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Geoparcul Dinozaurilor Ţara Haţegului, dincolo de rolul său în conservarea 
patrimoniului natural şi cultural, constituie un mijloc de a pătrunde în tărâmul fabulos al legăturilor 
nevăzute şi pline de simboluri dintre spatiul fizic şi cel spiritual, pe care comunitatea l-a construit 
generaţie de generaţie.  Această carte este parte dintr-o întreprindere mai largă, menită să ducă 
la înţelegerea spiritului locului şi să stimuleze iniţiative şi resurse în păstrarea identităţii Ţării 
Haţegului.



cuvânt înainte

Această carte doreşte să-ţi aducă folos. O dată, ca să afli din ea lucruri pe 
care nu le ştiu decât cărturarii, apoi lucruri pe care poate tu nu le ştii, dar le mai ştiu 
sigur ai tăi şi lucruri pe care le-ai ştiut cândva, dar le-ai uitat. A doua oară, ca să înveţi 
împreună cu profesorul şi colegii tăi cum să dai şi altora din bogăţia ta spirituală şi cum 
să iei la rândul tău de la alţii. 

Lecţiile sunt gândite ca o şezătoare: şi muncă, şi distracţie. Toată lumea 
munceşte, toţi îţi torc firele propriei cunoaşteri şi împreună ţes o pânză, imaginea unui 
univers tradiţional încă nespus de frumos. Firele de urzeală sunt informaţii generale 
despre satul românesc; băteala colorată, credinţe, datini şi obiceiuri din lumea ta şi a 
părinţilor tăi: zona etnografică Ţara Haţegului. 

Lecţiile nu-şi au rost dacă nu le construieşti şi tu din frânturi de viaţă şi 
amintiri, adunând împreună cu colegii tăi informaţii diverse, desene şi însemnări, mostre 
de ţesături, fotografii vechi şi câte şi mai câte. Noi îţi  propunem să le aduni într-un 
portofoliu. Acesta este un termen modern. Să-i zicem, mai bine, desagă. O desagă 
plină de amintiri valoroase despre lumea ta, pe care să o porţi pe umăr înspre viitor.

           
          Autorii
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lecţia 1

NaTUră Şi cUlTUră

care este raportul dintre natură, cultură şi civilizaţie ?

Omul face parte din natură. De-a lungul evoluţiei sale, omul şi-a adaptat mintea 
şi trupul la natura în mijlocul căreia trăia. În acelaşi timp, a încercat să modifice natura, 
pentru a se simţi mai în largul său în ea. În acest proces omul însuşi se preschimbă, 
prin raportare la natură. Răspunsurile pe care le-au dat, soluţiile pe care le-au găsit de-
a lungul vremii, oamenii şi le-au transmis din generaţie în generaţie. Ele fac parte din 
cultură.

DEFINITIE Cultura reprezintă moştenirea noastră socială, cuprinzând 
cunoştinţele despre lume, un set de reguli ce reglementează raporturile dintre oameni 
şi cele dintre oameni şi mediu, dar şi  produsele sensibilităţii noastre: artă, literatură, 
meşteşuguri.

Cultura este strâns legată de viaţa socială. Ea reglează totul în viaţa noastră. 
De la naştere la moarte, suntem supuşi unei presiuni constante pentru a urma modelele 
de comportament ale grupului din care facem parte. În acelaşi timp, cel ce nu le respectă 
este privit cu neîncredere şi adesea respins de ceilalţi. 

Cultura se compune din două tipuri de cunoştinţe, produse şi 
comportamente: 

1. Cele legate de necesităţile fundamentale ale vieţii: hrană, adăpost, limbă 
şi comunicare, sănătate. Ele alcătuiesc cultura fundamentală. Cultura fundamentală 
este comună tuturor oamenilor, indiferent de rasă, regiune sau timp. Ea este absolut 
necesară pentru adaptarea omului la natură şi se schimbă foarte greu în timp.

2. Cele ce se nasc ca urmare a dezvoltării sensibilităţii şi gustului pentru 
frumos: arte plastice, literatură, meşteşuguri. Ele alcătuiesc cultura de suprafaţă. 
Cultura de suprafaţă diferă sensibil de la un grup uman la altul şi de-a lungul timpului. 

Societatea face presiuni asupra membrilor ei ca să înveţe cultura fundamentală. 
Cultura de suprafaţă este opţională, dar ea  îmbogăţeşte şi înfrumuseţează viaţa. 

DEFINITIE Civilizaţia reprezintă cunoştinţele dobândite şi instrumentele 
folosite în scopul transformării naturii în folosul omului. 

Exemplu: Fabricile produc diverse bunuri ce uşurează munca omului, drumurile 
şi mijloacele de locomoţie facilitează călătoriile şi transporturile, telefonul sporeşte uşurinţa 
comunicării etc. Toate acestea sunt elemente de civilizaţie.

Cultura şi civilizaţia sunt complementare: se sprijină reciproc. Sunt şi situaţii 
când intră în conflict. Progresul civilizaţiei a dus la modelarea naturii pentru a răspunde 
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necesităţilor oamenilor, dar oamenii nu se mai adaptează mediului. Astfel, cerinţele 
culturii fundamentale nu mai sunt aplicate. Mai multă civilizaţie înseamnă, uneori,  mai 
puţină cultură.

ce înseamnă identitate colectivă?

Grupurile umane produc şi consumă cultură, definindu-se şi creându-şi o 
identitate şi prin aceasta.

DEFINITIE Identitatea colectivă este conştiinţa de sine a unui grup, 
incluzând trăsăturile de rasă, etnie, limbă, vârstă, sex, ocupaţie, religie, cultură. 

Este răspunsul complex pe care un grup şi-l dă la întrebarea „Cine suntem 
noi şi care este rostul nostru în lume?”. Fiecare membru al grupului este conştient că 
aparţine unui grup şi că se diferenţiază de cei ce aparţin unor grupuri diferite. 

Un grup uman poate avea dimensiuni variabile: de la membrii unei familii sau 
ai unui neam până la un popor sau un grup de popoare înrudite.

Un om poate aparţine mai multor grupuri diferite simultan: grup de rudenie, 
grup de vârstă, grup social, grup profesional, grup etnic sau grup religios. Familia este 
un grup,  neamul un alt grup, consătenii alcătuiesc un al treilea, colegii de la locul de 
muncă formează şi ei un grup etc. Toate aceste grupuri se intersectează sau nu, şi 
totuşi există un grup mai larg, care le include pe toate. 

Ca să înţelegi mai bine, imaginează-ţi o sferă mare incluzând alte sfere 
concentrice, mai mici: sfera umanitate include sfera naţiune română, care include 
etnie română şi alte sfere mai mici, pentru celelalte etnii, apoi tot felul de sfere care se 
intersectează haotic, cuprinzând oraşele şi comunele, neamurile, familiile, indivizii etc.

Exerciţiu: Tu din câte grupuri faci parte, ca individ? Se diferenţiază aceste grupuri 
de altele asemănătoare? Prin ce?

Doi factori importanţi în diferenţierea grupurilor sunt cultura şi etnia. Aici 
trebuie să facem câteva observaţii importante:

 O minoritate etnică va avea tendinţa de a-şi închide cultura la influenţa 
culturii majoritare, păstrând astfel mai multă vreme trăsături arhaice. 

Exemplu: În Republica Moldova se vorbeşte tot limba română, dar este vorba despre 
un stadiu mai vechi al limbii, care a păstrat numeroase arhaisme.

