta era 
reglementat  juridic i religios. De i aceste forme artistice pot fi puse pe 
seama fenomenelor de convergen , nu trebuie neglijat procesul de 
asimilare prin care anumite mode pot fi întâlnite la mai multe etnii, dar 
sunt selectate numai acele tipare care se încadreaz  specificului 
etnocultural al comunit ii respective. 

"A eza i la r scruce de drumuri, între Orient i Occident, în calea 
atâtor curente de civiliza ie, românii au adaptat deprinderilor i gusturilor 
lor canoanele de art  str in , dar au inovat i creat într-un mod care a 
dus la realizarea unor obiecte originale" 3. 

Pornind de la o important  baz  documentar 4 constituit  din 
categorii diverse de izvoare de la cele cu caracter iconografic, 
memorialistic pân  la cele tiin ifice, la care se adaug i cercet rile de 
teren efectuate în contextul actual, al societ ii contemporane, în câteva 

                                                          
2 A. Nanu, Art , stil, costum, Bucure ti,1976, passim; C. Caragea, Istoria aranj rii 

p rului, Bucure ti, 1999, p. 71-112; C. Oro , Pagini din istoria costmului, Cluj, 
1998, passim. 

3 G.Stoica, Podoabe populare române ti, Bucure ti, 1976, p. 12. 
4 C. Irimie i J. Bielz, Unbekannte Quellen, passim; C. Irimie, Izvoare etnografice 

necunoscute privind istoria portului popular din Transilvania din sec. XVII-XIX,
Sibiu, 1957, lucrare dactilografiat , Arhiva M.C.P.T „Astra“, nr. inv. 2175 
passim; I. Moise i H. Klusch, Portul popular din jude ul Sibiu, Sibiu, 1978, p. 
7-11; V. Pascu, Considera ii asupra portului popular din Transilvania, în 
AMET, 1957/1958, Cluj, 1958, p. 247-260; S. Moldovan, ara noastr , Sibiu, 
1894, p. 158-160 sqq; N. Iorga, Neamul românesc în Ardeal i ara 
Ungureasc , Bucure ti, 1906, vol.I, p. 68; V. Hane , Din ara Oltului, 
Bucure ti, 1922; C. Irimie, Portul popular din ara Oltului. Zona F g ra ,
Bucure ti, 1956; Idem, Portul popular din ara Oltului. Zona Avrig, Bucure ti, 
1957; Idem, Portul popular din zona Per anilor, Bucure ti, 1958. 
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localit i situate în special în extremitatea vestic  a zonei etnografice 
men ionate (Turnu Ro u, Sebe u de Jos, Racovi a, Avrig, Porumbacu de 
Jos, Porumbacu de Sus, Scoreiu, Arpa u de Jos) vom încerca s  tras m 
etapele principale de evolu ie a g telii capului, prin determinarea tipurilor 
i variantelor morfologice, ornamentale i cromatice conturate de-a lungul 

timpului, a semnifica iei acestora la nivelul societ ii tradi ionale, atât ca 
un fenomen artistic, dar mai ales i ca un fenomen socio-economic i 
cultural prin excelen . 

Complexitatea ansamblului g telii capului femeie ti ne determin  s
analiz m mai am nun it acest aspect, trecându-se apoi i la tratarea celei 
b rb te ti. 

Primele informa ii certe cu privire la g teala capului femeiasc  din 
ara Oltului ne sunt furnizate doar în secolul al XVII-lea printr-o serie de 

izvoare iconografice dintre care men ion m în primul rând Albumul lui
Graz a c rui importan  documentar  a fost sesizat  în literatura de 
specialitate5. 

Aceste imagini, la care se pot ad uga i altele care se refer  la 
arealul sud transilv nean (zona M rginimii Sibiului, a rii Bârsei, a V ii 
Hârtibaciului, a Târnavelor), atest  existen a unor tipuri de g teli femeie ti 
grupate pe categorii de vârst , dar i în func ie de alte criterii: ocupa ional, 
de anotimp i ceremonial. 

In portul de zi de lucru atât femeile m ritate tinere, cât i cele în 
vârst  purtau p rul acoperit. Piept n tura caracteristic  este presupus  a fi 
fost cea cu cosi ele înf urate în jurul capului i cu c rare la mijloc. Peste 
aceast  piept n tur  femeile au înf urat capul cu o învelitoare din pânz , 
a ezat  fie în form  de turban (roat  peste cap), fie legat  sub b rbie6. 
Portul de zi de s rb toare este marcat prin tipuri de piept n turi specifice 
fetelor tinere i mireselor. O fat  tân r  din Transilvania este redat  cu 
"p rul piept nat cu c rare la mijloc i împodobit cu o panglic  în jurul 
capului, cu flori pe ea i cu capetele legate la spate" 7. Spre deosebire de 
fetele tinere, g teala mireselor cumuleaz  mai multe elemente estetice 
acestea purtând peste p rul împletit în cosi e, podoabe (coifuri) cu flori, 
salbe de bani, panglici colorate8. 
                                                          
5 C. Irimie, Izvoare etnografice, Sibiu, 1957, lucrare dactilografiat , Arhiva 

M.C.P.T „Astra“, nr. inv. 2175; I. Moise i H. Klusch, op.cit., p. 8-9; V. Pascu, 
op.cit., p. 251-275. 

6 V. Pascu, op.cit., p. 253-254. 
7 C. Irimie, Izvoare,p. 46. 
8 Ibidem, p. 19, 30. 
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Aceast  diferen iere între leg tura nevesteasc i cea feteasc  a fost 
deseori consemnat  în m rturiile c l torilor str ini din secolele al XVII-lea 
i al XIX-lea, unde este relatat  preocuparea permanent  pentru g teala 

capului, existen a unei anumite mode r ne ti în realizarea acesteia9. 
G teala nevesteasc  este descris  sub forma unei "leg turi mari împletite 
din pânz  str vezie, a unei broboade din pânz  de bumbac care aducea cu 
o p l rie mare i se purta zilnic" spre deosebire de cea feteasc  cu "capul 
gol i împodobit cu monezi mici“10. Informa ii mai am nun ite despre 
g teala capului in ara Oltului ne sunt furnizate de abia începând cu 
sfâr itul secolului al XIX-lea, când s-au realizat primele micromonografii 
dedicate specificului etnocultural al rii Oltului11. În aceste lucr ri cu 
caracter memorialistic sunt delimitate câteva tipuri de piept n turi, 
acoperitori i podoabe care se reg sesc în diverse variante locale în 
costumul popular din zona men ionat , deplin conturat în aceea i perioad . 
Consemn rile reliefeaz  criteriile de diferen iere a acestora în func ie de 
vârst i stare civil : 

1.1 piept n tura în erpule e, cosi e, p rul despletit pentru fetele 
tinere

1.2 piept n tura cu conciu (cu cosi ele peste cap), cu coarne pentru 
femeile m ritate 

1.3 acoperitoarea (învelitoarea compus ) denumit c i  cu 
pomeselnic destinat  femeilor m ritate prin care se îmbrobodeau 

1.4 g teala cu cârpa, purtat  atât de fetele tinere, cât i de cele 
m ritate. 

Dintre aceste tipuri de acoperitori re ine aten ia g teala în form  de 
turban, realizat prin r sucirea unui tergar în diverse moduri, întâlnit  pe 
stampele din secolele al XVII-lea i al XVIII-lea, relevându-se 
multifunc ionalitatea acesteia. Aceast  învelitoare constituie o form
premerg toare 12 a c i ei cu pomeselnicul, pies  tradi ional  specific
femeilor m ritate din portul traditional din centrul i estul rii Oltului de 
la sfâr itul secolului al XIX-lea i prima jum tate a secolului al XX-lea. La 
tergarul din pânz , denumit pomeselnic, i s-au ad ugat între timp, ca 

reflectare a interdependen ei dintre moda or eneasc i costumul r nesc, 
înc  alte dou  piese: c i a i fruntariul cu m rgele. Aceast  pies  a 

                                                          
9 N. Iorga, Istoria românilor prin c l tori, Bucure ti, 1981, passim 
10 xxx, C l tori str ini despre rile Române, vol. IV, Bucure ti, 1973, p. 586. 
11 S. Moldovan, op. cit, p. 158-160 sqq; V. Hane , op. cit., p. 17-20, 31. 
12 V. Pascu, op. cit, p. 253-254. 
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cunoscut diverse variante, în func ie de specificul local al fiec rei 
localit i, constituind de altfel o marc  a etnicit ii zonei etnografice 
men ionate mai sus13. De regul , acest tip de g teal  constituia o 
învelitoare compus  dintr-una sau dou  c i e (un fel de bonete) a ezate 
direct pe p rul piept nat în gâ e (cosi e). Boneta s-a confec ionat ini ial din 
pânz  de cas  alb , iar începând cu secolul al XIX-lea din pânz
industrial . C i a cu cipc  se compunea din boneta propriu-zis , care 
acoperea capul i dou  piese anex  denumite rie e, confec ionate din iret 
încre it m runt i gl uit. Cele dou  piese laterale s-au lucrat dintr-un iret 
negru i lustruit (gl uit), cump rat din comer . Din acest iret foarte 
încre it i strâns la un loc se formau un fel de aripi-ap r tori de urechi. 
C i a se prindea pe frunte cu un fruntar, o panglic  pe care erau cusute 
m rgele mici, lucioase. C i ele boreselor mai bogate erau împodobite cu 
paiete (parale) care se coseau pe iretul negru, plisat. Peste cele dou  c i e 
se a eza pomeselnicul, esut din bumbac i cu o lungime de aproximativ 2 
m. Trupul tergarului era esut simplu, cele dou  extremit i fiind în 
schimb ornamentate cu o es tur  în trei i e denumit  în graiul local ciurele 
sau cu diverse ales turi. 

Introducerea basmalei procurat  exclusiv prin comercializare la 
sfâr itul secolului al XIX-lea, fapt de altfel men ionat i în descrierile 
c l torilor, denot  începutul procesului de alterare a portului tradi ional 
care se continu  pe tot parcursul secolului al XX-lea, când are loc 
concomitent i un alt proces, acela de renun are la port. Referitor la 
derularea acestor fenomene complexe vom reveni. 

În societatea tradi ional  din ara Oltului de la sfâr itul secolului al 
XIX-lea i începutul secolului al XX-lea g teala capului, component
esen ial  a îmbr c min ii r ne ti, deplin conturat  în variante proprii se 
constituie într-un limbaj complex, conform normelor formulate i impuse 
de tradi ie transmise din genera ie în genera ie. Fiecare etap  a existen ei 
(copil ria, adolescen a, maturitatea i b trâne ea) este marcat  printr-un 
anumit tip de g teal  a capului care se constituie nu numai într-un indicator 
al vârstei, ci i o marc  a st rii civile, materiale, sociale, ceremoniale, de 
diferen iere zonal i etnic . 

G teala capului, parte component  a costumului tradi ional din ara 
Oltului, ca semn distinctiv al vârstei, era inclus  într-un sistem economic i 
cultural, cu rol de regulator social. Men inerea la sfâr itul secolului al XIX-
lea i începutul secolului al XX-lea a unor forme de g teli care preiau în 

                                                          
13P. Petrescu, Costumul, p. 20. 
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cea mai mare parte modele mo tenite din secolele anterioare, redate în 
izvoarele iconografice si cele cu caracter memorialistic, se datoreaz  în 
primul rând mentalit ii tradi ionale, în care se f cea distinc ie între 
categoria „ ranilor“ i cea a „domnilor“, diferen iere marcat  prin 
vestimenta ia fiec reia14. Caracterul preponderent autarhic al economiei 
tradi ionale, în care un loc important era de inut de industria casnic
textil , a contribuit de asemenea la conservarea pân  relativ târziu a g telii 
de tip tradi ional15. 

Genera iile feminine erau marcate printr-un anumit fel de g teal  a 
capului care se constituie astfel într-un atribut vestimentar distinct, specific 
unui anumit grup de vârst . 

Feti ele mici, pân  la vârsta de zece ani, dup  ce dep eau stadiul 
c i ei, purtau p rul descoperit i tuns scurt. "P rul era retezat, cu breton pe 
frunte sau cu p rul dat dup  ureche" 16. În satul Dr gu , feti ele purtau pe 
cap p l riu e rotunde din fetru cu boruri mici. Pe margine acestea aveau 
aplica i ciucuri din str matur  policromi în care predominau culorile ro u 
i negru, inoare, b ieri i flori naturale. Acest tip de p l rie era purtat  atât 

în portul de zi de lucru, cât i în cel de s rb toare. Forme identice erau 
destinate i fetelor mari i b ie ilor între 6-14 ani17. 

Spre deosebire de piept n tura feti elor, cea a fetelor mari i a 
femeilor m ritate se caracterizeaz  îns  printr-o mai mare varietate cu note 
specifice fiec rei zone în parte. Dup  trecerea vârstei de 10 ani, la fete 
p rul era de regul  l sat s  creasc i se piept na cu c rare, în dou  plete 
simetrice, legate cu „gâ e“. O alt  variant  cunoscut  în comuna Racovi a 
era cea cu gâ uci, fire de p r trecute pe lâng  urechi18. 

Schimbarea piept n turii feti elor cu cea a fetelor avea loc în cadrul 
unui ritual special, „b gatul în joc“, ritual care era consacrat cu ocazia 
organiz rii cetelor de feciori în perioada s rb torilor de iarn . 

Fetele mari se piept nau peste cap împletindu- i p rul în dou  cosi e 
l sate pe spate sau petrecute la ceaf i trecute apoi peste cre tet, formând 
o dubl  cunun . În subzona F g ra ului, fetele purtau p rul despletit i 
                                                          
14 V. Hane , op.cit., p. 31. 
15 Al. B rbat, Dezvoltarea i structura economic  a rii Oltului, Cluj, 1938, 

passim. 
16 C. Lupea, Monografia unei str vechi a ez ri sibiene. Racovi , lucr. 

dactilografiat , vol.II, 1980, p. 779. 
17 Gh. Rogozea, Portul popular din Dr gu , lucr. dactilografiat ,Arhiva M.C.P.T 

„Astra“, nr. inv. 1650, p. 24, 37. 
18 V. Hane , op. cit, p. 17-18; C. Lupea, op.cit., p. 779. 
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retezat pe frunte sau l sându- i plete la spate. Peste p rul astfel piept nat, 
fetele purtau, ca i feti ele, p l rii cu ciucuri19. La aceast  vârst , p rul se 
purta de regul  descoperit i împodobit cu flori naturale i artificiale. 
Forme analoage de piept n turi pot fi întâlnite în întreg portul popular 
românesc20. 

În subzona Avrig a fost cunoscut  o piept n tur  special , denumit
în erpule e, purtat  de c tre fetele de m ritat, dar care avea s  se 
generalizeze i în rândul femeilor c s torite. P rul era piept nat în dou
fire sub irele, împletite, care se despart spre ureche, formând dou
semicercuri21. În portul de s rb toare, fetele î i împodobeau p rul cu 
"pe chine, flori artificiale, la urechi cu p une i podoabe lucrate din pene 
de p un" 22. 

În ultimul sfert al secolului al XIX-lea s-a generalizat "g teala cu 
cârpa". În portul de s rb toare al fetelor, apoi i în portul de zi de lucru, au 
p truns n fr mile mari din p r, cu broderie imprimat i un decor 
naturalist i motive florale, cu franjuri la extremit i. 

G teala capului destinat  fetelor de m ritat i mireselor o constituiau 
anumite podoabe, cunoscute sub diverse denumiri: coif, cunun , conci, 
flori. Acestea erau purtate al turi de alte atribute vestimentare distincte, cu 
ocazia a dou  ritualuri importante care marcau trecerea de la o vârst  la 
alta: 

a) Ritualul b gatului fetelor în joc 
b) Ritualul g tirii miresei. 
Mo tenite din genera ie în genera ie, florile artificiale, de diferite 

culori i m rimi, procurate de prin târguri, la care se ad ugau i alte 
accesorii decorative: m rgele, oglinjoare, pene de p un, aceste podoabe 
erau amplasate pe diverse suporturi formate din carton, pânz , metal, 
aranjarea lor constituind apanajul anumitor femei23. 

În Feldioara, comun  situat  în dreapta Oltului, ca un reflex al 
rela iilor inter-locale i interregionale se purta tradi ionalul coif specific si 
zonei Târnavelor i a v ii Hârtibaciului24. Purtat pentru prima dat  de c tre 
fetele preg tite pentru m ritat în cadrul "jocului" organizat cu ocazia 
s rb torilor de iarn , aceast  podoab  cumula diverse accesorii 
                                                          
19 Gh. Rogozea, op. cit., p. 34. 
20 E. Seco an, op. cit., p. 38-44. 
21 S. Moldovan, op.cit., p. 159. 
22 G. Stoica, op. cit., p. 25. 
23 C. Lupea, op. cit., p. 793-794. 
24 N. Dun re,op. cit., p. 55-79. 
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decorative25. Acesta era alc tuit dintr-un suport de stof  care acoperea 
complet capul tinerei fete. Pe partea exterioar  a calotei erau cusu i nasturi 
din metal inferior, ordona i în registre "ca solzii de pe te". Pe acest 
material erau de asemenea dispuse i alte elemente decorative: pene de 
p un, flori artificiale i naturale (de saschiu), m rgele, tiurechi (cercei 
lunguie i). Acest coif era purtat de c tre mireas i în ziua nun ii, costumul 
miresei fiind identic cu cel al fetelor de m ritat. Peste penele din p un din 
vârful capului se a eza voalul, unul din semnele distinctive ale miresei, 
care consta dintr-o es tur  de bumbac, fir în dinte, de culoare alb , 
acoperind în întregime obrazul femeii. Acest voal purta denumirea de 
"pajura miresei" i era a ezat cu foarte mare cinste de trei femei, "pentru a 
nu se turti penele de p un"26. 

În Avrig mireasa purta în prima zi a nun ii cununa din boboci de 
trandafir, a ezat  peste piept n tura feteasc . Aceast  cunun  era 
confec ionat  din boboci de trandafiri ro ii i c rm jâi, m rgele, viorele i 
l cr mioare artificiale, sârmuli  galben , alb , verde i oglinjoare. 
Podoaba respectiv  constituia obliga ia mirelui. Pe china (floarea) prezent
în cununa miresei se reg se te i în p l ria mirelui, reliefându-se prin acest 
tip de podoab  identitatea de marc  ceremonial 27. Dup  cununie pe capul 
miresei se a eza p ioara (boaghea) peste cununa de flori28. 

În comuna Racovi a împodobirea capului miresei era o opera ie 
special i în perioada interbelic  doar dou  femei mai tiau s  o fac : Ana 
Trif i Emilia Fogoro . P rul era piept nat cu grij , "legându-se dou
uvi e din care se formau a a zisele „r spletu e“care erau coborâte pâna 

deasupra ochilor, formând dou  bucle, prinse apoi de p rul r mas, ce se 
împletea în dou  plete mari i se aranjau în form  de colac, în vârful 
capului. Fruntea se acoperea cu borti e (benzi înguste de bar on), divers 
colorate, împodobite cu m rgele care se împodobeau la ceaf . Peste 
urechi se a eza câte o pe chin , cu peuni, iar peste toate acestea florile" 
29. Aceste podoab  se numea conci. Pe spate erau aranjate bete, panglici 
colorate care d deau o str lucire înterg ansamblului vestimenatar. 

Printr-o strig tur  adresat  miresei se f cea referire la aceste flori, ce 
urmau s  fie purtate pentru ultima dat , acestea fiind un semn al fecioriei: 

                                                          
25 N. Bozonea, Monografia comunei Feldioara, lucrare dactilografiat , p. 83-84. 
26 Ibidem, p.127. 
27 Inf. nr. 1. 
28 Inf. nr. 1. 
29 C. Lupea, op. cit., vol. III., p. 888. 
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„Mireasa noastr , cu flori/ Ia- i gândul de la feciori/ i i-l pune la 
b rbat,/ C  cu el te-ai cununat“30. 

Mireasa era g tat  cu pahiolul (voalul sau giolgiul), pies  preluat
din mediul urban prin intermediul categoriei fetelor salariate sau m ritate 
dup domni de la ora . Sub aceea i denumire, de pahiol, piesa a fost 
prezent  ini ial sub o form  analoag i în costumul costumul de tip 
s li tenesc. Treptat a p truns i în Racovi a moda cu laerul, ca un rezultat 
al acelora i interferen e socio-economice i culturale 

În satul Dr gu  g teala miresei consta într-o bord  f cut  din flori de 
tabl  galben , în vârf cu ciucuri peste care se a ez fachelul-giulgiu, un 
voal fin alb31. Aceast  g teal  putea fi întâlnit  pân  în al doilea sfert al al 
secolului al XX-lea, când aceasta a fost înlocuit  cu o cunun  din flori de 
l mâi  peste care era a ezat accela i fachel. Aceste piese erau procurate 
din târguri de la F g ra  sau Sibiu. Cea de-a doua g teal  prezent  în 
cadrul aceluia i ritual i în M rginimea Sibiului32, dar aici poart
denumirea de laier, de unde se pare c  a fost preluat . 

Aceast  g teal  a p truns odat  cu costumul de tip s li tenesc, dar 
spre deosebire de zona M rginimii, unde acest costum era uzual, în zona 

rii Oltului, acesta a fost adoptat ca un costum ritual, fiind îmbr cat 
pentru prima dat  de mireas . Integrate ceremonialului nup ial specific 
societ ii tradi ionale, piesele destinate g tirii mireselor nu au fost doar 
importate din mediul urban prin fenomenul de infiltrare tot mai accentuat
a modei or ene ti în vestimenta ie, fenomen generalizat în a doua 
jum tate a secolului al XIX-lea, ci au fost adaptate într-un spirit selectiv, 
propriu fiec rei comunit i în parte. 

G teala nevesteasc  era realizat  în cadrul unui ceremonial special 
cunoscut sub denumirea de "învelitul miresei", un ritual postnup ial care se 
derula dup  osp  din a treia zi a nun ii i presupunea schimbarea g telii 
miresei într-una nou , pe care avea s  o poarte de acum încolo toat  via a, 
potrivit noului ei statut civil, de nevast . Cu aceast  ocazie era schimbat i 
piept n tura cea feteasc , fiind înlocuit  cu cea nevesteasc , opera ie care 
se f cea de regul  de c tre na . Aceste învelitori se purtau în diverse 
variante în raport cu vârsta, starea material , civil i ceremonial  a 
purt toarei. 

                                                          
30 Ibidem.
31 E. Bernea, Nunta în ara Oltului, în Studii de folclor i literatur , Bucure ti, 

1967, p. 103. 
32 Ibidem.
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În subzona Avrigului tipic  a fost piept n tura cu c rare la mijloc i cu
erpule e, specific  de asemenea atât fetelor de m ritat, cât i mireselor33. 

În centrul rii Oltului piept n tura nevesteasc  a fost cea cu 
coarne, piept n tur  realizat  din cele dou  cozi, numite gâ e prinse la 
ceaf . Aceast  piept n tur , specific  atât boreselor, cât i b trânelor era 
realizat  prin cosi e (numite sbghi e) i gâ e (formate din smocuri de p r i 
lân ). Gâ ele sunt apoi date peste cap i legate cu priponul (un fir de a  din 
lân )34. O variant  a acestei piept n turi a fost întâlnit  în Ruc r, un sat din 
dreapta Oltului, unde nevestele î i împleteau p rul "cu gâ e i gheru e 
petrecute pe sub urechi". 

Spre deosebire de fete care aveau p rul dat pe spate, nevestele îl 
piept nau pe obraz35. Aceste piept n turi reprezint  variante ale unui tip 
unic i arhaic de piept n tur , cel cu cosi ele pe urechi, generalizat pe tot 
teritoriul rii noastre i sunt considerate a reprezenta o "reminescen
dintr-un str vechi fond cultural, cu o arie larg  de r spândire pe un vast 
teritoriu european"36. Peste aceste piept n turi erau a ezate diverse 
variante de acoperitori. Dintre acestea, cele mai valoroase sub aspect 
documentar i artistic sunt dou  tipuri de învelitori: v litoarea i c i a cu 
pomeselnic i au fost asociate costumului b trânesc tradi ional. Acestea se 
purtau în raport cu vârsta, starea material , civil i ceremonial  a 
purt toarei37. 

În subzona Avrig velitoarea purta denumirea de p ioar  care i se 
punea tinerei c s torite de c tre na  la slujirea m rului. Cârpa de mireas
cum se mai numea aceasta pies  era compus  dintr-un suport, conci, 
constituit din carton sau o re ea de metal, care era învelit cu un material 
fin, ini ial esut în cas  apoi procurat din comer  (o bucat  de voal). Peste 
acest material, care se r sucea de mai multe ori, se fixau diverse accesorii 
decorative: flori artificiale (muguri din trandafir), ace divers colorate, iar 
pe frunte i se a eza o beant  frumos ornamentat 38.

                                                          
33 Inf., nr. 1. 
34 C. Irimie, Dr gu -portul din comun , lucrare dactilografiat , Arhiva 

M.C.P.T.“Astra“, nr. inv. 2153, p. 26. 
35 I. Chelcea, G teala capului la femeile din Ruc r- F g ra , Arhiva tiin ific  a 

M.C.P.T.“Astra“, nr. inv. 1767, 
p.4-5. 
36 M. Boc e, Muta ii contemporane privind func iile i semnifica iile portului 

popular transilv nean în A.M.E.T., Cluj, t. X, 1978, p. 265 
37 C. Irimie, Portul....zona Avrig, p. 32-34; Idem, Portul...zona F g ra , p. 28. 
38 Inf., nr. 1. 
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În portul de zi de lucru al femeilor m ritate a fost caracteristic  pân
la începutul secolului nostru a a-numita p stur  de p ioar . Spre 
deosebire de cârpa de mireas , care era o podoab  ceremonial , 
împodobit  cu diverse elemente estetice, p stura de p ioar  era una 
simpl , destinat  femeilor in vârst 39. 

În Feldioara, dup  joc i cinste "soacra mare, ajutat  de ni te femei 
cunoscute într-ale g titului nevestelor tinere, luau voalul (pajura) i coiful 
de pe capul miresei, pe care o îmbr cau cu haine cu care obi nuiau s  se 
g teasc  nevestele tinere, a ezându-i pe cap tradi ionala v litoare"40. 
Aceast  v litoare era compus  dintr-o " es tur  scrobit  de bumbac", în 
patru i e, cu ales turi la extremit i, numit  în terminologia local
pomeselnic, lung de cca. un m i lat de 20 de cm, care era înf urat în jurul 
capului în a a fel, c "partea din urm  a pomeselnicului atârna pe spate de 
vreo 2-3 palme (coada v litoarei)". În portul de zi de lucru femeile a ezau 
peste v litoare o bucat  de pânz  de bumbac, numit  cot. "Femeia care nu 
îndeplinea aceast  formalitate se considera c  îndepline te un 
sacrilegiu"41. 

O pies  sub o form  analoag  o purtau nevestele doar în zilele de 
s rb toare i în Racovi a sub aceea i denumire de v litoare. Aceasta consta 
dintr-un fuior mai gros, a ezat pe vârful capului în form  de colac. Fuiorul 
era învelit cu un chindeu esut special la care erau ata a i ciucuri. Peste 
aceste piese se a eza un voal înflorat, ce constituia v litoarea propriu-
zis 42. 

În Ruc r nevestele purtau conciu începând de la c s torie pân  la 
b trâne e. Femeia care urma s  fie împodobit  cu conciul spunea c "i se 
pune corn"43. Tipul ini ial de conci, confec ionat din papur , s-a 
transformat într-unul de pânz , peste care femeia se învelea cu 
pomeselnicul, astfel încât capul împodobit al femeilor "pare d ltuit, cu 
linii precise de diadem " 44. 

O pies  de o incontestabil  valoare artistic , documentar , este c i a 
cu pomeselnic, care a constituit subiectul studiilor a numero i cercet tori, 
în literatura de specialitate emi ându-se diverse ipoteze cu privire la 

                                                          
39 Inf., nr. 1. 
40 N. Bozonea, op.cit.., p. 87,142. 
41 Ibidem, p. 83. 
42 C. Lupea, op. cit., vol. III, p. 890. 
43 I. Chelcea, op. cit.., p. 6. 
44 Ibidem, p. 3. 
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originea, evolu ia i semnifica ia acesteia45. Spre deosebire de cel lalt tip 
de învelitoare, modul în care se purta c i a cu pomeselnic diferea în special 
în raport cu vârsta, starea material , civil i ceremonial  a purt toarei. 

Nevestele mai tinere, boresele, se deosebeau de b trâne prin c i a cu 
cipc , care era mult mai împodobit  cu accesorii decorative (parale sau 
paiete). Acestea purtau pomeselnicul în form  de pean , în special în 
portul de s rb toare, ca marc  a st rii civile i ceremoniale, în calitate de 
na . Dup  cununie se schimba modul de aranjare a pomeselnicului, în 
form  de roat  peste cap. Pomeselnicul cu pean era purtat i de c tre 
femeile b trâne, dar exclusiv în portul de s rb toare. În portul de zi de 
lucru, femeile b trâne îl purtau în dou  feluri: peste cap i înv lit sau f cut 
cu veac . Nevestele tinere î i aranjau pomeselnicul în func ie de gustul 
estetic al fiec reia. Dintre formele mai frecvent întâlnite men ion m 
"pomeselnicul cu coarne" (prin petrecerea acestuia sub barb i înf urarea 
acestuia întru-un anumit fel pe cap, dând impresia c  r sar "dou  corni e pe 
cap"), "cu troac " i cu "corn în dreapta"46. Pomeselnicul f cut cu pean  se 
purta cel mai frecvent, atât de c tre femeile mai tinere, peste 40 de ani, cât 
i de c tre cele mai în vârst . La clac i în ez toare pomeselnicul era 

asociat cu "p stura ro ie tip rit "47. În perioada doliului v duvele nu mai 
purtau niciodat  c i a neagr  cu urechi cu rie e, iar pomeselnicul nu-l mai 
d deau peste cap, timp de un an, ci îl legau în form  de pean , ca i la 
biseric . Cele care jeleau nu mai purtau m rgele. Atunci când înso eau 
mortul la groap , femeile purtau de asemenea pomeselnicul în form  de 
pean , acesta constituind o pies  obligatorie. 

Raportate la vârst i stare civil , piesele de g teal  a capului erau 
integrate i ritului de trecere funerar i erau menite s  asigure acestuia 
condi iile în vederea „marii treceri“. V duvei i se punea pe cap 
pomeselnicul; dac  femeia avea b rbat în via , i se punea c i a cu 
pomeselnic. În cel lalte cazuri i se punea o cârp  neagr  cu "frânghi" 
(ciucuri)48.

Prezente pân  în prima jum tate a secolului al XX-lea în costumul 
tradi ional local, de tip b trânesc din ara Oltului, aceste piese au disp rut 
                                                          
45 I. Chelcea, Portul cu coarne în Studii i Cercet ri, Muzeul satului, 1970, p. 158-

160; I. Nune, op. cit., p. 208; M. Bâtc , op. cit., p. 366-367; Idem, Însemn i 
simbol în vestimenta ia r nesc , Bucure ti, 1997, p. 45. 

46 C. rimie, Portul....zona F g ra , p. 28-29. 
47 Ibidem, p. 29. 
48 L. R dulescu, Recuzita ceremonial  a obiceiurilor funerare în ara Oltului în 

Revista Muzeelor, nr. 4/1994 p. 43.
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treptat din portul specific acestei zone odat  cu genera ia femeilor b trâne, 
care au fost înmormântate cu ele. Constituind ini ial o pies  cu caracter 
ritual când mireasa îmbr ca pentru prima dat  costumul de nevast  în 
cadrul ceremonialului intitulat "dezg tatul miresei" i purtat  atât în portul 
de zi de lucru cât i în cel de s rb toare, obligatoriu de c tre toate femeile 
c s torite, aceast  g teal  tradi ional  a devenit treptat un semn al 
senectu ii, situa ie similar  cu alte zone etnografice49. În acela i timp, 
aceasta a fost transferat  în portul de s rb toare ca marc  reprezentativ , 
putat  cu ocazii speciale cu caracter festiv de c tre nevestele tinere, fapt 
consemnat atât în presa timpului, cât i în alte surse documentare 50. 
Începând cu a doua jum tate a secolului al XX-lea, aceast  g teal  a intrat 
definitiv în desuetudine. Pe fondul muta iilor complexe de ordin socio-
profesional din societatea rural  contemporan , tinerii i adul ii se g tesc 
doar cu costume confec ionate din materiale de fabric , de croi or enesc. 

Prezen a constant  a acestor piese, a c ror evolu ie o cunoa tem cu 
certitudine începând doar cu secolul al XVII-lea, reprezint  un fenomen 
complex din punct de vedere antropologic i se raporteaz  la un anumit 
model cultural, perpetuat înc  din evul mediu, fapt men ionat deja la 
începutul acestui capitol. În evul mediu întâlnim o gam  variat  de 
acoperitori femeie ti purtate de c tre toate categoriile sociale, situa ie ce 
trebuie interpretat  ca un reflex al unei reglement ri juridice referitoare la 
caracterul obligatoriu al acoperirii p rului la femeile m ritate51, al 
interdic iei impus  acestora de c tre biseric  de a purta capul descoperit. În 
evul mediu românesc de inem m rturii (a a cum atest  pictura mural  din 
Transilvania)52 despre existen a aceluia i tip de învelitoare, compus  de 
regul  din dou  piese (un tergar din pânz  asociat cu un material fin, 
voal), elemente de vestimenta ie caracteristice doar costumului de curte. În 
acest context consider m i noi c  istoria costumului de curte i al 
celorlalte etnii (sa ii, ungurii), unde sunt prezente forme analoage de 
acoperitori femeie ti, nu poate fi rupt  de aceea a costumului popular 

                                                          
49 M. Boc e, Muta ii contemporane privind func iile i semnifica iile portului 

popular transilv nean, în A.M.E.T., Cluj, 1978, p. 266. 
50 Al. Dima, Manifest ri culturale în desp r mântul F g ra ului, în Transilvania, 

nr. 1, 1935, p. 25-30; I.Breazu, Concursuri de coruri la F g ra , în 
Transilvania, nr. 1, 1938, p. 52; V.Literat, Ora ul i cetatea F g ra ului, 
F g ra , 1943, p. 44-45. 

51 C. Caragea, op. cit., p. 80. 
52 V. Dr gu , Pictura mural  din Transilvania, Bucure ti, 1970, p. 31, 33, 35. 
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românesc 53. Transferul de piese vestimentare de la o categorie social  la 
alta, de la o etnie la alta s-a desf urat într-un timp îndelungat i a necesitat 
un proces de asimilare, selec ie, readaptare i inova ie într-un spirit creator 
propriu fiec rei comunit i etnoculturale. 

Evolu ia unor forme similare în costumul tradi ional românesc a avut 
loc prin definitivarea, în secolul al XIX-lea, a unor noi variante cu structuri 
morfologice, ornamentale i cromatice complexe, în condi iile func ion rii 
permanente a rela iilor dintre mediul urban i cel rural i al interferen elor 
inter-etnice. 

Concomitent cu procesul de dispari ie a g telilor neveste ti, 
considerate de noua genera ie arhaice i demodate, pe fondul dec derii 
industriei casnice textile de la sfâr itul secolului al XIX-lea "începe s
p trund  la sate, mai ales prin intermediul hainelor de-a gata, de tip 
popular, importate sau confec ionate în târguri, portul or enesc" 54. 
Constituirea la scar  na ional  a unei croitorii na ionale, a determinat îns
r spândirea pe pia  a unor m rfuri similare, dar confec ionate în serie prin 
intermediul produc iei de tip manufacturier. Din categoria acestor piese 
face parte i cârpa, cunoscut  în ara Oltului sub denumirea de cârp  sau 
p stur . De o mare varietate, atât din punct de vedere al materialului 
(bumbac, ca mir, m tase, stof  de lân , catifea), dar mai ales din punct de 
vedere al ansamblurilor ornamentale, cromatice, cârpa a intrat în 
componen a portului popular femeiesc, adoptat  de toate categoriile de 
vârst , atât în anotimpul verii, cât i în cel al iernii, aceasta a devenit piesa 
cea mai uzual  pentru realizarea g telilor. Generalizat i în alte zone din 
arealul etnografic transilv nean: Mun ii Apuseni, zona Târnavelor, 
M rginimea Sibiului .a, piesa a p truns ini ial în portul de s rb toare al 
femeilor tinere, în special în localit ile rurale a ezate în vecin tatea 
centrelor urbane (Avrig, Turnu Ro u, Sebe u de Sus, Porumbacu de Jos)55. 

Conform investiga iilor de teren i a cercet rii tiin ifice (analiza 
materialelor de arhiv i foto-documentare), rii Oltului i-a fost specific
p stura cu flori, p truns  în ansamblul vestimentar local (cu o structur
policrom ). Confec ionat  ini ial din p r, apoi din m tase (fiind importat
deseori din America), cu franjuri sau ciucuri la extremit i, aceast  pies  s-a 

                                                          
53 I. Moise, H. Klusch, op. cit., p. 121,124. 

54 G. Zane, Industria din România în a II-a jum tate a secolului al XIX-lea, 
Bucure ti, 1970, p. 20-21. 

55 S. Moldovan, op. cit., p. 159. 
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r spândit i în portul popular al M rginimii Sibiului, ca urmare a intenselor 
rela ii economice dintre cele dou  zone. 

Dac  pân  la începutul secolului al XX-lea modul de legare al cârpei
indica diferen ierea de vârst , stare civil i ceremonial  între fete, neveste 
tinere pe de o parte i femeile b trâne pe de alt  parte dup  aceast
perioad , cârpa se purta în acela i fel indiferent de vârst . Fetele tinere, 
nec s torite, purtau de regul  cârpe înflorate din p r sau m tase pe sub 
care se scoteau câte un inel din p rul neprins în plete. Cârpele genera iei 
tinere erau în general legate sub corn sau cu cornurile l sate la spate. 

Spre deosebire de fetele i nevestele tinere, b trânele purtau cârpa 
peste conci. În subzona Avrig se cunosc mai multe variante. În comuna 
Racovi a b trânele purtau "cârpa înflorat  doar la biseric , cu ciucurii 
lega i în form  de colac, pe vârful capului, formând a a-zisa împropezeal
cu coarne" 56. 

În Avrig i Porumbacu de Jos se purta p stura cu corn în dreapta, 
prin care conciul mic din partea dreapt  realizat din col urile basmalei se 
adeverea vârsta femeii. Astfel, cu cât înainta femeia în vârst , cornul 
devenea mai mic57. Cârpa cu noduri era realizat  din trei col uri, dintre 
care dou  erau petrecute peste cap, iar unul era l sat la spate i se purta în 
special în cele dou  Porumbace58. În Turnu Ro u s-a purtat p stura cu 
pale, asem n toare cu cea descris  mai sus59. 