 Totuşi, e bine de ştiut faptul că două etnii care trăiesc împreună se 
influenţează reciproc. Membrii etniilor care convieţuiesc vorbesc două limbi diferite, 
dar împrumută elemente dintr-o limbă în alta. Mai mult, copiază unii de la alţii şi alte 
elemente culturale: haine, feluri de mâncare, tradiţii şi obiceiuri etc. Indivizii aparţinând 
unei culturi majoritare împrumută şi ei de la vecinii şi prietenii lor de alte etnii.
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Exemplu: Ascultă cum vorbeşte un rrom: întâi în limba maternă, dar în care amestecă 
multe cuvinte româneşti; apoi trece pe româneşte, apoi iar în limba lui şi tot aşa. La Sîntămăria 
Orlea, copiii rromi şi cei români se influenţează reciproc în ceea ce priveşte ţinuta. 

Exerciţiul nr.1: Gândeşte-te la satul tău şi enumeră etniile care trăiesc sau au trăit 
în el de-a lungul timpului. Poţi să numeşti câteva elemente împumutate de fiecare dintre etniile 
conlocuitoare de la români şi invers, de români de la celelalte etnii?

Exerciţiul nr.2: Descrie ce jocuri joacă în curtea şcolii copiii de diferite etnii. Sunt 
aceleaşi sau sunt diferite? Poţi consemna câteva sau pe cele mai interesante într-o fişă de 
observaţie.

X Caută cu ajutorul celor mari şi identifică într-un sat unul sau mai multe elemente 
de    cultură care s-au pierdut în celelalte sate din comună sau care există 
doar acolo. 

X Află de la bătrâni dacă mai demult oamenii credeau în strigoi, şoimane (ăle-
sfinte-doamne), Sânziene, Caii-lui-Sântoader etc. şi dacă mai cred şi azi. Fă 
câte o fişă de informaţie pentru fiecare din credinţele găsite.

~
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lecţia 2

ideNTiTaTe cUlTUrală

Fiecare grup uman îşi dă propriile răspunsuri la problemele legate de natură, 
de istorie şi de alte grupuri umane. În timp, o comunitate îşi dezvoltă o cultură proprie. 
Dacă intră mai puţin în contact cu alte grupuri, această cultură va evolua mai lent. În 
general, cu cât este mai izolat un grup, cu atât va avea o cultură mai puţin supusă 
înnoirilor, va păstra mai multe elemente vechi. Cultura, cu elementele ei specifice, cu 
originalitatea ei, este un factor esenţial al identităţii colective.

Exemplu: În comuna Sîntămăria Orlea, satele Bucium şi Balomir au păstrat mai 
multe elemente vechi din cultura lor bogată, deoarece sunt mai retrase. 

Exerciţiu: Numeşte două elemente de cultură dintr-un astfel de sat retras care s-au 
pierdut în celelalte sate din comună sau care există doar acolo.

Nu este obligatoriu ca toţi membrii unei comunităţi să-şi cunoască în mod 
egal cultura. Unii ştiu mai multe, alţii mai puţin. Femeile ştiu mai multe despre sărbători 
şi obiceiuri, bărbaţii despre ocupaţii şi meşteşuguri.

Unele elemente ale culturii aparţin realităţii (cunoştinţele legate de vreme, de 
plante şi animale), altele ţin de un imaginar colectiv, incluzând credinţele oamenilor din 
acel grup despre lumea înconjurătoare şi despre lumea supranaturală.

Exerciţiu: Descrie o credinţă veche a oamenilor din satul tău pe baza unei fişe de 
informaţie. Poate fi despre o fiinţă supranaturală sau despre elemente din lumea înconjurătoare. 
Dacă această credinţă s-a pierdut, găseşte câteva argumente pentru dispariţia ei. Dacă s-a 
păstrat, ce crezi că a condus la acest lucru ?

Cultura se transmite din generaţie în generaţie, prin educaţia în familie şi în 
şcoală, prin relaţiile cu cei din acelaşi grup. Cultura se schimbă în permanenţă, de la 
o epocă la alta, dar la baza ei stau sisteme de valori adânc înrădăcinate în istoria unei 
colectivităţi, care sunt, de obicei, foarte greu de schimbat.

Modurile în care se transmit elementele de cultură sunt multiple: 

4 transmitere orală 

Exemple : Bunica le povesteşte nepoţilor întâmplări din tinereţea ei sau le cântă 
melodii vechi, învăţate de la părinţii ei. Mama îşi învaţă copiii cum să se poarte în relaţiile cu 
ceilalţi. 

4 transmitere prin imagine

Exemple : Aflăm o mulţime de lucruri din filmele documentare de la Discover. Ne 
informăm de la ştiri.

4 transmitere prin fapte şi gesturi
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Exemplu :  Îl vedem pe bunicul cum coseşte, cum taie lemne sau ciopleşte un fluier 
şi încercăm să facem şi noi.

4 transmitere prin scris

Exemplu : Publicaţiile de orice tip (cărţi, reviste, ziare) presupun obţinerea de 
informaţii indirect, prin litera scrisă şi imaginea tipărită.

Fiecare grup îşi selectează un mod principal de transmitere, fără să le ignore 
pe celelalte. Acest fapt a dus la o altă împărţire a culturii în: 

 cultură orală, în care cunoştinţele sunt transmise preponderent prin viu 
grai şi memorate, şi

 cultură scrisă, în care se preferă transmiterea şi stocarea informaţiilor 
mai ales prin scris şi tipar. 

Societăţile primitive şi cele tradiţionale preferă transmiterea orală, chiar dacă 
cunosc scrisul. Păturile cultivate ale  oricărei societăţi, care ocupă o poziţie ierarhică 
superioară, preferă transmiterea prin scris. De fapt, deosebirea se vede şi mai limpede 
în modul în care sunt păstrate elementele de cultură. În societăţile tradiţionale, individul 
preferă să memoreze; el îşi păstrează cunoştinţele în interior şi le poartă cu sine. 
Omul modern preferă forme de păstrare exterioare, care nu-i încarcă memoria: cărţi, 
documente, suporturi audio şi video, memoria virtuală a computerului etc.

AFLĂ MAI MULT!

ce înţelegem prin cultură primitivă?

Este cultura arhaică, din stadiile primare ale omenirii, prelungită până astăzi la 
anumite populaţii din Africa sau Australia, de exemplu. Aceasta se conduce după un tip de 
gândire numită primitivă, moştenit de la începuturile umanităţii şi culturii şi reflectând primul 
stadiu de dezvoltare a societăţii, culturii şi civilizaţiei. Cultura primitivă este împărtăşită de toţi 
membrii comunităţii respective.

ce înţelegem prin cultură populară?

Este cultura comună a păturii sociale largi (ţărăneşti, în speţă) dintr-o societate 
evoluată, stratificată social. Acest tip de cultură cuprinde numeroase elemente moştenite dintr-
un sistem arhaic de gândire, dar şi elemente moderne şi reflectă un stadiu mai avansat de 
cultură şi civilizaţie. Ea nu este împărtăşită de toţi membrii unei societăţi, ci numai de pătura 
socială care i-a dat naştere.

ce înţelegem prin cultură savantă sau cărturărească?