O g teal  similar  cu a p sturii peste conci, frecvent întâlnit  în ara 
Oltului, este cea numit  "cu cornele peste cap" care a fost preluat i în 
M rginimea Sibiului, dar care s-a men inut doar pân  în primul sfert al 
secolului, când s-a generalizat cârpa neagr , ca element component al 
costumului de tip s li tenesc60. Prezen a cârpei negre în portul femeiesc 
din ara Oltului trebuie asociat  în schimb cu fenomenul infiltr rii 
costumului de tip s li tenesc, fenomen care s-a conturat înc  din perioada 
interbelic i a continuat i în perioada urm toare. În cadrul acestui proces 
au fost adoptate i alte piese vestimentare de tip s li tenesc (iia de giolgi, 
fustele plisate, or urile, de postav, pantofi, ghete), generalizându-se apoi i 
în contemporaneitate. Aceast  cârp  era confec ionat  de regul  din satin, 
cu ciucuri i era înnodat  la spate. Ulterior au p truns în portul de zi de 
                                                          
56 C. Lupea, op. cit, vol. II., p. 779. 
57 Inf. nr. 1,2,6. 
58 Inf. nr. 2,3,4. 
59 Inf. nr. 5. 
60 E. B nescu, G teala capului în portul femeiesc al M rginimii Sibiului, Arhiva 

tiin ific  a M.C.P.T.“Astra“, nr. inv. 1246, 1985, p. 8. 
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lucru i cârpele din stamb , imprimate cu diferite modele, legate uneori i 
sub barb , cunoscute i sub denumirea de baticuri61. 

În subzona Avrig vara se purtau peste cârpele de zi de lucru i 
p l ria de paie cu inor, ornat  cu frunz  (panglic  neagr ) i m rgele. 
Monocromia piesei s-a armonizat astfel cu sobrietatea noului tip de 
costum. Spre deosebire de func ionalitatea acestei piese în portul popular 
specific M rginimii Sibiului i al subzonei Avrig, aflat  în imediate 
apropiere, unde cârpa era prezent  atât în portul de zi de lucru, cât i în 
portul de zi de s rb toare, în vestimenta ia r neasc  din subzona 
F g ra ului, cârpa a fost consacrat  drept o component  exclusiv  a 
costumului de s rb toare, fiind ini ial destinat  g telii ceremoniale i 
înlocuind vechea g teal  tradi ional 62. 

Spre deosebire de g teala capului femeiasc , g teala b rb teasc  a 
fost mult mai unitar . Evolu ia acesteia a fost îns  mult mai rapid  decât 
cea femeiasc . Izvoarele iconografice din secolele al XVII-lea i al XVIII-
lea redau g teala cu plete, atât la feciorii tineri, cât i la cei în vârst 63. 
Dac  pân  în prima jum tate a secolului al XIX-lea, b rba ii se purtau în 
general nera i, "cu must i i barb  deas ", dup  aceast  perioad  barba 
constituie doar o marc  a genera iei vârstnice. 

În raport cu vârsta, societatea tradi ional  din ara Oltului a p strat 
diferen ieri în modul de piept n tur i la b rba i. Astfel, copiii pân  la 
vârsta de 14-15 ani se purtau cu p rul scurt. Dup  aceast  perioad , feciorii 
î i l sau frizur  dat  peste cap sau cu c rare, într-o parte sau alta i se 
r deau. O g teal  specific  vârstei între 14-18 ani a fost frizura cu corn, 
care a constat într-o uvi  de p r l sat  mai lung i r sucit . Aceast
mod  a fost caracteristic  sfâr itului de secol al XIX-lea când s-a 
generalizat i moda cu must i, considerat  o mod  domneasc . Treptat, 
mai ales dup  aceast  perioad , s-a generalizat la b rba i, indiferent de 
vârst , sub impactul emigr rilor masive în America i în centrele urbane, 
ca urmare a angaj rii acestora ca ucenici sau în fabrici, moda p rului scurt. 
În perioada doliului, b rba ii umblau timp de opt zile neb rbieri i, cu capul 
descoperit i p rul lung cu plete, tip de g teal  men ionat  înc  din secolul 
al XVII-lea64. 

                                                          
61 C. Lupea, op. cit, p. 779. 
62 E. Bernea, op. cit.,p. 105. 
63 C. Irimie, J. Bielz, op. cit., passim; C. Irimie, Izvoare, p. 13, 22, 25, 44, 45, 57. 
64 C. Lupea, op. cit, p. 785.  
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În ceea ce prive te tipul de acoperitori, b rba ii, indiferent de vârst
sau ocazie purtau p l rie vara i c ciul  pe timpul iernii. Izvoare 
documentare relateaz i exixten a glugii, disp rut  îns  din uz în prima 
jum tate a secolului al XX-lea. Confec ionat  din lân , b tut  la piu , 
gluga a constituit ini ial o marc  a identit ii socio-profesionale, fiind 
purtat  de c tre ciobani, în anotimpul defavorabil65. 

Datorit  cerin elor tot mai mari ale piesei, în rândul ranilor din 
subzona Avrig, în special, me te ugul legat de confec ionarea acesteia a 
dobândit un caracter specializat pe tot parcursul evului mediu pân  la 
sfâr itul secolului al XIX-lea, fiind produs i comercializat  pe pia
exclusiv de c tre breslele s se ti din Sibiu66. La începutul secolului al XX-
lea, gluga este prezent  în portul tradi ional doar ca o pies  cu un caracter 
exclusiv estetic i ceremonial în cadrul ritualului nun ii67. 

În centrul zonei F g ra ului, o marc  distinctiv  în portul copiilor de 
pân  la 15 ani o constituia "p l ria cu ciucuri", prezent , a a cum s-a 
men ionat mai sus, i în cazul g telii feti elor i a fetelor. P l riile erau 
procurate de prin târguri, la care se ad ugau îns  ciucuri din lân  colora i 
dup  gustul estetic al fiec ruia. 

Pân  la începutul secolului, p l ria de postav gros, cu borurile 
mijlocii de culoare neagr , neîmpodobit  era purtat  de c tre to i b rba ii, 
indiferent de vârst . Treptat au p truns pe pia i p l riile domne ti, 
similare cu cele de tip or enesc, cu borurile mai mari (nem esti), cu 
panglica lat  purtate în special de c tre feciori i b rba ii tineri. Tot în 
aceast  perioad  au p truns în portul de zi de lucru p l riile din paie, care 
se purtau de asemenea de c tre cei tineri, dar i de c tre copii. P l riile 
vechi, b trâne ti, mai puteau fi întâlnite doar la genera ia vârstnic 68. 

Semnul distinctiv al fecioriei consta într-o podoab  special
denumit pe chin  (în subzona Avrig) sau vâstr  (în subzona F gara ). 
Aceast  podoab , ata at  la p l rie sau la c ciul , cumula o serie de 
elemente estetice i decorative (flori naturale i artificiale, ace, ciucuri sau 
c nace de m tase i lân  m rgele, pene de p un). În perioada s rb torilor 
de iarn , junii î i schimbau vâstra cea veche cu una nou  d ruit  de c tre 
fete. Aceast  podoab  era purtat  de c tre to i feciorii între vârsta de 16-25 

                                                          
65 C. Irimie, Izvoare..., p. 22, 44, 54. 
66 Fl. B. Florescu, Produc ia me te ug reasc  a ranilor i me terilor români 

neautoriza i din Transilvania, în S.C.I.V., nr. 1-2, 1956, p. 278. 
67 Inf. nr.1. 
68 Gh. Rogozea, op. cit., p. 24; Inf. nr.7. 
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de ani, când se c s toreau i o lep dau. Cei care au fost recruta i pentru 
armat , pân  la încorporare purtau o vâstr  mare din pene de p un, ca semn 
distinctiv. 

"Feciorul care s-a c s torit a intrat în alt  categorie de vârst , a 
trecut de la fl c i în rândul oamenilor...Totu i îi este îng duit a purta 
vârsta tot dulcele în care s-a c s torit, iar când se las  post o d  jos i de 
atunci înainte nu mai pune vârsta niciodat " 69.

În Arpa u de Jos vâstra ficiorilor era de dou  feluri: una de saschiu, 
purtat  de la Sfântul Nicolae la Ajun i cealalt  cu "flori" care era d ruit
de c tre fete în ajunul Cr ciunului, la colindat70. 

În subzona Avrigului feciorii î i împodobeau p l riile aproape în 
întregime cu iruri de berte, m rgele i ciucuri71. 

În subzona F g ra ului to i feciorii trebuiau s  poarte vâstra în 
s rb torile cr ciunului i î i împodobeau c ciulile lunguie e f cute de 
me terii din sat, sau cump rate de-a gata din târg de la F g ra 72. 

În cadrul ritualului nun ii mireasa era de asemenea obligat  s -i 
d ruiasc  mirelui o vâstr , care devenea însemnul distinctiv al mirelui, 
ritualul punerii vâstrei ocupând un loc special73. 

Referitor la prezen a p unilor ca elemente ornamentale ce intrau în 
componen a vâstrei, ace tia au fost importa i din alte zone. Astfel, în Dr gu
primele pene de p un au provenit de la o ferm  din Bucure ti. Odat
introduse în portul local, acestea au fost mo tenite i readaptate, conform 
viziunii estetice a fiec rei genera ii în parte74. În contemporaneitate vâstra
mai este întâlnit  doar într-un cadru festiv, ocazional75. 

C ciula specific  costumului tradi ional din ara Oltului a fost cea 
de tip uguiat, redat  în izvoarele iconografice înc  din secolul al XVII-
lea76. Aceast  pies  era obligatorie în costumul de înmormântare, to i 
b rba ii, cu excep ia celor nec s tori i, fiind înmormânta i cu ea. În acest 
sens men ion m faptul c  în Dr gu  fiecare mort era îmbr cat întotdeauna 
în costumul de iarn 77. 

                                                          
69 Gh. Rogozea, op. cit., p. 38. 
70 Inf. nr. 8. 
71 Inf. nr.1. 
72 Gh. Rogozea, op. cit., p. 22. 
73 E. Bernea, op. cit, p. 60. 
74 Gh. Rogozea, op. cit., p. 22. 
75 Inf. nr.7. 
76 C. Irimie, Izvoare..., p. 22 
77 Gh. Rogozea, op. cit., p. 38 
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Spre deosebire de p l rie care a disp rut din uz datorit  urbaniz rii 
relativ timpurii a portului b rb tesc, c ciula s-a men inut mai mult ca un 
element practico-utilitar, în ultima perioad  fiind procurat  doar prin 
comercializare i adaptat  la portul or enizat. 

Atât g telile femeie ti, cât i cele b rb te ti au parcurs diverse stadii 
de evolu ie printr-un proces continuu de readaptare, perfec ionare în 
contextul muta iilor din cadrul societ ii rurale, în special începând cu 
secolul al XX-lea, când s-a conturat fenomenul de alterare al portului 
tradi ional. Acest proces nu este specific doar comunit ilor rurale din ara 
Oltului, ci s-a generalizat în toate zonele etnoculturale din Transilvania, ca, 
de altfel, în toate provinciile române ti. Profundele transform ri de ordin 
semantic i func ional la nivelul societ ii rurale din a doua jum tate a 
secolului al XX-lea s-au r sfrânt indirect i asupra g telii capului 
tradi ionale, care a ie it din uz, fiind prezent  doar într-un cadru festiv, 
devenit  o marc  de reprezentare. 

Dintre toate componentele costumului tradi ional, g teala capului a 
fost cea mai expus  modei, sub presiunea interferen elor între lumea 
urban i cea rural , a deselor ie iri din spa iul tradi ional i a schimb rii 
statutului socio-profesional, ca urmare a definitiv rii unei categorii 
intermediare între rani i muncitori, aceea a naveti tilor. 

Frizura decent-minimalist  a p rului, r spândit  în perioda 
totalitarismului i în comunit ile din ara Oltului prin intermediul 
categoriei de salaria i, sub impactul urbaniz rii tot mai accentuate, a fost 
interpretat  ca "o norm  uniformizatoare, care releva climatul de 
omogenitate i solidaritate neamenin at  de individualismul de necontrolat 
i nesupus" 78. 

În contextul procesului continuu de acultura ie i al unei situa ii 
tipice de ambivalen , prin coexisten a unor comportamente tradi ionale i 
a unor comportamente de împrumut, moda p rului scurt nu se va constitui 
ca o norm , ci mai degrab , va fi adaptat  selectiv în func ie de op iunile 
membrilor din comunitatea rural . Acest exemplu ilustreaz  faptul c
g teala capului s-a raportat permanent la curentele de mod "prin 
manifestarea tendin ei de a sparge tiparele de monotonie, dar i din 
dorin a de singularizare a individului". Acest fenomen al schimb rii a avut 

                                                          
78 M. Marian-B la a, Elemente pentru o mitologie a p rului, în Anuarul Institutului 

de etnografie i foloclor „C.Br iloiu“, S.N., Tom. 8, 1997, p. 45. 
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loc prin renun area la formele vestimentare de tip tradi ional i acceptarea 
formelor de metisaj între îmbr c mintea rural i cea urban 79. 

Importarea modei or ene ti a avut loc într-o prim  etap  în cadrul 
portului de zi de lucru, iar apoi în cadrul g telii ceremoniale, prin 
intermediul intelectualilor satului, iar mai târziu prin salaria i. Acest proces 
nu a fost uniform, el desf urându-se în stadii diferite, în func ie de 
condi iile socio-economice i culturale ale fiec rei comunit i în parte. 

Acest fenomen complex a reprezentat i schimbarea unui model 
cultural specific societ ii de tip tradi ional, în cadrul c ruia "structura 
vestimentar  are caracter sistemic i este comandat  de structuri de 
sens"80 i adoptarea de c tre noile genera ii a unui nou comportament 
vestimentar cu multiple varia ii în care nu se mai reflect  vechea ordine 
tradi ional  care mai subzist  doar în amintirile genera iei vârstnice. 

Component  esen ial  a ansamblului vestimentar tradi ional din ara 
Oltului, g teala capului a constituit la nivelul mentalit ii arhaice de tip 
tradi ional un dispozitiv simbolic complex. Dincolo de func ia practico-
utilitar , aceasta a comportat semnifica ii profunde, care cumulau pe lâng
elemente de ordin estetic i elemente arhaice, magico-religioase.  

Referindu-ne la o prim  component  a g telii capului, p rul, acesta 
este considerat în mentalitatea de tip arhaic, ca parte reprezentativ  pentru 
întregul persoanei umane. Gândirea mitic  dezv luie un interes constant al 
persoanei umane de a intermedia prin pilozitate "stabilirea unor contacte 
mitice, transcendente i de a- i expune: atitudini/op iuni pshihospirituale 
i culturale fundamentale, existen a unor rela ii sacre i faptul c  ea se 

supune unor norme care-i condi ioneaz  rela ia cu sacrul" 81. 
Din aceast  cauz , modul de aranjare a p rului a constituit un atribut 

vestimentar distinct, investit cu calit i magice. Astfel, înc  din copil rie, 
p rul se tundea doar la vârsta de un an i se p stra într-un pom roditor 
(m r, p r) sau într-o salcie, pentru a cre te ca ml di a82. La boboteaz
fetele care se culcau cu m rgelele i busuiocul sub cap aveau s  viseze pe 
cel iubit83. 
                                                          
79 G. Com nici, Contribu ii privind cercetarea contemporan  a portului popular 

din jude ul Arge , în Museum, Complexul muzeal Gole ti, 1980, p. 667. 
80 R. Niculescu, Repere ale unei teorii structural semiotice a culturii populare 

materiale, în R.E.F., Nr.1, 1973, p. 27. 
81 J. Chevalier i Alain Gheerbrant, Dic ionar de simboluri, vol. III, p. 44-45. 
82 St. Cristescu-Golopen ia, Dr gu .Un sat din ara Oltului. Manifest ri spiritual, 

credin e i rituri magice, Bucure ti, 1944, p. 57. 
83 Ibidem, p. 40. 
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P rul bogat era considerat una din podoabele pre ioase ale femeii. 
Astfel, femeia boreas  trebuia s  se fereasc "pentru a-i nu-i t ia cineva pe 
furi  p r din cap i pentru a nu fi astfel fermecat  de r u i a se desp r i 
de b rbatul s u" 84.

Tunderea p rului era considerat  în societatea tradi ional  din ara 
Oltului pân  în prima jum tate a secolului al XX-lea, cea mai greu 
pedeaps  ce se putea aplica unei femei infidele. Când b rbatul îi dovedea 
infidelitatea, "îi t ia o cosi  pentru ca femeia s  nu mai poat  ie i din 
cas  un an sau doi" 85.

Bog ia p rului era eviden iat  cu ajutorul unor piese anex  (nuia, 
lân , fuior de cânep , c i a cu dou  proeminen e laterale sub form  de 
corni e, coarnele cârpei neveste ti), obicei r spândit atât în spa iul intra i 
extracarpatic de pe teritoriul României, cât i în arealul euro-afro-asiatic86. 

Coafura cu coane a constituit în evul mediu european, într-o anumit
perioad , "cea mai popular  mod  printre doamne". Extravagan a acesteia 
a întâmpinat o puternic  dezaprobare din partea bisericii87.

Credin a magico-religioas  în corn ca atribut fertilizator a f cut parte 
dintr-un fond cultural comun, originea acestuia fiind considerat  a fi în 
Orient, ca norm  a cultelor neolitice de fertilitate. "Coarnele au fost 
asociate cu imaginea cre terii i descre terii lunii, iar divinit ile lunare 
genezice mediterano-orientale erau reprezentate sub form  de taur i 
investite cu atribute taurine" 88.

Pe de alt  parte, portul cu coarne a fost interpretat ca fiind legat de 
func ia estetic , social 89 (în acest sens a fost formulat  recent ipoteza c
g teala nevesteasc  sub form  de coarne, reprezentat  prin c i a cu 
pomeselnic, a constituit o marc  definitorie a costumului iob gesc) i de 
cea practico-utilitar 90.

                                                          
84 Ibidem, p. 42. 
85 M. Necula, Portul popular din ara Oltului, Arhiva. t. M.C.P.T.“Astra“, nr. 

inv. 1423, p. 6. 
86 I. Chelcea, Piept n tura cu...., p. 143 sqq. 
87 C. Caragea, op. cit., p. 86. 
88 I. Nune, op. cit., p. 208. 
89 N. Iorga, Însemn ri de c l torie prin Ardeal i Banat, Bucure ti, 1909, p. 68; S. 

Moldovan, op.cit., p. 178. 
90 XXX, Arta popular  din Valea Jiului, Bucure ti, 1963, p. 331. 
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Prezen a coarnelor de berbec în mitologia i arta popular
româneasc  întregesc simbolismul complex al acestuia91. Frecven a 
motivului decorativ al coarnelor de berbec care este redat în diverse 
compozi ii ornamentale în contexturile pieselor textile,cât i a celor de port 
popular denot  multipla semnifica ie a acestuia, de la cea estetic  pân  la 
cea magic . 

In mecanismul complex al societ ii rurale tradi ionale, ansamblul 
g telii capului a constituit un limbaj complex, care r spundea unor norme 
mo tenite i respectate din genera ie în genera ie. 

Prin cumularea unor elemente estetice i decorative (vrâsta junilor, a 
mirelui, podoabele din flori artificiale i naturale ale fetelor de m ritat, 
cununa i coiful miresei, c i a cu m rgele a boreselor) se marca prestigiul 
tinere ii prin str lucire i culoare, al fericirii, al ve nicei frumuse i i a 
dragostei. 

Fata tân r  cu p rul împodobit la joc anun a în acest fel c  era 
preg tit  pentru a primi pe itori 92. 

Vârsta feciorilor constituia însemnul fecioriei, al tinere ii i al for ei 
virile. Prin prezen a acestei podoabe b rb te ti, în cadrul ritualului 
prenup ial, ca un obiect ritual semnifica "semnul unei leg turi pe care 
omul o face prin cununie când calitatea sa se schimb  cu adev rat" 93 i 
marca trecerea dintr-un mediu socio-cultural în altul, prin care se realiza 
integrarea în comunitatea tinerilor c s tori i.

Func ia estetic  a podoabelor ceremoniale purtate atât de c tre fetele 
de m ritat cât i de c tre mirese era subordonat  celei rituale. Integrat
secven ei ceremoniale a g titului miresei, moment ceremonial preliminar, 
g teala miresei cuprindea de regul  trei etape, care marcau raportarea 
acesteia la cele trei lumi: copil ria, adolescen a i maturitatea. 

În mentalitatea tradi ional , asemenea podoabe sugerau puterea de a 
transmite frumuse e i s n tate viitoarei familii i de a o îndep rta de 
for ele malefice i aveau nu numai o semnifica ie estetic  ci, mai ales una 
magic , ritual , ceremonial 94. În Avrig, cununa de mireas  simboliza c  o 
fat  este "ca un boboc de trandafir, care în continuare va înflori i se va 
dezvolta. Dac  se întâmpla s -i moar  b rbatul sau s  divor eze, la a doua 
                                                          
91 I. Evseev,Dic ionar de magie, demonologie i mitologie româneasc , Timi oara, 
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cununie nu mai avea voie s  poarte o asemenea cunun , c ci nu mai era 
boboc" 95. În cadrul spiritualit ii populare române ti, cununa este asociat
cu imaginea cercului ocrotitor, al soarelui, a fecundit ii 96. 

În raport cu vârsta, membrii comunit ii rurale tradi ionale renun au 
treptat la podoab i la cromatica vie, accentuând nota de sobrietate i 
m sur , caracteristic  genera iei vârstnice. 

Prezente i consacrate în cadrul ritualului învelirii sau îmbrobodirii 
miresei ca parte component  a ceremonialului postnup ial, cele dou  tipuri de 
acoperitori femeie ti din ara Oltului: c i a cu pomeselnic, v litoarea (form
analoage putând fi întâlnite în întreg costumul tradi ional românesc din 
Transilvania) consfin eau noul statut civil al femeii, "trecerea acesteia sub 
raport bio-psiho-social i intrarea acesteia în rândul celor cununa i, lumi i" 97. 

Odat  c s torit , femeia nu mai avea voie s  poarte capul descoperit în 
nici o împrejurare a vie ii sale. În caz contrar, prin absen a formelor de 
acoperitori a femeilor c s torite, acest fapt era considerat o grav  înc lcare a 
normelor de conduit  a societ ii tradi ionale. Necesitatea respect rii cu 
stricte e a acestor norme de c tre genera ia vârstnic  pân  în prima jum tate a 
secolului al XX-lea din cadrul comunit ilor rurale, constituie raportarea 
acesteia la un anumit "model comportamental ce st  sub semnul unei 
sensibilit i exclusiv religioase", prin care "leg tura f cut  prin c s torie în 
planul unui ritual este transfigurat  într-o leg tur  a p rului, fiind marcat
de un aspect ce identific  un însemn fizic, de inut , al c s toriei" 98.

În acest context, trebuie reliefat  semnifica ia profund  a actului 
realizat prin acoperirea p rului femeii m ritate, care se acord  cu 
dimensiunea sacralit ii. Secven a ceremonial  a îmbrobodirii prin 
împletirea p rului i a leg rii cozilor în jurul capului, a acoperirii acestuia, 
trebuie asociat  cu un alt moment ceremonial, acela al cântecului miresei 
sau a "goghirii" miresei, moment, derulat înaintea nun ii propriu-zise. 
Aceste dou  secven e ceremoniale semnific i accentueaz  drama trecerii 
miresei în noua stare existen ial , actul desp r irii miresei de vârsta 
fecioriei, de florile ei dragi pe care nu le va mai purta niciodat : 

„Pui mireas  florile/ S  plâng  surorile/Pui mireas  cununa/S
plâng i maic -ta/Azi în rând cu fetele/Mâine cu nevestele“ 99. 

                                                          
95 Inf. nr.1. 
96 I. Evseev, op.cit., p. 103-104. 
97 A. Suciu, Nevoia actual  de ritual i ceremonial, Bra ov, 1998, p. 118. 
98 A. R. Radosav, Sentimentul religios la români, Cluj, 1997, p. 130-131. 
99 Inf. nr.1. 
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Vârstele erau considerate astfel categorii distincte, care î i aveau 
fiecare "codul s u de simboluri", fapt care asigura acestora identificarea, 
recunoa terea, printr-un cod descifrat nu numai de membrii categoriei 
respective, ci de c tre întreaga comunitate etnocultural . 

Pentru fiecare vârst  în parte, g teala capului v de te astfel o 
concep ie despre via i etic , plin  de echilibru i armonie, prin 
raportarea acesteia la modelul cultural promovat de societatea tradi ional . 

În consens cu noile orient ri din domeniul antropologiei culturale, al 
etnologiei comunic rii i al antropologiei simbolice, am încercat în 
prezentul studiu, f r  a realiza o analiz  complet  a tuturor aspectelor 
legate de g teala capului, ca parte component  a costumului tradi ional din 

ara Oltului, s  regândim câteva din tr s turile care au stat la baza 
dinamicii evolu iei i semnifica iei acesteia. 

În acest context nu trebuie deloc minimalizat  importan a acestuia, 
ci apreciat  la justa ei valoare. Raportat  la dimensiunea etnologic i 
antropologic  g teala capului se constituie astfel ca un mesaj cultural 
manifestat printr-un specific limbaj estetic, social i etnic, cu o semantic
bine conturat i substan  semiotic  profund , prin care este relevat  poli-
func ionalitatea acesteia. 

A a se poate explica faptul c  la nivelul mentalit ii arhaice, de tip 
tradi ional, semnifica ia g telii capului se acord  cu dimensiunile 
sacralit ii prin integrarea acesteia în sistemul socio-economic i cultural al 
societ ii respective. La polul opus, al societ ii contemporane, prin 
fenomene regresive, de involu ie, asist m la derularea procesului de 
deritualizare i al desacralizare, prin estomparea func iilor rituale, 
ceremoniale ale vestimenta iei, în favoarea manifest rii func iei 
predominant estetice, ca un efect al schimb rii modelului cultural. 

Pentru în elegerea profund  a limbajului cultural cifrat în 
vestimenta ie i, implicit, i în ceea ce prive te g teala capului, credem c
sunt concludente afirma iile a doi reputa i cercet tori ai antropologiei 
simbolice: „Îmbrac mintea este un simbol exterior al activit ii spirituale, 
forma vizibil  a omului interior. Cu toate acestea, simbolul poate deveni 
un simplu semn destructor al realit ii...El este i revelatorul anumitor 
aspecte ale personalit ii, îndeosebi al caracterului ei influen abil (moda) 
i al dorin ei de a influen a“ 100.

                                                          
100 J. Chevalier, A. Gheerbrant, op. cit., vol. III, p. 444, 447. 
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Les coiffures dans le costume populaire du Pays de l’Olt. 
Évolution et signification 

-Résumé- 

Le présent ouvrage se propose d’analyser quelques aspects liés 
l’evolution des coiffures, leur vogue suivant l’époque, la signification de 
l’habit traditionnel des femmes et des hommes de ara Oltului (du Pays de 
l’Olt). 

Les coiffures représentent une premiere catégorie de pieces de 
l’ensemble vestimentaire. Celles-ci ont eu une évolution particulierement 
intéressante. Au cours de cette évolution, on a enregistré de nombreuses 
transformations successives d’ordre morphologique, structural, ornemental 
et chromatique. Ces transformations ont mis en lumi re les perpétuelles 
interférences ethniques, surtout l’influence de la mode citadine sur les 
coiffes et l’arrangement des cheveux dans le costume populaire. Quand il y 
a de pareilles interferénces, la communauté rurale n’emprunte pas tout en 
bloc, mais d’une mani re sélective, en conformité avec le spécifique 
ethnique et esthétique traditionnel. 

Les coiffures, spécialement celles du costume de la femme, 
présentent une remarquable varieté, en fonction du type local du costume. 

 partir du XVIIIe si cle jusqu’  nos jours, la coiffure a parcouru 
plusieres étapes évolutives. Les plus anciennes sont considerées la coiffure 
aux nattes, "c i a cu pomeselnic" (bonnet recouvert d’une pi ce de toile) et 
"v litoarea" (tissu monté sur un cercle, avec un bout libre). Ces pi ces de 
toilette féminine étaient toujours confectionnées  la main avec 
l’ornementation tissée ou brodée. Ces types de coiffures étaient en m me 
temps des objets rituels,  titre de symbole que la marraine offrait  la 
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mariée, reflétant la personnalité du costume de ara Oltului qui a conservé 
des éléments traditionnels jusqu’  la premiere moitié du XXe si cle. 

Vers la fin du XIXe si cle le foulard (le fichu – "cârpa"), les voiles 
de fabrication industrielle commencaient  se généraliser sur tout la 
territoire du pays aussi dans ara Oltului, s’intégrant dans la structure de 
l’habit populaire de femme, comme des pi ces plus modernes. Celles-ci 
remplaçaient les vielles pi ces, qui n’étaient plus portées qu’au cadre festif 
ou ont disparu avec la génération de vieilles femmes. 

Les coiffures des hommes, le bonnet et le chapeau, étaient plus 
simples, se caractérisant par une structure dépourvue d’élégance, par une 
ornementation discrete et par un colorit sobre. 

Dans le cadre de la communauté rurale traditionnelle, les coiffures 
ne remplissent pas seulement une fonction pragmatique, mais aussi l’une 
sociale, cérémonieuse, rituelle désignant l’âge, l’état civil et matériel. 

 la différence de femmes mariées, qui n’avaient plus le droit de 
s’afficher la t te nue, les jeunes filles portaient d’habitude les cheveux 
découverts. Les jours de f te ou  certaines occasions, les jeunes filles 

paraient les nattes de cheveux de différents accessoires décoratifs: fleurs 
naturelles et artificielles, pompons polichromes de laine, épingles, rubans 

de soie, plumes de paon etc. 
La femme mariée devait toujours se couvrir la t te, fid le  une vielle 

coutume, qui lui interdit de montrer le trésor de sa chevelure apr s le 
mariage. 

Aux hommes, la mani re de porter le bonnet et le chapeau était elle 
aussi étroitement liée  l’âge. 

Les différentes exigences spécifiques aux sociétés traditionnelles 
sont devenues avec le temps moins rigoureuses. 

Par les mutations contemporaines des fonctions et des significations 
du costume populaire de la Transylvanie, les vielles coiffures 
traditionnelles ont été abandonnées et remplacées par d’autres coiffures, 
d’influence citadine. 

En réunissant nos investigations de terrain aux diverses contributions de 
certains exégetes, l’étude de la sémiotique, des univers mentaux, sans épuiser le 
probleme, nous avons éssayé de présenter les coiffures, pieces importantes de la 
tenue vestimentaire, dans une perspective pluridisciplinaire, conformément  la 
tendance intégratrice de l’anthropologie culturelle actuelle. 
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Valen e ale feminit ii: 
imaginea mamei p durii (lisna) la hu ulii din nordul Bucovinei 

Maria BOZAN 

Gândirea simbolic , precedând limbajul i gândirea discursiv , este 
consubstan ial  fiin ei umane (Eliade, 1994, 15), iar importan a cognitiv  a 
imaginilor, simbolurilor i miturilor în via a societ ilor tradi ionale nu mai 
necesit  demonstra ii. Chiar dac  degradate i laicizate, acestea continu  s
existe, iar manifestarea in actu a func ion rii lor – mai ales atunci când 
caracterele arhaice sunt evidente – devine o experien  uluitoare. 

Interviurile privind credin ele existente în zon  cu privire la Mama 
P durii, cunoscut  în limba hu ul  sub denumirea de Lisna, fac parte dintr-
o cercetare cu tematic  mai larg  vizând diferite aspecte ale vie ii satelor 
hu ne ti din jude ul Suceava. Ele au implicat un num r de 17 subiec i cu 
vârste cuprinse între 7 i 77 de ani i au fost efectuate 1 în 5 comune (total 
9 localit i) din zona Obcinelor Bucovinei: Breaza i Moldova-Suli a, pe 
valea râului Moldova, Izvoarele Sucevei, Brodina i Ulma, pe valea 
Sucevei. Exceptând comuna Breaza, unde popula ia româneasc i cea 
hu ul  sunt sensibil egale ca num r, celelalte a ez ri prezint  o structur
demografic  în care hu ulii sunt predominan i numerice te. 

Existen a credin elor referitoare la Lisna este men ionat  de 
etnograful austriac R. F. Kaindl în lucrarea sa din 1894, prezentând via a, 
obiceiurile i tradi iile hu ulilor (Kaindl, 1894). Atlasul Etnografic al 
României înregistreaz  prezen a Mumei P durii în 10 din localit ile 
sucevene investigate (Culea, 1979, 366), dintre care dou  sunt comune cu 
popula ie hu ul  (Moldova-Suli a i Ulma, conform h r ii, n.n.). 

Bibliografia etnologic  o încadreaz  categorial la "spirite malefice" 
(Ibidem), "spirite temute ale p durii" (Ghinoiu, 1997, 187), "spirit feminin 
al p durilor, preponderent malefic" (Evseev, 1997, 288), atestându-i 
calitatea de divinitate demonologic , individualizat  mitologic i 
nominalizat  (Kernbach, 1994, 214). 

In acord cu bibliografia, imaginea Mamei P durii la popula ia luat
în studiu este acoperit  de o reprezentare cu caracter hibrid, analizabil  la 
mai multe nivele: I) personaj în pove tile pentru speriat copiii; II) spirit al 
p durii; III); personaj de basm; IV) contamin ri. Prezentarea noastr  (din 
motive ce in în primul rând de aplicarea la tem ) va insista pe caracterele 
i manifest rile fizice ale personajului, precum i pe simbolismul dezvoltat 
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de acestea. De altminteri, în toate ipostazele, viziunea privind atributele 
sale de ordin fizic prezint  o importan  de prim ordin, iar definirea 
acestora, efectuat  prin raportare la cunoscut i tangibil, are ca punct de 
pornire, în primul rând, corpul omenesc. 

Omul s-a perceput pe sine ca simbol i numeroase tradi ii îl descriu 
ca o sintez  a lumii. Elementele care îl compun reproduc universul sub 
forma modelului redus (Dictionnaire de symboles, 507). Func ia de 
instrument de cunoa tere a acestei reproduceri a fost eviden iat  în 
literatura de specialitate: modelul redus "compenseaz  renun area la 
dimensiunile sensibile, prin dobândirea de dimensiuni inteligibile" (Lévi-
Strauss, 1970, 166). Prin intermediul s u în elegerea universului devine 
posibil  la nivelul inteligibilit ii corporale umane. 

Dar modelul ac ioneaz i invers. Armonia corpului uman o 
reproduce pe cea a cosmosului, iar integritatea lui formal  e o asigurare c
ordinea exist , întrucât "...rela iile [chiar i cele, n.n.] cu lumea 
supranatural  se exprim  prin intermediul modurilor cunoa terii, printre 
care cel al impresiei corporale, al inferen ei i al ra ionamentului." (Lévi-
Strauss, 1979, 214). Pervertirea formei este receptat  ca distorsiune a 
armoniei. Ea semnific  ie irea din "lumea noastr " i verific  apartenen a 
la un alt tip de ordine. 

Privit  din aceast  perspectiv , imaginea Mamei P durii a a cum a 
fost ea decelat  în cercetarea noastr , reprezint  con tientizarea i 
"explicarea" la nivel simbolic a unor categorii de rela ii gândite în opozi ie, 
de tipul celor vizând ordinea (natur  – cultur ), speciile (animal – om) sau 
sexele (masculin – feminin). 

Lisna însemneaz  "femeie de p dure" (S14, ~30ani), de la lis: "C
p durea se nume te lis. i ea-i Lisna." (S3, 77 ani). Din aceast  perspectiv
i luând în considerare nivelele de analiz  cu ipostazele de reprezentare 

enun ate mai sus, imaginea Mamei P durii v de te o plurivalen
simbolic  semnificativ . Simpla denumire i deja evoc  participarea atât la 
imaginea mamei – cu întreg fasciculul de sensuri i metafore asociate 
maturit ii feminine – cât i la simbolismul p durii. De altminteri, nu se 
face separarea între Mama P durii i Fata P durii – ele sunt "tot o moim " 
(S3, 77 ani) – atributul central fiind cel al sacralit ii femininului grefat  pe 
misterul p durii, privit i ea ca "rezervor de via " (Dic ionar de 
simboluri, 1995, 37). 

Statutul Mamei P durii se construie te în func ie de etapa 
psihologic  a recept rii: avem ca exemplu, diferen ierea clar  între Lisna – 
cea care sperie copiii i care "îs basme" (S2, 40 ani), i Lisna – spirit al 



 183

p durii care (cel pu in în viziunea contemporan , deoarece b trânii aveau 
opinii pu in diferite) "cu copii n-avea de lucru" (S5, 40 ani). Departajarea 
este stabilit  din capul locului la nivelul reprezent rii corporale, al 
aspectului s u fizic. Ca personaj în pove tile pentru speriat copiii, Lisna
p strez  doar formele feminit ii în decrepitudine, distorsionate la modul 
grotesc. Ea are "trup de femeie", e "urât , a a, se strâmb , este cu din i 
mari", "cu p r", "despletit " i poate foarte u or s -i sperie pe copiii mici, 
lovindu-i totodat  cu privirea ei malefic : "Spuneau ei [b trânii] c , uite, 
copilul sta e deocheat de Mama P durii i este... gata afectat!" (S2). 

Copiii tiu despre Mama P durii – au aflat de la cei mari sau i-au 
comunicat între ei – c  tr ie te "prin p dure" i c  e o femeie "urât " (S12, 
10 ani, relatare). Diformitatea traseaz  frontiere, deoarece limita circula iei 
sigure a copilului este impus  de convingerea c Lisna este absent  în 
spa iul respectiv, iar acesta nu este prea întins. Din fericire, ea nu 
h l duie te chiar în locurile în care se afl  copilul, ci undeva mai departe 
"pe p dure" (idem). Copiilor li se interzicea s  fug  prin p dure, dar "nu în 
tot locul, undeva dac  te duceai mai departe, spuneau ei [p rin ii, n.n.]", 
unde era „"ocul des [...] lucruri din astea, mai departe, pe-aicea, nu" (S2). În 
mintea copilului, statutul poten ial periculos al p durii b trâne de conifere 
este înt rit de prezen a feminin  deformat , s lbatic . Simbolul începe s
func ioneze: feminitate – feminitate diform  – p dure s lbatic . 

Imaginea Mamei P durii se contureaz  în mintea copiilor din 
povestirile celor mai în vârst , completate cu accente moderne – Mama 
P durii a venit la stân  "cu osta ii" (S9, 7 ani) – sau agrementate cu 
"întâmpl ri" construite în perfecta logic  a basmului, dar care se petrec 
unor persoane cunoscute: "E o femeie, Parasca – st  pe-acolo [gest 
indicativ] – mulgea vaca i la un moment dat [Mama P durii] a venit i i-a 
s rit în cârc  în timp ce mulgea." (S12, relatare). De observat c  în aceast
ipostaz Mama P durii î i exercit  for a asupra copiilor i femeilor – 
femeie b trân  în cazul în spe  –, îi atac , deci, pe cei mai slabi decât ea. 
Între natur i cultur  se stabilesc raporturi de for . 

În calitate de spirit al p durii – ale c rui însu iri coroboreaz  în bun
m sur  cu cele con inute în reprezentarea Mamei P durii ca personaj de 
basm – Lisna este marcat  de viziunea ambivalen ei demonologice. 
Aceast  imagine decurge din naturalitatea ei fundamental  – specific  de 
altminteri i pentru modul de reprezentare al feminit ii în ansamblu 
(Jordanova, 1980, apud Kligman, 1998, 53) – receptat  prin prisma unei 
viziuni religioase în care "diavolul i femeia sunt medii simbolice prin care 
poate fi explorat  devierea de la norm " (Kligman, 1998, 51): ea e 
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"s lbatic ", dar "nu face rele" (S16), "dac  erai bun, ea nu[- i] f cea nimic" 
sau, mai exact, "ea era i de bine s  fac , i de rele s  fac " (S8, 30 ani). 

Încadrabil  altui spa iu decât cel binecunoscut, cu manifest ri ale 
c ror efecte sunt neprev zute, putând perturba func ionarea ordinii 
culturale stabilite prin ac iunea uman , Lisna este receptat , totu i, ca 
preponderent malefic . Întrucât diavolul e prototipul maleficului, Lisna e 
conceput  ca posibil de a se afla "în leg tur " cu el, ceva "de genul acesta" 
(S2), dar numai în m sura în care ea "nu-i duh curat. Îi ceva necurat" (S3). 
În orice caz nu e diavolul, nici mama acestuia: "Nu e drac. Asta-i Mama 
P durii" (S16). 

Incontestabila ei naturalitate împiedic  aplicarea cu u urin  a unei 
etichet ri dihotomice de tipul pur-impur. Dar oricare ar fi op iunea, 
mecanismul interdic iei ac ioneaz  cu stricte e, c ci încadrarea în categoria 
extraordinarului este evident . Existen a i apari ia ei in de manifest rile 
insolitului i ale misteriosului, de multe ori i de cele ale funestului. Lisna
se situeaz  în afara circuitului acceptat al experien ei normale i acest lucru 
se manifest  la mai multe nivele. 

Un prim exemplu îl constituie spa iul în care ea este localizat . Lisna
"umbla unde erau p duri b trâne", (S6, 50 ani) i tr ia "în p dure mai deas
i neumblat  de oameni" (S4, 45 ani). În ciuda identific rii geografice 

exacte a acestor locuri – "dup  Obcina Feredeului, pe teritoriul Moldovi ei, 
în partea cealalt , unde-i a a, mai pustiu, v g une" (S4) sau în p durile din 
drumul c tre Cârlibaba, c ci "acolo era p dure, numai un p r u era i un 
drum" (S17, 70 ani) – harta mental  le descrie ca f când parte dintr-un 
spa iu ce apar ine necunoscutului i, ca atare misteriosului. Se verific i 
aici aser iunea lui Eliade cu privire la fenomenul frângerii spa iului în 
culturile tradi ionale i stabilirea opozi iei subîn elese dintre teritoriul pe 
care oamenii îl locuiesc i spa iul înconjur tor necunoscut, opozi ie 
asimilabil  raportului dintre Cosmos i Haos (Eliade, 1992 a, 29). 
Totodat , se pot stabili unele elemente din ceea ce ar putea constitui o 
posibil  solu ie de continuitate între nivelul personajului din pove tile 
pentru speriat copiii i prezen a unei entit i cu valori simbolice specifice 
experien ei adulte. 

Nici din punct de vedere temporal momentele în care poate fi 
întâlnit  nu fac parte din firesc. Lisna apar ine "simbolurilor nictomorfe" 
(Durand, 1998). Apari iile ei sunt asociate asfin itului: a fost întâlnit , în 
timp ce se traversa un pîlc de p dure, "c tre sear " (S6) sau o latr  câinii, 
seara, la marginea p durii (basm maramure an relatat de S8). Dar cvasi-
totalitatea întâlnirilor cu ea se leag  de sinistrul miez de noapte cu tot 
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cortegiul de semnifica ii ce in de întuneric, de negru, de adâncimile 
redutabile ale p durii. Ea "umbla noaptea" (S1, 60 ani); "doi o mers 
noaptea la doisprezece" (S3) i au sim it-o; altcineva, la aceea i or  nefast , 
a fost atacat de chiotul ei – "a sim it un chiot în spate" (S11, 58 ani, relatare 
P.C.) –, iar un altul a v zut-o "coborând la vale, c  era pe la oara un pe 
jumate" (S4). "E ora când animalele malefice i mon trii infernali pun 
gheara pe trupuri i pe suflete" (Durand, 1998, 87). Ambiguitatea 
hesperian  se face sim it  nu numai la nivel strict temporal, ci i din punct 
de vedere psihologic. Acela i crepuscul, de data aceasta asigurat de starea 
de vis – glisare hipnotic  admirabil redat  de subiect – poate alc tui cadrul 
pentru întâlnirea cu Mama P durii: "El s-o culcat [...] i oile p teau în 
roata lui i auzea clopote cum avea oile multe, i s-o culcat el. Aude el... 
cânt  o femeie [...] i parc  s-o sculat, el s-o trezit, dar n-o dezlipit ochii." 
(S10, 65 ani). 

Atât spa ial cât i temporal, e cadrul cel mai potrivit pentru intrarea 
în func iune a mecanismului tabuiz rii, a a cum îl define te Eliade: 
"anumite lucruri, persoane sau zone particip  la un regim ontologic total 
diferit i, în consecin , contactul cu ele produce o ruptur  de nivel 
ontologic ce ar putea fi fatal " (Eliade, 1992 b, 35). Aceast  ruptur  poate 
însemna chiar moartea: dac Lisna prindea pe cineva, acela "nu mai putea 
exista în via ", "te desfiin a de pe fa a p mântului" (S2); sau c derea în 
animalitate, asimilarea în ordinea naturii: cel care era dus de ea „în 
pustietate“ nu mai putea veni înapoi deoarece „el, deja, se s lb t ce te“, î i 
"pierde mintea" (S5), "î i pierde i con tiin a i memoria" (S4). În cazul în 
care totu i reu e te s  scape, cel agresat nu se mai poate de loc sau doar cu 
greu încadra în spa iul cultural: el nu mai era "normal la cap", "nici 
doctorul nu tia ce-i cu el", "nu se mai c s torea" (S3). 

Trebuie men ionat aici c , în consonan  cu natura sa intim  de spirit 
feminin, Lisna "fuge dup  b rbat" (S16); ea "mai mult venea la fl c i" (S3), 
având treab  cu "b rba i tineri" (S4), "cu femeile în special, nu, dar 
b rba ii" (S5). 

2 Se apropie în momente de vid fizic sau ac ional, când 
ace tia sunt singuri: "când... mergi în p dure i r t ce ti, r t ce ti... a a" 
(S15, 67 ani) sau când, prin conjunctura creat  de activitate – e cazul 
cabanierilor, de exemplu, care r mân singuri "de sâmb t  pân  luni... sau 
de erau s rb tori, c  nu se lucreaz  în p dure de s rb tori" (S4) – Lisna 
"prinde pe b rbatu’ a a, singur" (S16). Din acest punct de vedere, ea este 
analizabil  tipologic prin prisma simbolului psihanalitic al "Mamei 
Cumplite", "c pc una care înt re te interdic ia sexual ." (Durand, 1998, 
98). 
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Ca urmare, e preferabil ca Lisna s  fie contactat  – în m sura în care 
acest lucru poate constitui o alegere – doar la nivele mediate, capabile s
pun  la dispozi ie o oarecare securitate a omului. Aceste contacte mediate 
se afl  în strâns  leg tur  cu atributele de ordin fizic ale personajului. Cei 
mai mul i subiec i o definesc prin descrierea unor percep ii de ordin 
auditiv, ceea ce e în perfect  congruen  cu cadrul ei de apari ie, c ci, nu e, 
oare, auzul, sim ul nop ii? (Durand, 1998, 88). 

La nivel auditiv, zgomotul este cel asociat, în primul rând, regimului 
nocturn: Apropierea Mamei P durii este anun at  de zgomot: se aude cum 
"a a tr sne te i a a rupe copaci" (S3) – efectele fiind vizibile, de 
altminteri, odat  cu intrarea în regimul diurn. 

La rândul ei, Mama P durii emite sunete. Acestea sunt analizabile 
în termeni de plânset, chiot, cântec, pân  la sunete articulate. 

Eviden iind un proces de eufemizare la nivelul abord rii 
fenomenului, cel mai des este auzit cântecul, confundabil într-o prim  faz , 
cu plânsetul de "copii arunca i" (S17). De altminteri legendele leag  acest 
plânset de calitatea ei de spirit protector al p durii: "La hu uli, la noi, se 
spune c  numai... umbla unde erau p duri b trâne i se t ia", iar ea "era 
nemul umit i plângea i cânta, i plângea i cânta" (S6). În mod obi nuit 
Lisna "se-auzea noaptea cântând" (S1) "ca un copil micu ", "un cântec lung, 
sub irel" (S1, S4), o voce "ca de fat " (S4) sau "cum cânt  o femeie, la o 
nunt ", "cântare... a a, hu neasc , cum îi la noi la nun i" (S16). Cântecul 
este neinteligibil, se aude dintr-un singur loc i difer  ca durat : "cânta un 
sfert de or  într-un singur loc, nu se muta" (S1), "cânta acolo vreo dou -trei 
ore", "în p dure, a a, la aproape un kilometru de noi", "ea cânta tot acolo i 
noi mergeam" (S17). 

Sesizabil i la nivelul cântecului, intensitatea sonor  cap t  aspecte 
înfrico toare, cu efecte malefice, când se rezum  la chiot: "la un moment 
dat a sim it un chiot puternic în spate, ca i cum ar fi strigat patruzeci de 
b rba i sau a a de puternic ca i sunetul de locomotiv " (S11, relatare). 
Efectele malefice sunt tot atât de puternice i în cazul în care Lisna emite 
sunete articulate. Dar aici nu e implicat  intensitatea, ci o anume capacitate 
de metamorfozare la care vom reveni ceva mai încolo. Deocamdat  ne 
mul umim s  marc m aceast  însu ire a a cum apare ea la nivelul vocii, cu 
func ia de a crea situa ii fals neprimejdioase, în el toare, c ci ea "imit
orice voce" (S6), creând iluzia unui spa iu firesc, populat de persoane 
cunoscute – "a spus c-a auzit vocea la cumnat -sa" (S6) strigându-i numele 
– i, de asemenea, î i utilizeaz  feminitatea pentru a atrage: "Spunea i 
ruga: ‘hai cu mine’, i... pe nume le spunea" (S16). Dar a r spunde la aceste 
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chem ri înseamn  pentru om a se l sa antrenat în c derea implicat  de 
ruptura ontologic , iar urm rile sunt funeste. Prin acest nivel ne apropiem, 
totodat , de universul personajului de basm în care Mama P durii 
comunic  prin cuvinte, vorbe te, cânt  transmi ând mesaje. 

Un alt contact mediat, i care anun  la modul palpabil caracterul de 
for  redutabil  pe care îl posed Lisna, este asigurat de urmele l sate de 
pa ii ei, c ci "are ni te labe lungi... se vede pe z pad " (S3), e "descul " i 
las  urm  de "picior de femeie" (S4), "talp , talp ", "degete i [...] c lcâi" i 
"pu in din l turi" (S16). Caracterul umanoid al urmelor nu numai c  nu 
înl tur  spaima, dar insolitul apari iei este accentuat de dimensiunea 
acestora, variind ca lungime între 20-30 cm (S3) sau "s  fie ca... pantof de 
28" (S4), pân  la "aproape o juma’ de metru" (S17). 

M sura diferit  în care se face apel la imaginarul colectiv pentru 
descrierea Mamei P durii este mai vizibil  în definirea aspectului s u 
corporal. Explica iile coroboreaz  elemente puternic laicizate cu date 
mitologice clar stabilite prin tradi ie. Posibilitatea încadr rii ei în regnul 
animal permite s  se spun  despre ea c  "e ca un om, în sem narea 
omului", sau, într-o abordare puternic ra ionalizat , vizibil marcat  de 
contemporan, "e, a a, o maimu , un fel de goril " (S13, 60 ani). Descrierile 
mai am nun ite se îndreapt , totu i, spre imagini care vizeaz  simbolurile 
nictomorfe cu rapel – dup  cum am sugerat mai sus – la imaginea "Mamei 
Cumplite", care "e modelul incon tient al tuturor vr jitoarelor, b b tii 
hidoase i chioare, zâne nefaste i cocârjate care populeaz  folclorul i 
iconografia". (Durand, 1998, 98). 

Ap rând din umbrele funeste ale p durii i din întunericul nop ii, 
Lisna cap t  aspecte fantomatice. Ea are aspectul unei femei înalte, "trup 
de femeie" (S2), "chip de femeie, cu mâini i picioare" (S17), iar atribuirea 
dimensiunilor variaz  în func ie de gradul de terifiant care i se acord : 
"cam la un metru aptezeci, aptezeci i cinci" (S4), sau, pentru altcineva, 
de "doi metri jumate". În descriere sunt respectate propor iile a a cum sunt 
ele concepute de mintea omeneasc , c ci în acest ultim caz i dimensiunea 
urmelor – "de aproape o juma’ de metru", a a cum notam mai devreme – 
este pe m sur . 

Cum e i firesc, în palet  coloristic  descrierea sa, ca i a spa iului în 
care apare, este dominat  de negru, "simbol al unei frici fundamentale de 
riscul natural" (Durand, 1998, 87). Nu e vorba numai de simpla receptare 
vizual , s -i spunem, de la distan , oarecum ambigu , când nu se poate 
spune despre Lisna dac -i frumoas  sau urât , deoarece "ap rea mai ales 
noaptea i ce puteai..." (S4), ci mai ales de identific rile cu detalii exacte. 



 188

În descrieri, principala diferen  între aspectul s u vizibil apropiat de cel 
uman, în spe  feminin i apartenen a sa fundamental  la alt plan, ce ine, 
pe de o parte de supranatural, pe de alt  parte de biologicul animal, este 
constituit  de faptul c , în întregime, trupul – ca i bra ele (S17), de 
altminteri – îi este acoperit cu p r. În a a m sur  încât fa a, principal 
simbol al omenescului, este, practic, inexistent  în sensul uman al 
termenului: "zice c  se vede ceva mic, mic de tot" (S6), sau c  "era la fa
totul p ros" (S11). Iar ace ti peri care acoper  totul sunt negri. 
Contracararea acestui atribut – opus atât femininului, cât i umanului 
normal – este totu i înf ptuit , i am spune pe deplin, de prezen a unor 
plete care îi atârn , invariabil lungi i despletite, "peste spate", "chiar pân
la p mânt" (S16). În general, se pare c  acest p r lung este i el negru. 
Aspectul s lbatic, dat de uvi ele care atârn , înt re te însu irile funeste ale 
femeii-animal noctambule antrenând tot fascicolul de simboluri negative 
asociate nop ii. Nuan ele diferite date p rului în diferitele descrieri creeaz
principala deschidere pentru contaminarea Mamei P durii cu alte tipuri de 
feminitate malefic . 

Acest p r foarte lung acoper  o zon  deosebit de important  pentru 
descrierea personajului. Aminteam mai devreme capacitatea de 
metamorfozare i o anume însu ire a Mamei P durii de a surprinde omul 
prin aspecte necunoscute i aproape întotdeauna înfior toare, pentru c
sunt contrare a tot ceea ce însemneaz  manifestare uman inând de 
normalitate. Exist  o imens  contradic ie în Lisna i aceasta e cea care îi 
asigur  participarea la ordinea supranaturalului. Pentru c  alc tuirea sa îi 
permite deschideri multiple. S-ar p rea c  fa a i spatele ei sunt segmente 
majore de apartenen , pe rând, la nivele diferite: fa a corpului o îndreapt , 
ambivalent, c tre planul umanului, dar i c tre cel al animalului, iar 
spatele, cum vom vedea ofer  o deschidere tripl : c tre uman, prin p rul 
lung, feminin, dar i c tre planul animal, i, mai ales, c tre cel al regnului 
vegetal. Ea "n-are spatele a a, ca omul" (S3), ci e "ca o cioat ". Nu degeaba 
e ea Mama P durii sau femeie de p dure. 

Dar caracterul cel mai pregnant al acestei alc tuiri fizice a spatelui 
este dat de o un aspect surprinz tor datorat faptului c  intestinele îi sunt 
vizibile: ea "n-are piele", "ma ele se duc dup  ea" (S3, S8, S10, S15). 
Imaginea sistemului pilos acoperitor, cu aspectul s u atârn tor la nivelul 
pletelor, este completat , i totodat  contracarat , prin caracterul de 
expunere total  dat  de lipsa pielii i de aspectul ma elor, atârnând dup  ea. 
Sistemul digestiv este exteriorizat atr gând dup  sine spaima legat , pe de-
o parte de o alc tuire imposibil  fizic la nivel uman i care la nivelul 
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normalului nu ar putea determina decât moartea, pe de alt  parte de 
valen ele simbolice ale sistemului digestiv i ale intestinelor în mod 
special. C ci, intestinul i pântecele digestiv sunt valorificate negativ. Nu 
avem nici o descriere privitoare la culoarea acestui sistem digestiv expus 
vederii, dar cu siguran , dincolo de aspectul s u târâtor, care îl încadreaz
marii imagini a h i urilor p durii, el trebuie s  posede toate caracterele 
naturalit ii legate de sânge: c ldur , miros, capacitate digestiv . El devine 
imaginea vie, carnal , a adâncimilor p durii – c ci Mama P durii vine din 
"v g une" – în elese ca labirint i pântece înghi itor. Prin apartenen a la 
tema digestivului, imaginea acestui pântece se leag  direct de existen a 
"din ilor mari" în reprezentarea personajului din pove tile pentru speriat 
copiii sau de amenin rile personajului de basm: "Dac  nu m  mâncai tu pe 
mine, te mâncam eu pe tine" (S8). Înghi irea este dublat , deci, de 
mu c tur , i, cum "e firesc ca mu catul s  fuzioneze cu fobia pântecelui 
digestiv" (Durand, 1998, 110), perceput de alminteri i sub aspectul s u 
sexual, Lisna se apropie, din nou, de imaginea monstrului animal feminin. 

Acest caracter monstruos poate fi eufemizat la nivel vizual, devenind 
cu atât mai periculos. C ci Lisna posed  grade diferite de reprezentare, mai 
ales în etapele de contaminare cu alte reprezent ri de spirite feminine, 
când, de cele mai multe ori î i folose te din plin capacitatea de 
metamorfozare: "O fat  vine la dânsul, dar a a de frumoas , ioi, ioi! O zîs 
c  mai frumoas  ca o zân ", cu "p r pân  jos, galben", dar care "când s-o-
ntors, spatele tot era... ma ele-afar . i urât , numai pe sub p dure [...] 
numai vântul o b tut dup  ea" (S10). Suntem în deplin  consonan  cu 
2rolul nefast pe care-l joac  femeia tenebrelor, rusalca malefic , ce vine, 
sub aspectul ei de Lorelei s  preia prin feminitatea-i seduc toare puterea 
atribuit  pân  acum animalului r pitor" (Durand, 1998, 95). 

La acest nivel întâlnirile cu Lisna constituie o prob  pentru 
verificarea sângelui rece, a iste imii, curajului i chiar a for ei b rb te ti, 
c ci ea are atâta putere încât poate, pe un fl c u, "s -l ia la subsuoar i s -
l duc " (S5). De altfel, o adev rat  înfruntare cu ea î i dezv luie caracterul 
ini iatic, c ci "numai... pe aceast Lisna po i st pâni cu brâul de cununie, 
cu care te-ai cununat... dac  ai brâu, dac  ai reu it s  te apropii, ai pus 
brâul pe ea i gata". În acest caz "ea se poate transforma în femeie, cea mai 
frumoas " i poate deveni "un om obi nuit" i so ia înving torului (S6). 
Asist m la afirmarea b rb iei ca valoare central i la for a de îmblânzire 
a acesteia prin extinderea ordinii sociale în cadrul unei ideologii bazate pe 
sex, în care concep iile privind b rbatul i femeia se centreaz  în jurul 
opozi iei pur-impur i în care dorin a este un element ce poate fi supus 
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"prin for a voin ei patriarhale manifestat  prin Dumnezeu i b rbat" 
(Kligman, 1998, 52). Din p cate ruptura ontologic  nu poate fi dep it
definitiv nici m car la acest nivel, c ci echilibrul adus de încadrarea în 
uman i social nu poate fi p strat decît prin respectarea misterului i 
pl tind pre ul t cerii: "fereasc  Dumnezeu, secretul s  nu-l divulgi, dac  ai 
divulgat..." (S6). Din p cate se pare c  ne afl m în fa a unei condi ii prea 
greu de îndeplinit în ordinea uman i cultural : "Toate legendele astea 
care au zis c  a capturat-o s-au terminat a a, c  a spus secretul i s-a 
întâmplat o nenorocire. Ea murea, casa ardea, el tot murea..." (Idem). 

Dincolo de analiza referitoare la imaginea Mamei P durii, a a cum 
reiese ea din interviuri – i care pot completa descrierea personajului dup
cum este el conceput la diferite paliere de reprezentare psihologic , dar i 
în diverse zone etnografice – cele cîteva aspecte enumerate de-a lungul 
textului de mai sus aduc argumente cu privire la coeren a intern  a 
imaginilor i simbolurilor, a a cum sunt ele considerate la nivelul 
analizelor antropologice sau de istorie a religiilor. Ele aduc, de asemenea 
unele indicii suplimentare privind elementele accentuate, în reprezentare, 
de comunit i diferite, precum i referitor la modul în care func ioneaz
interferen ele, fiind, totodat , o dovad  a felului admirabil în care simbolul 
continu  nu numai s  existe, ca o amintire, ci s  ac ioneze viu cu rolul lui 
de explicare i mediere. 

NOTE 

1. Interviurile au fost realizate în echip i/sau individual de: Dr. 
Doina I f noni, Elvira Romaniuc, Maria Bozan, Constantin Petre. Autoarea 
articolului î i exprim  mul umirile fa  de Ministerul Culturii i Muzeul 
Obiceiurilor din Bucovina care au f cut posibil  organizarea acestei 
cercet ri, în luna august 1998. 

2. i femeile, totu i, pot fi contactate cu efecte la fel de funeste. 



 191

BIBLIOGRAFIE 

Culea, H., 1979, Spiritul femeilor legendare, în Atlasul Etnografic al 
României, nr. 6/1979, Bucure ti. 

Durand, G., 1998, Structurile antropologice ale imaginarului, 
Bucure ti. 

Eliade, M., 1992 a, Sacrul i profanul, Bucure ti. 
Idem, 1992 b, Tratat de istorie a religiilor, Bucure ti. 
Idem, 1994, Imagini i simboluri, Bucure ti. 
Evseev, I., 1997, Dic ionar de magie, demonologie i mitologie 

româneasc , Timi oara. 
Ghinoiu, I., 1997, Obiceiuri populare de peste an, Bucure ti. 
Kaindl, R.F., 1894, Die Huzulen. Ihre Leben, ihre Sitten und ihre 

Volksüberferung, Wien. 
Kernbach, V., 1994, Universul mitic al românilor, Bucure ti 
Lévi-Strauss, Cl., 1970, Gândirea s lbatic , Bucure ti. 

L’IMAGE DE LISNA (M RE DE LA FOR T) CHEZ LES 
HOUTZOULES DU NORD DE LA BUCOVINE 

-Résumé- 

La communication regarde l’image de Lisna ("Femme de for t") 
telle qu’elle est conçue par les Houtzoules du nord de la Bucovine. Elle 
regarde surtout le symbolisme développé autour des aspects physiques – 
voix, traces, corps – caractéristiques du personnage: L’analyse est réalisée 
en faisant appel á plusieurs niveaux visant Lisna en qualité de: i) 
personnage dans les contes á faire peur aux enfants; ii) esprit de la for t; 
iii) personnage dans les contes fantastiques; iv) contaminations. Son apect 
variable entraîne un symbolisme de grande ampleur visant la féminité sous 
des aspects multiples: vieille femme hideuse, grotesque et décrépite (i); 
monstre nocturne, avaleur, á faux aspect féminin humain, car il poss de 
aussi des caract res qui tiennent, dans la m me mesure, du r gne végétal et 
animal (ii, iii); forme physique glissante, capable de métamorphose. Encore 
une fois, la coherence interne des symboles et des images est soulignée. 
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Corpul uman în universul tridimensional 

Victor BUNEA 

Expunerea temei propuse în titlu necesit  o introducere explicativ
mai larg , pentru a putea fi încadrat  în preten ioasa tematic  general  a 
simbolismului corpului uman. 

Este cunoscut faptul c , înc  din timpuri ancestrale, simbolul a avut 
un rol major în via a social , cotidian  a oamenilor, el reprezentând 
mijlocul cel mai sugestiv i de larg  întrebuin are al omenirii pentru 
orientarea în spa iu i timp, în mediul înconjur tor, în general, înc  din 
perioada dinaintea apari iei scrierii, ca instrument de comunicare 
interuman . Simbolul, definit ca o "reprezentare conven ional  sau prin 
analogie a unei idei, unei no iuni sau a unui sentiment" 1, a devenit pentru 
omenire, în decursul veacurilor, nu numai modalitate de comunicare, ci i 
de cunoa tere i de percepere a unor realit i extrasenzoriale, care nu mai 
apar in lumii fizico-materiale cotidiene, ci unei lumi care transcede materia 
i în care omul se simte onerat, f r  a o putea cunoa te îns  nemijlocit. 

Literatura i arta impresionist  cunoa te simbolul ca "procedeu 
expresiv prin care se sugereaz  o idee sau o stare sufleteasc i care 
înlocuie te reprezent rile detaliate ale percep iilor" 2. A adar, simbolul 
apar ine atât sferei de experien  pragmatic  a lui Homo sapiens, cât i 
sferei de cunoa tere spiritual , transcedental , a acestuia. 

Mul imea simbolurilor create de omul însu i sau revelate lui din 
lumi c rora el le apar ine doar prin spiritul s u a generat tiin a Semioticii 
sau Simbolica, prin care se încearc  explicarea logic i cât mai aproape de 
realitatea material i spiritual  a valorii intrinsece a simbolurilor 3. 

Ne permitem acum s  abord m întrebarea: poart  în sine corpul 
uman, în special, i omul ca fiin  fizico-chimic , în general, vreun 
simbolism care trebuie i ar putea fi descifrat? R spunsul la aceast
întrebare este afirmativ i explica iile care pot fi date sunt multe; noi ne 
vom opri doar la câteva, pe care le-am g sit destul de plauzibile, pentru a 
eviden ia rela ia intrinsec  a omului cu universul, în care a fost a ezat ca 
s - i îndeplineasc  menirea. 

Ca fiin  fizico-chimic , alc tuit din corp material i din suflet 
ra ional, omul a c p tat pozi ia de mi care biped-vertical , deci orientat  în 
sus, ceea ce îi d  posibilitatea s  priveasc  spre cele de de-asupra lui (astre, 
galaxii) i s  contemple cu mintea la cele spirituale i transcedentale ale 
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sale. În aceast  situa ie, pozi ia vertical  a corpului uman este simbolic , 
distan ându-l pe om de fiin ele p mântene inferioare i apropiindu-l pe om 
de fiin ele spirituale superioare lui – îngerii. Referatul biblic explic i mai 
bine acest simbolism prin cuvintele: "Ce este omul ca s - i aminte ti de el 
sau fiul omului ca s -l cercetezi pe el? L-ai mic orat pe el, cu pu in fa  de 
îngeri..." (Ps. 8:5; Evr. 2:6-7). Pozi ia fizic  vertical  a omului, dar i 
capacitatea lui spiritual  de în l are, i-a determinat pe grecii antici s
denumeasc  aceast  fiin  "antropos" (om), adic  "cel care se ridic ", 
"privitor în sus". 

Pozi ia vertical  a corpului genereaz  forma de cruce a acestuia care, 
prin simbolismul ei, sugereaz  orientarea spre cele patru puncte cardinale, 
adic  spre totalitatea crea iei materiale, omul având menirea s  cuprind , s
în eleag i s  st pâneasc  întreaga crea ie material , conform poruncii 
date de Creator: "Fi i rodnici i v  înmul i i i umple i p mântul i-l 
st pâni i." (Gen.1:28). Îns i semnifica ia cifrei 4, în simbolica 
mnemotehnic , determin  o lucrare material  finit , încheiat , perfect 
executat , dup  toate legit ile lumii materiale i ale esen ei spirituale 4. 

Forma sferic  a capului include în sine simbolul asem n rii cu 
sferele cere ti, cu construc ia macrocosmosului, unde totul se închide în 
cerc (sfer ) sau eclips , ca o argumentare a unei crea ii f cut  bine i 
des vâr it  înc  de la început. " i Dumnezeu a v zut tot ce f cuse i iat  c
erau foarte bine. i a fost sear i a fost diminea ... etc." (Gen. 1:31). Iat -
l, prin urmare, pe acest microcosmos numit "om", orientat spre cele patru 
z ri ale p mântului, dar i întins ca un resort între cosmos i p mânt, pe 
care se str duie te s -l cunoasc i cu care vrea i trebuie s  convie uiasc . 

În ipostaza sa material , omul este a ezat într-o rela ie direct  cu 
p mântul i cu natura înconjur toare, pe care le sesizeaz i le introduce în 
con tiin a sa, prin intermediul celor cinci sim uri. Cel de-al aselea sim , 
acela al intui iei, telepatiei, sugestiei i autosugestiei, aflate pe o traiectorie 
ascendent  în evolu ia prezent i viitoare a omenirii, apar ine domeniului 
spiritual al cunoa terii i se raliaz  spa iului de cercetare parapsihologic . 
Cele cinci sim uri se încadreaz  îns  în semnifica ia simbolic  a cifrei 
cinci, care îl determin  pe om i corespondentele terestre ale acestuia 
astfel: cu cele cinci degete ale membrelor sale inferioare, omul realizeaz
echilibrul mi c rii i al deplas rii pentru necesit ile sale zilnice, cu cele 
cinci degete ale fiec rei mâini î i asigur  existen a material  cotidian : 
hran , îmbr c minte, locuin  (toate perisabile i efemere), cu cele cinci 
sim uri se orienteaz  în spa iul terestru, înv ând s  st pâneasc  cele cinci 
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continente i cele cinci oceane, p mânt i ape, care i-au fost d ruite de 
Creator. 

Scrutând cerul, omul simte c  for ele de interac iune ale cosmosului 
îl vizeaz i pe el i c , într-un fel misterios, cele 7 planete din apropierea 
p mântului îi influen eaz  destinul; energiile Soarelui determin
descoperirea frumosului i a armoniei, con tiin a concentrat i stimuleaz
manifestarea energiilor suflete ti; Venus, cu energiile sale, descoper
misterul tandre ei în rela iile sexuale, impulsioneaz  altruismul i 
creativitatea artistic  înalt ; Marte face ca misterele puterii i 
exteriorizarea acestora s  devin  evidente i treze te for ele interioare spre 
manifestarea exterioar ; Jupiter descoper  iubirea i o face activ  în 
de teptarea for elor p cii; de asemenea stimuleaz  for ele creatoare ce aduc 
bel ug; Mercur descifreaz  misterele sistemelor de informare i m re te 
capacitatea de realizare a unei comunic ri clare i veridice6. Saturn domin
ziua a 7-tea (sâmb ta), iar Luna, cu fermec toarele ei for e misterioase, 
modeleaz  tr iri sentimentale deosebite i inspir  crea ia superioar , 
artistic . Celor 7 planete astrologice li s-a atribuit pe rând fiec reia o zi 
solar , ob inându-se astfel s pt mâna de 7 zile, aceasta având o 
semnifica ie major  în întreaga structur  social , economic i religioas  a 
menirii. Actul crea iei, descris de Biblie (Geneza, cap.1) se desf oar  tot 
în 7 etape (zile), fiecare zi fiind înc rcat  de semnifica ie lucrativ  divin . 
Religia babilonian , care vedea în cele 7 planete tot atâtea zeit i, încerca 
s  explice rela ia omului cu cosmosul prin prisma acelea i mentalit i.7

Cu referire la fiin a superioar  numit  "om", nu f r  importan i 
înc rc tur  simbolic  sunt diferitele no iuni lingvistice, care îl determin
pe acesta în diferite limbi, no iunile raportându-se la cultura spiritual , 
ancestral  a popoarelor. Astfel, dac  vechea sanscrit  cuno tea no iunea de 
“mok a”, ca imperiu al eternit ii i neperisabilului, exprimat adesea prin 
sigla “mo”, atunci ea cunoa te i reversul acestei no iuni, exprimat prin 
sigla invers , anume “om”, ca expresie a efemerului i a perisabilului, atât 
de apropiat  fonetic de latinescul "homo", acesta derivat ca no iune din 
"humus" – p mânt (= Adam), "humanus" i acceptat în limba român  ca 
"om" sau "muritor", cuvântul "moarte" având în sine i sigla sanscrit  "mo" 
(= etern, nepieritor)8. 

Grecii îl numesc pe om "antropos", adic  "cel ce se ridic " sau 
"privitor în sus", sugerând atât pozi ia fizic-vertical  a acestuia, cât i 
capacitatea lui de în l are spiritual . 

Germanicul "mensch" cu derivatele lui anglo-saxone, poate foarte 
bine s  derive din latinescul "mens, mentis", definind astfel "ra iunea i 
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spiritul" caracteristic omului. Limbile i dialectele neo-slave p streaz
autentic sau modific  foarte pu in fonetic, cuvântul neo-slav " elovek" 
pentru om, însemnând "fruntea veacului" sau cea mai superioar  fiin  din 
entitatea timp i voi cita referatul biblic privitor la crearea omului: " i-a zis 
Dumnezeu: S  facem om dup  chipul Nostru, dup  asem narea Noastr ; ei 
s  st pâneasc  pe tii m rii, p s rile cerului, peste vite, peste tot p mântul 
i peste toate târâtoarele, care se mi c  pe p mânt. i bunul Dumnezeu a 

f cut pe om din râna p mântului, i-a suflat în n ri suflare de via i omul 
a devenit suflet viu" (Gen.1:20; 2,7). Tocmai aceast  uniune local  între 
materie i spirit (suflet) a dat mult de gândit filozofilor din cele mai vechi 
timpuri i de cele mai diverse orient ri, fiecare întrebându-se cum s
în eleag  mai profund unirea a dou  principii atât de îndep rtate, "în ce 
mod s - i reprezinte uniunea materiei cu un principiu imaterial, care în 
esen  nu poate exista în spa iu?" 9. 

R spunsurile sunt tot atât de diferite pe cât de diver i sunt i 
gânditorii, care le-au încercat formularea; dar nu ne vom opri asupra lor, ci 
vom eviden ia constatarea c  aceast  fiin  dihotomic  a fost pus  s
vie uiasc  într-un univers tridimensional, structurat pe ansambluri triadice 
date prin for a Crea iei i pe care omul le st pâne te i le folose te ca atare. 
Astfel, omul convie uie te cu cele trei regnuri: mineral, vegetal i animal, 
percepe materia obiectiv  sub cele trei forme de agregare: solid , lichid i 
gazoas , obiectele cu care intr  în contact au: form , volum i greutate, 
spa iul în care se mi c  se caracterizeaz  prin: lungime, l ime i în l ime, 
timpul pe care-l parcurge const  din: trecut, prezent i viitor, iar elementele 
terestre indispensabile vie ii fizice sunt: p mântul, aerul i apa. Triada: foc, 
c ldur , lumin  ocup  un nivel mai superior materiei cunoscut  de om i 
parc  vrea s  arunce o punte invizibil  spre o tot atât de invizibil  existen
transcedental  a fiin ei umane. Realitatea existen ei acestei triade, care 
îmbrac  materia într-o infinitate de forme obiective, este perceput  de om 
prin contactul direct al sim urilor, cu ajutorul triadei: obiect, senza ie, 
con tiin . În acest fel, prin sim uri, "mecanica este singurul lucru real i 
tot ce nu se explic  pe plan mecanic este de neîn eles, îns  în afara materiei 
pe care o cunoa tem, ar putea s  existe i alte materii, cu propriet i total 
diferite"10 i alte forme de existen , pe care numai sufletul este capabil s
le perceap . Aristotel spunea: "Sufletul nu este o varietate a corpului, dar el 
nu ar putea s  se manifeste f r  un corp; sufletul nu este un corp, ci ceva 
care apar ine sau care este relativ la un corp. Unindu-se cu corpul, el se 
constituie într-un subiect viu. Sufletul actualizeaz  corpul, el devenind 
entelehia11.
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Dihotomia naturii omene ti, atât de bine exprimat  de gândirea 
aristotelian , este acceptat i m rturisit i de gândire cre tin , care 
nume te înv tura despre cele dou  elemente componente ale naturii 
omului, trup i suflet "dualism antropologic" 12. Platon i, dup  el, al i 
gânditori sau filozofi, precum Appolinariu din Laodiceea (sec.IV D.H.), 
vedeau în fiin a uman  tot o triad  format  din: trup, "soma" sau "sarks", 
din suflet nera ional (corp astral): "psihi alogos" i din suflet ra ional i 
nemuritor: "psihi loghiki" sau "nous" 13. 

Cabbali tii medievali i moderni consider  fiin a uman  ca fiind 
structurat  tot dintr-o triad , adic  1. dintr-un element inferior numit 
"nefe " (form  material ) i un element superior numit "ne amah" 
(scânteie divin , suflet) i 3. dintr-un element mediator între cele 
anterioare, numit "ruah" (spiritul filozofilor). Chiar dac  alc tuirea 
trihotomic  este comb tut  de c tre dihotomi ti i de c tre doctrina 
antropologic  cre tin , care v d în "nous" doar formele de manifestare 
superioar  a lui "psihi" (ra iune, inteligen , voin ); structura triadic  a 
celorlalte existen e, devine eviden  prin for a cunoa terii i a revela iei 
supranaturale. 

Astfel, universul sau macrocosmosul este alc tuit din corp, constând 
din toate astrele i tot ce se afl  pe ele, din via , curen ii de lumin  care 
con in for ele active-spirituale, adic  Îngerii i din voin a conduc toare, 
numit  magnetism universal sau iubirea universal .14

Rela ia divin  îi descoper  omului lumea invizibil , tot sub forma 
triadelor suprapuse în trei nivele, dup  stadiul apropierii lor de Fiin a 
Divin , numite cele nou  ordine (cete) ale Lumii angelice. Cele trei triade 
sunt: 

1. Serafimi, Heruvimi, Tronuri; 
2. Domnii, Virtu i, Puteri; 
3. Principate, Arhangheli, Îngeri 15. 
În aceast  ordine, cetele îngere ti stau în jurul tronului ceresc, cei 

din prima triad  fiind pe cel mai înalt plan i care iau cuno tin  în mod 
direct de voin a i de mesajele divine, comunicându-le celorlal i din 
celelalte clase, iar cei din triada a treia f când leg tura cu oamenii. 