Este cultura claselor sociale cultivate, familiarizate cu scrisul şi având o practică 
îndelungată a lecturii. Încet-încet, de-a lungul istoriei umanităţii, cultura savantă devine 
reprezentativă pentru un popor şi tinde să înlocuiască cultura transmisă oral.
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În Occident s-a dezvoltat de timpuriu o cultură scrisă, care a influenţat 
profund cultura tuturor păturilor sociale. La noi, timp de multe sute de ani, şcoala nu a 
fost la îndemâna tuturor. Puţini învăţau să citească şi să scrie, mai ales cei din clasele 
superioare (domni, boieri şi preoţi). Aceasta nu înseamnă că cei ce nu puteau să scrie 
nu ştiau nimic. Ştiau chiar o mulţime de lucruri, dar învăţate de la alţii prin viu grai.

X Caută cântece, colinde, urări, strigături, ghicitori, oraţii de nuntă, basme pe care 
le ştiu bunicii tăi sau aminteşte-ţi astfel de lucruri învăţate de la ei. Alcătuieşte 
pentru fiecare din ele o fişă de informaţie şi adaugă fişa la portofoliul  Lada 
cu  zestre.

~
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lecţia 3

cUlTUra PoPUlară

ce înseamnă cultură populară ?

Când spunem cultură populară nu ne referim numai la cultura ţăranului, ci 
şi la cea a orăşeanului; vorbim despre cultura care există în paralel cu acea cultură 
savantă, aristocratică, creată de cărturari.

DEFINITIE Cultura populară cuprinde toate cunoştinţele pe care le păstrează 
şi le transmite din generaţie în generaţie o comunitate. Se mai numeşte şi folclor, 
termen împrumutat din engleză, unde a fost compus din folk (popor, comunitate) şi lore 
( cunoştinţe, ceea ce e ştiut). 

În cultura populară se împleteşte o parte spirituală cu o parte materială.

cultura spirituală se compune din : 

4 cunoştinţele practice despre lumea înconjurătoare;
4 un sistem de credinţe despre lumea reală şi despre lumea 

supranaturală;
4 un sistem de obiceiuri, practici şi ritualuri determinate de respectivele 

credinţe;
4 un grup de manifestări artistice, literare, muzicale, dans, spectacol, 

gestică;
4 un sistem de comportamente între membrii grupului (norme de conduită 

şi norme juridice).

cultura materială se referă la:

4  obiecte şi deprinderile de a le confecţiona;
4 felul în care sunt folosite uneltele şi instalaţiile;
4 felul în care sunt construite gospodăriile şi aşezările etc.

credinţa este o informaţie despre lumea reală sau cea supranaturală 
considerată reală de toţi membrii unei comunităţi. Când îşi pierde valoarea de adevăr, 
credinţa devine superstiţie.

Exemplu: Dacă îţi taie calea o pisică neagră, se spune că îţi merge rău. Această 
superstiţie derivă dintr-o credinţă legată de ceea ce simboliza în vechime pisica; ea era 
considerată un animal necurat, în care se putea întruchipa Diavolul.

Exerciţiu:  Dă şi tu câteva exemple de superstiţii la baza cărora crezi că a stat o 
credinţă.
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obiceiul este un act social care actualizează periodic credinţele şi riturile. 
Obiceiurile dăinuie  atât timp cât comunitatea care le „ţine” este solidară şi le 

consideră necesare. 
Ele sunt compuse din secvenţe rituale şi practici referitoare la momentele 

importante din viaţa omului sau a comunităţii, la evenimente accidentale care pot avea 
urmări nefaste asupra comunităţii şi la sărbătorile de peste an. Un obicei nu are valoare 
strict individuală. El marchează participarea comunităţii la menţinerea rânduielii prin 
implicarea în anumite momente semnificative ale existenţei fiecărui ins: naştere, nuntă, 
moarte, sărbători. 

Obiceiurile asigură integrarea individului în comunitate şi îi modelează 
viaţa. Totodată prin ele se transmite treptat bagajul cultural necesar fiecărui membru al 
grupului. 

Exemplu: De Sfântul vasile, fetele de măritat făceau tot felul de lucruri pentru a-şi 
ghici ursitul, viitorul soţ. Aceste practici sunt cuprinse, în Ţara Haţegului, într-un obicei numit 
învăsâiat. Fetele încearcă să afle cu cine se vor mărita ascunzând sub căni cărbune, busuioc, 
ban, pâine etc. şi interpretând simbolurile pe care le ghicesc.

Există anumite fapte de folclor care au şi o valoare estetică. Adică exprimă 
ideea de „ales”, „deosebit”, „special”. Este vorba despre basme, balade, oraţii de 
nuntă, urări versificate, proverbe, ghicitori, legende, cântece de diverse tipuri, lirice sau 
rituale, muzica de joc, dar şi anumite ţesături, împletituri, sculpturi în lemn sau piese de 
ceramică de o valoare aparte. Aceste creaţii folclorice şi de artă populară, scoase din 
contextul lor, ar putea fi asemănate cu creaţiile artistice. Dar, spre deosebire de cultura 
scrisă, unde valoarea estetică este o funcţie separată şi dă naştere unor profesionişti ai 
frumosului (artişti plastici, scriitori, muzicieni etc.), în cultura populară aspectul artistic 
nu este cultivat pentru sine însuşi. Faptele de folclor au o altă funcţie, la care se adaugă 
valoarea estetică.

Exemplu:  Colindele mai vechi cântate la Crăciun erau adresate în mod direct unor 
anumite categorii sociale şi profesionale : se colinda diferit pentru fata de măritat, pentru fecior, 
pentru nou-născut, pentru  gospodar, agricultor, păstor sau vânător. Rolul acestor colinde era 
să actualizeze o poveste cu rol de model pentru cel care le ascultă şi, prin urările  formulate, să 
influenţeze în bine viitorul persoanei colindate. Peste aceste funcţii se suprapune şi o valoare 
estetică, artistică, care, cu timpul, poate deveni dominantă.

Exerciţiul nr.1: Dă două exemple de obiceiuri (un obicei calendaristic, legat de o 
sărbătoare, şi un obicei de nuntă sau de înmormântare). Poţi numi şi descrie două-trei practici 
în cadrul acestor obiceiuri ? Arată cum influenţează exemplele alese de tine viaţa individului. 
(discuţie liberă)

Exerciţiul nr.2: Dă două exemple de creaţii folclorice (cântări, doine, colinde, urări, 
oraţii de nuntă, balade, basme, legende) pe care le-ai învăţat de la bunicii tăi. Scrie-le pe o fişă 
şi adaugă fişa la portofoliul Lada cu zestre.

Multe aspecte ale culturii populare mai vechi, valoroase din punct de vedere 
istoric şi documentar, dar şi din punct de vedere estetic, au fost păstrate şi se regăsesc 
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astăzi în colecţii de obiecte, arhive, muzee, monografii sau au fost surprinse în albume 
foto, filme şi cărţi. Dar cultura populară funcţionează şi se preface în permanenţă, odată 
cu evoluţia comunităţilor, pentru că are la bază un mod de gândire aparte.                                                                   

ce este şi cum funcţionează gândirea tradiţională?

Se spune mereu că ţăranul duce un mod de viaţă tradiţional. Tradiţional 
este, pentru noi,  modul în care el înţelege alcătuirea lumii şi rosturile ei, relaţia lui cu 
Dumnezeu, cu lumea şi cu sine însuşi. Acest mod de a fi era în mare măsură şi încă 
mai este diferit de modul modern de a privi lumea, răspândit prin şcoală şi cultura scrisă 
în general.