Divinitatea suprem , Dumnezeu, se descoper  pe sine oamenilor sub 
forma Treimei: Tat l Fiul i Duhul Sfânt, unul în Fiin i întreit în 
persoane, f r  a fi trei dumnezei, ceea ce devenit dogma fundamental  a 
cre tinismului. Alte religii ante-cre tine au cunoscu i ele divinitatea sub 
forma unor întreite zeit i, poate ca o intui ie sau o premoni ie a revela iei 
treimice. Astfel, hinduismul are triada numit  “Trimurti” format  din zeii: 
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Brahma, Vi nu i iva, Egiptul antic adora treimea: Osiris, Isis i Horus, 
parsismul cuno tea treimea "Timpului nef cut" etc. 

În cre tinism, ideea treimic  este clarificat  prin revela ie, iar 
triadele zeit ilor necre tine pot fi considerate ca r m i e alterate ale 
cuno terii religoase paradisiace a omului dinainte de izgonirea din Eden16.

Toate aceste realit i existen iale, triadice, se intersecteaz  pe traseul 
percep iei fizice i parafizice umane cu puterile sau facult ile sufletului omenesc 
reprezentate de triade: minte (sau ra iune), sim ire (sau afec iune) i voin  liber , 
marcând astfel spiritualitatea sufletului, precum i existen a lui distinct  în unitatea 
psiho-fizic  a omului. Prin perceperea acestor modalit i triadice, fiin a uman  se 
preg te te pe P mânt pentru c l toriile spre mediile astrale de gradul I, II, III, a a 
cum le descrie Robert Allen Monroe în cartea sa intitulat  "C l torii în afara 
corpului" 17 sau, cum se numesc în limbaj religios-popular, "v mile v zduhului", 
dup  ce va fi dep it bariera, atât de cunoscut  din mitologia greac , a râului Styx. 

NOTE 
1. Dic ionarul limbii române, Bucure ti, 1958. 
2. Ibidem. 
3. Semn, simbol. 
4. Papus, Kaballa (Tradi ia secret  a Occidentului), Bucure ti, p. 77. 
5. În mnemotehnic , cifra 5 este num rul p catului i al dec derii 

umane i universale), dar i num rul voin ei, iar voin a este "instrumentul 
reîntregirii". 

6. Parfitt Will, Elemente de Cabal , Bucure ti, 1996, p.67-68. 
7. Marcus Gossler, Dic ionarul tiin elor de grani , Bucure ti, 

1995, p. 106-109. 
8. Dic ionarul latin-român, Bucure ti,1962. 
9. Alfred Binet, Sufletul i corpul, Bucure ti, 1996, p. 139. 
10. Ibidem. 
11. Ibidem. Prin entelehie în elegem tendin a fiec rui lucru spre 

perfec iune (des vâr ire) sau a a cum acest termen este receptat în 
filozofiile vitaliste (Paracelsus, H. Bergson etc.), trebuind în eles ca "for a 
vital " sau "elan vital". 

12. Isidor Todoran, Ioan Z frean, Teologia dogmatic , Bucure ti, 
1991, p. 162-163. 

13. Pr. prof. Ioan R mureanu, Istoria bisericeasc  universal , 
Bucure ti, 1992, p. 133. 

14. Papus, op. cit., p. 104-105. 
15. Ibidem, apud I. Todoran, I. Z frean, op. cit., p. 155. 



 199

16. Ibidem. Prof. dr. Helmuth von Glassenap, Die nichtkristichen 
Religionen in das Fisher Lexicon, Frankfurt/I, 1957, p. 163-164, C. 
Jinaradasa, Evolu ia ocult  a umanit ii, Bucure ti, f.a., p. 204-205. 

17. Marcus Gossler, op. cit., p. 50-51. 

Der menschliche Korper in dem dreiseitigen Weltall 
-Zusammenfassung- 

Das vorgeschlagene Thema versucht die korelative Verbindungen 
zwischen dem menschlichen Korper und dem Kosmos zu entziffern, 
insofern die dreiseitigen physikalischen und seelischen Srukturen des 
menschlichen Wesens und seine kosmische Umgebung so viel identisch 
sind. 

Die irdische Schöpfungen der hohen Klasse der Säugtieren, unter 
denen auch der Mensch, orientieren sich in der Umgebung mit Hilfe der 
fünf Gefühle und diese Orientierung ist ausreichend für sie. 
Der Mensch aber, vernimmt seine Verbindung mit der eigenen existenziele 
Wircklichkeit immer dreiseitig. Seine Zeit entwickelt sich in 
Vergangenheit, Präsens und Zukunft; sein Raum hat Höhe, Länge und 
Breite; die Gegenstände sind hart, flüssig oder gasformig u.s.w.. In 
derselben dreiseitigen Form hat es sich ihm die Gottlichkeit entdeckt, als 
drei Personen in einer einzigen Dreiheiligkeit. Dieser dreiseitigen Struktur 
entschspricht in hoher Ausmass auch der insgesammten körperlichen und 
seelischen Aufbau des Menschen. 
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Simbolistica genunchiului în ritualul vasalic 

Constantin ITTU 

Datorit  faptului c  în Spania medieval  au existat mai multe regate 
(Leon, Castilla, Aragon, Navarra), studiul ceremonialului fiec reia dintre 
acestea ar fi extrem de dificil. Constituirea regatului Spaniei, în 1479, s-a 
realizat prin unirea Aragonului i a Castillei, ca i încheierea Reconquistei 
în 1492, dup  eliberarea Granadei. Despre ultimul monarh maur al 
Granadei – care a primit un vast domeniu din partea regilor catolici – se 
spune c  i-au dat lacrimile când a p r sit Granada. Atunci, mama sa l-ar fi 
mustrat, spunându-i: plângi ca o femeie regatul pe care n-ai tiut s -l aperi 
ca un b rbat!1 La scurt timp, a urmat accederea Habsburgilor la tronul 
Spaniei, prin Filip I cel Frumos de Austria (1504-1506). Din acel moment, 
dar mai ales începând cu domnia lui Carol Quintul (1516-1556 ca monarh 
spaniol, 1519-1556 ca împ rat al Sf. Imperiu Roman de na iune german ) 
putem aminti, f r  a intra în am nunte, de existen a etichetei spaniole. 

Se spune c  un str mo  al regilor Aragonului a participat al turi de 
Carol Ple uvul la o b t lie împotriva normanzilor i c  a fost grav r nit. 
Când împ ratul l-a v zut c zut la p mânt, a venit, i-a adresat cuvinte 
frumoase, a atins um rul r nitului i, în acela i timp, a trasat cu patru 
degete de la mâna dreapt  tot atâtea dâre de sânge, de sus în jos, pe scutul 
acestuia, scut ce avea doar un câmp aurit. De atunci, mai spune legenda, 
stemele con ilor de Barcelona i de Provence, ca i cea a regilor aragonezi 
s-au p strat neschimbate (pe aur, patru epi ro ii)2. 

Dac  ar fi s  c ut m antecesorul fidelului vasalic, credem c  îl 
putem g si în persoana unui/acelui antrustio de la sfâr itul secolului al VII-

                                                          
1 Th. Avr. Aguletti, M. Petrescu, Manual de istorie pentru clasa a II-a Secundar

i Normal , Bucure ti, 1929, p. 120. 
2 Se mai spune c  ducele Leopold al II-lea de Austria s-a acoperit de glorie i de 

r ni în b t lia de sub zidurile ora ului Ptolemais, b t lie în care o tile cruciate au 
fost conduse de Frederic Barbarossa i Richard Inim  de Leu. Ducele a fost atât 
de grav r nit încât toat  c ma a de zale îi era înro it  de sângele scurs din r ni i 
numai centura i-a r mas alb . În acest fel, prin vitejia de care a dat dovad , 
Leopold a contribuit la apari ia unei noi steme, cea a Habsburgilor, ce se 
compune dintr-o fascie de argint pe un câmp ro u. Respectându- i str mo ii i 
istoria, Republica Austria i-a creat un drapel ro u-alb-ro u (P. Joubert, Nouveau 
guide de l’héraldique, Rennes, 1984, passim). 
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lea i începutul celui urm tor. G rzile personale i, probabil, servan ii de la 
curtea merovingienilor erau cunoscu i ca antrustiones. Ei erau oamenii de 
încredere (trustis) ai regelui; de aici trust (în engl.) i Vertrauen (în germ.), 
ambele însemnând “încredere”. Un alt cuvânt germanic, leutes – este 
posibil ca germanul Leute (“oameni”) s  vin  de aici – a fost asociat de 
unii istorici cu oamenii de la curtea regelui, probabil cu servitorii, de i pare 
a se referi la to i supu ii regali3. Cele mai complete informa ii despre 
antrustiones le avem de la formulele de jur mânt pe care ace tia le rostesc. 
Un viitor antrustio trebuia s  vin  înarmat la re edin a regal i s  depun
jur mânt de “trustis i fidelitate” sau “de fidelitate i leudesamio” 
(probabil loialitate) în mâna regelui (in manu nostra)4. Indiferent ce ritual 
ar presupune – pe care noi nu-l cunoa tem din cauza s r ciei izvoarelor – 
rela ia interpersonal  creat  pare s  fi fost una suficient de strâns  pentru 
ca num rul subiec ilor regali s  fie restrâns selectiv. Nu este mai pu in 
adev rat c  nu toate rela iile personale care includ un jur mânt sunt de 
natur  politic 5. 

Ce face vasalitatea important  este faptul c , atunci când aceasta a 
ap rut, nu a existat ideea (modern ) de stat, iar concep iile despre ceea ce 
numim noi, azi, rela ii publice, impersonale, erau destul de confuze. Se tie 
c  merovingienii au administrat regatul ca pe o mo ie proprie, l sându-l 
mo tenire în felul în care se l sa p mântul, nu statul. Pentru administrarea 
regatului ei au instituit un sistem de raporturi personale între cel ce 
conceda i cel c ruia îi este concedat p mântul. 

Carolingienii au perfec ionat sistemul raporturilor personale prin 
concesiuni de p mânturi – la început temporare, ulterior viagere, în final 
ereditare – sub form  de beneficii. Vasalitatea a fost esen ialmente o rela ie 
personal-afectiv , care trecea înaintea celei dintre so i so ie. Aspectul 
afectiv p le te dup  generalizarea eredit ii asupra p mânturilor primite de 
înainta i, regii fiind privi i, de acum încolo, în primul rând ca suzerani i 
numai în al doilea rând ca suverani. Cu alte cuvinte, de mai mare autoritate 
a ajuns s  se bucure suzeranul, nu suveranul. Amintim, în context, o 
afirma ie a noastr  din primul capitol al tezei noastre de doctorat6 i anume 

                                                          
3 S. Reynolds, Fiefs and Vassals, Oxford, 1994, p. 82. 
4 W. Kienast, Die fränkische Vasallität, Frankfurt, 1990, pp. 45-8. 
5 Reynods, op. cit., p. 83. 
6 C. Ittu, Heraldica vie i rolul ei social (sec. XII-XVI), Universitatea Babe -Bolyai, 

Facultatea de Istorie i Filosofie, Cluj-Napoca, 1999, passim. 
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c  societatea medieval  a fost organizat  în scar , dup  principiul vasalul 
vasalului meu nu este vasalul meu. 

Înc  de la începutul perioadei carolingiene asist m la muta ii 
terminologice. Astfel, în Spania anului 778, Carol cel Mare îi nume te în 
func ii nu numai pe aba ii i con ii franci din întreaga Aquitanie, dar i pe 
“mul i al ii, franci de neam, c rora în vorbirea obi nuit  li se spune vassi” 
(necnon alios plurimos quod vassos vulgo vocant, ex gente Francorum)7. 

R spândirea sistemului vasalic s-a datorat mai multor factori. În 
primul rând, regii au inten ionat s - i înt reasc  autoritatea prin m rirea 
num rului de vasali. În al doilea rând, marii feudali au avut tot interesul s -
i aib  propriile lor “corpuri” de vasali, pentru a putea manevra cu eficien

în jocul politic al timpului, manevre ce au precedat, alimentat i men inut 
anarhia feudal . În fine, în al treilea i ultimul rând, reprezentan ii micii 
nobilimi, doritori de a- i p stra statutul de oameni liberi i de a nu fi 
confunda i cu lucr torii p mântului – liberi i ei, erbii neintrând în 
discu ie -, au considerat c  cea mai la îndemân  solu ie ar fi s  devin
vasalii unor seniori locali, în calitate de r zboinici “profesioni ti”8. Puterea 
seniorilor inea în mare m sur  de devotamentul acestor r zboinici, 
apar inând micii nobilimi – cunoscu i cu titlul generic de cavaleri -, care 
erau personal lega i de ei9. 

Este adev rat c  unii autori folosesc termenii de ritual i ceremonie
f r  nici un fel de discriminare. Studiile de specialitate, îns , arat  c  ritul 
este inclus în ritual, iar acesta din urm  este catalogat drept o categorie de 
comportamente standardizate în care rela ia dintre semnifica ie i realitate 
nu este neap rat intrinsec .10 Se pare c riturile i regulile de 
comportament în prezen a obiectelor sacre11 ar fi limbajul ce exprim
conceptele necesare unor opera ii intelectuale de nivel abstract i 
metafizic12. Se mai poate ad uga c , dup  unele opinii, ritualul apar ine 
categoriei actelor ira ionale. Astfel, Durkheim, Radcliffe-Brown i Marcel 
Mauss sus in c  fiecare ac iune cu o conota ie social  apar ine uneia dintre 

                                                          
7 Vita Hludowici imperatoris, 608 (M.G.H., SS, II, 604-48). 
8 F. L. Ganshof, Feudalism, London, 1964, p.23. 
9 A. Scobeltzine, Arta feudal i rolul ei social, Bucure ti, 1979, p. 132. 
10 J. Goody, Religion and Ritual: the Definitional Problem, în British Journal of 

Sociology, 12/1961, pp. 142-64, la p. 159. 
11 E. Durkheim, The Elementary Form of the Religions Life, E. R. Leach, Ritual, în 

Intenational Encyclopedia of the Social Sciences, vol 13, New York, 1968, pp. 
520-6, la p. 521. 

12 Leach, op. cit., p. 524. 
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cele dou  categorii: 1) mistic , non-utilitar i sacr , 2) ra ional , practic , 
de utilitate imediat i profan 13. 

Numai c  nu este cazul s  ne a tept m ca oamenii secolelor XII-XVI 
s  fi operat cu astfel de concepte post-carteziene, i de aceea este de 
presupus c  participan ii la un ritual nu s-au gândit, cu tot dinadinsul, s
fac  diferen a dintre gesturi ra ionale i ira ionale14. În fapt, putem afirma 
c  ritualul are func ia sau rolul de a transforma, de a efectua o schimbare, 
fiind înc rcat i cu element de magic, pe când ceremonia15 reflect  o 
situa ie dat , o stare social  sau un m nunchi de idei16. 

De remarcat dou  manifest ri simbolice, ele însele componente ale 
ritualului vasalic: gestica mâinilor i jur mântul. Îns i simbolistica 
ritualului vasalic are un sistem de referin  de natur  biblic . Etapele 
investiturii se constituie într-un ritual simbolic care se raporteaz  la 
termeni religio i, simbolici, ori chiar mistici, în timp ce institu ia, ea îns i, 
devine o ini iere, una de tip cre tin, aproape un sacrament. 

Speciali tii în antropologie social  s-au str duit s  clarifice func iile 
ritualului, ceremoniei i obiceiului într-o societate în care ritualul pare s  fi 
fost elementul care ducea la descifrarea multor necunoscute. Or, ritualul 
intr rii în vasalitate cuprinde trei elemente, fiecare dintre ele cu propria sa 
simbologie, anume: verbalul, gestualul (vizualul) i simbolismul obiectual. 
(Am scris “gestualul” i am trecut între paranteze "vizualul" pentru c  era 
important ca gestul s  fie v zut). Etapele intr rii în vasalitate au fost tot în 

                                                          
13 Leach, op. cit., p. 522; Durkheim, op. cit., pp. 51-2; Radcliffe-Brown, Structure 

and Function in Primitive Society, London, 1952, pp. 130, 136-9, 143. 
14 G. Koziol, Begging Pardon and Favor: Ritual and Political Order in Early 

Medieval France, Ithaca, 1992, cap. 9: “How Does a Ritual Mean?”, pp. 289-
324. 

15 Pentru a trata problema ceremoniei i a ceremonialului, Mircea Eliade recurge la 
jurnalul unei doamne de onoare de la curtea japonez , scris între 991 i 1000 p. 
Chr. (The Sketch Book of the Lady Sei Shonagon, ed. J. Murray, trad. Nobuko 
Kobayasi, London, 1930). Autoarea afirm  c ceremonialul predomin
întotdeauna, nu pentru c  a a e bine s  se fac , ci pentru c  a a e frumos, mai 
decorativ i mai fantastic, mai artistic. (M. Eliade, Drumul spre Centru, 
Bucure ti, 1991, p. 322). Eliade comenteaz  în felul urm tor spusele niponei: Sei 
Shonagon crede în ceremonial pentru toate virtu ile lui magice. De i, psihologic 
vorbind, ea î i d  seama c  e numai un ceremonial sec, nesincer, i de aceea 
frumos. (Ibidem, p. 323). 

16 K. Leyser, Communications and Power in Medieval Europe. The Carolingian 
and Ottonian Centuries, London, Rio Grande, 1994, p. 190. 
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num r de trei: omagiul (hominium), credin a (fides) i investitura 
(investitura)17. 

Simbolistica num rului trei a fost preluat  de Evul Mediu european 
i a trecut în ritualul vasalic care pune în joc, cum am men ionat deja, trei 

categorii (genurile cele mai mari – Aristotel)18 de elemente: verbalul, 
gestualul i obiectualul. Etapele intr rii în vasalitate sunt, de asemenea, în 
num r de trei i anume: omagiul, credin a i investitura fiefului. 

Restrângându-ne îns  sfera de cercetare, în vechile tradi ii, 
genunchiul a fost considerat principalul loca  al for ei trupe ti, un simbol 
al autorit ii omului i a puterii sale sociale. De aici provine sensul 
expresiilor a- i pleca genunchiul, a face act de supunere, a jura credin . 
Pliniu cel B trân semnala caracterul religios al genunchilor, simbol al 
puterii19. 

Despre Iacob, ruda (fratele)20 Domnului, tim c  avea genunchii 
b tuci i precum c milele, pentru c  st tea mult în Templu i se ruga21. 
Felul s u de a se ruga este îns  diferit de cel tradi ional ebraic – în picioare 
– a a cum a stat Moise când a primit înv tura divin  pe Muntele Sinai ( i 
Domnul vorbea cu Moise fa  în fa  a a cum un om vorbe te cu altul – 

                                                          
17 J. Le Goff, Pentru un alt Ev Mediu, vol II, Bucure ti, 1986, Apendice, pp. 248-

52. 
18 Aristotel, Categorii, trad. i interpretare Constantin Noica, Bucure ti, 1994, p. 

62, n. 1 unde Noica precizeaz : În afara încerc rii din veacul trecut a lui 
Trendelenburg de a deduce tabla categoriilor aristotelice din p r ile de cuvânt – 
încercare ce nu s-a impus – nu cunoa tem o tentativ  mai original  de a g si un 
criteriu unitar pentru constituirea categoriilor decât cea a prof. Dan B d r u. 
Este vorba de dou  studii publicate în Revista de filozofie, 1965, anume 
Categoriile lui Aristotel, în nr. 1 i Cuplul dialectic în logica lui Aristotel, în nr. 
8. Autorul consider  c  Aristotel nu a procedat în chip pur empiric, f r  un plan 
dinainte stabilit i c , sub impulsul unei dialectici naturale, a folosit drept 
criteriu cuplarea dialectic  a conceptelor fundamentale, chiar dac  a f cut-o 
inconsecvent. – Interpretarea pe care o d m aici reia, într-un fel, ideea aceasta, 
ar tând c întreg tabloul se legitimeaz , în adânc, cu” întrebarea”, care este 
expresia originar  a dialecticii naturale ea îns i. 

19 J. Chevalier, A. Gheerbrant, Dic ionar de simboluri, vol II, Bucure ti, 1995, p. 
92. 

20 Cuvântul aramaic ah/ach i echivalentul s u grecesc adelfoi pot însemna atât 
fra i cât i veri ori rude. Îi r mân recunosc tor D-lui Prof. Joseph Bar-El, de la 
Universitatea Bar-Ilan din Ramat-Gan, Israel, pentru amabilitatea de a m  l muri 
în aceast  problem . 

21 Z. Kosidowski, Povestirile Evangheli tilor, Bucure ti, 1983, p. 246. 



 206

Exodul 33, 11)22. În schimb, într-o alt  carte a Vechiului Testament, regele 
Manase, în ruga sa, spune: Dar acum îmi plec genunchii... (Manase, 1, 11). 
În religiile tradi ionale ale Antichit ii clasice se practica îngenuncherea în 
fa a statuilor zeilor. Perioada Dominatului a conservat i înt rit obiceiul, 
prin introducerea obligativit ii prostern rii senatorilor i demnitarilor la 
picioarele împ rarului23. A fost momentul confrunt rii dintre potestas i 
lex24, dup  o glorioas  pagin  de istorie roman , când libertatea nu a 
constat în a avea un st pân bun, ci din a nu avea ce se cheam  st pân25. 
Ultima etap  a transmiterii gestului (cultual al îngenuncherii) f r  hiatus, în 
Evul Mediu, s-a datorat cultului sfin ilor, cult ce debuteaz  la nivelul 
secolelor IV – V26. 

Deci, în genunchi sau nu, cu capul descoperit i neînarmat, vasalul 
î i pune mâinile împreunate între cele ale suzeranului s u. Documentele de 
epoc  ne dau mai multe variante ale gestului: manus alicui dare (“a da 
mâinile cuiva”), in manus alicuius venire (“a veni în mâinile cuiva”) – 
ambele cu sensul de a(-i) deveni (cuiva) vasal – respectiv aliquem per 
manus accipere (“a primi pe cineva cu mâinile”), alicuius manibus iunctis 
fore feodalem hominem (“a deveni, cu mâinile împreunate, vasalul 
cuiva”)27. 

Fidelitatea – o presupus  contraparte i consecin  a contractului 
vasalic – nu presupune în exclusivitate contacte individuale directe, ca în 
cazurile immixio manuum i osculum, În schimb, s rutul pe care îl schimb
seniorul i vasalul, presupune participare direct , iar textele secolului al 
XIII-lea subliniaz  c  acesta este dat în numele credin ei28. S rutul vasalic 
este o s rutare pe gur . În func ie de zona geografic , în unele p r i ale 
Europei seniorul era cel care d dea osculum, în timp ce în altele, acela era 
vasalul, iar suzeranul îi întorcea s rutul. Astfel, osculum pare s  fi fost un 
s rut ritual mutual, încadrându-se în categoria riturilor simpatetice, bazate 

                                                          
22 A. afran, Cabala, Bucure ti, 1996, p. 91. 
23 I. Barnea, O. Iliescu, Constantin cel Mare, Bucure ti, 1982, pp. 55, 61. 
24 S. P. Dan, Spiritul Romei, Cluj-Napoca, 1979, p. 113. 
25 Idem, Visul lui Cicero. Istoria Romei ca poveste filosofic , Cluj-Napoca, 1983, 

p. 60. 
26 P. Brown, Cultul sfin ilor, Timi oara, 1995, pp. 63-5, 68-9, 70-3, 95-6. 
27 Ganshof, op. cit., p. 73; cf. Sigebert de Gembloux, Chronografia, a. 1007 

(M.G.H., SS, VI, 354). De precizat c  Sigebert a scris între anii 1082-1106. 
(Annales Altahenses maiore, a. 1045, Hanover, 1891, p. 39). 

28 Le Goff, op. cit., pp. 181, 254, n. 18; cf. Livre de jostice et de plet, XII, 22, 
paragraf 1, ed. Rapetti, Paris, 1850, p. 254. 
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pe credin a ac iunii p r ii asupra întregului, a aparentului asupra fiin ei 
reale29. 

Simbolismul s rutului (osculum) pe gur  ne determin  s  abord m 
“cazul spaniol”, în situa ia în care, osculum a fost mai pu in dur decât 
schimbul sângelui, dar însemna acela i procedeu de transfer mutual de 
personalitate30. Omagiul vasalic se f cea în Leon i Castilla prin s rutarea 
mâinii (osculatio manuum). Vasalul se declara omul seniorului i îi s ruta 
mâna, deci declara ia înso ea, sau mai bine zis, preceda gestul. În acest 
punct, ritualul vasalic se apropie pân  la identificare cu cel regal, lucru 
extrem de important în continuare. În Poema del Cid întâlnim atât Pour 
esto vos besa las manos, commo vassalo a senor, dar i Besamos vos las 
manos, commo a Rey y a senor31. 

Gestul s rutului mâinii pare unul de clar  extrac ie islamic , motiv 
pentru care nu pare ar fi surprinz tor c  s-a r spândit în regatele hispanice. 
S-ar putea ca osculatio manuum s -l pun  pe senior într-o situa ie v dit ori 
vizibil superioar  vasalului s u32, dar noi suntem sceptici în aceast
privin . i suntem sceptici din dou  motive: în primul rând, pentru c , spre 
exemplu, nobilimea aragonez , extrem de puternic i cu serioase veleit i 
de autonomie, depunea jur mânt de fidelitate noului rege dup  urm toarea 
formul : Noi, care suntem la fel de buni ca tine, î i jur m credin ie, care 
nu e ti cu nimic mai bun decât noi, s  te recunoa tem de rege, cu condi ia 
s  respec i libert ile i legile, iar dac  nu [le respec i], nu [te 
recunoa tem]33. În al doilea rând, umilin a era exprimat  în Evul Mediu 
printr-o atitudine ce consta din plecarea capului cu privirea îndreptat  în 
p mânt, de i plecarea i ridicarea capului aveau o conota ie mai profund , 
prima mi care însemnând respectul pentru trecut, cel de-al doilea – 
con tiin a prezentului34. Având aceste dou  argumente la dispozi ie, cu 
greu s-ar putea admite c  s rutul mâinii în ritualul vasalic hispanic 
accentua o umilin , cea a vasalului. 

S rutul piciorului ori al genunchiului nu erau, nici ele, privite de 
hispanici ca gesturi umilitoare. Luate fie separat, fie împreun , ele 
accentuau asupra caracterului militar al rela iilor de epoc . Nu era vorba de 
                                                          
29 A. Van Gennep, Riturile de trecere, Ia i, 1996, p. 17. 
30 Van Gennep, op. cit., p. 38.
31 Le Goff, op. cit., p. 254, n.16; din p cate autorul nu d i trimiterea de rigoare la 

citatele din Poema del Cid.
32 Ibidem, p. 180 
33 G. Holmes, Europe: Hierarchy and Revolt 1320 – 1450, London, 1988, p. 64. 
34 afran, op. cit., p. 94. 
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prosternarea oriental  spre papucul padi ahului, padi ah r sturnat alene pe 
o sofa. Dimpotriv , cavalerul ori scutierul aflat în apropierea seniorului 
s u, îl ajuta pe acesta s  încalece ori s  descalece. Opera ia, oricare ar fi 
fost ea, era dificil  datorit  faptului c  senior i cavaler, deopotriv , purtau 
armuri. Or, în astfel de situa ii, despre s rutul mâinii, ori despre cel pe gur
nici nu putea fi vorba. Vasalul ori cavalerul s rutau un obiect al
suzeranului, tiut fiind c  obiectele (armura etc.) unui personaj p strau 
ceva din aura acestuia; nu mai r mânea decât fie s rutul piciorului, fie cel 
al genunchiului. Astfel, gestul a trecut de pe câmpul de b t lie în gestica 
vasalic 35. 

Întâlnim, în s rutul genunchiului i în cel al piciorului, schema 
complet  a riturilor de trecere. Preg tirea seniorului pentru plecarea la 
r zboi, pelerinaj, cruciad  ori turnir comport  un rit de separa ie 
(preliminare), p r sirea propriu-zis  a re edin ei aducea în discu ie pe cel 
de liminare (prag), iar întoarcerea acas  încheia seria prin ritul de agregare 
(postliminare)36. 

The Knee Symbolism in the Ritual of Vassalage 
Abstract 

The long reigns of Ferdinad II of Aragon and his wife Isabella the 
Catholic of Castille mark more than the union of the two great, crusading, 
Spanish Kingdoms. But the reigns of the two sovereigns mark a turning 
point in the history of Spain. By 1479 both were secure upon their thrones. 
Three years later they embarked upon the capture of Granada, the last 
Moorish Kingdom. This page of Spanish medieval history is the starting 
point for the problem of knee symbolism, as part of the ritual of vassalage, 
in Spain and in the other parts of medieval Europe, as well. What made the 
vassalage so important was that the time when it arose was one, it is 
thought, there was no idea of the state and very little idea of impersonal, 
public obligations at all, and when kinship ties may have been becoming 
weaker. Hereditary rights in fiefs meanwhile undermined its personal and 
affective nature. 

                                                          
35 Ne-am bucurat s  întâlnim – dup  ce am redactat deja paragraful – acelea i opinii 

în H. Fichtenau, Living in the Tenth Century. Mentalities and Social Orders, 
Chicago, London, 1991, p. 36. 

36 Van Gennep, op. cit., p. 22. 
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Mâna în folclorul românesc 

Carmina MAIOR 

Dintre toate p r ile corpului omenesc cea mai des pomenit  în zicale, 
basme, povestiri ca i în textele religioase este mâna. 

Mâna exprim  ideea de activitate, ea este cea care materializeaz
voin a, dorin a, e arm i unealt , domin  sau cere; concretizeaz  gândul 
legând planul ideilor de cel fizic. 

Mâna munce te, lupt , love te sau mângâie, modeleaz  sau distruge, 
pedepse te sau recompenseaz , face gesturi frumoase sau obscene. 
Aproape toate activit ile le efectueaz mâna, astfel c  gesturile dincolo de 
aspectul practic primesc semnifica ie, existând o întreag  simbolistic  a 
mâinii. 

Mâinile sunt dou , semnifica ia lor difer : cea stâng  ia, cea dreapt
d 1, ca doi poli ai unui magnet, stânga negativ, dreapta pozitiv. 

În cre tinism, mâna dreapt  a Domnului e cea care binecuvânteaz , a 
milosteniei, cea stâng  este a judec ii i pedepsei. În buddhism mâna cu 
pumnul strâns semnific  esoterismul, Buddha îns  î i ine palmele 
deschise, adic  nu ine secret  înv tura sa. Atât in buddhism, cât i în 
hinduism este esen ial simbolul mudrelor, gesturi ale mâinilor care 
exprim  atitudini spirituale, având i scop terapeutic, de echilibrare 
bioenergetic . În China mâna dreapt  corespunde ac iunii, e yang, cea 
stâng  corespunde în elepciunii, e yin. În palme sunt proiectate organele 
corpului, lucru folositor în acupunctur . 

Toate civiliza iile au utilizat cu mai mult  sau mai pu in  subtilitate 
limbajul mâinilor, al gesturilor sau atitudinilor. În Orient dansurile rituale 
sunt dansuri ale mâinilor, fiecare gest este înc rcat de simboluri. Biblia 
pomene te des gesturile mâinii: Avram ridic  mâna spre Dumnezeu cerând 
ocrotire … mâna divin  apare simbolic printre nori înconjurat  de aureol
… Dumnezeu î i pune sau î i ridic mâna deasupra poporului. A fi în 

                                                          
1 Expresia concret  se g se te pe tavanul Capelei Sixtine, în pictura lui 

Michelangelo, unde Dumnezeu transmite cu dreapta, mâinii stângi a lui Adam, 
suflul vital. 
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„mâinile Domnului“ înseamn  nu numai a depinde cu totul de EL ci i 
ansa de a primi manifestarea duhului s u, a harului2. 

Credin a cre tin  este adânc înr d cinat  în cugetul ranului român, 
care se încredin eaz  mâinilor divine, pentru c  acestea conduc destinul i 
el tie c -l vor ocroti i îndruma, iar în final îi vor aduce mântuirea. 
Expresia " i-a dat sufletul în mânile Domnului" confirm  înc  odat
leg tura dintre om i Dumnezeu, mai ales în latura ei esoteric : omul 
cinstit, simplu, nu concepe s  nu înapoieze Domnului ceea ce i-a fost 
încredin at -sufletul pios- cu convingerea c -i v-a fi mântuit. 

A pune mâinile deasupra cuiva înseamn  un transfer energetic. Este 
un gest deopotriv  sacerdotal (al episcopului când hirotonise te, al 
preotului când se roag  pentru absolvirea credinciosului) i laic (al 
binecuvânt rii paterne). S rutarea mâinii e semnul respectului i supunerii.  

Mâna "vede", cunoa te, "vorbe te". Gestul strângerii mâinilor 
deschide o cale de comunicare; dup  felul cum este f cut, el d  detalii 
asupra caracterului persoanei. În istorie era semnificativ în cazul 
tratativelor, pecetluind în elegerile. Gest cotidian, tradi ia îl conserv  în 
basme: voinicii dup  ce- i m soar  for ele î i strâng mâinile împ cându-se, 
apreciindu-se reciproc i hot rând s  colaboreze. Împ ra ii încheie pace 
dându- i "dreapta". Jur mintele se fac "cu mâna pe inim ". Copiii care vor 
avea destine deosebite se nasc cu p r i mâini de aur. T ierea mâinilor, 
binecunoscut  pedeaps  pentru ho i, din antichitate pân  în evul mediu, 
apare în basme ca o mutilare f cut  de personaje negative. Victimele sunt 
protejate mai ales de Maica Domnului, care le îndrum  spre ape 
vindec toare, unde mâinile vor cre te la loc, uneori din aur. 

Vigoarea lui F t-Frumos este exprimat  prin for a mâinii cu care 
smulge copacii sau mânuie te palo ul. Chiar în lupta corp la corp, cu 
mâinile îl apuc  pe zmeu, îl arunc  în v zduh, cufundându-l în p mânt 
pân  la gât ca s -i taie capul. Lupta cu mâinile goale este considerat  cea 
mai onorabil  întrecere a voiniciei. 

Mâini nev zute c l uzesc eroii în palate vr jite. 
Anormalitatea mâinilor este expresia negativului: c pc unii au for e 

suprauman , rea, pentru c  au mai multe mâini; Baba Cloan a face r u 

                                                          
2 J. Chevalier, A. Gheerbrant, Dic ionar de simboluri, II, Bucure ti, 1995, p. 309-

313; I. Evseev, Dic ionar de simboluri i arhietipuri culturale, Timi oara, 1994, 
p. 104-105; Idem, Dic ionar de magie, demonologie i mitologie româneasc , 
Timi oara, 1997; J. Cl. Schmitt, Ra iunea gesturilor, Bucure ti, 1998. 
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deoarece are gheare. Statul Palm  Barb -Cot, pitic adesea cu rol negativ, 
este înalt cât o palm 3. 

Legendele populare despre facerea lumii arat  c  p mântul a fost 
luat din adâncuri sub unghiile Nefârtatului, ca apoi s  creasc i s  fie 
modelat de Dumnezeu-Fârtatul4. 

Legendele române ti despre Cr ciun pomenesc pe Cr ciuneas , care, 
ajutând la na tere pe Maica Domnului, i-a umplut mâiniele de sânge. 
So ul, care avea oaspe i, o pedepse te t indu-i-le, dar Maica Domnului i le 
reface din aur i aceast  minune îl aduce pe Cr ciun la sentimente pioase5. 

Credin e populare caut  s  surprind  viitorul copilului dup  pozi ia 
mâinilor în somn: "doarme cu pumnul strâns va fi zgârcit", "cu mâna 
deschis  va fi risipitor", "cu bra ele între picioare trage la s r cie". 
Chiroman ia a fost mai mult apanajul iganilor, tradi ia româneasc  g se te 
i ea un corespondent între forma mâinii i fire: "e lung rea  – va fi 

puturos", "e rotund  – va fi harnic" 6. 
Toate ritualurile care marcheaz  momente din via  includ gesturi 

ale mâinilor: copilul nou-n scut e luat în palme (la romani gestul f cut de 
tat  echivala cu recunoa terea paternit ii), mirii î i împreuneaz  mâinile 
consfin ind c s toria, copii s rut  dreapta p rin ilor de iert ciune, mortului 
i se încruci eaz  mâinile pe piept în gestul resemnat al celui ce i-a încheiat 
socotelile cu via a. Se întinde mâna pentru a cere. Bocitoarele fac gesturi 
de disperare cu mâinile7. 

Sunt gesturi care trebuiesc evitate ca s  nu atrag  r ul: uitatul la 
mâini aduce vorbire de r u, primitul i datul cu stânga duce la pagub , 
atingerea lucrurilor necurate contamineaz . 

                                                          
3 L. ineanu, Basmele române în compara]iune cu legendele antice i basmele 

popoarelor învecinate i ale tuturor popoarelor romanice, Bucure ti, 1895; P. 
Ispirescu, Basmele românilor.  

4 T. Pamfile, Povestea lumii de demult dup  credin ele poporului român, 
Bucure ti, 1913. 

5 S. Fl. Marian, Legendele Maicii Domnului, Bucure ti, 1904; L. ineanu, op. cit., 
p. 692. 

6 A. Gorovei, Credin i i supersti ii ale poporului român, Bucure ti, 1995, p. 131-
132; A. Fochi, Datini i eresuri populare la sfâr itul sec. XI.X, R spunsuri la 
chestionarele lui N.Densu ianu, Bucure ti, 1976; I. Mu lea, O. Bârlea, Tipologia 
folclorului în r spunsurile la chestionarele lui B.P. Hasdeu, Bucure ti, 1970; O. 
Bârlea, Mic  enciclopedie a basmului românesc, Bucure ti, 1976. 

7 S. Fl. Marian, Trilogia vie ii, Bucure ti, 1995. 
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Descântecele cuprind gesturi rituale diverse. Dezleg rile de farmece 
se fac cu mâinile la spate. Este extrem de important ca totul s  fie corect 
f cut, altfel un gest poate da turnur  invers . Pedepsele care pândesc pe cei 
ce calc  regulile comunit ii nerespectând, de exemplu, interdic ia de a 
lucra în s rb tori sau de a termina lucrul la timp, vizeaz  mâinile: conform 
supersti iilor, Mar olea sau Joim ri a toac  sau ard degetele fetelor lene e 
sau în alte cazuri amor esc, "seac " mâinile vinova ilor. A lucra în timp de 
trece mortul se soldeaz  cu amor irea mâinilor 8. 

Medicina popular  acord  aten ie mâinilor i dincolo de unele 
supersti ii care exist  în explicarea provenien ei bolilor: o serie de acte 
terapeutice ca de exemplu mu carea degetului mic la le in sau masarea i 
lovirea palmelor în caz de sl biciune au efecte pozitive. Chiar dac  nu 
cunoa te descoperirile medicinii tradi ionale chineze, empiric, medicina 
tradi ional  româneasc  a descoperit i ea unele remedii simple i eficiente. 

Exist  o bogat  colec ie de ghicitori, zic tori i poezioare ale 
copiilor despre mân . Una dintre acestea, a c rei semnifica ie nu se mai 
cunoa te, este "Mân , mân  moart  / D  cu ea de poart ", care aminte te 
o veche practic  supersti ioas  a ho ilor medievali, care utilizau o mân  de 
mort (de la condamna i) cu care efectuau acte magice. Atingând poarta, 
geamurile înconjurând casa, ei presupuneau c  vor aduce un somn adânc, 
"ca de moarte" locatarilor care urmau s  fie jefui i9. 