Gândire tradiţională este considerată astăzi gândirea societăţilor primitive: 
o gândire simbolică, care consideră lumea ordonată de sacru, acest sacru fiind făcut 
prezent prin mituri şi rituri. Miturile şi riturile se folosesc de simboluri, de semnificaţii. 

Dar şi societăţile rurale (comunităţile ţărăneşti) au o gândire simbolică şi 
tradiţională, în care, deşi miturile vechi au fost înlocuite de religie, lucrurile au toate o 
semnificaţie şi îşi răspund. Universul mare  (cosmosul) îşi are corespondenţa în universul 
mic (lumea, omul) şi există o identitate fundamentală nu numai între gesturile cotidiene 
şi evenimentele mitice, ci şi între obiecte şi concepte, pe care o activează ritul. 

Gândire simbolică înseamnă un mod de a gândi care foloseşte forţa simbolului. 
a simboliza înseamnă a reprezenta, a fi obiectul reprezentat într-un mod mai 
eficace decât el însuşi. Gândirea simbolică operează cu analogii şi metafore. 

Exemplu: Toate ritualurile folosesc gândirea simbolică, şi cele religioase, şi cele 
magice. Când o femeie care descântă unui bolnav bate cămaşa acestuia şi spune: „Eu nu 
bat cămaşa, ci pociturile” în scopul de a îndepărta boala de corp, ea apelează la gândirea 
simbolică. 

AFLĂ MAI MULT!

ce înţelegem prin mit?

Este o relatare a unor întâmplări petrecute la originile lumii, în planul supranatural, 
dar cu efecte în planul uman, considerată a avea valoare de adevăr. 

Printre miturile cele mai cunoscute ale omenirii se numără mitul creării lumii pe 
apele primordiale şi mitul creării omului (Adam şi Eva).

ce înţelegem prin rit?

Este un act constituit dintr-o singură secvenţă, efectuat în virtutea unei credinţe 
mitice, religioase sau magice, cu scopul de a obţine o anumită eficienţă. Este secvenţa cea 
mai mică a unui ritual. Există rituri de purificare, rituri care manevrează în folosul omului forţa 
începutului, rituri care actualizează legătura între vii şi morţi, rituri care răstoarnă ordinea actuală  
pentru a o reinstaura, întărită.

Q
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Un rit se materializează prin gesturi, cuvinte şi reprezentări.

ce înţelegem prin ritual?

Este un procedeu magic, desfăşurat după un scenariu riguros, caracteristic oricărui 
tip de religie, menit să atragă sau să respingă forţele supranaturale care pot influenţa viaţa 
omului. Se compune dintr-unul sau mai multe rituri.

X Citeşte textul poeziei Floare albastră de Mihai Eminescu; memorează primele 
patru strofe.

X Alcătuieşte o fişă de informaţie în care să povesteşti despre cum se colinda 
mai demult în satul tău (urmărind cine, când, cum şi ce colinda). Alcătuieşte 
o altă fişă în care să povesteşti cum s-a colindat în sat anul trecut sau cum ai 
colindat tu.

X Căutaţi două descântece din satul vostru, notând într-o fişă de informaţie: în 
ce scop este spus, ce obiecte se folosesc la descântat, cine, cum şi când 
descântă.

 

~
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lecţia 4

caracTerele SPecifice folclorUlUi (1)

Exerciţiul nr.1:  Aminteşte-ţi elementele situaţiei de comunicare: emiţător, receptor, 
cod, canal, mesaj, context.

Exerciţiul nr.2: Dă un exemplu de situaţie de comunicare, stabilind elementele de 
mai sus.

În orice cultură modul de transmitere ales face ca forma cunoştinţelor să se 
adapteze la canalul de comunicare. Astfel, un text transmis oral va fi mai simplu, mai 
concis, nu va conţine prea multe informaţii suplimentare, îşi va repeta informaţiile, ca 
să le asigure receptarea. Un text oral va cuprinde mai multe regionalisme şi expresii 
familiare, pe care textul scris le evită. Un mesaj transmis pe cale scrisă va putea conţine 
mai multe informaţii, va evita repetiţiile, pe care le va considera inutile, iar forma va fi 
mai îngrijită, conţinând figuri de stil mai numeroase.

Exerciţiu: Invită-i la pădure pe prietenii tăi, formulând această invitaţie oral. Compară 
invitaţia ta cu poezia Floare albastră de Mihai Eminescu, urmărind: lungimea textului, cantitatea 
de informaţii transmise, procedeele artistice folosite în ambele variante.

Adaptarea la canalul de comunicare oral face ca textele populare să aibă 
câteva caracteristici care le particularizează.

caracterul oral 

O societate tradiţională îşi transmite cunoştinţele prin viu grai. Membrii ei 
pot şti să scrie sau nu, dar mai importantă pentru ei este memorarea şi spunerea. O 
bătrână care nu a învăţat carte poate păstra în memorie toată cunoaşterea dobândită 
de comunitatea ei la un moment dat. Dar, în general, membrii unei comunităţi îşi cunosc 
inegal cultura, în funcţie de nevoi şi de ocaziile pe care le-au avut de a afla.

Comunităţile păstrează şi transmit în exprimări orale numai ceea ce le trebuie 
cu adevărat, deci ceea are cel puţin o funcţie (de obicei mai multe). Când unui element 
îi slăbesc funcţiile, el devine inutil. Şi atunci ori este eliminat, uitat, pierdut după un 
timp mai lung sau mai scurt, ori capătă alte funcţii şi deci o nouă valoare, adică este 
revalorizat. 

Exemplu: Până acum două-trei generaţii, colindul de Crăciun avea o funcţie magică: 
de atragere a binecuvântărilor asupra casei colindate şi a gazdelor. Astăzi, oamenii nu mai 
cred acest lucru, dar primesc colindătorii pentru că aşa e obiceiul din bătrâni, pentru că le plac 
colindele sau chiar ca să nu-i râdă satul. Nici colindătorii nu mai cred în valoarea magică a 
colindatului şi mulţi dintre ei colindă numai pentru câştig. Din aceste cauze, au dispărut multe 
colinde, iar cele care mai există s-au simplificat şi s-au micşorat. După Revoluţie, colindele 
religioase legate de Naşterea Domnului, încurajate de libertatea credinţei şi de orele de religie 
din şcoli, au intrat şi ele într-o concurenţă mai mare cu colindele vechi, care se pierd treptat.
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Exerciţiu: Povesteşte cum se colindă astăzi în satul tău: cine, când şi cum colindă, 
ce colinde se mai spun. Compară cu modul în care se colinda în tinereţea părinţilor tăi (discuţie 
liberă).

caracterul tradiţional 

Tot ceea ce se întâmplă în interiorul culturii populare este reglat de tradiţie. 
De aceea, cultura populară se mai numeşte şi cultură tradiţională.

DEFINITIE Tradiţia este o practică socială care încearcă să impună anumite 
valori şi norme de comportament pentru că aşa au fost stabilite în trecut de către 
colectivitate. De obicei, este asociată cu forme de comportament simbolic: obiceiuri, 
ritualuri, rituri. 

Şi cultura populară evoluează, dar mai lent. Timp de sute de ani, ea a evoluat 
prin asimilarea valorilor exterioare la propria ei structură. Tradiţia proprie a fost însă mai 
puternică. 

De câteva generaţii, civilizaţia oraşului a devenit mai atractivă şi pentru 
săteni. Ei renunţă la ceea ce au moştenit din bătrâni în favoarea ei, dar modul de 
gândire tradiţional şi comportamentul simbolic nu dispar. 

Nu toţi membrii unei comunităţi renunţă la fel de repede la tradiţie: bătrânii 
sunt mai legaţi de trecut, tinerii, mai dornici de înnoire. Femeile sunt mai legate de 
tradiţiile moştenite decât bărbaţii şi de aceea au un rol mai important în păstrarea şi 
transmiterea lor. vechiul şi noul coexistă: alături de colinde, ne facem cu toţii pom de 
iarnă, ascultăm cântece vechi şi în acelaşi timp manele etc. 

obiceiurile dispar mai repede. Schimbările au loc mai întâi în funcţia 
obiceiului, apoi în conţinut şi formă. 

Exemplu: Să ne gândim la un obicei foarte cunoscut. Pluguşorul avea, iniţial, o 
funcţie rituală cu valoare magică şi un caracter de urare: atrăgea, prin magia prin analogie 
(brazda trasă simbolic în curtea gazdei), recolte bogate în gospodăria celui căruia îi era făcută 
urarea. Treptat, funcţia magică a dispărut; obiceiul a alunecat în spectaculos şi  a devenit o 
sursă de distracţie sau de venit.

Faptele de folclor au, în concepţia colectivităţii, anumite rosturi, adică 
funcţii (o funcţie sau mai multe). Unele elemente de cultură populară se schimbă mai 
greu, altele mai uşor. Unele dispar, pentru că le-a dispărut funcţia principală. Astfel,Unele dispar, pentru că le-a dispărut funcţia principală. Astfel, 
descântecele se vor pierde în timp, pentru că oamenii merg la doctor pentru bolile lor. 
În cazul altora, funcţia principală slăbeşte sau se adaptează la context: moaşa nu mai 
ajută astăzi la naşterea pruncilor, care are loc la maternitate, dar îngrijeşte mama şi 
copilul până la botez.

Exerciţiu: Reconstituiţi în clasă obiceiul descântatului, pe baza fişelor de informaţie 
în care aţi notat descântece din satul vostru. Faceţi o comparaţie între procedeele folosite în 
descântec şi practica medicală. 
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Colectivităţile tradiţionale nu actualizau oricând o valoare folclorică, ci 
în anumite contexte (o ocazie bine precizată, un anumit spaţiu, un timp consacrat): 
colindele se cântă numai la Crăciun, bocetul numai la înmormântare, descântecul se 
rosteşte numai pentru cineva bolnav. Toate acestea au un scop, nişte funcţii şi nu sunt 
realizate niciodată în afara contextului. Legătura strânsă dintre faptul folcloric,  funcţie 
şi context este o trăsătură esenţială ce ordonează cultura populară. 

află Mai MUlT!

ce înţelegem prin context  funcţional?

Contextul funcţional al unui fapt folcloric se referă la cadrul social, temporal şi spaţial 
în care acesta se produce, la recuzita pe care o implică şi la participanţii la act – performerii şi 
beneficiarii acestuia (vârsta, sexul, costumaţia, gesturile lor).

ce înţelegem prin funcţie?

Funcţia se referă la finalitatea presupusă (scopul vizat) al unui act, la legătura dintre 
un proces şi nevoile pe care le satisface acesta. Există funcţii rituale (de punere în contact 
cu sacrul, de apărare, de atragere a binelui, de purificare), funcţii sociale (de comuniune, de 
transmitere a tradiţiei, de integrare în neam) etc.

cu cât este mai importantă sau mai frecventă funcţia sau ocazia de funcţionare, 
cu atât este mai viu şi faptul de folclor. 

Exemplu: Naşterea Domnului este un moment deosebit de important; de aceea, 
colindatul de Crăciun este încă un fenomen viguros, răspândit şi există un repertoriu bogat de 
colinde religioase.

X Adună şi notează numele oamenilor din satul tău care creează folclor (cântece, 
strigături, poezii) sau lucrează în manieră tradiţională (ţesături, sculpturi, 
împletituri, articole din piele etc.) şi pe care îi ştie şi îi apreciază tot satul. 
Eventual notează câteva din creaţiile lor despre care se vorbeşte în sat.

X Găseşte în satul tău un text folcloric (colind, un cântec, o oraţie de nuntă, o 
urare ceremonială, o povestire etc.) pe care-l ştiu mai mulţi oameni. Notează-
ţi cu atenţie într-o fişă varianta pe care ţi-o spune fiecare. 

~

Q
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lecţia 5

caracTerele SPecifice folclorUlUi (2)

caracterul colectiv 

Specificul culturii populare este dat şi de raporturile strânse care se stabilesc 
între individ şi colectivitatea în mijlocul căreia trăieşte în procesul de creare, conservare 
şi transmitere a folclorului. 

Dacă o creaţie cultă trebuie să fie originală ca să fie valoroasă, creaţia 
populară trebuie să respecte tradiţia, ca să aibă valoare în ochii colectivităţii. Pentru 
orice om care creează ceva nou (un text folcloric, un model de ie, o poartă), supunerea 
faţă de regula tradiţiei este o condiţie a modului său de viaţă. Originalitatea individuală 
se supune cerinţelor comunităţii. Ea trebuie să devină, la rândul ei, tradiţie. 

Comunitatea, deşi nu creează efectiv, participă intens la toate manifestările 
folclorice şi la transmiterea creaţiei. Ea păstrează în memorie numai faptele de folclor 
care se încadrează viziunii colective despre lume. De aceea folclorul este o creaţie 
colectivă în timp.

Exemplu: În orice sat sunt oameni care creează sau care inovează în interiorul culturii 
lor. Unii „fac” cântece şi poezii, alţii împletesc coşuri sau prelucrează pielea, unii modelează 
lemnul, lutul sau piatra, alţii ţes sau pictează icoane. Cum recunoaştem valoarea tradiţională a 
„operei” lor? Simplu: comunitatea le-o recunoaşte. La femeile care sunt cunoscute drept bune 
ţesătoare vin şi cele ce nu pot ţese şi le roagă să le lucreze contra cost. Bunele bucătărese sunt 
invitate ca socăciţe la toate nunţile din sat. Femeile ce ştiu a boci sau a cânta Cântecul bradului 
sunt rugate să participe la toate înmormântările.

 caracterul anonim al folclorului

anonimat înseamnă a nu fi cunoscut autorul unei creaţii. Dar aceasta este 
mai mult o problemă a culturii scrise. O creaţie anonimă nu este semnată. 

r Femeile obişnuiau să-şi „semneze” iile de sărbătoare pe care le lucrau în mare 
taină cu vreun model nou ? În partea de jos a cămăşii, aproape de margine, ele 
coseau un foarte mic desen personal, un semn cu rol de identificare.

r Există creaţii folclorice care includ la sfârşitul lor numele celui care le-a creat sau 
le-a modificat semnificativ? 

r Paternitatea unei creaţii în cultura populară poate fi dată şi de interpretare : se zice 
„cântecul lui cutare” sau „hora lui cutare” pentru că „cutare” le-a interpretat mai 
des.

Caracterul anonim al folclorului se referă la faptul că pentru membrii 
comunităţii nu contează autorul, ci doar creaţia ca atare, pentru că au sentimentul că 
ea aparţine tradiţiei, deci aparţine tuturor.

?
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Satul tradiţional nu-şi punea aşadar problema paternităţii, din mai multe 
motive. 