P mântul, surs  de hran  a ranului, este lucrat cu mâinile i 
m surarea lui se face, ades, cu "palma". Pentru o palm  de p mânt se 
judec  oamenii; du manul nu este l sat s  apuce "nici o palm " din 
p mântul rii. ranul "d  o mân  de ajutor", comunitatea pune "mân  de 
la mân " ca s - i ajute membri, cel talentat are "mâini de aur"; d rnicia, 
talentul dar i risipa, lenea sau indiferen a, toate se exprim  prin gesturile 
mâinii. 

Literatura popular  de la basm la povestiri i legende, de la 
descântece la proverbe, zic tori sau ghicitori relev  un întreg univers în 
care apare mâna. Cel mai activ membru al corpului uman e pomenit mereu 
                                                          
8 Idem, Vr ji, farmece, desfaceri. Descântece poporane române ti, Bucure ti, 

1996; Idem, S rb torile la români, Bucure ti, 1994; A. Gorovei, Descântecele 
românilor, Bucure ti, 1931; T. Pamfile, S rb torile la români, Bucure ti, 1997, 
p. 37-38; L. ineanu, op. cit., p. 986.  

9 Informa ie de teren. 
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i ac iunea sa ia semnifica ii simbolice; este normal, deoarece mâna, prin 
confec ionarea i folosirea uneltelor, a fost cea care a marcat, prima, 
desprinderea omului de animale. 

The Hand in the Romanian Folklore 
-Summary- 

The hand has always been considered a materialization of 
thought into fact. It makes the transition from abstract to concrete, 
from mind to action. 

It is the most used limb of the human body, present in every action in 
life. Therefore, it is natural for it to appear in folk creations: fairy tales, 
saying, riddles etc. All these are a complex representation of the functions 
of the hand, in real (every day) life as well as in all the symbols it implies. 
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Folclorul celui „f r  nume“ 

Cornelia GANGOLEA 

Ad ugându-se reperului no ional – generic, numele personalizeaz . 
Pe lâng  "om", "b rbat" sau "femeie", tr itorul devine "Vasile" sau 
"Florica". 

Trecerea dincolo de lumea concret , recognoscibil  prin sim uri, 
transfer  func ia numelui, din categoria "marc ", în cea de "înscris" pentru 
memoria colectiv . 

Une, drag , ti-i mai duce, 
De -o scris nume pe cruce? 
Cine-o trece, o gr i, 
Aci, hodine V sâi.* 

Odihne te materia! Dar spiritul? Religia cre tin  accept  enun ata 
dualitate, imaginând, prin r sturnarea în oglind , o "lume" a mor ilor 
(similar , prin organizare, cu cea cunoscut ), în care s l uiesc sufletele. 
Au nevoie de un nume, cei pleca i "dincolo"? 

Iat  care-i credin a: Când dai de poman , s  zâci: Dau de suflet lu’ 
cutare sau lu’ cutare c , acolo sus, stau to i pe lâng  blidele cu demâncare 
i nu s tie care a cui îi! De nu zâci un nume, o r mas mortu t u fl mând. 

Str dania viilor de a p stra, în acest mod, identitatea celor du i, e, în 
final, expresia speran ei c  dincolo de necunoscut îi mai a teapt  ceva, de i 
concretul se dilueaz , sugerând depersonalizarea: 

Te porne ti în cea lume, 
Unde satu-i f r  nume 
Si c rarea, f r  urme.

Cum po i s - i afli locul într-un spa iu unde st ruie marcarea prin 
absen ? Unde totul tinde s  ancoreze în amorf? 

  
Nu ‘ ce lume-i haia lume, 

                                                          
* Selec ia textelor exemplificative s-a f cut din: Ov. Bârlea, Cântece rituale 

funebre din inutul P durenilor (Hunedoare), în AMET, 1968-1970, Cluj, 1970; 
M. Kahane, L. Georgescu – St nculescu, Cântecul Zorilor i Bradului, Bucure ti, 
1988, precum i din culegerile de folclor f cute de autor în teren. 
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Une nu te tie nime! 
Nu ‘ ce lume-i haia lume,  
C  nici carte nu trimete, 
Nici fa a nu i s  vede. 
Haia lume-i un Sodom, 
Nu s  vede om cu om. 

In replic , intuitiv, se încearc  salvarea prin men inerea 
ansamblurilor preexistente i stereotipe: 

  
Suflet desp r it, 

 Din lume, mâhnit 
 Pleac i se duce 

i-acolo-mi ajunge, 
 La cur ile mari, 
 Cu mesele-ntinse 

i f clii aprinse! 

Eviden a necunoa terii celuilalt t râm, dep e te, uneori, în 
imagina ia popular , puterea de descriere: 

  
Lumea asta-i cum o vezi, 

 Cealalt -i cum o crezi. 
 Lumea asta îi a a, 
 Cealalt -i altceva. 

St ruie îns , obsesiv, nevoia de identificare a celor pleca i: 
  

Pe c rarea nec lcat , 
 Pe roua nescuturat , 
 La scaunul cel de piatr , 
 Unde merge lumea toat , 
 Unde u a-i de hârtie, 
 Câ i or trece to i s-or scrie. 
 Ii intra i dumneata, 

i-acolo te-or însemna 
i-napoi, nu te-nturna!
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Aici, decodificarea mesajului sugereaz , în plus, faptul, îndeob te 
cunoscut în lumea satului tradi ional, c  ordinea, odat  stabilit  prin 
fermitateaa unui înscris (care, oricum, n-are alt  alternativ  decât pe cea a 
consemn rii numelui), exclude posibilitatea ulterioarelor modific ri: 
tulburarea lumii viilor, prin reîntoarcere. Prezen a, în context, a 
calificativului "de piatr " e, de altfel, suficient pentru perceperea ve niciei. 

R mânând în aceea i sfer  a ideilor, devine evident  asocierea 
"posibilit ii cunoa terii" cu "slova scris ". 

  
i se duce-n cea lume, 

 Inapoi reva  nu-i vine, 
 S  spuie cât îi de bine. 
 Nu tiu, nu-i condei de scris 
 Or’ nu-i voie de trimis? 
 Or’ nu-i cerneal  s  scrie, 
 Or’ nu-i coal  de hârtie?

Impunând prin prezen , îns i Maica Domnului e chemat  s
departajeze, în modul enun at, cele dou  alternative posibile. Opozi ia 
cromatic  spune totul: 

  
Acolo-i Sfânta M rie, 
ede pe scaun i scrie. 

 Scrie mor ii cu cerneal
i viii cu rumeneal . 

Cum altfel decât cu numele? Importan a acestei m rci 
personalizatoare e eviden iat  în universul rural prin ad ugarea poreclei. 
Însemnele de mormânt o preiau rareori, sugerând c  nevoia de identificare 
sl be te. 

Câ i Ioni, câte Savete or fi „dincolo“? Cine s -i mai tie? spunea o 
informatoare. 

  
Ce-mi mai tr b  mie nume 

 Când m  duc în cea lume? 
 Nu-i vecin s  m  mai cheme, 
 Nu-i femeie s  m -ndemne. 
 S  m  strâge peste gard, 
 S  m -ndemne la mâncat. 
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 S  m  cheme la porti , 
 S  m  strâge pe uli .  

Imposibilitatea cunoa terii concrete a lumii de dincolo, cl dit  doar 
în imagina ie, conduce, implicit, la estomparea, pân  la dispari ie, a 
personalit ii celor tr itori în ea. 
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Trei opai e romane din colec ii sibiene i câteva considera ii asupra 
l mpilor romane târzii, prilejuite de acestea 

Alexandru Gh. SONOC 
Cristian EREMENCU – N ST SIE 

În vara anului 1997, cu prilejul extragerii lutului în vederea producerii 
de c r mizi, la cca. 20-30 m de calea ferat , lâng  halta CFR Criva (jud. Olt), 
în marginea unei râpe din vecin tatea vicus-ului militar Acidava, au fost 
descoperite dou  opai e din lut fragmentare, observate în p mântul r scolit i 
recuperate de c tre studentul (pe atunci) Cristian Eremencu – N st sie; ele 
ne-au fost aduse spre studiu i apoi donate de c tre descoperitor colec iei 
arheologice a Universit ii "Lucian Blaga" din Sibiu, ad postit  de Cabinetul 
"Constantin Daicoviciu" de pe lâng  Catedra de Istorie Antic i Medieval  a 
Facult ii de Litere, Istorie i Jurnalistic . 

Studiul detaliat al celor dou lucernae a fost posibil datorit
excelentelor cli ee executate cu deosebit  amabilitate de c tre dl. Marin 
Duicu, în laboratorul fotografic al Universit ii, prin macrofotografiere în 
lumin  razant , cu camer  cu burduf extensibil, folosindu-se un fotoaparat 
Praktika -MTL 5B, cu obiectiv Pentacon 2,8 / 135 i film fotografic Azopan 
P.S. 24 – ISO 200, factorul de m rire fiind 1x7, timpul de expunere de 1/4 s, 
iar diafragma 11-16. De altfel, multe observa ii au putut fi verificate abia cu 
ocazia fotografierii pieselor, prin observarea lor în lumin  razant  cu ajutorul 
lentilelor aparatului fotografic i a studiului diferitelor variante ale cli eelor 
executate. 

În timpul cercet rii acestor interesante vestigii ne-a fost încredin at 
spre studiu i un al treilea opai , provenind dintr-un loc necunoscut de pe 
teritoriul României i descoperit cu mult  vreme în urm , apar inând colec iei 
d-nei lect. univ. drd. Sultana Avram (de la aceea i catedr  a aceleia i 
universit i sibiene). 

În cele ce urmeaz , vom descrie i discuta aceste interesante materiale 
arheologice. 

1. Lamp  roman  târzie piriform  (diametrul maxim de 58,1 mm, 
în l imea de 31,7 mm, lungimea maxim  p strat  de 70 mm), de sec iune 
tronconic , monolychnis, p strat  fragmentar (discul separat de bazin, fiind 
desprins de acesta chiar deasupra zonei îmbin rii lor – v. fig. 6-7), f r
tampil  de firm  pe fundul u or concav, având toart  discoidal
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supraîn l at i cioc scurt, s pat în peretele vasului, bordur  lat , nedecorat , 
separat  de disc printr-un brâu proeminent, la origine probabil perlat i 
prev zut  la cap tul dinspre disc al ciocului cu o protuberan  sub form  de 
pastil  punctat ; este lucrat din past  fin  cu nisip, cu slip ro u de proast
calitate, bine ars , de culoare c r mizie, cu slabe urme de înnegrire în zona 
ciocului, ca urmare a întrebuin rii. Orificiul de alimentare i protuberan a 
ornamental  sunt dispuse simetric pe axa vasului (fig. 2; 5-8). Calitatea 
finis rii este bun , inclusiv la interior, în bazin (fig. 9). Opai ul a fost lucrat 
cu ajutorul a dou  tipare monovalve (unul pentru fund i altul pentru disc), 
toarta fiind ad ugat  ulterior discului (fig. 9), înainte de finisarea sa la 
interior -fapt demonstrat i de amprentele de deget în pasta moale i umed
(fig. 10-11)- i de îmbinarea sa cu bazinul. Pe interiorul bazinului se poate 
observa nivelul de ulei, prin urma l sat  de combustibilul cu care lucerna
fusese înc rcat  în momentul arunc rii sale, lucru care se poate consta prin 
aceea c , nez când în pozi ia sa de întrebuin are, ci pu in oblic fa  de planul 
fundului, oglinda petei urmeaz  întocmai aceast  direc ie (fig. 7). Apreciem 
c  artefactul în discu ie se situeaz  printre opai ele de bun  calitate din 
produc ia de serie a vremii respective, descoperite pe teritoriul fostei 
provincii Dacia, reprezentând, foarte probabil, un articol de import. 

O bun  asem nare cu piesa oltean , în ceea ce prive te forma, o 
constituie un opai  paleocre tin cu fund u or concav, decorat cu cercuri care 
timbreaz  o linie ondulat , descoperit în zona nartex-ului din faza a II-a, 
anterioar  construc iei basilicii din cadrul ansamblului paleocre tin de la 
Niculi el (jud. Tulcea)1; el are analogii datate în agora Athenei la mijlocul 
sec. III i în Bulgaria, la Novae, în sec. III i la Butovo, la sfîr itul sec. III i 
începutul sec. IV2. Lampa de la Acidava pare a apar ine variantei italice a 
l mpilor vest-mediteraneene, p rând îns , din punct de vedere tipologic, mai 
veche decât imita ia local  descoperit  la Ulpia Traiana Sarmizegetusa3, 
întrucât ea nu are toarta plasat  atât de mult în spate, este mai bine ars , mult 
mai îngrijit lucrat i prezint  o trecere lin  de la corp la cioc. 

Destul de rare i foarte variate tipologic, descoperite în diferite centre 
4, uneori în locuri necunoscute5 i provenind din medii arheologice diferite, 
                                                          
1 V. H. Baumann, Cercet ri arheologice în zona ansamblului paleocre tin din 

comuna Niculi el, jude ul Tulcea, în: Peuce, XI (1995), pl. XX/1 i 3. 
2 Ibidem, p. 304sq. 
3 Al. Diaconescu, L mpi romane târzii i paleobizantine din fosta provincie Dacia, 

în: EN, pp. 262-264 i pl. II/3 a-c. 
4 C. L. B lu , L mpile romane din Muzeul jude ean Hunedoara – Deva, în: Sargetia, 

XIII (1977), p. 217. 
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"l mpile romane târzii" (ca unitate taxonomic  discutabil  din punct de 
vedere al definirii ei, dar i din acela al corectitudinii denumirii sale, nu ca i 
categorie de ansamblu al opai elor epocii!) se dateaz , de regul , începând 
din a doua jum tate a sec. IV e.n.6 i pân  în sec. V7. Ele sunt lucrate din lut 
impur, negricios, f r  angob i se caracterizeaz  prin bazin bitronconic, cioc 
cu extremitate circular  s pat în peretele l mpii, tor i supraîn l ate, 
deschidere larg  pentru ulei 8; la unele variante mai preten ioase, în general 
mai timpurii -dup  cum socotim- discul este deschis, m rginit de un cordon 
reliefat închis i prezint  o bordur  cu motive geometrice incizate, iar toarta 
este discoidal  trifid 9. Ca locuri sigure de descoperire a l mpilor de acest 
tip se citeaz  Cinci , Sînt m ria de Piatr , Strei, toate în jude ul Hunedoara, 
de i între ultimele dou  -între care exist  o larg  leg tur  de filia ie- i prima 
nu exist , în afara orizontului cronologic târziu, nici o alt  leg tur  decât 
originea lor comun  în l mpile cu cioc scurt. Dou  exemplare se cunosc îns
chiar de la Ulpia Traiana Sarmizegetusa10, dar ele provin din contexte 
arheologice necunoscute, ceea ce a f cut ca într-adev r s  se afirme c  nu pot 
fi încadrate cronologic11. Alt exemplar, de culoare c r mizie, din colec ia 
Muzeului rii Bârsei din Bra ov, este lucrat neîngrijit, are corp alungit, 
dublu convex în sec iune, cu toart  inelar , f r  orificiu i fund plan, prezint
îns  un orificiu de umplere profilat i a fost datat în sec. III12, destul de 
timpuriu, dup  p rerea noastr , dar nu imposibil din punct de vedere 
evolutiv, dac  se ine seama de influen ele care puteau fi exercitate pe atunci 
asupra sa. 

Ne gândim la "l mpile piriforme", considerate tot târzii, dar mai rare i 
datate înc  din a doua jum tate a sec. III, f când trecerea la "l mpile (de cult 
paleo)cre tine" clasice; caracteristic  le este forma alungit  a bazinului i 

                                                                                                                                     
5 S. Dumitra cu, L mpi romane. Repertoriul colec iei sec iei de istorie a Muzeului 

rii Cri urilor, în: Crisia, XX (1990), p. 55 i pl. XXVIII, 29 a-c. 
6 C. L. B lu , op. cit., p. 217; idem, Opai ele romane de la Apulum (II), în: Apulum, 

V (1965), p. 291. 
7 S. Dumitra cu, op. cit., p. 55.  
8 C. L B lu , Opai ele romane de la Apulum (II), p. 291; S. Dumitra cu, op. cit., p. 

55 i pl. XXVIII, 29 a-c. 
9 Ibidem, p. 291. 
10 D. Alicu, Tonlampen- Typen aus Ulpia Traiana Sarmizegetusa, în: StComCar, II 

(1977), p. 361 i pl. II/3, IV/9. 
11 Ibidem, p. 352. 
12 Al. Oancea, Colec ia de lucerne greco-romane din Muzeul jude ean Bra ov, în: 

Cumidava, III (1969), p. 601, fig. 4/5. 
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lipsa liniilor curbe de racordare cu ciocul sau sensibila lor marcare, toarta 
fiind discoidal  supraîn l at , bordura în general ornamentat i discul 
circular, concav, adâncit, uneori ornamentat13. Acestei categorii îi apar ine 
opai ul g sit lâng  scheletul 2 din mormântul dublu roman târziu, de la 
mijlocul sec. IV, descoperit la ipote, în jud. Constan a14, cu câteva analogii 
în Dobrogea15. Opai ul oltean în discu ie se aseam n , de altfel, foarte mult 
cu acesta, dar i cu o lamp  piriform  de la Ulpia Traiana Sarmizegetusa16, de 
care se deosebe te doar prin pastila sa punctat , unic  -dup tiin a noastr - 
în cazul l mpilor de acest tip din Dacia, dar i cu un opai  cu semn de olar 
cruciform, descoperit la Mercha a (jud. Bra ov) i considerat de c tre unii 
autori ca fiind paleocre tin ori, dimpotriv , contestat de c tre al ii c  ar avea 
o astfel de semnifica ie17. 

Exemplarul de la Cinci 18, mai rotund, reprezint  îns  o analogie i 
mai bun , pe când cel de la Sînt m ria de Piatr 19 face trecerea spre cele de 
tipul celui de la Strei20, acesta din urm  fiind, la rândul s u, o bun  analogie 
pentru exemplarul cu loc de descoperire necunoscut, din colec ia Muzeului 
de Istorie din Sibiu21 i pentru cel din Muzeul rii Cri urilor din Oradea, de 
produc ie local , provenit dintr-un loc necunoscut din Dacia roman i datat 
în sec. IV-V22. O alt  analogie pentru acestea se cunoa te la Apulum, având 
form  de caren , disc deschis cu peretele înalt i orificiu de alimentare larg, 
toart  inelar , cioc s pat în peretele recipientului i baza în form  de picior 
de pahar; printre opai ele cu orificiu de alimentare larg fusese socotit cândva 
ca reprezentând o form  singular 23, c reia nu i s-a încercat nici o datare mai 

                                                          
13 C. L. B lu , L mpile romane din Muzeul jude ean Hunedoara – Deva, p. 216; cf. 

idem, Opai ele romane de la Apulum (II), p. 281 i pl. I/9 i I/12. 
14 C. Stavru, Morminte romane la ipote – jud. Constan a, în: Pontica, V (1972), pp. 

240 i 248 i pl. 3/3. 
15 C. Iconomu, Opai e greco-romane, Constan a, 1967, pp. 153, nr. 796 i 155, fig. 

200. 
16 C. L. B lu , L mpile romane din Muzeul jude ean Hunedoara – Deva, p. 223 i 

pl. IV/39. 
17 Idem, L mpile antice de la Muzeul de istorie Sibiu, în: Apulum, XXVI (1989), p. 

257sq. i pl. IX/1-1a. 
18 Idem, L mpile romane din Muzeul jude ean Hunedoara – Deva, p. 224 i pl. V/42. 
19 Ibidem, p. 224 i pl. V/43a-b. 
20 Ibidem, p. 224 i pl. V/44a-b. 
21 C. L. B lu , L mpile antice de la Muzeul de istorie Sibiu, p. 258 i pl. IX/4-4a. 
22 S. Dumitra cu, op. cit., p. 55 i pl. XXVIII, 29 a-c. 
23 C. L B lu , Opai ele romane de la Apulum (II), p. 291 i pl. VI/11, 13. 
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exact . O imita ie probabil local , de acela i tip, datat  cu probabilitate în 
sec. IV, a fost descoperit  la Dierna24. Un exemplar de tranzi ie între cele de 
la Cinci i acela g sit la Sînt m ria de Piatr , având orificiul de alimentare 
larg i o toart  inelar  disp rut , apreciat ca provenind din produc ia local , a 
fost cules din balastul Dun rii, de la Gura Borcei i se afl  în prezent în 
colec ia Muzeului de Istorie din C l ra i, neemi ându-se nici o propunere de 
datare explicit  a acestuia25; se semnaleaz  îns  c  majoritatea opai elor f r
tampil  din lotul dobrogean publicat o dat  cu acesta se dateaz  în sec. II-III 
i sânt legate de produc ia de ceramic  din Durostorum, asem n toare ca 

tehnic i form  celor din Pannonia, Moesia Inferior, Dacia etc.26. În ce ne 
prive te, pentru datarea opai ului pescuit din apele Danubiului consider m c
trebuie avut în vedere sfâr itul sec. III, poate chiar începutul sec. IV. 

O form  interesant  de opai , intermediar  între cel de la Sînt m ria de 
Piatr i cel de la Strei, dar mai apropiat de acesta din urm , a fost g sit la 
Romula, în mormântul 93 (de inhuma ie) din necropola plan  de nord a 
ora ului27, databil printr-o moned  despre care, din p cate, nu ni se dau mai 
multe informa ii28. Este vorba de o lamp  cu bazinul tronconic i ciocul în 
form  de jgheab, cu extremitatea acestuia semicircular , cu marginile 
orificiului de ardere u or în l ate, având orificiul de alimentare larg, cu 
margine în l at i toart  inelar  supraîn l at 29. De i monedele descoperite 
în mormintele de inhuma ie din aceast  necropol  merg de la Traianus pîn
la Severus Alexander30, credem c  mormântul respectiv i, în consecin , 
opai ul descoperit în el, pot fi datat cel mai sigur în prima jum tate a sec. IV, 
dar în nici un caz mai devreme de sfâr itul sec. III. Aceast  datare, sprijinit
i de aceea a opai elor de o form  mai evoluat  de la Strei i Dierna i de 

analogiile acestora din muzeele de la Sibiu i Oradea, nu trebuie s  surprind , 

                                                          
24 D. Benea, Opai e romano-bizantine în colec ia Muzeului Banatului, în: Sargetia, 

XIV (1979), p. 221 i pl. I/2. 
25 C. M. Petolescu, Opai e romane din Dobrogea, în: Apulum, IX (1971), p. 669 i pl. 

II/8. 
26 Ibidem, p. 672; cf. D. Benea, op. cit., p. 220sq. i pl. I/2, cu alte exemple, de la 

Boljetin, Drobeta, Hinova, Ostrovul Banului, Sucidava, Sacidava, Tropaeum 
Traiani, Tomis i Callatis. 

27 M. Babe , Zu den Bestattungsarten im nördlichen Flachgräberfeld von Romula. 
Ein Beitrag zur Grabtypologie des römischen Daziens, în: Dacia, N.S., XIV 
(1970), p. 176 i fig. 4a i c. 

28 Ibidem, fig. 4a. 
29 Ibidem, fig. 4c. 
30 Ibidem, p. 176. 
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indiferent de moneda care înso ea defunctul, deoarece în aceea i necropol
mormântul 174 (de inhuma ie) cu depunere de var are moned  de la Severus 
Alexander31, or, din studiul mormintelor de inhuma ie cu depunere de var de 
la Napoca – Str. Plugarilor i Potaissa32, se cunoa te c  aceasta este o 
practic  specific  sec. IV, probabil paleocre tin 33 i nu neap rat igienico-
sanitar , cum s-a presupus la Romula, unde ea mai apare, în aceea i 
necropol , în mormântul 165 (de inhuma ie)34. 

Este greu de spus îns  dac  l mpi de tipul celei de la Strei au generat 
sau nu o variant  de opai e atipice (afum tori), precum cel descoperit în 
jude ul Bihor (?), datat  cu probabilitate tot în sec. IV-V 35, cu care se 
aseam n  prin l rgimea orificiului de alimentare, prin bordura lat i, într-o 
oarecare m sur , prin toart . Prototipul lor, lampa târzie de la Sînt m ria de 
Piatr , este derivat dintr-o variant  de lamp  cu cioc scurt, rotund, c reia îi 
apar ine un exemplar descoperit la Valea lui Mihai (jud. Bihor), dup  toate 
probabilit ile o imita ie local , nedatat , lucrat  din past  aleas , de culoare 
c r mizie, degresat  cu nisip, devenit  zgrun uroas  prin ardere i înnegrit
în zona ciocului, ca urmare a întrebuin rii i care se compune din trei p r i: 
discul rotund, concav, cu orificiul de alimentare rotund i centrat i cioc scurt 
i oval, bazinul de form  tronconic , cu prelungire pentru cioc i fund cu 

talp , discoidal, puternic i drept, care confer  stabilitate obiectului i toart
discoidal , puternic , supraîn l at , trainic unit  de bazin36. Opai ul de la 
Sînt m ria de Piatr  î i g se te o analogie la Apulum, care -dup  M. 
Bernhard- se dateaz  în sec. IV-VI37. În acela i tip -reprezentat în Dacia i la 
Gornea i datat la Dura Europos, pe Eufrat, în sec. II, la Lauriacum, în 
Noricum, în sec. II-IV i în Pannonia (unde se întâlne te la Intercisa, 
Gorsium i Föremypuszta), pe baz  de monede, în ultimele decenii ale sec. 
IV (la Intercisa)- se încadreaz  un opai  din past  ro ie, sm l uit cu verde-

                                                          
31 Ibidem, p. 176, n. 25. 
32 Oct. Floca, Sistemele de înmormântare din Dacia superioar  roman , în: Sargetia, 

II (1941), pp. 13-15 i 23. 
33 K. Horedt, Die spätrömischen Bestattungen aus Siebenbürgen, în: StComSibiu, 21 

(1981), p. 60sq.; cf. W. Wolski, Sur la datation des tombes romaines de Cluj, 
strada Plugarilor, în: Apulum, IX (1971), pp. 585-597; I., Cu privire la unele 
morminte romane tîrzii de la Napoca, în: ActaMN, XIV (1977), pp. 221-237. 

34 M. Babe , op. cit., p. 176 i fig. 3c. 
35 S. Dumitra cu, op. cit., p. 55sq. i pl. XXX/31 a-c. 
36 Ibidem, p. 39sq. i pl. IV/a-c. 
37 C. L B lu , op. cit., p. 291 i pl. VI/12, 14. 
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oliv, de la Viminacium, din produc ia de serie, datat în sec. III-IV38; astfel de 
obiecte vor fi fost, desigur, modelele imitate la nord de Dun re, în fosta 
provincie Dacia. 

Bazinul piriform, caracteristic pentru l mpile din sec. IV-V 39, se 
întâlne te, într-adev r, i la a a-numitele "l mpi târzii", chiar dac  unele 
dintre opai ele acestei perioade manifest  numai o tendin  în acest sens sau 
reprezint  chiar excep ii. Aceast  form  a bazinului este caracteristic  îns i 
a a-ziselor "l mpi nord-africane"40, care -socotim noi- exercit  influen e 
asupra tipurilor din produc ia provinciilor dun rene. De fapt, a a-zisele 
"l mpi târzii" reprezint , cum consider m noi, varianta cu ciocul scurt a 
l mpilor piriforme, care evolueaz  din varianta cu cioc lung a acestora, care 
face leg tura cu diferitele variante de l mpi cu bazinul oval i cu extremitatea 
ciocului circular , din care au i evoluat, de altfel, prin scurtarea ciocului i 
reducerea fireasc  a liniei de racordare cu bazinul la o linie aproape dreapt
41. Datarea variantei cu cioc scurt a l mpilor piriforme în ultimele decenii ale 
sec. III i în provincii i în cel urm tor, mai exact -în Dacia- doar pân  la 
începutul acestuia42, înl tur  incertitudinile mai vechi legate de existen a lor 
i în afara Daciei43 i cu privire la datarea mai timpurie a unora dintre ele44; 

dac  în Dacia lotul cel mai numeros al acestei variante îl constituie cele 7 
opai e provenite din contexte arheologice neclare de la Ulpia Traiana 
Sarmizegetusa45, ele sunt cunoscute i la Zagreb, în sec. IV i chiar în Gallia 
(un exemplar!) i în Italia, de unde ar proveni i unde se dateaz  în sec. III, o 
lucerna de la Riotino fiind chiar considerat  ca paleocre tin i o lamp
identic  datându-se, în agora Athenei, în sec. VI46. Originea l mpilor 
piriforme într-un tip destul de r spândit în imperiul roman, acela al opai elor 
cu canal deschis, care la Apulum este atestat i cu monede din primele 

                                                          
38 D. Benea, op. cit., p. 219sq. i pl. I/1. 
39 S. Dumitra cu, op. cit., p. 54. 
40 C. L. B lu , L mpile antice din colec ia Severeanu. Muzeul de istorie i art  al 

municipiului Bucure ti, în: Apulum, XXXI (1994), p. 222. 
41 Idem, L mpile romane din Muzeul jude ean Hunedoara – Deva, p. 216; idem, 

L mpile antice din colec ia Severeanu. Muzeul de istorie i art  al municipiului 
Bucure ti, p. 257; D. Alicu, op. cit., p. 348sq. 

42 D. Alicu, op. cit., p. 349. 
43 C. L. B lu , L mpile romane din Muzeul jude ean Hunedoara – Deva, p. 216. 
44 Al. Oancea, op. cit., p. 601; C. L. B lu , op. cit., p. 216. 
45 D. Alicu, op. cit., pp. 349 i 359 i pl. IV/3; cf. C. L. B lu , op. cit., p. 223sq. i pl. 

IV/38-40. 
46 Ibidem, p. 349. 
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decenii ale sec. II, dar care se întâlnesc chiar i la începutul sec. IV, al turi de 
cele "caracteristic cre tine"47, nu exclude îns  influen a opai elor nord-
africane, ap rute, probabil, din aceea i unitate taxonomic  -sau poate chiar 
din prototipul elenistic târziu al acesteia, foarte probabil sub înrâurirea 
opai elor ovale cu bordur  lat  de la mijlocul sec. I i de pân  în a doua 
jum tate a sec. II e.n.48 – în constituirea lor ca tip aparte i, mai ales, a celui 
al "l mpilor (de cult paleo-) cre tine", o denumire destul de nepotrivit , 
pentru c lucernae cu caracter de (cult paleo-) cre tin existau, de i mai rare, 
înc  din perioada anterioar , dar i pentru c  unele, de i se încadreaz
tipologic în categoria acestora, au reprezent ri care nu au nimic de a face cu 
cre tinismul – cel mai bun exemplu este un opai  cu scen  erotic  descoperit 
în 1960 la Edificiul roman cu mozaic de la Tomis (nr. inv. 13 477 – Muzeul 
de Istorie Na ional i Arheologie din Constan a), de care ne ocup m într-un 
alt context! Acestea, tot piriforme, dar cu toart  discoidal  bifid i creast
axial  dorsal , cu discul ornamentat cu o cruce sau cu o rozet  format  din 
ove i cu bordura decorat  fie cu pastile separate de ornamente 
dreptunghiulare, fie cu o linie în zig-zag incizat , cu cercuri incizate, 
intercalate, au la baz  un inel reliefat, care m rgine te o suprafa  u or 
curbat , ornamentat  cu o proeminen  în relief sau cu o proeminen
alungit  incizat 49; nu suntem îns  de p rere c  amintita creast  axial  trebuie 
socotit  ca un semn de olar în form  de nervur 50, între altele i pentru c , 
dup  p rerea noastr , a a-numitul "motiv în form  de lir " de pe fund i-ar 
putea datora existen a tocmai imit rii prin incizie a coamei axiale. În aceea i 
categorie, de i reprezint  o imita ie de bun  calitate, poate mai timpurie, se 
înscrie un opai  de la Ostrov (jud. Constan a), cu reprezentarea lui Cerber 
spre dreapta, pentru care nu s-a propus nici o datare explicit 51, l sându-se s
se în eleag  c  ar fi valabile considera iile expuse pentru majoritatea pieselor 
lipsite de tampil  din lotul dobrogean p strat în muzeul din C l ra i 52. 
Aceste realit i trebuie luate îns  în considerare în discu ia problemelor 

                                                          
47 C. L B lu , Opai ele romane de la Apulum (II), p. 286. 
48 C. Nicolae, Câteva opai e descoperite la Carsium, în: Pontica, XXVII (1994), p. 

206 i pl. V/1A-B. 
49 C. L. B lu , L mpile antice de la Muzeul de istorie Sibiu, p. 258 i pl. IX/3-3a i 

X/1-1a; cf. S. Dumitra cu, op. cit., pp. 51-53 i pl. XXVII/26-28; C. L B lu , 
Opai ele romane de la Apulum (II), p. 290 i pl. VI/1-3; idem, O lucern
paleocre tin  din Dacia, în: Apulum, VI (1967), p. 622 i pl. I. 

50 Al. Diaconescu, op. cit., p. 266. 
51 C. M. Petolescu, op. cit., p. 669 i pl. II/7.  
52 Ibidem, p. 672. 
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legate de terminologie i tipologie, cu atât mai mult cu cât s-a remarcat faptul 
-este drept, într-un alt context!- c  la "obiectele de epoc  cre tin " caracterul 
simbolisticii devine indiscutabil53. Pe teritoriul fostei provincii Dacia l mpile 
paleocre tine de acest tip sunt considerate, de regul , dar f r  dovezi 
concludente, drept produse ale cerami tilor locali, "din sânul popula iei 
daco-romane", care ar reprezenta m rturii vii ale "gradului de dezvoltare i 
r spândire a cre tinismului în Dacia carpatic , a caracterului s u net i 
exclusiv popular" 54. 

Fundul inelar reliefat, de la care pornesc "coaste" în form  de caren
se întâlne te i la l mpile cu corp rotund, cioc în prelungirea acestuia, orificiu 
de umplere larg, toart  lamelar , disc simplu plat, cu bordur  decorat  cu 
mici granule în relief, cunoscute la Tomis, Callatis i Dierna i în Oltenia i 
într-o variant  mai alungit  la Iustiniana Prima i datate în sec. V-VI 55, 
influen ate nu numai de l mpile de tip nord-african, ci i, foarte probabil, de 
cele cu volute, mai vechi i ie ite de mult din uzul curent. Chiar dac  amintita 
coam  axial  dispare la unele variante ale acestui tip, fundul inelar reliefat 
este îns  p strat56. Este vorba de produse considerate ca provenind din 
ateliere attice57. Tocmai aceste deosebiri de p reri cu privire la originea 
african  sau greceasc  a acestui tip de l mpi58, chiar dac  unii autori nu 
exclud o eventual  origine italic 59 pentru varianta bogat ornamentat i cu 
fund inelar i coam  axial  a opai elor piriforme romane târzii, face ca 
denumirea de "l mpi nord-africane" s  aibe un caracter formal i, deci, 
întrucâtva impropriu. Problema opai elor romane târzii i paleo-bizantine este 
îns  mult mai complex 60, atât l mpile nord-africane, cât i cele italice 
derivate din acestea fiind, de fapt, variante ale celor vest-mediteraneene, 
considerate în sec. XIX ca "egiptene" i, apoi, înainte de a se face distinc ii 

                                                          
53 N. Gudea, I. Ghiurco, Din istoria cre tinismului la români. M rturii arheologice, 

Oradea,1988, p. 127; cf. Al. Diaconescu, op. cit., p. 264. 
54 C. L. B lu , O lucern  paleocre tin  din Dacia, p. 623. 
55 D. Benea, op. cit., p. 221 i pl. I/4; cf. N. Har uche, Oct. Bounegru, Opai e grece ti 

i romane din colec iile Muzeului Br ila, în: Pontica, XV (1982), pp. 230 i 232 i 
pl. VII/1. 

56 D. Benea, op. cit., p. 222. 
57 N. Har uche, Oct. Bounegru, op. cit., pp. 230 i 232 i pl. VII/1. 
58 Z. Covacef, Câteva observa ii pe marginea unor opai e descoperite în sectorul V al 

Capidavei, în: Pontica, XXVI (1993), p. 249. 
59 N. Gudea, I. Ghiurco, op. cit., p. 148; S. Dumitra cu, op. cit., p. 53.  
60 Al. Diaconescu, op. cit.
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regionale, drept "cre tine"61. În acest context, al problemelor terminologice i 
tipologice i al implica iilor lor mai largi, în primul rând cronologice, a fost 
sesizat  existen a, în epoca respectiv , a unor tipuri înrudite: dun rean, 
grecesc i siro-palestinian62; de altfel, tocmai datorit  deosebirilor în aparen
minore, dar i suprapunerii ariei de r spândire a importurilor originale i a 
imita iilor locale dup  acestea cu aceea a tipurilor înrudite, s-a introdus 
uneori confuzia dintre tipul dun rean i cel grecesc, piesele fiind considerate 
uneori ca "microasiatice" 63. Un bun exemplu este chiar lampa de la 
Merchea a, care pare a proveni dintr-un atelier grecesc, eventual acela al lui 
Chiones, judecând dup  marca de olar ×, interpretat  conjunctural ca semn 
paleocre tin64, iar pentru caracterul impropriu din punct de vedere tipologic 
i cultural al termenului de "opai  (de cult paleo)cre tin" este relevant i cazul 

unei l mpi grece ti din sec. VI, cu imaginea zeului Helios 65. 
"L mpile nord-africane", considerate drept bizantine, se dateaz  uneori 

surprinz tor de târziu66, în sec. V-VI 67 i chiar VII 68, nu se deosebesc, de 
fapt -din punct de vedere tipologic- cu nimic de cele "(paleo)cre tine" 69 i 
chiar de cele piriforme cu cioc scurt70. De altfel, din "l mpile africane" 
provin i unele tipuri de lucernae importate la Tomis, asem n toare cu 
acestea, dar care au fost produse -se pare- în zona est-egeean 71 i datate la 
sfâr itul sec. IV i pân  în deceniul 8 al sec. V 72, ca i în Pannonia 73. 

                                                          
61 Ibidem, p. 256. 
62 Ibidem. 
63 N. Gudea, Despre un opai  de lut bizantin cre tin din Muzeul de Istorie din Cluj-

Napoca, în: ActaMN, 26-30 (1989-1993). 
64 Al. Diaconescu, op. cit., p. 274sq. 
65 Ibidem, p. 275sq. i pl. VI/4a-c. Un opai  asem n tor ca iconografie, dar de o 

calitate mai bun , este cunoscut la Romula: D. Tudor, Romula, Bucure ti, 1968, fig. 
5. 

66 Ibidem, pp. 256-259, cu ample explica ii în acest sens. 
67 Al. Oancea, op. cit., p. 602 i fig. 5/3-4 i 6/1; D. Alicu, op. cit., p. 349; Z. Covacef, 

op. cit., pp. 240-250. 
68 Z. Covacef, op. cit., p. 249. 
69 C. L. B lu , L mpile antice din colec ia Severeanu. Muzeul de istorie i art  al 

municipiului Bucure ti, p. 222sq. i pl. VIII/1-3, 5, 8; D. Alicu, op. cit., p. 349. 
70 D. Alicu, op. cit., p. 349. 
71 Gh. Papuc, Opai e de import la Tomis, în: Pontica, IX (1976), p. 202. 
72 Ibidem, p. 204sq. 
73 Z. Covacef, op. cit., p. 249. 
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Lucernae de tip "african" apar în Transilvania la Apulum 74, iar în Dobrogea 
la Tomis75, o imita ie, probabil local , de la Ulpia Traiana Sarmizegetusa, 
fiind datat  la jum tatea sec. IV76. Acceptându-se, în principiu, datarea larg
a l mpilor piriforme cu cioc scurt din sec. IV sau chiar de la sfâr itul sec. III 
i pân  în sec. VI77, credem c , datorit  condi iilor necunoscute de 

descoperire i în lipsa unui studiu mai am nun it, acesta este i intervalul 
cronologic în care se încadreaz , în mare, i diferitele variante ale acestei 
categorii, cu varia iile inerente, deocamdat  mai greu de precizat, datorate 
unor particularit i tipologice, de form  sau decor, mai greu de comparat i 
de determinat, datorit  rarit ii pieselor de aceast  natur . În ceea ce prive te 
opai ul de la Ostrov, opt m pentru o datare în sec. IV, cel mai probabil la 
jum tatea sa, prin compara ie cu imita ia paleocre tin  de la Ulpia Traiana 
Sarmizegetusa, în ciuda caracterului evident p gân al celui dintâi, care -a a 
cum am demonstrat mai sus, referindu-ne la lampa cu scen  erotic  de la 
Constan a- nu afecteaz  aceast  posibilitate de comparare în vederea dat rii. 

Dintr-o variant  mai nou  a opai elor de tip nord-african din sec. IV-V 
deriv lucerna cu corp alungit i plat, cu discul deschis spre cioc dintr-un 
canal, cu bordura înclinat , cu decor de linii radiale i toart  conic  ascu it
78, care se dateaz , în mare, în sec. V-VI i chiar pân  la începutul sec. VII, 
exemplare de acest gen fiind produse i la Tomis79; ele p streaz  chiar i 
fundul delimitat de bazin printr-o incizie circular , de la care porne te o alta, 
ce p streaz  amintirea coamei axiale a prototipurilor din sec. IV-V80. O alt
variant  a opai elor de tip nord-african o reprezint  lampa cu corp alungit, 
disc oval cu bordura decorat  cu un ir de perle de la care pornesc linii 
radiale, cu orificiu de alimentare larg, cioc prelung i toart  lamelar , datat
în sec. IV-V, cunoscut  la Dierna, la Tomis i Enisala i chiar printr-o 

                                                          
74 C. L. B lu , L mpile antice de la Muzeul de istorie Sibiu, p. 258sq. i pl. IX/3 i 

X/1-1a. 
75 Idem, L mpile antice din colec ia Severeanu. Muzeul de istorie i art  al 

municipiului Bucure ti, p. 222sq. i pl. VIII/1-3, 5, 8. 
76 Idem, O lucern  paleocre tin  din Dacia, pp. 619-624 i pl. I; idem, L mpile 

romane din Muzeul jude ean Hunedoara – Deva, p. 216sq. i 224 i pl. V/41 a-b. 
77 D. Alicu, op. cit., p. 349. 
78 C. Iconomu, Descoperiri de tipare de opai e la Tomis, în: Pontica, IX (1976), p. 

137. 
79 Ibidem, pp. 138-145. 
80 Ibidem, fig. 6; A. R dulescu, Die lokale Herstellung der Beleuchtungsgegenstände 

– Lucernae, în: Pontica, XIV (1981), p. 205 i pl. XI/2. 
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imita ie de la Pîrjoaia81. Înrudit  cu acestea este i varianta opai elor cu corp 
alungit, toart  discoidal , cioc încorporat în bazin i bordur  decorat  cu brâu 
în zig-zag, separat  de disc printr-un brâu reliefat, cunoscute înc  de la 
sfâr itul sec. III în Ungaria, de la sfâr itul sec. III i la începutul sec. IV la 
Cartagena, în sec. IV-V în Slovenia i în sec. V-VI i chiar pân  la începutul 
sec. VII în Bulgaria 82. 

Existen a tuturor acestor tipuri, nu numai a l mpilor piriforme cu cioc 
scurt, dovede te men inerea p trunderii produselor romane târzii sau romano-
bizantine pe fostul teritoriu al provinciei Dacia83, produc ia lor local 84 fiind, 
dup  p rerea noastr , înc  nesigur  pentru unele dintre ele, spre deosebire de 
Scythia Minor, unde aceasta era atestat , f r  ca s  putem spune în ce m sur
ea a fost exportat i peste Dun re; oricum îns , aceste opai e sunt folosite de 
c tre popula ia care continu  s  locuiasc  în zona marilor centre ale 
provinciei, ca Ulpia Traiana Sarmizegetusa (în care se concentreaz  cele mai 
multe descoperiri de opai e piriforme cu cioc scurt) i Apulum sau în alte 
zone de interes strategic i/sau economic, cum a fost aceea a limes-ului 
Alutanus i aceea a regiunii miniere din Mun ii Poiana Rusc . Influen ele 
nord-africane i egiptene, sosite fie pe cale vestic , dinspre Aquileia i rmul 
dalmatic, prin intermediul Pannoniei i Moesiei Superior, fie pe cea estic , 
dinspre litoralul pontic, eventual chiar i prin sud, de pe coasta egeic , par a 
fi legate atît de misiunile cre tine în Barbaricum (din care f cea acum parte -
în mod indiscutabil- i Dacia!) i de disputele christologice i impactul lor 
asupra provinciilor balcano-levantine, cât i de rela iile comerciale cu alte 
regiuni ale Imperiului, mai mult sau mai pu in îndep rtate sau, cum s-a 
sus inut recent, de pelerinaje ori de acele "daruri diplomatice" i schimbate 
chiar între ierarhi85; în ceea ce ne prive te, ader m întru totul la p rerea c
tipurile exotice descoperite pe teritoriul fostei provincii Dacia pot sta în 
leg tur , cel mai probabil, cu aceast  practic  a rela iilor interna ionale ale 
vremii sau cu activitatea misionar  a unor fo ti pelerini, tocmai datorit
rarit ii lor, dar i pentru c  folosirea lor, de i absolut necesar  în unele 
ceremonii cre tine, ca lucernare ori în slujba de Înviere86, depinde foarte 
mult de uleiul vegetal, destul de costisitor i rar în acest teritoriu în sec. V-
                                                          
81 D. Benea, op. cit., p. 222 i pl. II/1 a-b. 
82 A. C tina , Opai e din colec ia Téglás, în: M. B rbulescu (coord.), Civiliza ia 

roman  în Dacia, Cluj-Napoca, 1997, p. 181 i fig. 8/3. 
83 S. Dumitra cu, op. cit., p. 59. 
84 Ibidem, p. 55. 
85 Al. Diaconescu, op. cit., pp. 289-291. 
86 Ibidem, p. 288sq. 
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VI87, de i indispensabil preo ilor pentru miruire. Imita iile locale pot fi atunci 
explicate i prin cerin ele de cult, caracterul lor de daruri simbolice fiind îns
mai greu de sesizat, chiar dac  nu poate fi întru-totul exclus. 

În concluzie, suntem de p rere c  lampa oltean  publicat  cu acest 
prilej reprezint  un import de bun  calitate, care se dateaz , cel mai sigur, 
de la sfâr itul sec. III i pân  în prima jum tate a sec. IV.

2. Lamp  roman  târzie (diametrul maxim de 63,9 mm i în l imea de 
25 mm), de sec iune emisferic , monolychnis, p strat  fragmentar (lipse te 
zona ciocului), f r tampil  de firm  pe fundul inelar u or pozitiv cu bazin 
bulbar, lucrat din past  fin  cu nisip, bine ars , de culoare c r mizie, cu slip 
c zut i angob  c r mizie, cu urme de înnegrire în zona ciocului, datorate 
întrebuin rii. Orificiul de alimentare conic este dispus simetric pe axa 
vasului. Toarta este triunghiular . Opai ul a fost realizat cu ajutorul a dou
tipare monovalve (unul pentru disc i unul pentru fund), toarta p rând 
ad ugat  discului înainte de îmbinarea sa cu bazinul (fig. 1; 12-16). Finisajul 
exterior, realizat prin lustruire, este bun, în schimb discul a fost lipit f r  a 
mai fi fost finisat, ceea ce indic  o produc ie de serie destul de mare, probabil 
din import (fig. 13-14). 

Pe discul opai ului se observ  doi graffiti: este vorba de literele 
capitale latine N i L, înalte de 5,2 i, respectiv, 5,5 mm, aflate spre buza 
orificiului de alimentare - i, de aceea, datorit  îndelungatei impregn ri cu 
ulei, de o mare claritate, la fel ca i câteva mici incizii accidentale, lipsite de 
orice importan  istoric - la mic  distan  una de alta (fig. 1; 12; 17-18) i de 
reprezentarea mai pu in clar  la observarea cu ochiul liber în lumin  direct 
incident , dar destul de clare la privirea prin lentile în lumin  razant  -
datorit  neimpregn rii cu ulei, ca urmare a situ rii în câmpul discului, în 
afara pâlniei orificiului, între acesta i cioc- a organelor sexuale masculine 
(penisul i cele dou  testicule, desenul având lungimea de 18,5 mm), aproape 
perpendicular pe axa cioc-toart  a l mpii, pe care o întretaie i cu o oblicitate 
mai pronun at  fa  de direc ia rândului pe care s-ar situa cele dou  litere i 
având glandul îndreptat spre sectorul câmpului în care se g sesc acestea (fig. 
1; 12; 17-18). 

Cele dou  litere -reprezentând, poate, ini ialele proprietarului antic- au 
un duct sigur, datorat unei mâini obi nuite cu scrisul caligrafic, a a cum se 
observ  -cu rezerva scurtimii textului epigrafic- din paralelismul hastelor lor, 
dar i din unghiul armonios f cut cu acestea de c tre bara oblic  a lui N. Ele 

                                                          
87 Ibidem, p. 289. 
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nu manifest  tendin a spre cvadratur  a scrierii latine capitale de la sfâr itul 
sec. III i de la începutul sec. IV, specific  -sub influen  greac - mai ales 
p r ii de r s rit a Imperiului, p rând legat , mai curând, de tradi ia scrierii 
latine din perioada st pânirii romane în Dacia, mai mult de cea rustic
(capitalis rustica), datorit  relativei sale oblicit i, ceea ce ar putea fi îns i 
numai un efect optic -poate con tient ales, totu i!- datorit  direc iei rândului 
pe care ele sunt situate, în raport cu axa cioc-toart  a l mpii i locului din 
câmpul discului în care au fost înscrise cu un efort fizic nu prea mare, care 
cedeaz  -în cazul literei N- i este puternic influen at -în acela al literei L, a 
c rei bar  este puternic distorsionat  din aceast  pricin - în fa a rezisten ei 
microreliefului materialului ceramic subiacent. 

Reprezentarea organelor genitale masculine poate avea mai multe 
semnifica ii. Ea poate fi legat , pur i simplu, de erotic , mai ales în situa ia 
folosirii l mpii într-un han (mansio) sau cîrcium  (caupona, thermopolia) ori 
pr v lie cu han i osp t rie (taberna). Ultimii trei termeni au îns i în elesul 
de "bordel", datorit  practic rii frecvente a prostitu iei, de regul  semi- sau 
ilegale88. Dat fiind c  un penis de dimensiuni neobi nuite era considerat un 
adev rat noroc89, imaginea respectiv  ar putea fi legat  îns i de n dejdea 
sporirii veniturilor, cum arat  o reprezentare asem n toare, gravat  pe 
matri a pentru turnat lingouri de aur, purtând titlurile i numele împ ratului 
Caligula, descoperit  pe Magdalensberg, în Noricum (fig. 4)90, dar i de 
diferite culte sau credin e legate de fertilitate sau fecunditate, inclusiv de 
ini ierea phallic  în misterele baccho-dionysiace91 sau poate avea doar o 
func ie apotropaic 92, a a cum Tibullus men ioneaz "curbata" 93 sau "temuta 

                                                          
88 Pentru aceste categorii de localuri, v. T. Kleberg; Hôtels, restaurants et cabarets 

dans l’antiquité romaine, Uppsala – Genève, 1957, iar pentru în elesul termenilor 
referitori la denumirile respective, v. I. N dejde, Dic ionar latin-român complect 
pentru licee, seminarii i universit i, ed. a IV-a, Ed. Adev rul, s.l., s.a., p. 83, s.v. 
caupona; ibidem, p. 511, s.v. popina; ibidem, p. 648, s.v. taberna; ibidem, p. 658, 
s.v. thermopolium. 

89 Petronius, Satyricon, XCII, apud Seneca, Petroniu, Apokolokyntosis. Satyricon
(trad., prefa i note de E. Cizek), Bucure ti, 1967, p. 185. 

90 G. Piccottini, Gold und Kristall am Magdalensberg, în: Germania, 72 (1994), 2, p. 
467sq. i fig. 2 i 4. 

91 R. Étienne, Via a cotidian  la Pompei, Bucure ti,1970, p. 237sq. 
92 Ibidem, p. 213sq.; cf. R. Neuwinger, Die Herkunft des Christentums. Christliche 

Lehren, Sitten und Gebräuche in religionsgeschichtlicher Beleuchtung, 2. Aufl., 
Berlin, 1943, p. 190. 
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coas " a lui Priapus, pus de straj  livezilor, spre a le p zi de p s ri94 sau 
pentru a-i ini ia (homo)erotic pe b ie i95. Aceast  func ie a zeului este 
confirmat  prin faptul c  Iuvenalis ridiculizeaz  pervertirea misterelor acestui 
zeu de c tre fal ii filosofi stoici, amatori de pl ceri homoerotice, care, 
îmbr ca i în rochii, sorb din cupe cu profilul acestei divinit i96, de i cultul 
lui Priapus era celebrat în ceremonii la care luau parte numai femeile, care 
adorau prin riturile practicate sexul masculin, for a erotic  b rb teasc i 
secretele vie ii ce rena te necontenit din moarte97. În schimb, în cazul hermei 
priapice de la Devesel98 predomin  func ia apotropaic  a zeului. Doar 
confundat cu Pan, ocrotitorul turmelor, acest zeu era adorat i de c tre 
p stori99; mai târziu, în sec. II-III, importan a cultului acestui zeu al 
fecundit ii i virilit ii spore te, divinitatea respectiv  dobândind rangul 
unui zeu universal, sub numele de Pantheus100. Opai ele ceramice sau din 
bronz i sfe nicele din bronz, la fel ca i teracotele care îl reprezint  pe 
Priapus sînt binecunoscute în Dacia i în alte provincii ale Imperiului 
roman101, unele -de fabrica ie copt - datându-se, uneori, destul de tîrziu, în 

                                                                                                                                     
93 Tibullus, Elegiae, I, 4, 8, apud AlbiusTibullus i autorii Corpusului tibulian, Elegii

(ed. îngrijit , text stabilit, cuvînt înainte, trad. în metru original i note de V. Sav), 
Bucure ti, 1988, p. 42sq. 

94 Ibidem, I, 1, 17-18, apud AlbiusTibullus i autorii Corpusului tibulian, op. cit., p. 24sq. 
95 Ibidem, I, 4, 8, apud AlbiusTibullus i autorii Corpusului tibulian, op. cit., p. 42sq. 
96 Iuvenalis, Satirae, VI, apud Persius, Iuvenal, Mar ial, Satire i epigrame (trad. de 

T. M inescu i Al. Hodo , prefa  de I. Fischer), Bucure ti,1967, p. 132. 
97 Seneca, Petroniu, op. cit., p. 60; cf. Petronius, Satyricon, XVI-XXI, apud Seneca, 

Petroniu, op. cit., pp. 60-66. 
98 C. M. T tulea, Romula – Malva, Bucure ti, 1994, p. 56. 
99 Vergilius, Bucolica, VII, apud Publius Vergilius Maro, Bucolice. Georgice (prefa

i trad. de G. I. Toh neanu, note i comentarii, glosar de I. Leric), Timi oara, 1997, 
p. 80. 

100 V. Wollmann, Mineritul metalifer, extragerea s rii i carierele de piatr  în Dacia 
roman  / Der Erzbergbau, die Salzgewinnung und die Steinbrüche im römischen 
Dakien, Cluj-Napoca/Klausenburg, 1996, p. 209. 

101 C. Pop, Bronzuri figurate în Dacia roman : considera ii în leg tur  cu datarea 
unor piese disp rute, specificate în istoriografia secolului trecut, în: Apulum, 
XXXIV (1997), pp. 201-222; N. Vlassa, Piese paleocre tine inedite din Dacia 
carpatic , în: ActaMN, XVI (1979), p. 185sq. i fig. 3-6; Arch. Ért., XIII (1893), p. 
189sq.; Al. Diaconescu, op. cit., p. 286 i n. 32; N. Gudea, I. Ghiurco, op. cit., p. 
144 (cu bibliografia); I. T. Lipovan, Opai e produse într-o officina din Ampelum 
(II), în: Sargetia, XVIII-XIX (1984-1985), p. 146 i pl. II/2-3; Al. Popa, V. Moga, 
R. Ciobanu, S p turile de salvare de la Ampelum (Zlatna), în: Apulum, XXIII 
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sec. V-VI102, fapt care a f cut ca i unele descoperiri de acest gen din Dacia 
s  fie datate la fel i chiar s  fie considerate, de c tre unii cercet tori, a fi... 
paleocre tine103, speculându-se c  ar reprezenta viciul104! În Dacia, teracote 
reprezentându-l pe Priapus înve mântat cu o mantie cu glug , specific
portului celto-illyr (cucullus), folosite i ca opai e, au fost produse în atelierul 
lui C. Iulius Proclus, la Ampelum, în mediul minerilor illyri; pe lâng
importan a lor sacral , legat  de cultul acestei divinit i, se apreciaz  c  ele 
ar fi putut avea i o func ie erotic 105. 

Cu aproape toate aceste semnifica ii se reg se te simbolul phallic i în 
opera poetului erotic i satiric Catullus: Mamurra, comandantul serviciului de 
geniu al lui Caesar, cunoscut pentru excesele sale sexuale106 i cu reputa ie de 
pervers 107, dar i pentru prostul s u gust în materie de femei108, ca i pentru 
averea acumulat  prin fraudele s vîr ite109, este considerat "m dularul cel 
mai groaznic i mai mare"110, prin aluzie la porecla Mentula, pe care o 

                                                                                                                                     
(1986), fig. 8/3; V. Wollmann, Mineritul metalifer, extragerea s rii i carierele de 
piatr  în Dacia roman  / Der Erzbergbau, die Salzgewinnung und die Steinbrüche 
im römischen Dakien, p. 209. 

102 Arch. Ért., XIII (1893), p. 189sq.; N. Vlassa, op. cit., pp. 185-187 i fig. 3-4 i 6. 
103 N. Vlassa, op. cit., p. 185sq. i fig. 3-4; N. Gudea, I. Ghiurco, op. cit., p. 144 (cu 

bibliografia). Aceast  p rere este împ rt it i de al i autori, din dorin a de a g si 
noi "dovezi" paleocre tine, tocmai din dorin a de a le folosi pentru "argumentarea" 
continuit ii popula iei romanice pe teritoriul fostei provincii Dacia: Al. 
Diaconescu, op. cit., p. 286 i n. 32; cf. I. Barnea, Continuitatea elementului daco-
roman dup  p r sirea aurelian , pe baza descoperiirilor paleocre tine din 
Transilvania în lumina ultimelor cercet ri, în: Sargetia, XVI-XVII (1982-1983), p. 
263. 

104 N. Vlassa, op. cit., p. 186. 
105 V. Wollmann, op. cit., p. 209. De la Ampelum provine i un fragment de teracot , 

reprezentîndu-l pe zeul Priapus: Al. Popa, V. Moga, R. Ciobanu, S p turile de 
salvare de la Ampelum (Zlatna), în: Apulum, XXIII (1986), fig. 8/3. 

106 Catullus, Carmina, LVII, apud Catullus, Carmina (trad., studiu introductiv i note 
de T. Naum), Bucure ti, 1999, p. 88sq. 

107 Ibidem, LVII, apud Catullus, op. cit., p. 88sq. 
108 Ibidem, XLI, apud Catullus, op. cit., p. 68sq.; ibidem, XLIII, apud Catullus, op. 

cit., pp. 70-73. 
109 Ibidem, XXIX, 3-4, apud Catullus, op. cit., p. 52sq.; ibidem, CXIV, apud Catullus, 

op. cit., pp. 200-203; ibidem, CXV, apud Catullus, op. cit., p. 202sq. 
110 Ibidem, CXV, 8, apud Catullus, op. cit., p. 202sq. 
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dobândise111, acesta fiind un termen popular pentru organul sexual 
masculin112. Oricum, insolitul graffito "personalizeaz " foarte puternic 
obiectul prezentat cu acest prilej, mai ales prin caracterul s u discret i prin 
asocierea cu ini ialele respective, c tre care el i indic ! 

Cu privire la func ia erotic  a acestei reprezent ri pe un opai i la 
unele credin e legate de ea, vom remarca faptul c , în tradi ia latin  clasic , 
lampa era socotit  un simbol al discre iei, pentru c  ea vede totul i nu las  s
se vad  nimic în afar 113, de i ea poate "l muri taina patului"114, adic
"împerecherile Venerei"115, la care a asista reprezint  o necuviin i tocmai 
la acest lucru, legat de persisten a unor interdic ii tradi ionale cu privire la 
modul de a face dragoste, dar i la tacita lor înc lcare în intimitate, face 
referire o tandr  epigram  a lui Martialis116. Dar i Vesper-Hesperos 
(Luceaf rul de Sear  sau planeta Venus), la rândul s u, le vede i el pe toate 
cele care se petrec noaptea117, iar patul este i el martorul t cut al clipelor 
petrecute în intimitate, care -f cute publice- ar produce scandal118, opai ul ar 
simboliza, astfel, în tradi ia roman , "Luceaf rul din vecin tatea patului", 
astrul apropiat de om, care-l ocrote te i c l uze te în diferite împrejur ri, 
mai ales în cele legate de c ile Venerei. Pe de alt  parte, nu trebuie pierdut
din vedere importan a l mpii în cultele de mistere, în gnosticism i 
cre tinism, dar i în dualism119. 

inând seama i de caracterul discret al reprezent rii phallice de pe 
opai ul publicat cu acest prilej, credem c  îi putem atribui, totu i, o 
                                                          
111 Ibidem, XCV, apud Catullus, op. cit., p. 186sq.; ibidem, CV, apud Catullus, op. 

cit., p. 196sq.; ibidem, CXIV, apud Catullus, op. cit., pp. 200-203; ibidem, CXV, 
apud Catullus, op. cit., p. 202sq. 

112 Catullus, op. cit., p. 223; cf. Catullus, Carmina, CXV, 8, apud Catullus, op. cit., p. 
202sq. 

113 Apuleius, Metamorfoze sau M garul de aur (trad. i note de I. Teodorescu, ed. 
nou , rev zut i întregit  de I. Acsan, introducere de E. Cizek), Bucure ti, 1996, p. 
73, n. 1. 

114 Apuleius, Metam., V, apud Apuleius, op. cit., p. 119. 
115 Lucretius, De rer. nat., IV, 775-776, apud Lucre iu, Poemul naturii (trad., prefa

i note de D. Mur ra u), Bucure ti,1981, p. 116; cf. Tacitus, Annales, XV, 37, apud 
Cornelius Tacitus, Anale (trad., introducere i note de Gh. Gu u, confruntarea 
textului de G. Cre ia), Bucure ti,1995, p. 426. 

116 Martialis, Epigram., XIV, 39, apud Persius, Iuvenal, Mar ial, op. cit., p. 442. 
117 Ovidius, Metam., V, apud Ovidiu, Metamorfozele (trad. de M. V. Petrescu, cuvînt 

înainte de E. Camilar), Bucure ti,1957, p. 107. 
118 Iuvenalis, Satirae, IX, apud Persius, Iuvenal, Mar ial, op. cit., p. 185. 
119 Al. Diaconescu, op. cit., p. 287. 
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semnifica ie preponderent erotic , legat  probabil de activitatea vreunui 
stabiliment comercial rutier, în particular de posibilitatea folosirii sale de 
c tre o prostituat  din cadrul acestuia. Cele care activau ca "dame de 
consuma ie" în asemenea localuri erau, îndeob te, numite copae120, deci 
"crî m ri e"121. Uzuale erau i alte denumiri, cu acela i sens, la modul figurat, 
de "prostituat ": assella122, fornix123, alicaria124, stabularia sau meretrix125. 
Aceasta ar putea fi i adev rata semnifica ie a cuvîntului stabularia (= 
"gr jd ri ") - i nu aceea de "fiic  de hangiu!"- care se refer  la statutul avut 
de Iulia Hellena în momentul când, înso ind o ambasad  din Persia (272), a 
întâlnit-o la Drepanum (Palova) ofi erul Constantius Chlorus, care, atras de 
frumuse ea ei, a luat-o drept concubin i a tr it cu ea pân  în 293 -când, 
ajuns Caesar- a fost obligat s  o p r seasc , spre a se c s tori cu o fiic  a 
Augustului Maximianus Herculius126. De altfel, înrudit etimologic cu acest 
termen este verbul stabulo, -are, care înseamn  "a ine la grajd"127 i verbul 
deponent stabulor, -atus sum, -ari, folosit în vorbirea despre animale, cu 
sensul de "a locui"128, precum i substantivele stabularius, -ii, adic  "rânda
la cai, gr jdar"129 i stabulum, -i, care are în elesurile de "locuin , ad post, 
han, loc de desfrânare, grajd, stân , turm , bârlog, covru, vizuin  poiat  a 
p s rilor de curte, râmnic, stup de albine, tiubei"130. Aceste denumiri pot s
fi fost influen ate i de faptul c  în lupanarele romane fiecare prostituat
primea în boxa sa, pe u a c reia se g sea o pl cu  (titulum) cu numele ei 131, 
la fel ca în grajdurile cu animale de ras . 

                                                          
120 M. Georges (coord.), Prostitu ia de-a lungul timpului, Cluj, 1999, p. 49. 
121 I. N dejde, op. cit., p. 144, s.v. copa, -ae. 
122 J. Carcopino, Via a cotidian  în Roma la apogeul Imperiului, Bucure ti, 1979, p. 

307, n.. 34; A. N. Popescu, Zoocalomnii. Adev r i prejudec i despre animale, 
Bucure ti,1985, p. 251; I. Evseev, Dic ionar de simboluri i arhetipuri culturale, 
Timi oara, 1994, p. 102, s.v. m gar. 

123 I. N dejde, op. cit., p. 266, s.v. fornacula i fornax. 
124 M. Georges (coord.), op. cit., p. 49. 
125 Nonius Marcellus, De proprietate sermonis, apud M. Georges (coord.), op. cit., p. 49. 
126 D. Tudor, Figuri de împ ra i romani, vol. III, Bucure ti,1975, p. 68sq. 
127 I. N dejde, op. cit., p. 623, s.v. stabulo. 
128 Ibidem, p. 623, s.v. stabulor. 
129 Ibidem, p. 623, s.v. stabularius. 
130 Ibidem, p. 623, s.v. stabulum; cf. Nonius Marcellus, De proprietate sermonis, apud 

M. Georges (coord.), op. cit., p. 49. 
131 Petronius, Satyricon, VII, apud Seneca, Petroniu, op. cit., p. 51; cf. M. Georges 

(coord.), op. cit., p. 53. 
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Este interesant c , dac  în aceast  perioad  reprezent rile mitologice 
cu caracter erotic nu dispar chiar cu totul, ele devin îns  tot mai rare i cap t
chiar un caracter de lux, datorit  încerc rii Bisericii de a impune, folosind 
sprijinul autorit ilor, concep ia sa despre lume i via  maselor de supu i din 
imperiul roman târziu, fapt pentru care pot fi puse în leg tur  cu elita social
tradi ionalist , apostatic "elenizant ", cum este cazul cu situla de argint de la 
Conce ti (jud. Boto ani), aflat  la St. Petersburg, în Muzeul Ermitaj, datat  la 
sfâr itul sec. IV – prima jum tate a sec. V 132. Zeul Eros continu  s  apar , în 
Scythia Minor, ca i în alte p r i ale Imperiului roman, pe opai e, unele chiar 
de fabrica ie local , tomitan , imita ii ale unui tip produs în atelierul lui 
Eutyches133 sau chiar mai târzii, din sec. V, importate din Asia Mic 134; în 
sec. IV-V el apare i în monumente sculpturale, ca, de pild , împreun  cu 
Venus pudica, Isis i Harpokrates pe o u  de hipogeu din prima jum tate a 
sec. IV de la Tomis135 sau c l rind un delfin i înso ind nereide care 
danseaz , pe un relief de calcar de la Ahnâs, din sec. IV-V136, subiect 
frecvent reluat în arta copt 137. Se mai întâlnesc în aceast  perioad  -de altfel- 
i opai e cu reprezent ri de-a dreptul pornografice, precum amintitul opai  de 

tip "(paleo)cre tin" de la edificiul roman cu mozaic din Tomis. Altare i 
statui ale Aphroditei i statuete ale zeilor Priapus sau Bes au fost g site în 
bordelul din Ephes, construit în sec. IV138. Într-un asemenea context cultural, 
al Antichit ii târzii, s-ar înscrie i piesa discutat , care ar trebui încadrat
atunci printre cele cu glife erotice, care ar putea fi eventual legate i de unele 
culte p gâne, mai mult sau mai pu in ezoterice, poate chiar de mediile 

                                                          
132 M. Artamonov (ed.), . , , 

. 
 / The Dawn of Art. Palaeolithic, Neolithic, Bronze 

Age and Iron Age Remains Found in the Territory of the Soviet Union. The 
Hermitage Collection, Leningrad, 1974, p. 183 i fig. 86-88. 

133 C. Iconomu, Un depozit de lucerne la Constan a, în: Pontica, III (1970), pp. 
237sq. i 252sq. i fig. 2-3. 

134 N. Har uche, Oct. Bounegru, op. cit., p. 230 i pl. VI/2-3. 
135 C. Chera, Reprezent ri mitologice în inventarele funerare din Tomis (sec. I-IV d. 

Chr.), în: Pontica, XXX (1997), p. 217sq. i fig. 1. 
136 ***, L’art copte. Petit Palais, Paris, 17 juin – 15 septembre 1964, Paris, 1964, p. 

77 i fig. 46. 
137 Ibidem, p. 67. 
138 N. Keskin, Ephesus, Matbaasé, 2000, pp. 38 i 60. 
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gnostice târzii sau de cele eretice, adep ii tuturor fiind privi i acum -dup  o 
expresie a cercet toarei H. Arweihler 139 – drept "barbari interni". 

De o form  curioas i cu disc proeminent, convex, mai pu in frecvent 
pentru opai ele cu corp rotund, lampa discutat  ar putea s  se fi dezvoltat -
dup  cum credem- din opai ele din sec. II-III140 cu corp rotund, cu bordur
u or în l at , disc bombat, cioc scurt, rotund, cu extremitate semicircular , 
m rginit de o buz  dreapt , dispus între disc i bordur 141, îns  f r  a afecta 
bordura îngust , neted , de care e separat printr-o incizie simpl  sau din cele 
al c ror disc, m rginit de dou  sau de trei cercuri concentrice incizate i, de 
obicei, neornamentat, este îns  concav142 i nu ca la opai ul în cauz , probabil 
sub influen a l mpilor egiptene în form  de broasc , de care se deosebe te 
prin fundul inelar u or pozitiv, nemarcat porin cerc englific, ca la exemplarul 
egiptean original, cu bazin bulbar i bordur  larg , bombat , descoperit la 
Tomis, datat din a doua jum tate a sec. III i pân  la sfâr itul sec. IV143, unde 
se mai cunoa te o variant  derivat , tot de import144, datat  în a doua 
jum tate a sec. V i pân  la începutul sec. VI145, considerat  ca fiind legat  de 
cre tinism146, exemplarul oltean putând fi -dac  lu m în considerare i 
absen a decorului englific- mai curând o imita ie de foarte bun  calitate decât 
un import din aria de origine a tipului respectiv. Men ion m c  o lamp
încadrabil  într-o alt  variant  a aceluia i tip, cu loc de descoperire 
necunoscut, provenit  din colec ia Astra, se g se te în Muzeul de Istorie din 
Sibiu147. Lipsa decorului pe piesa oltean , ca i a ciocului, ne împiedic  a 
în elege mai bine profunzimea rela iilor ei cu cele dou  piese, în ciuda formei 
sale foarte asem n toare cu a acestora, dar mai ales a calit ii sale foarte 
bune, care nu las  s  se vad  în ea un produs local al vremii aceleia. Oricum, 
forma aproximativ rotund i frecventa dispari ie, aproape total , a 
ornamenta iei discului i bordurii, pasta i angoba de o calitate mult 

                                                          
139 N. Zugravu, Geneza cre tinismului popular al românilor, Bucure ti, 1997 (= 

Bibliotheca Thracologica, XVIII), p. 360. 
140 N. Har uche, Oct. Bounegru, op. cit., p. 227, pl. V/1. 
141 Z. Covacef, op. cit., p. 250. 
142 C. L. B lu , op. cit., p. 211, varianta c. 
143 Idem, L mpile antice din colec ia Severeanu. Muzeul de istorie i art  al 

municipiului Bucure ti, p. 223 i pl. VIII/9. 
144 Z. Covacef, E. Corbu; Considera ii asupra unei categorii de opai e descoperite în 

sectorul V al cet ii Capidava, în: Pontica, XXIV (1991), p. 293sq. i fig. I/13. 
145 Ibidem, p. 283. 
146 Ibidem, p. 296. 
147 C. L. B lu , L mpile antice de la Muzeul de istorie Sibiu, p. 259 i pl. IX/5-5a. 
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inferioar  celei a opai elor din sec. I-II, reprezint  caracteristici specifice 
pentru l mpile din sec. III148. 

Tot din lut negru-cenu iu cu impurit i a fost modelat, probabil local, 
sub influen a unor l mpi de tipul celei de la Acidava, un opai  cu disc 
concav, cu fund inelar u or pozitiv, descoperit la Apulum i care -dup  M. 
Bernhard- se dateaz  în sec. VI-VII149. Sub înrâurirea l mpilor egiptene în 
form  de broasc  sau a imita iilor acestora ori a artefactelor locale (?) 
influen ate de ele este posibil s  fi luat na tere i o variant  de lamp  atipic
(afum toare) de la Oradea-Salca, lucrat  din past  de culoare c r miziu-
închis , degresat  cu nisip, zgrun uroas  la pip it, având form  de strachin
larg , tronconic , cu o u oar  alveol  pe margine, fund drept, u or reliefat, 
neuniform, cu un mic inel de sprijin i cioc pentru fixarea fitilului, puternic 
ars prin întrebuin are; este socotit  un produs mai târziu decât perioada sec. 
IV-V, prin asem nare cu materialele descoperite împreun  cu vestigii antice 
târzii în Dobrogea i medievale timpurii sau mai recente, din p cate îns
insuficient studiate150. Ca form , ea se asem n  cu o lamp  târzie de la Valea 
lui Mihai, datat  pe baz  de analogii relative în sec. IV-V151 i de care se 
deosebe te prin absen a toartei în band . Acelea i l mpi egiptene au mai dat 
na tere l mpilor arabe din sec. IV-VI, care cunosc îns  imita ii în afara zonei 
de provenien , dintre care câte una s-au descoperit la Sacidava, unde se 
dateaz  în sec. IV152 i Capidava, unde se situeaz  la jum tatea sec. VI153 i 
unui tip înrudit, descoperit în Pannonia154, imitat i la Capidava i datat la fel 
ca i cel amintit mai sus155. 

Dup  p rerea noastr , cea de a doua lamp  oltean  de epoc  roman
publicat  cu acest prilej se dateaz , cel mai sigur, din a doua jum tate a sec. 
III i pân  la sfâr itul sec. IV.

*** 
Cele dou  opai e fiind g site împreun , aceasta face ca ele s  dateze, 

cel mai probabil, de la sfâr itul sec. III i pân  la jum tatea sec. IV, 
constituind, astfel, dovezi de continuitate a locuirii în zona vicus-ului militar 
                                                          
148 A. R dulescu, op. cit., p. 187. 
149 C. L B lu , Opai ele romane de la Apulum (II), p. 291 i pl. VI/8, 10. 
150 S. Dumitra cu, op. cit., p. 56 i pl. XXXI/32 a-c. 
151 Ibidem, p. 55 i pl. XXIX/30 a-c. 
152 Z. Covacef, op. cit., p. 249sq. 
153 Ibidem, pp. 246 i 248, n. 5 i fig. 2. 
154 Ibidem, p. 250. 
155 Ibidem, pp. 248 i 250 i fig. 3. 
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de la Acidava (Eno e ti, jud. Olt) i ale leg turilor directe sau intermediate 
cu lumea roman  târzie mai apropiat  sau mai îndep rtat . Graffiti de pe cea 
de a doua lamp  aduc, totodat , un nou instrumentum roman târziu dintr-o 
lume în schimbare, înc  ancorat  în vechea mentalitate p gân , în care 
cre tinismul se manifest  -din punctul de vedere al analizei tipurilor mai 
târzii, înrudite cu cele dou  artefacte- ca un ecou îndep rtat dinspre fostele 
mari centre urbane ale provinciei sau dinspre provinciile i teritoriile aflate 
sub st pânirea dinastiei constantiniene, foarte probabil pe calea drumului 
imperial de pe Valea Oltului, unde nu excludem în aceast  perioad  existen a 
unor centre de schimb, a unor stabilimente i indivizi specializa i în nego , cu 
care ar trebui puse în rela ie aceste artefacte. 

Totodat , pentru faptul c  l mpile constituie o categorie de artefacte 
tipice pentru civiliza ia greco-roman , care apar sporadic, ca importuri sau 
imita ii în lumea barbar , folosirea lor este pus  în leg tur  cu prezen a pe 
teritoriul fostei provincii Dacia a unei popula ii romanice, care continu
obiceiurile i mentalitatea din vremea st pânirii romane, ai c rei me teri 
produc asemenea obiecte, dup  tradi ii mai vechi sau inovând, sub imperiul 
necesit ii, dat fiind c  se apreciaz  c  importurile din lumea roman  târzie 
sau paleobizantin  sânt mai pu in numeroase; în acest context îns , trebuie 
remarcat  datarea celor mai multe importuri nu în sec. IV, cum se credea 
anterior, ci în sec. V, dar mai ales în sec. VI156. Se impun îns  unele nuan ri 
necesare pentru aprecierea în limitele realit ii a importan ei continu rii 
practicii de întrebuin are a opai elor în fosta provincie Dacia, în condi iile 
penuriei de combustibil lichid, devenit costisitor dup  retragerea aurelian , 
dar indispensabil pentru mirungerea cre tinilor, ceea ce explic  atât sc derea 
dramatic  a cererii pentru astfel de obiecte, dar i frecven a lor mai ridicat  în 
anumite centre, datorat , în principal, dar nu exclusiv, misiunii cre tine i 
activit ii de organizare a Bisericii din perioada amintit , cât i imitarea 
local  a pieselor importate. 