În primul rând, creaţia respectând tradiţia, autorul însuşi nu se simţea un 
creator, un artist izvoditor de nou şi originalitate, în sensul impus de oraş. În al doilea 
rând, în sat, toată lumea ştia cine este autorul unui text, unui cântec, unei porţi etc. 
Astfel, autorul se bucura de toată consideraţia din partea alor săi, cât timp aceştia îşi 
aminteau despre el. Acest tip de memorie nu depăşeşte durata a două-trei generaţii. 
Apoi creaţia lui devenea anonimă.

În plus, fiind o cultură orală, nu exista ideea de a semnala autorul. Satul vechi 
nu ţinea registre, singurii care rămâneau notaţi erau ctitorii şi zugravii bisericilor, prin 
picturile şi inscripţiile murale. Până şi registrele de stare civilă, în care să fie înregistraţi 
cei ce se năşteau, se căsătoreau sau mureau, au apărut târziu. 

Şi încă ceva: o creaţie folclorică iniţială se poate modifica foarte mult în 
timp, prin transmiteri repetate, iar creaţiile materiale nu durează. În afară de construcţii 
(biserici, cetăţi), care ating vârsta de câteva sute de ani, celelalte sunt realizate din 
materiale perisabile, adică lână, cânepă, lut şi lemn. Erau folosite până se stricau şi 
înlocuite cu altele, făcute după aceleaşi modele. Mai nou, sunt înlocuite cu obiecte 
cumpărate de la oraş.

Exerciţiu: Numeşte câţiva oameni din satul tău care compun sau interpretează 
folclor, creează modele de ţesături, sculpturi, împletituri şi pe care îi ştie şi îi apreciază tot satul, 
dându-i ca exemple. Menţionează exemple din creaţiile lor. O creaţie actuală care ar circula prin 
sat mai are caracter anonim, astăzi, în epoca modernă? (discuţie liberă).

caracterul sincretic al folclorului

Faptele de folclor sunt sincretice, adică presupun o pluralitate de:

 limbaje: la realizarea sau comunicarea unui fapt de folclor contribuie mai 
multe  limbaje care se combină (text şi muzică în cântece; text, muzică şi 
mişcare în dans etc.)

 funcţii: orice fapt de folclor are mai multe funcţii, evidenţiate în funcţie 
de context

 sensuri: aceeaşi realitate culturală poate avea în acelaşi timp un sens 
magico-mitic, unul practic şi unul estetic

 
Nici un text folcloric nu are valoare în sine, ci doar în legătură cu contextul 
funcţional care condiţionează interpretarea lui. descântecul, colindul, oraţia 
de nuntă, dar chiar şi o doină sau o ghicitoare, pentru a fi bine înţelese ca fapte 
de folclor, nu pot fi reduse la text. ele înseamnă textul plus faptul cotidian 
care necesită rostirea lor.  

Q



28

Exemplu: Mioriţa nu poate fi niciodată înţeleasă în întregime dacă nu 
este pusă în legatură cu ce înseamnă păstoritul, ce presupune viaţa la stână în satul 
tradiţional, obiceiurile şi credinţele ciobanilor, momentele în care ea se cânta.

Variantele

Transmiterea orală are un mic dezavantaj: nu poate asigura integritatea 
mesajului. Pe măsură ce un cântec sau un basm, de exemplu, trece de la cântăreţ 
la cântăreţ sau de la un povestitor la altul, apar schimbări: ba este uitat un episod, 
ba cântăreţul mai adaugă nişte versuri de la el. Aşa apar variantele. Cele care plac 
ascultătorilor se păstrează mai departe în memoria populară, celelalte se uită. 

Putem spune că un element de cultură orală nu trăieşte decât prin variante, 
din ce în ce mai bune, în timp ce în cultura scrisă faptul de cultură se păstrează 
neschimbat. 

Exerciţiu: Compară două variante ale unui colind sau cântec, urare ceremonială, 
oraţie de nuntă, povestire etc. pe care le ştii de la oamenii din satul tău. Notează diferenţele şi 
spune care dintre variante este mai bună în opinia ta.

X Află de la părinţii şi bunicii tăi câteva elemente de cultură tradiţională care au 
dispărut după venirea comuniştilor.~
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lecţia 6

cUlTUră Şi ideNTiTaTe locală

Pe teritoriul ţării noastre, cultura populară nu este uniformă. Nu diferă numai 
de la individ la individ, cum am mai spus, ci şi de la o comunitate la alta şi de la o 
regiune la alta.

DEFINITIE O regiune mai mult sau mai puţin închisă între graniţe naturale în 
care trăiesc mai multe grupuri umane care împărtăşesc aceleaşi credinţe şi obiceiuri, 
acelaşi port, grai şi mod de viaţă, constituie o zonă etnografică. 

Relieful României şi condiţiile istorice şi politice au favorizat apariţia mai 
multor formaţiuni distincte de acest gen. Cele mai vechi astfel de unităţi sunt cele 
numite în Evul Mediu „ţări”: Ţara vrancei, a Oltului, a Loviştei, a Bârsei, a Haţegului, 
a  Maramureşului, a Oaşului, a zarandului etc. vorbim despre zone etnografice mai 
largi, asimilate provinciilor istorice (Banat, Bucovina, Dobrogea, Crişana, Muntenia, 
Transilvania, Oltenia), sau mai mici,  asimilate ţinuturilor (Chioar, Codru, Pădureni, 
valea Jiului, Mărginimea Sibiului etc).

În trecut, graniţele naturale (râuri, munţi) îngreunau trecerea oamenilor dintr-
o zonă în alta. Regiunile respective erau atunci mult mai închise pentru influenţele din 
exterior şi s-au dezvoltat în timp în felul lor.

condiţiile geo-climatice şi istoria unei colectivităţi au o influenţă semnificativă 
asupra culturii locale. 

Diferitele forme de relief (depresiune, podiş, câmpie, deal, munte, şes etc.) 
îi obligă pe oamenii locului să-şi adapteze nevoile şi modul de trai la mediul natural: 
cei de la munte vor trăi din prelucrarea lemnului, exploatarea zăcămintelor şi din 
creşterea animalelor, cei de la câmpie mai mult din agricultură, iar cei din deltă sau din 
vecinătatea râurilor mari din pescuit. Ei îşi vor crea obiceiuri legate de ocupaţiile lor, 
sărbători specifice, dar şi îşi vor adapta şi hainele, şi locuinţele la mediu. 

Exerciţiul nr.1: Stabiliţi, prin discuţii în clasă, hotarele naturale ale Ţării Haţegului.

Exerciţiul nr.2: Precizaţi formele de relief existente, condiţiile climatice specifice, 
animalele şi plantele principale care cresc în zonă şi au o importanţă deosebită în hrana şi 
întreţinerea localnicilor. 

Munţii care înconjoară Ţara Haţegului, dându-i aspectul unui imens amfiteatru, 
sunt, începând de la sud: munţii Retezat, Munţii Ţarcului, la sud-vest, munţii Poiana 
Ruscă, ce se prelungesc spre nord-est printr-o serie de dealuri joase (Mangota, Pleşu şi 
Pietrişul, Bursucul şi Orlea); această prelungire a munţilor Poiana Ruscă, ce se termină 
cu dealul Orlea, formează limita nordică a Ţării Haţegului. Spre est şi sud-est, Ţara 

Q
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Haţegului este străjuită de munţii Şureanu şi Munţii Sebeşului. Accesul se face prin trei 
pasuri: Pasul Merişorului – la Băniţa, în sud, dinspre Petroşani; la vest, pasul Poarta 
de Fier a Transilvaniei, care face legătura dintre Ţara Haţegului şi Banat. A treia poartă 
de acces este la Subcetate, în comuna Sântămăria Orlea, unde se termină prelungirea 
munţilor Poiana Ruscă, perpendicular pe ei înălţându-se munţii Şureanu; printre ei 
curge spre Mureş râul Strei. Depresiunea este udată de râuri numeroase: Râu Mare, 
Streiul, Râul Haţegului sau Galbena, Râu-de-Mori, Râul Şes. 