*** 

3. Opai  cu canal deschis pe cioc, cu bazin rotund, f r  toart
(lungimea de 78,6 mm, l imea de 52,8 mm, în l imea de 32,2 mm), m rginit 
de un brâu reliefat unghiular, cu o prelungire phalliform  cu vârful 
semicircular spre orificiul de ardere, pe care îl înconjoar , bordur  neted , 
u or înclinat , cu trei protuberan e ornamentale, dispuse astfel încât s

                                                          
156 Al. Diaconescu, op. cit., p. 255. 
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delimiteze arcuri de 120, cu cioc net deta at, în prelungirea bazinului, având 
extremitatea semicircular ; orificiul de aerisire se g se te aproximativ la 
jum tatea prelungirii care leag  corpul de cioc, coaxial cu orificiul de ardere 
i cu cel de alimentare, acesta din urm  fiind dispus în centrul discului (fig. 

3; 19-21). Baza este plan , cu o adâncitur  în care fusese imprimat  o 
tampil  aproape ilizibil , foarte probabil CASSI (fig. 3; 22). Lampa este 

lucrat  din past  fin  brun-ro ietic , u oar , bine ars , acoperit  cu angob
brun  bine aderent , cu ajutorul a dou  tipare monovalve (unul pentru fund i 
unul pentru disc), urmele îmbin rii fiind foarte bine finisate prin lustruire, 
dar u or de recunoscut prin existen a unei cr p turi care urmeaz  tocmai 
direc ia acesteia; prezint  o înnegrire puternic , datorit  unei întrebuin ri 
intense i prelungite, dobândind chiar, pe alocuri, ca urmare a impregn rii 
uleiului, un luciu de lac. Piesa este bine p strat , cu o mic  perfora ie a 
peretelui în zona ciocului, aproape de îmbinarea bazinului cu discul. Pe 
peretele bazinului se observ  o incizie accidental , petrecut  înainte de 
ardere (fig. 3; 20). 

Exemplarul în discu ie se încadreaz  în categoria l mpilor cu canal pe 
cioc, grupa cu canal deschis, care a evoluat din cele cu canal închis 157. 
Modificarea elementelor constitutive ale acestor piese, din motive practice 
sau estetice, a dus la realizarea mai multor variante, r mase îns  în cadrul 
aceluia i tip158. Diferite variante anepigrafice ale acestuia se întâlnesc la 
Micia, Deva i Cinci 159, la Apulum (cele mai multe), Ulpia Traiana 
Sarmizegetusa, Sebe , Salona i în locuri necunoscute, unele dintre ele 
putând fi imita ii locale160, la Potaissa i în locuri necunoscute din Dacia 
roman  (unele exemplare fiind identice ca aspect cu piesa discutat )161, la 
Corpadea, Ili ua, Agnita, Potaissa, Napoca, Micia i în locuri necunoscute162, 
la Micia, Apulum, Buciumi i în Dobrogea163 i la Ulpia Traiana 

                                                          
157 C. L. B lu , L mpile antice din colec ia Severeanu. Muzeul de istorie i art  al 

municipiului Bucure ti, p. 209; idem, L mpile romane din Muzeul Na ional de 
Istorie a Transilvaniei, în: ActaMN, 33 (1996), p. 90. 

158 Idem, Opai ele romane de la Apulum (II), p. 285; I. T. Lipovan, op. cit., p. 141. 
159 C. L. B lu , L mpile romane din Muzeul jude ean Hunedoara – Deva, p. 221; 

idem, L mpile romane din Muzeul Na ional de Istorie a Transilvaniei, p. 90. 
160 Idem, L mpile antice de la Muzeul de istorie Sibiu, pp. 254-256. 
161 S. Dumitra cu, op. cit., pp. 42-45, 47-50. 
162 C. L. B lu , L mpile romane din Muzeul Na ional de Istorie a Transilvaniei, p. 110. 
163 M. Gheorghi , Opai ele romane de la Micia, în: Sargetia, XI-XII (1974-1975), p. 

53; E. Chiril , N. Gudea, V. Luc cel, C. Pop, Castrul roman de la Buciumi, Cluj, 
1972, p. 57; C. Iconomu, Opai e greco-romane, p. 62. 
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Sarmizegetusa164. Un tipar anepigrafic descoperit într-un loc necunoscut din 
Dacia roman  se g se te în colec ia Muzeului rii Cri urilor165. L mpile 
sunt spoite cu vopsele din grupa fenilic  a culorilor teroase, bine aderate, în 
general; la Apulum, unde aceste opai e sunt cele mai numeroase i mai 
interesante166, ele sunt atestate i cu monede din primele decenii ale sec. II 
e.n., dar se întâlnesc chiar i la începutul sec. IV, al turi de cele caracteristic 
cre tine167, la fel ca la Ulpia Traiana Sarmizegetusa i în Mauretania168. Se 
cunosc îns  chiar i exemplare cu volute, precum cel de la Ulpia Traiana 
Sarmizegetusa, datat în sec. II e.n.169, mai precis în a doua jum tate a acestuia 
i considerat ca provenind din produc ia local 170, inspirat  din decorul 

lucernae-lor mai vechi. 
Dintre acestea, l mpile lui Cassius, care i-a început activitatea în jurul 

anului 100 e.n. undeva, în nordul Italiei i a lucrat pân  la începutul sec. III, 
sunt binecunoscute în lumea central- i sud-est-european i au fost desf cute 
pe pie ele Daciei între mijlocul sec. II i anii domniei lui Commodus, fiind 
cunoscute -fie originale, fie imita ii- la Apulum, Ulpia Traiana 
Sarmizegetusa, Baia de Arie , Brad, Corna, Criste tii de Mure , Hoghiz, 
Dierna, Micia, Porolissum, Potaissa, Gherla, Ungra, Aquae, Drobeta, R cari, 
Romula, Sucidava etc. 171; dup  D. Alicu îns , cele mai tîrzii dat ri cu aceast
tampil  ar fi, atât în Dacia, cât i în alte provincii, din vremea lui Antoninus 

Pius, iar cele mai timpurii cu monede de la Vespasianuas, la Buccari i 
Emona 172. La Carsium a fost descoperit un fund de opai  cu tampila CASSI, 
datat în prima jum tate a sec. II173. Analogii foarte bune pentru exemplarul 
discutat exist  la Baia de Arie 174 i Tomis175, unde se cunosc îns i imita ii 
anepigrafice locale176. 

                                                          
164 D. Alicu, op. cit., p. 341. 
165 S. Dumitra cu, op. cit., p. 41sq. i pl. VII/7 a-c. 
166 C. L B lu , Opai ele romane de la Apulum (II), p. 285. 
167 Ibidem, p. 286; Gheorghi  1974-1975, p. 53. 
168 D. Alicu, op. cit., p. 348 i pl. IV/2. 
169 Ibidem, pp. 335 i 353 i pl. I/2. 
170 Ibidem, p. 154 i fig. 1/31 i 9/31. 
171 C. L. B lu , L mpile romane din Muzeul jude ean Hunedoara – Deva, p. 246; 

L mpile romane din Muzeul Na ional de Istorie a Transilvaniei, p. 93sq. 
172 D. Alicu, Opai ele romane / Die römischen Lampen. Ulpia Traiana 

Sarmizegetusa, Bucure ti, 1994, p. 18. 
173 C. Nicolae, op. cit., p. 203 i pl. III/2A i 2B. 
174 C. L. B lu , L mpile romane din Muzeul Na ional de Istorie a Transilvaniei, p. 

94 i pl. I/6 i XII/3. 



 243

Întrucât îns tampila este întotdeauna încadrat  de cercuri englifice, 
credem c  în cazul piesei publicate cu acest prilej avem de a face cu o 
contrafacere din epoca în care opai ele lui Cassius se bucurau de apreciere;
datorit  nesiguran ei noastre cu privire la tampila l mpii, credem îns  c  ea 
se dateaz  larg, în sec. II, judecând dup  culoarea angobei i calitatea pastei, 
arderii i finis rii, f r  a exclude posibilitatea ie irii sale din uz în prima 
jum tate a sec. III. În privin a r spândirii exemplarelor anepigrafice din 
varianta discutat  a tipului de opai e cu canal deschis pe cioc i f r  toart , 
acestea se g sesc -dup  cuno tin ele noastre- în num r mai mare la Apulum 
i Potaissa, ceea ce ar putea indica produc ia lor în aceast  regiune i, 

eventual, desfacerea lor în Mun ii Apuseni, în mediul exploat rilor miniere, 
respectiv al unei popula ii mai s race, dar i mai pu in cunosc toare a 
produselor originale, "de firm " i, prin urmare, mai pu in preten ioase, dar i 
mai u or de în elat. 

LISTA ILUSTRA IILOR 

Fig. 1-2. L mpile romane tîrzii de la Acidava. Desene în creion de 
Alexandru Gh. Sonoc (fig. 2) i Emilian Cioca (fig. 1). Desene în tu  de 
András Tihamér. 

Fig. 3. Opai ul roman cu loc de descoperire necunoscut. Desene în 
creion de Emilian Cioca. Desen în tu  de András Tihamér. 

Fig. 4. Matri a pentru turnat lingouri de aur descoperit  pe 
Magdalensberg, Carinthia (dupü G. Piccottini, Landesmuseum für Kärnten). 

Fig. 5-8, 12-13, 15-16. L mpile romane tîrzii de la Acidava. Fotografii 
de Marin Duicu. 

Fig. 9-11, 14, 17-18. Detalii ale l mpilor romane tîrzii de la Acidava. 
Fotografii de Marin Duicu. 

Fig.19-21. Opai ul roman cu loc de descoperire necunoscut. Fotografie 
de Marin Duicu. 

Abb. 22. Detaliu al opai ului roman cu loc de descoperire necunoscut. 
Fotografie de Marin Duicu. 

                                                                                                                                     
175 Idem, L mpile antice din colec ia Severeanu. Muzeul de istorie i art  al 

municipiului Bucure ti, p. 210 i pl. VI/7. 
176 Ibidem, p. 211 i pl. VI/14. 
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DREI RÖMISCHE ÖLLAMPEN AUS HERMANNSTÄDTER 
SAMMLUNGEN UND EINIGE VON DIESEN VERANLÄSSLICHTE 

BETRACHTUNGEN, DIE SPÄTRÖMISCHEN ÖLLAMPEN 
BETREFFEND 

-Zusammenfassung- 

In der Nähe der Eisenbahnhalte Criva (Kr. Alt/Olt), nicht weit vom 
vicus militaris von Acidava (Eno e ti), wurden zufällig im Sommer 1997 
zwei spätrömischen Öllampen entdeckt, anläßlich der Lehmgewinnung für 
Erzeugung von Ziegelsteine. Beide Stücke sind Importe guter Qualität und 
befinden sich zur zeit in der archäologischen Sammlung der "Lucian Blaga"- 
Universität aus Hermannstadt/Sibiu. Die erste Öllampe ist birnenförmig, die 
zweite gehört der sogenannten froschförmigen ägyptischen Lampen zu, mit 
sehr seltenen Parallelen in Rumänien, die vom ausgehenden 3. Jh. u.Z. und 
bis in der erste Hälfte des 4. Jh. u.Z. datiert werden. Die zweite Öllampe 
weist auch zwei graffiti auf: die von einer schönschreibungsgeübte Hand in 
capitalis rustica eingeritzte lateinischen Buchstaben N und L, sowie ein 
männlicher Glied samt Hoden, was in Beziehung mit der Erotik (möglicher 
Weise in einer auf dem in der Spätantike, nach der Räumung Dakiens für 
dem Handel noch benutzten römischen Kaiserweg gelegene Herberge), mit 
orgiastischen Mysterienkulte, mit der Hoffnung in der Vermehrung des 
Vermögens oder mit böseabwehrenden Absichte gestellt werden kann. 

Weiter werden ihre Beziehungen mit anderen auf dem Boden 
Rumäniens entdeckten römischen und spätrömischen Öllampentypen 
besprochen, haupsächlich mit den "(früh)christlichen (Kult)öllampen", für 
die -wegen einige Darstellungen (erotischen Szenen, bzw. Cerber, Helios 
oder Priapus)- diese Bennenung nicht immer begründet ist, sowie mit den 
"nordafrikanischen Öllampen" (die manchmal eigentlich aus Griechenland 
oder aus Kleinasien importiert sind), bzw. mit den arabischen Öllampen und 
mit einige lokalen Nachahmungen, die sogar bis in Frühmittelalter reichen 
können. 

Die beiden Öllampen bilden Beweise der Bewohnungsfortduerung in 
der Gegend des vicus militaris von Acidava und der direkten oder 
vermittelten Beziehungen mit der näheren oder ferneren spätrömischen Welt. 
Die graffiti der zweiten Öllampe bringen, gleichzeitig, einen neuen 
spätrömischen instrumentum aus einer verändernden, in den alten 
heidnischen Anschauungen noch verankerten Umwelt, in der das 
Christentum -von der Erforschung der beiden Gegenstände her- sich als 
einem sehr wahrscheinlich auf dem Alttaler Kaiserweg herkommenden 
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fernen Echo aus den ehemaligen Großstädte der ehemaligen römischen 
Provinz oder aus den unter der Herrschaft des konstantinischen Kaiserhauses 
liegenden Provinzen zu erkennen laßt. Infolge dessen, sollen hauptsächlich 
die exotischen Importe eher Beweise der christlichen Mission in der 
ehemaligen Provinz und deren Verbindungen mit den kirchlichen Zentren 
des spätrömischen und frühbyzantinischen Reiches während der Zeit der 
christologischen Streiten oder der sogar zwischen Kirchenhäupter als 
dyplomatischen Geschenke getauschten Devotionalien, als der Pilgerfahrten 
einiger Landesbewohner betrachtet werden, in einer Zeit wann in Dakien das 
für dem Kult unentbehrliche pflanzliche Öl sehr selten und kostbar war. 
Dagegen, die örtlichen Nachahmungen dieser Gegenstände sind entweder als 
durch diesen Kultforderungen bedingt zu betrachten oder als mit dem 
Fortdauern der alten Gewohnheiten und Anschauungen der romanischen 
Bevölkerung in Beziehung zu setzen. 

Die dritte Öllampe, aus der Sammlung von Frau Univ. – Lektor 
Sultana Avram, mit unbekanntem Fundort und -jahr, ist eine in Dakien in der 
ersten Hälfte des 2. Jh. datierbare Nachahmung der häufigen 
Kannalöllampen des Cassius. 

VERZEICHNIS DER ABBILDUNGEN 

Abb. 1-2. Die spätrömischen Öllampen aus Acidava. Zeichnungen von 
Alexandru Gh. Sonoc (Abb. 2) und Emilian Cioca (Abb. 1). Umzeichnungen 
in Tusche von András Tihamér. 

Abb. 3. Die römische Öllampe mit unbekanntem Fundort. Zeichnung 
von Emilian Cioca. Umzeichnung in Tusche von András Tihamér. 

Abb. 4. Die auf dem Magdalensberg, Kärnten entdeckte Gußform für 
Goldbaren (nach G. Piccottini, Landesmuseum für Kärnten). 

Abb. 5-8, 12-13, 15-16. Die spätrömischen Öllampen aus Acidava. 
Lichtbilder von Marin Duicu. 

Abb. 9-11, 14, 17-18. Details der spätrömischen Öllampen aus 
Acidava. Lichtbilder von Marin Duicu. 

Abb.19-21. Die römische Öllampe mit unbekanntem Fundort. 
Lichtbilder von Marin Duicu. 

Abb. 22. Detail der römischen Öllampe mit unbekanntem Fundort. 
Lichtbild von Marin Duicu. 
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Bordeiul medio-bizantin de la Capidava i rolul s u în via a 
familiilor de stratiotai. 

Perioada medio-bizantin  – sec. IX-XI – este reprezentat  la 
Capidava de o a ezare fortificat  de bordeie, suprapunând exact cu 
dispozi iile ei esen iale pe cele ale cet ii romano-bizantine – sec. V-VII – 
i apar inând a a cum am demonstrat în alt articol unei comunit i de 

stratiotai – rani-gr niceri ai Imperiului bizantin. 
A ezarea de stratiotai era numeros populat  – se estimeaz  la peste 

100 de locuin e în fiecare nivel – a durat circa 250-300 ani i a fost de ase 
ori distrus i ref cut , cu alte cuvinte i în termeni tehnici are apte nivele 
de cultur i constructive1. Dac  raport m cele apte nivele de bordeie la 
cei 250 de ani prezuma i a fi durat a ezarea fortificat  medio-bizantin , 
reiese c  intervalul dintre o construc ie/distrugere i alta era cam de o 
genera ie. 

Analiza atent  a modului de construire i amenajare a bordeielor2, 
corelat  cu observa iile privind raporturile de suprapunere i intersectare 
dintre ele au putut oferi baza pentru distingerea celor apte nivele, fiec ruia 
dintre acestea corespunzându-i anumite particularit i constructive. În 
general, fiecare bordei consist  dintr-o groap  patrulater , adâncit  în 
d râm turile cet ii romano-bizantine. Stabilitatea redus  a umpluturii de 
d râm turi, a f cut necesar , înc  de la primul nivel stabilizarea pere ilor 
gropii cu pere i de piatr  sau lemn, a a cum acoperirea bordeiului, cu o 
învelitoare u oar  de stuf, paie sau chiar iarb  de step  uscat , a f cut 
necesar  o arpant  de sprijin. În general, la col urile gropii, dar i în 
centrul a dou  dintre laturile paralele bordeiului, au fost înfip i pari gro i 
                                                          
1 R. Florescu, Z. Covacef, Stratigrafia Capidavei romane târzii i feudale timpurii,

în Pontica, 21-22, 1988-1989, p 187-247.  
2 G. Florescu, Locuin ele, în G. Florescu, R. Florescu, P. Diaconu, Capidava. 

Monografie arheologic , Bucure ti, 1958, p. 138-152; N. Chelu -Georgescu, 
Considera ii asupra tipului de locuin e fuedale de la Capidava i elemente 
pecifice amenaj rii interiorului lor, în Pontica, XI, 1978, p. 211-222; R. 
Florescu, N. Chelu  – Georgescu, S p turile de la Capidava, în Pontica, VII, 
1974, p.417-435; R. Florescu, N. Chelu  – Georgescu, S p turile de la 
Capidava, în Pontica, VIII, 1975, p.77-85. 

 Dr. Radu FLORESCU
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de lemn, care sus ineau grinda de culme i cosoroabele, pe care sprijineau 
c priori lungi de cel pu in trei metri i destul de de i. Pe ace tia era a ezat
învelitoarea din materiale vegetale – stuf, trestie, paie (nu s-au p strat 
resturi)- care, tot cu scopul de a o stabiliza, era lipit  cu lut. Urmele parilor 
verticali au putut fi surprinse, mai de grab  sub forma unor uluci verticali, 
cru a i în pere ii de piatr  ai bordeielor, a a cum uneori s-au p strat gropile 
lor în podeaua lipit  a locuin elor. În interior au putut fi surprinse cinci 
tipuri de amenaj ri: sobe, construite din lespezi sau bolovani mari de 
piatr , a eza i vertical, dup  o schem  patrulater , a a încât s  constituie 
pere ii focarului, dar l sând o latur  liber  pentru alimentarea focului, 
determinând un spa iu restrâns la circa 400cm² (20 x 20 cm), acoperit cu o 
lespede plat i larg , i lipit pe de-a-supra cu lut. În câteva cazuri, unde 
lipitura se p stra mai bine, s-a putut recunoa te un anumit modelaj, o 
îngust  gardin  m rginind platforma superioar , ceea ce d dea sobei 
aspectul unei plite. Soba – care, dup  aceste detalii, servea atât la înc lzit, 
în anotimpul friguros, cât i pentru g tit mâncarea – nu avea tiraj, fumul 
ie ea pe gur , în bordei i era probabil evacuat prin o gaur  în învelitoare, 
amplasat  pe verticala gurii sobei. De obicei, soba este a ezat  într-un col
al laturii opuse intr rii bordeiului, ca s  asigure astfel un u or curent de aer 
ce înlesnea evacuarea fumului. De cele mai multe ori, relativ înaintea gurii 
sobei, oarecum central în raport cu aria bordeiului, era situat  o groap
adâncit  8-10 cm. în podeaua locuin ei, uneori simpl  alveolare a acesteia, 
alte ori cu pere ii îngrijit lipi i i netezi i, aproape verticali, totdeauna 
descoperit  plin  cu cenu . S-a f cut supozi ia c  ar fi servit drept vatr  de 
preparat mâncarea, mai cu seam  în anotimpul cald, când folosirea sobei ar 
fi ridicat excesiv temperatura în interior. Soba a fost descoperit  în toate 
bordeiele a c ror arie a putut fi integral observat  – adic  nu a fost par ial 
distrus  de intersec ia cu alte bordeie. În un num r limitat de cazuri, în 
afara sobei au mai putut fi identificate vestigiile unor cuptoare, construite 
din pietre mici i fragmente de c r mizi, prev zute cu bolt  hemisferic i 
gur  mic , atât cât s-a putut observa, arcuit , probabil destinate coptului 
pâinii. Vatra acestor instala ii era special amenajat : pe un substrat de 
pietre mici i fragmente de c r mizi, lipite cu lut, se a eza un strat 
refractar, constituit fie numai din fragmente de c r mizi, fie din fragmente 
ceramice, adesea de la câteva vase întregibile. Acesta, la rândul lui, era 
f uit cu tencuial  sub ire de lut fin, puternic ars . În câteva cazuri aceste 
cuptoare sunt înso ite de alte construc ii consistând din o gardin  înalt  de 
peste 50 cm., de obicei din piatr  cu p mânt, ce suport  o platform  de 
dulapi de lemn, grosolan fasona i, lungi de 50-70 cm, complet carboniza i 
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în momentul descoperirii, care sus ineau o platform  de lipitur , groas  de 
pân  la 5 cm. din lut cu pleav , transformat , datorit  incendiului, în 
teracot  grosolan  în momentul descoperirii i de obicei spart  în 
fragmente mari care purtau înc  amprentele platformei de lemn. Dup
faptul c  în asociere cu d râm turile acestor instala ii au fost descoperite, 
în câteva cazuri, gropi de bucate, adâncite în interiorul bordeielor, iar în 
alte câteva cazuri boabe de cereale – mei, grâu i orz – carbonizate, se 
presupune c  aceste amenaj ri serveau la uscarea cerealelor, conservate în 
gropi de bucate. În sfâr it în dou  sau trei cazuri s-au descoperit adosate, în 
interior, la pere ii laturilor unor bordeie, gr mezi de piatr , oarecum 
formate paralelipipedic, amestecate cu sf râm turi de lipitur , probabil 
ni te lavi e. 

Aceasta ar fi a adar imaginea standard a unui bordei, a c rui arie 
medie varia între 12 i 16 m². Tehnica i materialul în care au fost realiza i 
pere ii îns  au variat de la faz  la faz 3: în prima, cea mai veche faz  (sec. 
IX), bordeiele în întregimea lor au fost amenajate în ruinele mai vechi ale 
perioadelor anterioare – romano bizantin  sau intermediar  – pere ii fiind 
ob inu i din refolosirea zidurilor mai vechi. Sunt caracteristice pentru 
aceast  perioad  podelele puternic lipite i arse, adesea prev zute cu 
gropi a-vatr  descris  mai sus. În ceea de a doua faz  (sec. X, anterior 
anului 913) bordeiele sunt simple gropi cu pere ii dubla i cu piatr  stivuit , 
structur  extrem de sumar i de labil , care nici nu a rezistat, la 
majoritatea bordeielor din aceast  faz  identificându-se doar groapa cu 
marginile ei de p mânt, umplut  cu pietre. Cea de a treia faz  (913-940) 
este caracterizat  de dublarea pere ilor bordeielor cu ziduri de piatr  dar 
care prezint  particularitatea col urilor rotunjite, nu încheiate în unghi 
drept. În micul intersti iu dinte arcul de zid rie i col ul gropii au putut fi 
adesea identificate resturi de stâlpi de lemn carboniza i. Cea de a patra faz
(940-971) este caracterizat  de integrarea arpantei cu zid ria pere ilor, 
care acum se încheie la col uri în unghi drept i cru , din apareiere, 
l ca uri pentru parii arpantei, atât la col uri cât i pe centrul unora dintre 
laturi. Urm toarele trei faze (5. 971-1018; 6. 1018-1040; 7. 1040-1064) 
sunt toate caracterizate de pere i din dulapi de lemn dispu i „în cununi”, cu 
col uri încheiate „române te”. Între cele trei faze nu se pot remarca 
deosebiri importante, dar se poate observa o tendin  de diminuare a ariei 
bordeielor i de accentuare a aglomer rii. 

                                                          
3 V. mai sus n. 1. 
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A a cum o descriam în alt  parte, via a în bordeiele sus-amintite era 
deosebit de aspr : 

Dac  cineva încearc  s - i imagineze via a locuitorilor bordeielor va 
ob ine un tablou destul de sumbru: spa iu pu in i inconfortabil, mijloace 
de înc lzire, peste iarn , se pare eficiente, dar incomode, mobilier redus la 
limit . Descoperirile m runte ne dau îns i alte informa ii. Câteva 
amprente pe fragmente de ceramic , ne ofer  informa ii cu privire la 
textilele pe care, deopotriv  le produceau i le foloseau: sunt es turi din 
fibre de cânep , cu contexturi simple. Fuzaiole i chiar un fus de lemn 
carbonizat, precum i greut i de r zboi de esut ne dau detalii despre 
me te ugul textil propriu-zis – se torcea destul de grosolan, nefiind 
cunoscute nici mecanisme i nici m car fusul de lemn umflat în partea 
median i cu prâsnel la cap tul inferior; r zboiul de esut era vertical i nu 
avea schimb tor de i e. Num rul mare de str pung toare, f cute din tibii de 
animale mici dovede te c  prelucrarea pieilor i bl nurilor – cojoc ritul – 
era larg practicat. Num rul deosebit de mic de obiecte din fier, arat  o 
penurie de material. Este probabil c  nu existau ustensile de toalet  – brici, 
foarfece, pensete – fiind înlocuite de universalul cu it din care s-au g sit 
câteva exemplare cu lam  scurt . 

A a dar, bordeiul medio-bizantin de la Capidava nu era centrul 
activit ii familiei, cel pu in activit ile b rba ilor desf urându-se în afara 
locuin ei, uneori chiar la distan e apreciabile de aceasta: serviciul militar – 
gard i garnizoan , dar i participarea la expedi ii, eventual pe fluviu – 
agricultur , p unatul turmelor sau cirezilor, vânat i pescuit, lucrul la 
p dure sau în balt  (recoltat de stuf). În schimb cel al femeilor avea loc în 
cadrul gospod riei: g titul mânc rii, meseriile casnice – esutul, 
cojoc ritul, cusutul; o problem  deosebit  o ridic  preparatul pâinii: nu 
toate bordeiele posed  instala ii de preparat pâinea – platform  de uscat 
cerealele, cuptor de pâine. Se pare c  exist  chiar o anumit  regularitate în 
distribuirea acestor instala ii pe suprafa a cet ii, respectiv a ez rii. Nici 
gropile de bucate nu prezint  alt  distribu ie topografic . Aceasta 
presupune un anumit tip de organizare a comunit ii, comportând folosirea 
propor ional  a unor instala ii confec ionate în comun, ceea ce nu exclude 
ca, pentru fiecare familie mama familiei s  fi preg tit pâinea, folosind 
periodic instala iile comune. O problem  similar  o ridic i confec ionarea 
ceramicii precum i activit ile metalurgice, pentru care ar sta m rturie 
numeroasele descoperiri de turte. Pe întreaga suprafa  a cet ii nu s-a 
descoperit nici un atelier, nici ceramic, nici metalurgic. Z c minte de argil
plastic  exist  spre est de cetate i este posibil ca acolo s  fi existat i 
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atelierele ceramice prev zute cu cuptoare adecvate. În orice caz, i aceste 
activit i, duse în afara a ez rii apar ineau, probabil, tot b rba ilor. 

Care erau deci func iile casei, respectiv bordeiului, în cadrul a ez rii 
de stratiotai de la Capidava? În primul rând aceea de ad post i loc de 
odihn . Apoi aceea de loc de cre tere a copiilor, evident în raport de vârst
i de sex. În sfâr it aceea de centru al vie ii familiale, dar nu i al activit ii 

de acest fel. 
Concluzia cea mai interesant  care se poate desprinde din aceast

analiz  este aceea c  toat  bog ia func iei de centru al vie ii – i activit ii 
– familiale pe care casa româneasc  tradi ional  o cunoa te este un fapt 
istoric, ce s-a dezvoltat în timp, pe m sura îmbog irii culturale – dar i 
economice – a familiei. Un rol deosebit în aceast  polarizare a vie ii i 
activit ii familiale pare s -l fi jucat femeia – mama. Sunt teme care 
evident dep esc cadrul acestei comunic ri dar pe care aceasta le anun . 

TABELUL 
comparativ al m rimii bordeielor 

Nr.crt Nr.bordei Nivel L=lungime La=l ime
1 1 II 3,2 3,4
2 3 IV 4 2
3 4 V-VII 3,7 3,4
4 5 V-VII 2,9 3,1
5 6 V-VII 3,6 3,2
6 9 IV 4,8 3,6
7 12 V-VII 3,4 3
8 14 V-VII 3,4 2,4
9 15 IV 2,6 2,4
10 16 V-VII 2,5 2,3
11 19 V-VII 3,4 2,4
12 27 II 3,6 2,5
13 30 V-VII 3,4 3,2
14 32 V-VII 3,3 3
15 33 IV 4 2
16 36 V-VII 3 2,8
17 37 V-VII 2,7 2,6
18 39 V-VII 3,4 2,8
19 39b II 3,2 3
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20 40 II 5,2 2,8
21 41 II 3 3
22 42 II 3 2,8
23 45 IV 3,4 2,6
24 46 IV 4,4 3
25 48 V-VII 3 2,6
26 54 V-VI 3,4 2,6
27 55 V-VII 3,2 2,5
28 56 V-VII 2,6 2,6
29 58 IV 3,6 2,6
30 59 V-VII 2,6 2,6
31 60 V-VII 2,6 2,6
32 66 II 3 2,8
33 70 V-VII 3,6 3
34 71 V-VII 3,2 2,6
35 75 V-VII 2,4 2,4
36 77 V-VII 2,4 2,6
37 78 II 3,6 2,6
38 80 IV 4,5 2,8
39 88 IV 4,8 3,6
40 95 V 5 3
41 96 V-VII 3,4 3,4
42 97 V-VII 3 3
43 98 V-VII 2,7 3
44 100 V-VI 3,8 3,2
45 101 VI-VII 3,4 2,8
46 101b V-VII 4,8 +1,8
47 104 V-VII 3,6 3
48 105 VI-VII 3,8 3
49 108 III 4 2,4
50 109 V-VII 3,4 +2,8
51 110 V-VI 3,8 +2,4
52 111 II 6 +3,7
53 114 V-VII 2,6 2,4
54 115 VI-VII 2,6 3
55 117 VI-VII 3 3
56 118 IV 3,4 2,6
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57 121 III 3 Incomplet
58 122 IV 4 3
59 128 IV 4,8 2,6
60 134 VI-VII 3,6 2,8
61 144 V-VII 3,4 3
62 158 V-VI 2,8 2,8
63 159 VI-VII 3,2 3
64 161 VI-VII 3,6 3,1
65 162 III 3,2 2,8
66 165 V-VII 3 3
67 167 V-VII 3 3
68 168 IV 5,6 3,2
69 169 V-VII 4 2,6
70 177 VI-VII 3 2,6
71 183 IV 5 3,2
72 184 IV 4 2,8
73 186 III 7,6 2,6
74 193b II 4,2 3,8
75 193c V-VII 3 +2,4
76 197 VI-VII 2,4 2,4
77 198 VI-VII 3 2,6
78 205 V-VII 3,2 3
79 217 II 3,4 3,2

NOT : Au fost m surate numai bordeiele întregi; cele câteva la care 
o dimensiune are înainte semnul + sunt doar aproximativ m surate pentru 
dimensiunea respectiv , fie pentru c  latura nu se mai p stra precis, fie 
pentru c  bordeiul continua sub profil. Nivelele V, VI i VII nu se disting 
constructiv unul de cel lalt; dar exist  cazuri de intersect ri sau 
suprapuneri. În aceste cazuri s-a indicat rela ia prin V-VI sau VI-VII. 
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Aspecte privind terminologia locuin ei 

Sultana AVRAM 

Terminologia locuin ei a constituit obiectul unor cercet ri lingvistice 
fragmentare, axate uneori doar pe terminologia diferitelor p r i 
componente, alteori, în lucr ri de etnologie de exemplu, erau luate în 
considerare doar aspectele regionale. Între cele mai importante men ion m 
lucrarea lui Ion Ionic  “Terminologia casei în limba român  (pe baza 
ALR)”1 i cea a lui I. Stan “Contribu ii la studiul terminologiei populare 
române ti privind construc ia casei în compara ie cu celelalte limbi 
romanice”2. Volumele de etnografie3 ne-au fost de un real folos în 
interpretarea materialului i a diferitelor puncte de vedere. Am folosit de 
asemenea materialul inedit existent la Institutul de lingvistic  din Cluj, în 
m sura în care am putut urm ri i analiza diferitele denumiri ale obiectelor 
i no iunilor prezentate. 

Pentru etimologiile diferi ilor termeni am recurs i la dic ionarele 
cunoscute, iar pentru terminologia popular i la h r ile publicate în ALR 
II, volumul 1 i ALRM II, volumul 1. Nu ne vom opri în aceast  prezentare 
la termenii care denumesc o locuire temporar , de genul colibei, care nu se 
înscrie în preocup rile prezentei lucr ri, de i bordeiul a avut i o asemenea 
întrebuin are. 

În leg tur  cu denumirea de “bordei”, aceasta este considerat  de 
Laz r ineanu – f r  alt  expllica ie – drept crea ie a limbii române: 
“vobele pretins dace, sunt crea iuni ale limbii române, ca doina, aghiu , 

                                                          
1 Ionic , Ion, Terminologia casei în limba român  (pe baza ALR), în: Studii i 

cercet ri lingvistice, 4, anul XVII, 1966, p. 435 – 495. 
2 Stan, I, Contribu ii la studiul terminologiei populare române ti privind 

construc ia casei în compara ie cu celelalte limbi romanice, în: Analele 
Universit ii din Timi oara, seria tiin e filologice, II, 1964. 

3 vezi Damé, Frederic, Încercare de terminologie poporan  român , Bucuresci, 
1901, p. 93-104; N. Plop or, Bordeiul în Oltenia – schi  antropogeografic , în: 
Buletinul Societ ii Regale Române de Geografie, XLI, 1922; Ni u, Nicolae, 
Originea i r spândirea geografic  a bordeiului, în: Arhivele Olteniei, serie 
nou , nr.7, 1992, p. 151-157; Karnoouh, Claude, Case i gr dini – eseu asupra 
semnifica iei termenului „st tut” în graiul maramure ean" în: Revista de 
etnografie i folclor, tomul 25, 1980, nr. 1, p. 77-87; Mihail, Zamfira, Etimologia 
în perspectiv  etnolingvistic , Bucure ti, 2000.  
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iazm , bordeiu, culbec etc.”4. Nicolae Ni u în lucrarea sa “Originea i 
r spândirea geografic  a bordeiului”5 consider  c  “bordei” este “un cuvânt 
autohton”, f când în acest sens trimiteri la cercet rile i studiile lui B. P. 
Ha deu6 sau I. I. Rusu7, afirmând îns  (conform unor alte studii), c  el 
apare sub diferite forme la bulgari, sârbi, unguri etc., reprezentând “un 
împrumut de la români”8. Cu toate acestea, în niciunul dintre dic ionarele 
uzuale ale limbilor popoarelor vecine sau al etniilor care convie uiesc cu 
românii nu am g sit un cuvânt asem n tor sau derivat din “bordei”. 

Astfel, în limba german  se spune “erdhütte”9, în maghiar  – 
“kunyhó” sau “viskó”10, în polon  “lepianka”, sau “zemianka”11, în rus
“zemlianka” sau “lacuga”12, în sârbo-croat  “zemunica”13, în bulgar
“zemlianca” sau “udzerica”, în turc  “kulübe”14. 

S-ar putea ca afirma ia f cut  de Nicolae Ni u cu privire la existen a 
în limbile respective a diferitelor forme ale cuvântului “bordei”, 
împrumutat îns  din limba român , s  se refere la unele graiuri sau dialecte 
locale din zonele de interferen  etnic  a popula iilor amintite cu românii, 
deoarece I.I.Rusu nu face afirma ii ferme în acest sens. Tot în lucrarea lui 
N.Ni u întâlnim semnifica ia denumirilor de bordei, bordeia i bordei-
pivni . Primul termen este explicat ca fiind “unul dintre cele mai vechi 
tipuri de locuin  uman  s pat  în p mânt i acoperit  cu p mânt, stuf, 
paie, coceni etc. f r  ca acoperi ul acestuia s  se sprijine pe nivelul de 
c lcare al solului”15. “Bordeia ul” ar fi “bordei pentru animale, cu o 
singur  înc pere (în sate din Câmpia Român ) sau "dam", “în cazul în care 

                                                          
4 ineanu, Laz r, Dic ionar universal al limbei române, A cincea edi iune, 

Bucure ti, 1925, p. XXI.  
5 Ni u, Nicolae, op.cit., p. 155. 
6 Ha deu, B. P., Istoria critic  a românilor, I, Bucure ti, 1875, p. 238.  
7 Rusu, I.I., Etnogeneza românilor, Bucure ti, 1981, p.116, 128, 213, 266. 
8 Ibidem. 
9 ineanu, C., Schroff, M.V., Dic ionar român-german, Craiova, f.a. 
10 Kelemen, Bela, Dic ionar de buzunar român-maghiar, Bucure ti, 1963. 
11 Bytnerowicz, Alexandra, Mic dic ionar român-polon, Bucure ti, 1963. 
12 Serghievski, M. V., Martsevscaia, C. A., Dic ionar român-rus, edi ia a V-a, 

Bucure ti, 1951. 
13 Dic ionar român-sârbo-croat, Panciova, 1969. 
14 Grecu, M., Banbec, Agiemin, Mambet, Zeldula, Dic ionar româno-turc, 

Bucure ti, 1977. 
15 Ni u, Nicolae, op. cit., p. 157. 
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ad postea bivoli”16. Pe de alt  parte, bordei-pivni  este considerat “un tip 
de bordei, construit la vie, în câmp, în care se p stra vinul, în tot timpul 
anului” (existent pân  în secolul al XIX-lea în unele sate din Câmpia 
Român i din Podi ul Getic).17

Terminologia unor variante ale bordeiului, ca de pild  semibordei 
sau locuin  semiîngropat , locuin  cu prisp  natural , locuin  îngropat , 
adâncit  în p mânt etc., precizeaz  uneori faze în evolu ia bordeiului 
potrivit terenului sau altor condi ii de locuire, îns  toate aceste no iuni sunt 
înscrise în termenul de baz  care este bordei. Tot cu sensul de “bordei” a 
fost considerat  folosirea cuvântului “argea”, c ruia i s-au mai atribuit, în 
majoritatea dic ionarelor, sensurile de “bolt  de pivni ”, “p r i în 
construc ia/acoperi ului/casei, r zboi de esut, pies  la r zboiul de esut, 
cadru de lemn ce fixeaz  co ul teascului pentru struguri, etc. Stelian 
Dumistr cel18, consider  c  “sintetizând notele comune ale sensurilor 
specializate ce caracterizeaz  diverse arii geografice i nivele ale limbii, se 
poate identifica o semnifica ie primar , generic  <lemne încheiate 
alc tuind structura pentru diferite construc ii >". 