Depresiune înconjurată de munţi acoperiţi de păduri, străbătută de ape 
numeroase, cu sol favorabil agriculturii, Ţara Haţegului a fost o zonă propice pentru 
viaţă şi de aceea a fost locuită de oameni încă din preistorie. Ei au cultivat pământul, au 
crescut animale şi au prelucrat lemnul, dând naştere unei civilizaţii rurale specifice.

Pagini de istorie 

Ţara Haţegului are o istorie a ei, mai bogată decât alte regiuni, o istorie de 
care haţeganii pot fi mândri. Ea poate fi considerată un adevărat „leagăn al civilizaţiei”, 
deoarece în unele locuri se găsesc urme de viaţă umană datând tocmai din paleolitic. 
Amintim de peştera Cioclovina, din Munţii Sebeşului, la marginea dinspre răsărit a  
regiunii. Urmele de locuire din epoca dacică şi mai ales din vremea stăpânirii romane 
sunt extrem de numeroase. În depresiune a fost multă vreme capitala Daciei Romane, 
iar la marginea regiunii, în Munţii Sebeşului, se află Sarmizegetusa dacică.

Exerciţiu: Trece în revistă siturile arheologice cu urme romane din regiune. Câte 
dintre ele se găsesc în comuna ta? Le-ai vizitat vreodată? (discuţie liberă)

De-a lungul primului mileniu, după retragerea romanilor din Dacia, oamenii au 
continuat să locuiască aici în mici obşti săteşti, unite spre sfârşitul perioadei în cnezate 
şi voievodate. Ele erau conduse de juzi (asemeni comunităţilor daco-romane), de cneji 
şi voievozi. 

Cnejii aveau mai ales atribuţii fiscale, adunând de la ţărani dările către 
stat. Mai întemeiau şi sate, defrişând pădurile de pe pământurile lor, sate pe care şi le 
transmiteau prin moştenire ereditară. Aveau şi funcţii militare, în caz de război, şi funcţii 
juridice, judecând neînţelegerile dintre oameni.

Maghiarii vin începând cu secolul al IX-lea şi se aşază în Câmpia Pannonică. 
Un  secol mai târziu, încep cucerirea cnezatelor conduse de Gelu, Glad şi Menumorut. 
Stăpânirea maghiară a organizat Transilvania în comitate. Cnejii au fost confirmaţi în 
drepturile lor de către regele maghiar, având aceleaşi drepturi cu nobilimea maghiară. 
Prima atestare documentară a Ţării Haţegului datează din 1247, când în Diploma 
cavalerilor Ioaniţi este pomenit voievodatul lui Litovoi, format din valea Jiului şi Ţara 
Haţegului (Terra Harsoc).

Ţara Haţegului a fost o vreme comitat, pe la sfârşitul secolului al XIII-lea. După 
aceea, găsim atestat în documente un district Haţeg, parte constitutivă a comitatului 
Hunedoara (în 1360). Cnejii îşi pierd treptat din importanţă, unii decăzând la nivel de 
iobagi, alţii contopindu-se cu nobilimea maghiară. 

La sfârşitul secolului al XIv-lea, se conturează dinspre sud ameninţarea 
otomană, care pătrunde în Transilvania prin pasul Poarta de Fier a Transilvaniei şi prin 
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Ţara Haţegului. În locul cnejilor se ridică, mai ales în vremea lui Iancu de Hunedoara, o 
nouă clasă socială, de origine română, care se remarcă în bătăliile contra otomanilor. 
Această nouă pătură nobiliară şi-a păstrat originea românească, dar a pus mai presus 
de orice identitatea de clasă şi s-a deosebit până în epoca modernă de români (mulţi 
foşti iobagi) sau de maghiari prin port şi stare materială. 

Otomanii au cucerit Buda în 1541 şi au transformat Ungaria răsăriteană 
în paşalâc. Transilvania şi Banatul au devenit principat autonom sub suzeranitate 
otomană. Nobilimea transilvăneană a luptat împotriva suzeranităţii otomane, ceea ce a 
dus la instaurarea dominaţiei habsburgice în Transilvania prin Diploma Leopoldină din 4 
decembrie 1691. Transilvania devine provincie condusă de împărat printr-un guvernator. 
Autonomia este serios micşorată. Treptat, românii devin o populaţie oprimată, situaţie 
care a durat până la Marea Unire din 1918. 

r Ţara Haţegului este zona cu cea mai mare concentraţie de cneji din Transilvania 
voievodală?  Până în 1541 erau peste 500 de cneji. 

r Cea mai importantă fortificaţie din regiune este Cetatea Haţegului din comuna 
Sîntămăria Orlea, menţionată prima dată în 1276?

exerciţiu: Stabiliţi în clasă, prin discuţii libere, care au fost cele mai importante 
familii nobiliare din regiune. Câte dintre acestea au fost legate direct de istoria comunei voastre? 
Ce urme a lăsat în memoria colectivă prezenţa lor?

Până după primul război mondial, localnicii au dus, ca pretutindeni în ţară, 
o viaţă tradiţională, cu puţine schimbări. Înnoirile nu duceau la schimbări profunde de 
mentalitate, ci erau asimilate la tradiţiile şi obiceiurile lor. Noul se altoia pe vechi. 

În perioada interbelică, lucrurile au început să se schimbe, mai ales în viaţa 
materială. venirea comuniştilor la putere a zdruncinat grav echilibrul satului tradiţional, 
în primul rând prin faptul că statul comunist le-a luat oamenilor pământurile, uneltele 
şi animalele, organizând gospodăriile agricole colective, cooperativele de producţie şi 
cooperativele meşteşugăreşti. 

Ocupaţiile tradiţionale, pe care oamenii le îndeplineau natural, dintr-o 
necesitate internă, din nevoia de a-şi întreţine familiile, au fost preschimbate forţat 
în servicii, adică în muncă obligatorie, impusă din exterior. Legătura tradiţională cu 
pământul s-a rupt. Astfel, le-a fost luată ţăranilor însăşi raţiunea lor de a fi. vorba lui 
Doenel vulc, din satul Sînpetru, comuna Sîntămăria Orlea: „Oamenii s-or supărat când 
li s-o luat pământul şi n-o mai fost aşa legaţi de obiceiuri.”

Pierzându-şi pământul, oamenii au renunţat pe rând la obiceiurile agrare 
(„încununatul boului”, „cununa”), la cele de aducere a ploii („crucea”, „blojii” etc.), aşa 
cum, fără animale, au renunţat la sărbătorile ţinute pentru ele. Ce rost avea să afume 
gradul C.A.P.-ului în noaptea de Sfântul Gheorghe, ca să nu ia strigoaicele mana 
laptelui? 

În mentalitatea omului obişnuit, ce este al tuturor nu este, de fapt, al 
nimănui.