În cazul termenului de “cas ”, limba român  nu a p strat latinescul 
“domus”, ca de altfel nici celelalte limbi romanice, cu excep ia dialectelor 
sarde19. Cuvântul “casa” are înc  din latina vulgar  în elesul de “cas ” i 
nu de “colib ”, dar, la fel ca în multe alte limbi romanice, are i sensul de 
“înc pere” sau “camer ”. Sensul de “camer ” sau “odaie” îl întîlnim în 
Transilvania, nordul Moldovei i în Dobrogea, unde de altfel întâlnim i 
sintagmele “casa cea curat ”, “casa dinainte”, “casa mic ”, “casa 
dinapoi”20. Acest fenomen este legat i de dispari ia din aproape toate 
limbile romanice a cuvintelor latine care au sensul de “camer ”, respectiv 
atrium, conclave, cubiculum, triclinium, etc. Folosirea în limba român  a 
termenului “c mar ” este pus  pe seama prelu rii din limba greac .21

Semnifica ia de “camer ” a termenului “casa” poate fi explicat i 
prin existen a tipului de locuin  rural  cu o singur  înc pere la care 
anexele gospod re ti exist  separat: buc t ria, c mara, ura, etc. În cazul 
în care “casa” avea sensul de camer , indica doar camerele folosite ca 
                                                          
16 Ibidem, p. 154. 
17 Ibidem. 
18 Dumistr cel, Stelian, Semnifica ia primar  a cuvîntului “argea”, un termen 

autohton referitor la construc ia locuin ei.
19 Stan, I., op.cit., p. 13. 
20 ALR, II, vol. I, harta 236. 
21 Stan, I., op.cit., p. 14. 
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locuin , iar pentru restul înc perilor se foloseau termenii de tind , sob
sau c mar . În terminologia popular  cuvîntul “cas ” mai este folosit (în 
afar  de sensul de locuin  pentru o familie) i cu sensul de familie i 
atributele acesteia: “a ine cas ”, “a duce cas ”, “a face cas  bun ”, “a 
sparge casa”, “a cinsti casa”, “a nu duce cas  bun  cu X”, etc. Aceste 
expresii le g sim i în proverbe, zic tori, etc., ele fiind consemnate i în 
Chestionarul “Casa”22 alc tuit de Sextil Pu cariu, Romulus Vuia, tefan 
Pop i tefan Pa ca. “Casa” cu sensul de “întreaga gospod rie” sau legat
de unii membri ai ei o afl m în expresii ca: “rostul casei”, “se pustie te 
casa”, sau “om de cas ”, “om casnic”etc23. 

Termenul de “c soaie” denume te uneori o locuin  construit  pe un 
loc dat de zestre, în care se st , p strîndu-se “casa curat ” pentru oaspe i, 
sau întâlnim folosirea c soaiei pe o perioad  mai scurt  de timp pîn  la 
ridicarea casei propriu-zise de c tre o tân r  familie.24 Tot c soaia avea 
sensul de buc t rie de var , c mar  sau de ad post temporar la vie, p dure, 
etc. în special în Moldova, dar i în Oltenia.25

Termeni pentru înc peri 

Termenii pentru “camer ” variaz  în func ie de aria georafic . 
Astfel, termenul de “odaie” de origine turceasc  (tc.oda), îl întâlnim în 
Muntenia i Moldova central i de sud, precum i în sudul Dobrogei.26

Termenul de “cas ” îl întâlnim în Transilvania, unde no iunea este format
din doi sau mai mul i termeni: “casa cea mic ”, “cea mare”, “cea curat ” 
etc., în Maramure , o parte din vestul Cri anei, nordul Moldovei i în 
Dobrogea.27 Termenul de “sob ” (din magh. szoba), îl întâlnim destul de 
compact în Banat i Cri ana, în localit i din nordul i estul Transilvaniei 
dar i în Oltenia28. Pe o zon  restrâns  din nordul Transilvaniei întâlnim i 
cuvântul “chilie”. (din v.sl. kelija)29. Termenul literar de “camer ” sau 
                                                          
22 R spunsurile la chestionarul "Casa" al Muzeului Limbii Române din Cluj 
23 Ibidem.
24 To a, Ion, Casa – Semnifica ie i simbol în societatea tradi ional  româneasc , 

mss., p. 25. Mul umim i pe aceast  cale d-lui To a pentru materialul pus la 
dispozi ie. 

25 Ibidem, p. 39. 
26 Ionic , Ion, op.cit., p. 439. 
27 Stan, I., op.cit., p. 13. 
28 Ionic , Ion, op.cit., p. 439. Aceste sensuri se explic i prin aceea c  s-a locuit 

lungi perioade în case cu o singur  înc pere în care se g sea i vatra. 
29 Ibidem.
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“camar ”, “c mar ” se întâlne te în centrul Munteniei în apropierea 
Bucure tiului, dar i în puncte izolate din restul teritoriului, mai ales în 
zonele de influen  or eneasc .30

Termenii pot fi grupa i i pe categorii dup  func ia, m rimea i pozi ia 
înc perii. De cele mai multe ori, în r spunsurile date, termenii de baz  sunt 
înso i i de determinan i, pentru a nu da na tere la confuzii. Astfel, odaia 
curat  sau camera curat , casa g tit  sau casa frumoas , casa cea mare, mic
etc., casa dinainte, de la drum, din sus, corespund camerei de locuit i celei 
pentru oaspe i, ultima de obicei neavând instala ie de înc lzit. 

Pentru prima înc pere a casei, cea mai mare r spândire o are 
termenul de “tind ”, din lat. pop. “tenda”, lat. clas.”tendere”, urmat de 
“sal ”, sporadic “ogeac”, în sudul Olteniei, din turcescul “ocak” i apoi 
“focar” – dup  func ia înc perii, termen întâlnit în vestul Munteniei.31

Înc perea în care se p strau alimente este întâlnit  sub diferi i 
termeni indiferent c  este vorba de o înc pere lipit  de restul casei sau 
construit  separat. Cel mai frecvent termen este cel de “c mar ” din ngr. 
“kamara” în Transilvania, Banat, Maramure , Cri ana, Nordul Moldovei, 
apoi cel de “celar” din latinescul “celarium” i “chiler” din tc. “kiler” în 
localit i din Moldova i Muntenia. În zona de infuen  german  din Banat 
se întâlne te termenul de “ pais” din germ. “Speisekammer” i tot aici 
cuvântul “clet” din s.cr. “kijet”.32

Termenii de “pridvor” (v.sl. “pridvorü”), “târna ”, (magh. “tornac”), 
“prisp ”, (ukc. “przspa”), “cerdac” (tc. “cardak”), “pomnol” 
(v.sl.”podmol), ar putea indica momentul apari iei acestui element în 
construc ia casei, sau influen e ale popula iilor învecinate. 

Dintre numero ii termeni care denumesc: materiale de construc ie, 
opera iile în construc ia casei i me terii, majoritatea apar in fondului 
latin, fiind de larg  circula ie, cei mai mul i fiind p stra i i în majoritatea 
limbilor romanice.33 Ace tia sunt urma i de împrumuturi din slava veche, 
denumind p r i ale casei, opera ii i materiale de construc ie importante 
precum: zid, pod, grind , strea in , co , pod, pridvor, pivni , etc.34. 
Majoritatea împrumuturilor lexicale maghiare i germane, ca i elementele 
turce ti î i restrâng circula ia la sfera regional , în anumite zone existând 

                                                          
30 Ibidem.
31 Ibidem, p. 444. 
32 Ibidem. 
33 Ibidem, p. 486. 
34 Ibidem.
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mai multe denumiri pentru aceea i no iune, proces “caracteristic no iunilor 
de importan  secundar .”35

Desigur, nu se poate determina cu exactitate momentul istoric al 
p trunderii acestor termeni i nici ce a determinat preferin a pentru un 
anumit termen i eliminarea unor sinonime. Se poate urm ri îns  aspectul 
social, rolul jucat în alegerea unui anumit termen. “Casa”, cu sensul de 
familie, este folosit nu numai metaforic: de exemplu, “i s-a stins casa”, dar 
i în cazul estim rilor privind m rimea unui sat, sau num rul popula iei 

pentru stabilirea impozitelor. Importan a unui sat sau chiar ora  se 
determina dup  num rul de “case” sau alteori de “fumuri” sau “por i”.36

Fum ritul “corespunde de fapt unui impozit pe gospod rie”,37 în unele 
documente, de i în anumite perioade are i sensul de num r de co uri.(vezi 
capitolul Factori de schimbare) 

Un loc aparte îl ocup  termenul de “st tut” din graiul maramure an. 
Prin el se în elege poarta, curtea, casa, cl diri anexe i gr dina f r  alte 
terenuri avute în proprietate în hotarul satului, “st tutul” fiind considerat 
ca o a ezare autonom , un a ez mânt al unui grup uman înrudit38. Desigur, 
proprietatea asupra unui “st tut”, a unei gospod rii, a unei case sau a unui 
bordei vizeaz  aspectele sociale, statutul proprietarului de la “om cu stare” 
la “om lipit p mântului”. Termenul de “cas  cu chirie”, ap rut mai târziu, 
se refer  nu numai la o întreag  locuin , ci i la p r i ale acesteia în care 
locuie te o familie. 

Un loc aparte în terminologia locuin ei îl ocup  denumirile 
metaforice prezente la p r ile componente ale casei. Astfel, construc ia 
este a ezat  pe o "talp  puternic  din trunchiuri masive de stejari denumite 
<ur i> (gro i) peste care se suprapun <bl nile> (de citit animalele de rând) 
care alc tuiesc pere ii, încheiate la capete în <c ei> (cepurile); urmeaz  în 
partea superioar  o coroan  (cunun ) a fruntarelor, ale c ror capete ie ite 
în afar  se cheam  <cai>.Ace tia sunt dubla i adesea de al i <tr g tori> 
(tiran i de leg tur  sau grinzi de rând), care alc tuiesc în mod obi nuit 
întreaga structur  a tavanelor i suport  <c priorii>.(...) Coama arpantei 
pe care se a eaz  c priorii, ca i orice alt  grind  scurt i groas  aflat  în 
structura podului, se cheam  <m gar>. Culmea acoperi ului – creasta sau 
                                                          
35 Ibidem, p. 492. 
36 Stahl, H. Paul, Triburi i sate din sud-estul Europei, Bucure ti, 2000, p. 129. 
37 Ibidem, p. 126. 
38 Karnoouh, Claude, Case i gr dini – eseu asupra semnifica iei termenului 

<st tut> în graiul maramure an, în: Revista de Etnografie i Folclor, tom 25, 
nr. 1, 1980, p. 80. 
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cre tetul – este împodobit  cu <ciocârlani>, <coco i>,<cârstei>, sau alte 
capete de p s ri i animale, iar vârfurile acoperi ului sunt str juite de c tre 
< api>"39. Denumiri de p s ri i animale întâlnim nu numai în ansamblul 
de îmbin ri din construc ia locuin ei ci i la anexele gospod re ti, precum 
i la "modelele" de indril  cu denumiri precum "coada rândunicii", "solz 

de pe te", etc. Nomenclatura sistemului constructiv cuprinde i denumiri 
ale p r ilor corpului omenesc, "gur ", "talp ", "ochi", etc., locuin a fiind 
privit  ca un organism viu. 

Tot în cadrul denumirilor metaforice se înscriu i “casa copilului” – 
pentru placent , “casa mortului”- pentru camera de priveghi, “cas  de 
brad” sau “s la ” – pentru sicriu40, sintagme ale spa iului “locuit” înainte 
de na tere i dup  moarte, deoarece casa este locul recunoscut de suflet ca 
punct de pornire i punctul final al oric rei existen e. 

O aten ie deosebit  trebuie acordat  acelor termeni care au 
semnifica ii diferite în diferitele zone ale rii. Astfel, termenul de “tind ” 
din unele zone din Transilvania difer  de no iunea de “tind ” din Gorj sau 
Mehedin i, iar termenul de “c mar ” înseamn  în unele zone cum ar fi 
Ha eg i Oa  o construc ie aparte, sau în alte zone, o înc pere component
din cadrul casei. În mod similar, termenul de “celar” are sens de odaie de 
locuit în zone din Vîlcea i de magazie în alte zone din Oltenia41. 
Schimbarea destina iei înc perii prin m rirea locuin ei, nu duce i la 
schimbarea denumirii acesteia. 

Deosebirile între terminologia folosit  de arheologi i cea a 
etnografilor poate duce la alte confuzii. Folosirea cu sens diferit a cuvântului 
“chirpici” de c tre ace tia (vezi glosarul de termeni), ca i a no iunii de 
“cenu ar”, de exemplu., poate duce la confuzii din partea nespeciali tilor. 

Pentru o mai bun  colaborare, este necesar  stabilirea unui limbaj 
comun sau m car specificarea sensurilor folosite în lucr rile tip rite, – în 
care diferitele variante pot duce la interpret ri diferite – într-o not  sau un 
glosar de termeni. 

                                                          
39 P noiu, Andrei, Din arhitectura lemnului în România, Bucure ti, 1977, p. 29. 
40 Ghinoiu, Ion, Casa româneasc . Plecarea i sosirea sufletelor, în: Ethnos, 1, 

Bucure ti, 1992, p. 73. 
41 Vl du iu, Ion, Etnografia româneasc , p. 161. 
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Interioare în pictura româneasc

Cornel Cr ciun 

În configurarea variantei compozi iei de interior cu destina ie tipic 
uman , creatorul artistic are posibilitatea s  se substituie Demiurgului. El 
selecteaz , grupeaz i articuleaz  elementele decorului de habitat dup
propria lui voin . Ca un scenograf abil, pictorul d  na tere unei ambian e 
pe care sim ul regizoral o populeaz  – dup  caz – doar cu obiecte 
neînsufle ite (naturi statice), cu întov r iri între fiin e i lucruri (motivul 
interiorului de locuin ) sau cu personaje în poz  atitudinal . 

Motivul interiorului este relativ pu in frecventat de pictorii români, 
el presupunând o anumit  structur  mental i realizarea unei st ri de spirit 
propice comunic rii între artist i subiectul s u. Descrierea mediului de 
locuire, cea a propriului atelier v zut ca un spa iu aparte în care se produc 
transpozi iile actului creator, are tangen e v dite cu mi carea romantic  de 
secol XIX. 

Populat sau nu de fiin a uman , spa iul de locuire este aureolat de 
interdic ia intruziunii în existen a Celuilalt. Pe de alt  parte, existen a unui 
asemenea mediu cuprinde i o doz  inevitabil  de curiozitate – specific 
uman  – pentru ceea ce este ascuns dincolo de aparen e. Pentru cel care- i 
tr ie te existen a în respectivul mediu, interiorul c minului posed
valen ele tipice ale unei matrici originare. Modul de aranjare a obiectelor, 
mobilierul, elementele de recuzit  (vestimenta ia, prezen a ori absen a 
florilor sau fructelor, c r ile), totul creeaz  un modus vivendi pe care, în 
calitate de observatori, îl parcurgem f r  a avea preten ia deplinei 
în elegeri. 

Personalitatea celor ce frecventeaz  un mediu atent configurat poate 
fi corect surprins  în dimensiunile ei autentice într-o compozi ie de 
interior. Aceast  sensibilitate structural  au posedat-o pu ini pictori 
români, cei mai mul i ambi ionând s  produc  propriul lor "interior" ca 
echivalent ludic al competi iei sportive. 

Interesul nostru se va concentra, în paginile ce urmeaz , asupra 
veritabililor "ambasadori" ai acestei modalit i specifice de reproducere a 
existen ei umane. Nu to i pot fi inclu i în categoria aparte a intimi tilor, dar 
exerci iul lor interpretativ a fost unul exemplar din perspectiva demersului 
cu referin  la motivul deja enun at. 
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Privind lucrurile dintr-un unghi strict metodologic, configurarea 
interiorului poate fi urm rit  pe cele dou  dimensiuni principale de vie uire 
uman : cu referin  la mediul rural, respectiv la cel urban. Nu putem vorbi 
despre o prevalen  a satului în pictura româneasc  de secol XIX, fiindc
Theodor AMAN – primul dintr-o serie cronologic  de profil – î i 
reprezint , predilect, locuin a sa bucure tean i propriul atelier artistic1. 
Configurarea atelierului poate s  însemne, în atari condi ii, o subdiviziune 
aparte aflat  în direct  leg tur  cu spa iul urban sau semiurban de referin . 

Interioarele lui Nicolae GRIGORESCU sunt populate mereu cu 
fiin e umane feminine aflate în atitudini extrem de active. Excep ii de la 
respectiva regul  de lucru fac doar dou  compozi ii: "Vatra de la 
Ruc r"2, în care mama î i al pteaz  copilul, respectiv o lucrare în care o 
fat  pozeaz  lene ,al turi de zestrea ce-o antureaz 3. 

Referitor la acest gen de puneri în pagin , eminentul critic de art
Dan H ulic  formuleaz  câteva observa ii la care subscriem f r  rezerve: 
"În interioarele lui palpit  luciri furi ate dintr-un v zduh de peisaj. Col  de 
atelier, o mic  pânz  admirabil , aduce o atmosfer  intim  de interior: dar 
culoarea de acolo nu e a lucrurilor închise între ziduri. Violetul unei haine, 
pe umerii unei femei, evoc  despletirea în soare a izvoarelor. Impresii 
l turalnice? Marele realism e cel în care sensul imediat al obiectelor 
iradiaz  într-un nimb neprev zut de implicatii. Acelea pe care le treze te 
pictura lui Grigorescu vin îndeob te din sfera unui sentiment radios i suav 
al peisajului"4. 

Nevoia de evadare în mediul natural este sus inut , în cazul 
personajelor aflate în atitudini lucrative, prin prezen a ferestrelor ce dau 
lumin  ori a u ii deschise spre exterior – vezi compozi ia "Breton
lucrând"5. A a cum aprecia i criticul de art  citat, Grigorescu nu are 

                                                          
1 Vasile FLOREA, Th. Aman, Meridiane, Bucure ti, 1972, p. 15, men ioneaz

exemplele pictorilor Horace Vernet (1789-1863), Theodor Couture (1815-1879) 
i Gustave Courbet (1819- 1877) care-l influen eaz  în primele sale lucr ri: 

"Primul atelier al artistului în anii de studii" (1852), "Al doilea atelier al artistului 
în anii de studii" (1856). 

2 xxx, Grigorescu, argument, cronologie i antologie de George Sorin 
MOVILEANU, Meridiane, Bucure ti, 1978, il.5. 

3 Ibidem, lucrarea intitulat "Fat  cu zestrea ei", il. 74. 
4 Dan H ULIC , Un secol de art  româneasc , în "Contemporanul", 24 

noiembrie 1961, apud Grigorescu, Meridiane, 1978, p. 32.  
5 xxx, Grigorescu, Meridiane, 1978, il. 50. 
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r bdare s - i claustreze personajele în interiorul casei, ci viseaz  mereu la 
natur , la peisaj. 

Contribu ia lui tefan DIMITRESCU la formularea unui posibil 
specific na ional interpretativ nu se rezum , din fericire, la compozi iile cu 
personaje ce degaj  un aer de evident interes etnografic pentru subiectul 
interogat. Artistul p trunde în intimitatea spa iului de locuire rural  pe 
care-l surprinde în datele lui esen iale: fie populat de acelea i personaje 
feminine, fie – mai ales – epurat de prezen a uman , prin aceasta 
semnificând un mesaj de permanen  datorat simplei etal ri obiectuale. 
Viziunea lui interpretativ  este puternic influen at  de 
schematismul,punerii în pagin  ce apar ine genului naturii statice6. 

Lucrarea sa intitulat "Interior r nesc" opteaz  pentru o formul
prezenta ional  configurat  pe trei nivele de lectur . În registrul inferior, 
accentuarea diagonalelor scândurilor podelei constituie un puternic spa iu 
de sprijin vizual triunghiular. Banca i patul înalt, acoperit cu o velin
decorat  în motive caroiate, întrerup por iunea descriptiv  a podelei i 
comprim  – prin efectele de respingere – aten ia spre u . Covorul atârnat 
pe perete impune un joc cromatic contrastant, alc tuit pe dungi verticale, 
ce r spunde dispunerii scândurilor în structura podelei. Registrul superior 
este dedicat etal rii vaselor, atât de tipice într-o locuin r neasc 7. 

Din acela i ciclu al "interioarelor" face parte i compozi ia 
"Fereastra". Profund decorativ , imaginea reprezint  un fragment de 
perete i o fereastr , din pervazul c reia se înal  arabescurile vegetale ale 
unie flori a ezate într-un vas sm l uit de ceramic . În preajma lacestor 
elemente de rapel vizual, pe acela i perete, se z resc trei icoane r ne ti 
ale c ror personaje sunt pictate cu o seduc toare naivitate i sinceritate8. 

Puterea de proiec ie scenografic  atinge cotele superioarei simplit i 
semnificante în tabloul "Odaia fl c ului". Repertoriul obiectual este 
redus la strictul necesar, acesta fiind înc rcat de personalitatea posesorului 
spa iului de locuire descris. Patul, masa i lavi a, ca elemente ce 
concretizeaz  registrul inferior, reproduc minimala imagine despre confort 
a tipului burlac. Sensibilitatea aparte a personajului absent se degaj  din 
prezen a canei cu flori de pe masa imaculat , o veritabil  mostr  de natur
static  inclus  în teritoriul compozi ional adiacent. Cur enia absolut  a 

                                                          
6 Cornel CR CIUN, Structuri ale imaginii în pictura româneasc  interbelic , 

Presa Universitar  Clujean , Cluj-Napoca, 1998, p. 195. 
7 Ibidem, p.197. 
8 Claudiu PARADAIS, tefan Dimitrescu, Meridiane, Bucure ti, 1978, p. 27. 
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camerei ne transmite un mesaj de calm i de cald  afec iune, la care autorul 
lucr rii subscrie cu total  devo iune9. 

Mediul urban de relevan  compozi ional  în economia interioarelor 
î i face intrarea în pictura româneasc  prin intermediul crea iei lui Theodor 
AMAN. Imaginea atelierului acestuia este emblematic  pentru toate 
reprezent rile de interior. Pe acest fundal se figureaz  artistul într-un 
celebru autoportret, apare în postura de custode al inventarului artistic 
produs, se eviden iaz  al turi de model sau de cei care-i viziteaz  locuin a. 
În acela i decor au loc baluri costumate sau serate de sezon10. Mândria 
omnipoten ei creatorului veritabil, cel ce a însufle it materia înnobilând-o, 
reiese din majoritatea operelor sale de profil. Tabloul semnific  pentru 
Aman însemnul de breasl  al celui ce s-a dorit – i a fost efectiv – egalul 
protipendadei bucure tene spre finele secolului XIX. 

Acela i simbol al perenit ii actului creator poate fi detectat i în 
compozi ii pictorului Gheorghe PETRA CU11. Cel mai adesea nepopulate, 
interioarele sale ne sugereaz  prezen a uman  datorit  senza iei de vechi pe 
care ne-o dau lucrurile care, în urma unei folosin e îndelungate, au 
dobândit acea patin  ce ni le face familiare, apropiate suflete te, 
indispensabile în plan afectiv. 

Boiere ti sau burgheze ca gust (locuin a i atelierul din Târgovi te 
reproduc mediul semiurban al târgului provincial), aceste interioare închid 
un spa iu dominat de atmosfera unui confort autentic în care mobile vetuste 
– sofale, fotolii, divane, cadre pe pere i, covoare i perne – îmbie parc  la 
inactivitate, la toropeal i îmb trînire prematur 12. Senza ia de tihn , de 
lini te perfect , este cople itoare i posed  o poezie care se 
contrabalanseaz  în crea ia unui alt mare pictor interbelic. 

Prin excelen , Theodor PALLADY este analistul mediului urban 
figurat ca fundal pentru numeroasele sale scene de interior cu personaje 
feminine13. Poezia interiorului familiar, ocrotitor i ocrotit, unde zgomotele 
sunt temperate de u i i ferestre închise, de draperii l sate, se conformeaz
structurii sale suflete ti. Claustrarea într-un spa iu concret, care-i 
                                                          
9 Cornel CR CIUN, op.cit., p. 197. 
10 În reprezentarea universului saloanelor mondene, Aman a fost influen at de 

francezul Theodor Couture, de maghiarul Mihály Munkácsy (1844-1900) i de 
spaniolul Mariano Fortuny, cf. Vasile FLOREA, op.cit., p. 34. 

11 Vezi pentru imaginea de interior în crea ia lui Gheorghe Petra cu nota iile din 
Cornel CR CIUN, op.cit., pp. 192-195. 

12 Vasile FLOREA, Gheorghe Petra cu, Meridiane, Bucure ti, 1989, p. 69. 
13 Raoul ORBAN, Theodor Pallady, Meridiane, Bucure ti, 1975, pp. 26-27. 
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furnizeaz  elementele vizuale ce fac posibil  idealizarea, îi îng duie s
compenseze toate valorile imperfecte ale existen ei. Asist m, în cazui s u 
particular, la o serializare a prezenta iei: acela i fundal, aceea i femeie în 
diferite profil ri armonice, acelea i savante grup ri de naturi statice ce 
înnobileaz  spa iul de locuire. Nudurile ce-i populeaz  adesea interioarele 
îl transform , metaforic vorbind, într-un autentic Casanova ce iube te – 
repetitiv i platonic – una i aceea i femeie ce întruchipeaz  idealul s u de 
perfec iune, un model cu vagi reminiscen e egiptene ce se proiecteaz  pe 
un fundal muzical surdinizat, de relevan  simbolist . 

În cuprinsul vastului inventar de motive i de teme abordate de c tre 
Jean Al.STERIADI, unul dintre cei mai prolifici i p trunz tori anali ti 
plasatici din prima jum tate a secolului XX, se include i interiorul. O 
compozi ie deosebit  ne introduce în spa iul de intimitate al toaletei 
zilnice. Artistul nu ezit  s  articuleze pozitiv elementele decorative ce par 
str ine de repertoriul tematic frecvent în marea art : un lavaboar de lemn, 
un lighean i o can  sm l uit , respectiv o g leat  cu ap . Într-un cuier 
atârn  un prosop, iar lâng  canatul unei ferestre se profileaz  un halat de 
baie intens colorat. Dispunerea obiectelor din cadrul inferior i median al 
imaginii ne trimite cu gândul la o natur  static  savant orchestrat
compozi ional i sus inut  printr-o past  suculent , a ternut  în tu e 
rapide14. 

Atelierul artistului ca mediu privat de activitate în complexul de 
locuire uman , obligatoriu etalat ca însemn de noble e al meseriei 
practicate fervent, î i mai afl  un partizan notabil în persoana pictorului 
Camil RESSU. F r  a atinge performan ele antecesorilor s i (Aman i 
Petra cu15), creatorul men ionat opereaz  pe dou  variante de paginare: fie 
reprezint  modelul pe fundalul atelierului16, fie ac ioneaz  într-o manier

                                                          
14 Cornel CR CIUN, op.cit., pp. 198-199. 
15 Vasile FLOREA, Gheorghe Petra cu, 1989, lucr rile: În atelier (1912), il. 21; 

Modelul (1912), il. 27; Interior cu femeie în alb (1931), il. 75; Interior cu 
femeie în roz (1927), il. 90; Femeie în halat albastru pe sofa (1935), il. 91; 
Interior cu fotoliu alb (1935), il. 117; Interior cu fotoliu albastru (1936), il. 
118; Interior cu dou  fotolii (1930), il. 119; Interior cu fotoliu ro u (1935), il. 
120; Femeie în interior (il. 121; În atelier (Interior 1932), il. 131; 
L'Illustration de Noël (1933), il. 135; Interior de atelier (1938), il. 143; 
Interior cu divan albastru (1942), il. 145. 

16 Theodor ENESCU, C.Ressu, Meridiane, Bucure ti, 1984, lucr rile: Model 
dezbr cându-se în atelier (1941), il.209; Model drapat în atelier (1930), 
il.247. 
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parodic  – în cazul lucr rilor "Comisia de îndrumare" (1950)17 i 
Atelierul Zapan" (1950-1951)18. 

Marea sa crea ie în domeniul supus aten iei se refer  la mediul 
intelectual bucure tean din preajma primului r zboi mondial. Celebra sa 
compozi ie "Academia Terasa" (1912)19 i studiile preg titoare ale 
acesteia20 surprind interiorul unei mari cafenele a timpului – Terasa 
Otetele anu – frecventat  de plasticieni precum Iosif Iser, Alexandru 
Satmari i Jean Al.Steriadi, de litera ii Tudor Arghezi, Corneliu Moldovan 
i Ion Minulescu, respectiv de compozitorul Alfons Castaldi. 

Referin ele la mediul rural ce acoper  propunerea domeniului de 
investiga ie î i g sesc în persoana lui Camil RESSU un excelent interpret. 
Într-o prim  ipostaziere, trimiterile se fac expres la spa iul religios. Pe 
parcursul etapei de crea ie de la Vlaici, artistul realizeaz  o compozi ie – 
intitulat "În rug ciune" (1911)21 – ce încearc  s  surprind  specificul 
popular local. Calit ile sale indiscutabile de desenator îl feresc de 
pericolul unei simple configur ri cu iz etnografic. Portretul de grup ce 
rezult  din observa ia atent  a modelelor este dominat de figurarea celor 
trei fete din primul plan ce sunt dispuse pe o diagonal  puternic marcat . 
Aparenta stîng cie a personajelor se încadreaz  perfect în cadrul 
transcendent, eviden iat prin clarobscurul odihnitor al lumân rilor, ce 
permite comuniunea sufleteasc  cu Divinitatea. Aceast  compozi ie de 
interior poate fi contrapus , în pandant, celebrei lucr ri "O înmormîntare 
la ar " (1911), realizat  tot în timpul etapei de la Vlaici. 

A doua formulare cu relevan  rural  are în vedere focalizarea 
imaginii pe structura interiorului de locuin 22. La fel ca într-o crea ie de o 
structur  similar  din opera unui alt mare pictor al lumii rurale23, femeia 
este îngenunchiat  în fa a focului ce arde în c min preg tind mîncarea. În 
respectiva compozi ie a luiRessusurprinde etalarea de vase i obiecte 
plasate pe poli a c minului care reprezint  o veritabil  natur  static
                                                          
17 Ibidem, il. 232. 
18 Ibidem, il. 233. 
19 Ibidem, il. 140, analiza în paginile 53-55. 
20 Ibidem, il. 138: Interior cu personaje la "Terasa Otetele anu" (1911) i il. 

139: Studiu pentru "Academia Terasa" (1912). 
21 Ibidem, il. 122. 
22 Ibidem, Interior r nesc (1921-1923), il. 186. 
23 Ioana VLASIU, Ghia , Meridiane, Bucure ti, 1985, compozi ia "La vatr ",

il.9, în care femeia domin , prin corpul ei prezentat în primplan, întreaga 
realizare figurativ . 
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independent . În extremitatea din dreapta a lucr rii este plasat  o lavi
situat  sub un geam. Aceasta ne conduce privirile spre o u  deschis  ce 
comunic  cu exteriorul printr-un coridor de acces. În ciuda prezen ei 
umane pe care am semnalat-o, ce este exilat  în col ul din stânga jos, 
aten ia este axat  asupra spa iului propriu-zis de locuire. P strând 
propor iile, putem vorbi despre un "portret al interiorului" surprins în 
datele lui esen iale de c tre sensibilitatea artistic  creatoare. Lucrarea 
analizat  reprezint  un unicat în complexa oper  pictural  a lui Camil 
Ressu, motiv pentru care ne-am permis s  insist m asupra ei. 

Într-un anumit fel, produc ia de profil a lui Camil Ressu ne permite 
s  concluzion m considera iile privind motivul interiorului în pictura 
româneasc . F r  a produce exemple geniale24, cu excep ia "Academiei 
Terasa", pictorul men ionat evolueaz  în toate cele trei ipostaze de 
exprimare ale motivului: rural , urban i de atelier. Datele sale personale 
de artist, în care prevaleaz  aspectul grafic, se conjug  pozitiv cu emo ia 
resim it  în fa a modelului. Capacitatea sa superioar  de compunere reiese 
din selectarea elementelor semnificative pentru conturarea mediului 
ambiental i din dispunerea riguroas  a personajelor – excelent  în aceea i 
"Academia Terasa". Calitatea probatorie a formulei prezenta ionale î i 
g se te for a de comunicare în talentul s u portretistic. Acest fapt este 
evident atât în cazul propunerii de grup în interior (vezi "Academia 
Terasa", "În rug ciune"), cât i în cea individual  (cazul nudurilor pe 
fundalul atelierului personal). Prin excelen  pictor al umanului, Camil 
Ressu nu poate concepe interiorul f r  prezen a uman . Din aceast
perspectiv , el se situeaz  pe aceea i lungime de und  cu Theodor Pallady, 
chiar dac  sentimentul dominant difer  calitativ. 

Intérieurs dans la peinture roumaine 
(Résumé) 

Le motif de l'intérieur est relatif peu fréquenté par les peintres roumains, 
parce qu'il suppose une certaine structure mentale et la réalisation d'une état d'esprit 
favorable au communication entre l'artist et son sujet. La description du milieu 
habité, du propre atelier comme espace original dans lequel se produit les 
transpositions d'acte créateur a des rapports indiscutables aves le romantisme du 

                                                          
24 Includem aici "interioarele" lui Gheorghe Petra cu i Theodor Pallady, tefan 

Dimitrescu i Theodor Aman, precum i compozi iile: "Buc t rie 
c lug reasc " de tefan Luchian, respectiv "Vatra" de Nicolae Tonitza. 
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XIX-e siècle.Peuplée ou non par l'ê tre humaine, l'habitation est auréolée par 
l'interdiction de pénétrer dans l'xistence de l'Autre.,mais contient une forte dose de 
curiosité pour qui se cache au-delà des apparences.

Pour celui qui vit dans le milieu respectif, l'ntérieur du foyer posséde les 
qualités d'une matrice originaire. La manière de mise en ordre les objets, le meuble 
et les elements accesoires (le vêtement, la présence ou l'absence des fleurs et des 
fruits, les livres) crée un modus vivendi lesquel, comme observateurs, nous 
regardons sans avoir la prétention d'une compréhension complete. La personalité 
des quels qui demeurent dans l'espace évoqué peut être surpris attentivement aux 
dimensions authentiques dans une composition d'intérieur. 

Par perspective méthodologique, le motif de l'intérieur peut être suivi sur les 
deux dimensions fondamentales de l'habitation humaine: le milieu rural et le nilieu 
urbain. La représentation de l'atelier signifie une sousdivision à part, située en 
directe conection avec l'espace urbain ou demi-urbain. 

Les intérieurs de Nicolae Grigorescu sont toujours peuplés par des êtres 
feminines dans l'attitudes très actives. 

La contribution de tefan Dimitrescu au sujet du spécifique national ne se 
limite pas, heureusement, aux compositions aves des personnages qui dégagent un 
intérêt surtout etnographique. L'artiste perce dans l'intimité d'espace rural qui est 
surpris dans ses données particuliers, soit peuplée par les mêmes personnages 
feminines, soit – notamment – épurée de la présence humaine, en signifiant un 
message de permanence par l 'étalage des objets. La vision interprétative est fort 
influencée par le schématisme de mise en page qui appartient au genre de la nature 
morte. 

Le milieu urbain de relevence compositionelle dans le domaine des 
intérieurs apparaît dans la peinture roumaine par l'entremise du peintre Theodor 
Aman. L'image de son atelier est emblématique pour toutes les représentationde 
l'intérieur. Dans le même décor ont lieu les bals costumés ou les soirées dansantes. 

Le plus souvent sans personnages, les intérieurs du peintre Gheorghe 
Petra cu suggérent-nous la presence humaine grâce à la sensation de vétusté qui 
nous donnent les biens qui, conséquence d'utilisation de longue durée, ont acquis 
cette patine que nous faisons-les familiers, spirituellement rapprochés, 
indispensables dans le plan affectif. 

Par excellence, Theodor Pallady est l'analyste du milieu urbain figuré 
comme arrière-plan pour ses nombreuses scènes d'intérieur avec femmes. La poésie 
d'espace intime, protecteur et protégé, ou les bruits sont tempérés par les ports et 
les fenêtres fermées, par les rideaux tombés, se conforme avec sa structure morale. 

Le peintre Camil Ressu actionne sur deux plans: soit représente le model sur 
le fond de l'atelier, soit édifie dans une manière parodique – les compositions: “Le 
comité du conseil” (1950) et “L'atelier Zapan” (1950-1951). La chef-d'oeuvre du 
domaine dans son cas présente le milieu intellectuel bucarestois aux environs du 
premier guerre mondial et s'appelle:”L'Académie Terrasse” (1912). 
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Costin Miron – Re edin e nobiliare în Muntenia sec. al XII-lea 

Sec iunea Antropologie Cultural
dr. Ioan Ghinoiu – Geomorfismul i antropomorfismul ad postului 
arh. Ioan Bucur – Locuin a tradi ional  – func iune i decora ie 
dr. Augustin Goia – Cultura spa iului locuit în zona fostelor "mut turi" din ara 

Mo ilor 
dr. Corneliu Bucur – Bivalen a i polifunc ionalitatea locuin ei r ne ti în România 
arh. Ioan Virgil Ispas – Ordonarea spa ial  a locuin ei tradi ionale române ti, 

sinergie spa ial i folosirea luminii 
Laura Rodean – Textile de interior ceremoniale din Racovi a i Avrig 
Sultana Avram – M rturii ale c l torilor str ini privind unele tipuri de locuin e din 

rile Române 
Anca Fle eru – Factori de schimbare în arhitectura caselor tradi ionale române ti 

din satele din împrejurimile Sibiului 
dr. Cornel Cr ciun – Interioare în pictura româneasc
Lidia Gangolea – "Nou  me teri mari" 
Carmina Maior – Locuin a în oglinda basmului popular românesc 
Lauren iu Puicin – Ritualuri legate de pragul casei în Oltenia 
Iulia Mesea – Univers citadin 