?
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obiceiurile nu sunt un fapt cultural adăugat „pe deasupra”, ca frişca pe tort, ci 
sunt strâns legate de modul de trai. Sunt un răspuns dat nevoilor comunităţii. 
când o nevoie dispare, dispare şi obiceiul legat de ea.

 
obiceiurile, tradiţiile şi sărbătorile sunt vii atâta vreme cât au o 
anumită funcţie pentru cei ce le practică; mentalitatea colectivă nu 
păstrează decât elementele semnificative pentru ei. ce nu mai are 
importanţă dispare sau, în cel mai fericit caz, îşi schimbă funcţia şi 
dobândeşte o nouă valoare.

Exerciţiul nr.1: Identifică cinci elemente de cultură tradiţională care au dispărut în 
satul tău din cauza regimului comunist. Încearcă să înţelegi din ce cauză s-au pierdut, cum s-a 
schimbat mentalitatea oamenilor prin pierderea lor. (discuţie liberă)

Exerciţiul nr.2: Mentalitatea tradiţională a oamenilor se schimbă şi din cauza 
condiţiilor de trai moderne. Ce consideri tu ca fiind constrângător şi nefolositor în ceea ce ţine 
în general de tradiţie? Ce crezi că va dispărea până vei ajunge tu mare? Imaginează-ţi că eşti 
deja bătrân şi aceste elemente au dispărut; îţi va părea rău după ele? (discuţie liberă)

lecţia 7

carTea  de ideNTiTaTe a coMUNei Mele
(lecţie recaPiTUlaTiVă)

Alcătuieşte o carte de identitate pentru comuna ta, hotărând împreună cu 
colegii tăi criteriile de alcătuire. 

X Repetă noţiunile: tradiţie şi tradiţional, gândire simbolică.
X Află de la părinţii tăi care sunt sărbătorile în care viii îşi cinstesc morţii. Pentru 

trei din aceste sărbători, la alegere, descrie practicile membrilor comunităţii pe 
o fişă de informaţie pentru portofoliul Lada de zestre.

~
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lecţia 8

coNcePţia TradiţioNală deSPre lUMe

despre ţăran şi ţărănie

Când vorbim despre ţărani, nu ni-i putem imagina decât „pe câmp”, adică 
legaţi prin destin de un pământ al lor pe care-l iubesc, îl lucrează şi îl transmit întreg sau 
împărţit între urmaşi din generaţie în generaţie.

Cei care nu sunt ţărani şi nu au cunoscut nici un ţăran au despre ei păreri 
influenţate puternic de modul în care le-au fost descrişi ţăranii de scriitori, de savanţi, 
de oamenii de artă sau de gânditori din diferite epoci. Aceste imagini numeroase ale 
ţăranului, care sunt construcţii personale ale celor care le produc, fie se şterg în timp, fie 
se amestecă. ele nu sunt totuna cu ţăranul însuşi, pe care poţi să-l cunoşti numai 
la el acasă.

Ţăranul în satul lui are un mod aparte de vorbi, de a-şi purta straiele, de a 
saluta, de a duce desaga, de a mâna vitele la târg sau la păşune, de a ţine în mână o 
unealtă. Legătura cu lucrurile este mai directă. Până şi lumea de dincolo este, pentru el, 
concretă şi palpabilă, iar miraculosul face parte din cotidian. Toate acestea compun un 
mod de a fi în lume care-l deosebeşte pe ţăran de ceilalţi oameni şi mai ales de orăşeni. 
În lumea ţăranului nimic nu este lipsit de sens. Şi, mai ales, întreaga suflare a unui sat 
formează o comunitate, a cărei existenţă s-a bazat multă vreme pe tradiţie.

r În româneşte cuvântul „ţăran” provine dintr-un cuvânt latinesc a cărui rădăcină este 
„terra”, care înseamnă „pământ”?

r În secolul al XIX-lea, cuvintele „opincă”, „ţăran” şi „popor” erau sinonime? 
Majoritatea ţăranilor purtau opinci, ceea ce făcea să fie numiţi ,,opincari’’. Pentru 
că ei alcătuiau cea mai mare parte a populaţiei României, constituiau o categorie 
socială foarte importantă, fiind consideraţi „talpa ţării”. Expresia „de la vlădică 
până la opincă”, folosită adesea, desemna toate categoriile sociale.

Exerciţiu: Caută cinci diferenţe dintre ţăran şi orăşean; explică-le (discuţie liberă).

alcătuirea lumii

Ţăranul gândeşte altfel spaţiul care îl înconjoară decât orăşeanul. 
Cu multă vreme înainte, când nu aflase din cartea de geografie că pământul 

este rotund, el îl vedea drept, vast şi cu bolta cerului arcuindu-se deasupra lui şi 
sprijinindu-se pe marginile pământului. În centru, bolta este susţinută de o axă nevăzută 
care străpunge pământul chiar prin centru şi coboară până în afundul pământului. 
Deasupra cerului vizibil se află Cerurile, nouă la număr, unde sălăşluiesc îngerii, sfinţii 
şi sufletele drepţilor. În ultimul Cer stă Dumnezeu. Ce este în Cer e veşnic, ce e pe 
pământ se trece şi moare. Bolta cerului desparte lumea veşnică de dincolo de lumea 
noastră vremelnică. Soarele, luna şi stelele stau în primul Cer. În fundul pământului este 
Iadul.

?
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Pe pământ este lumea oamenilor vii. Nu se ştie exact unde este lumea 
morţilor, dar au şi ei o lume a lor. Acolo se zice că locuiesc morţii înainte de a se duce 
la locul lor definitiv din Rai sau Iad. 

Pentru ţărani, această concepţie dualistă a spaţiului, văzut ca un întreg alcătuit 
din două părţi, dintre care una este inversul celeilalte, reflexul ei în oglindă, 
este foarte importantă. Până şi satele, casa, întregul lor teritoriu va reflecta 
această concepţie foarte veche. 

Cele două lumi comunică prin anumite căi, dar comunicarea nu este lipsită 
de pericol. Moşii şi strămoşii se întorc în anumite zile, consacrate lor, printre cei vii.

Exemplu : O astfel de zi este Joia Mare, când sunt aşteptaţi cu focuri aprinse în 
curte şi cu pomeni. 

Tot din lumea cealaltă vin strigoii, în zilele lăsate pentru ei, sau sufletele nou-
născuţilor. Tot ce dai de pomană pe lumea aceasta ajunge întreg pe lumea cealaltă. 
De aceea, ţăranii îşi cinstesc morţii, le plătesc slujbe, dau de pomană pentru ei sau fac 
parastase. Dacă ai grijă de ei, morţii te pomenesc în rugăciunile lor şi te ajută. 

r În Ţara Haţegului, după înmormântare, se duce izvorul timp de 40 de zile, 44 de 
găleţi de apă care se fac izvor pentru sufletul însetat al celui dus? Apoi cei din 
familia mortului lasă pe o apă curgătoare să plutească două scândurele puse în 
cruce, cu cinci lumânări aprinse. Se crede că orice râu se varsă în Apa Sâmbetei, 
care trece şi pe lângă tărâmul morţilor, şi astfel lumânările ajung la cel dus dintre 
vii.

Exerciţiu:  Numeşte trei sărbători în care viii îşi pomenesc morţii; descrie practicile 
săvârşite în aceste zile.

comunicarea dintre cele două lumi este un principiu structurant în jurul căruia 
se articulează un sistem de credinţe şi practici ce reglează întreaga viaţă a 
comunităţii. Limita şi continuitatea dintre lumi sunt noţiunile fundamentale 
ale sistemului. Limita înseamnă hotar şi prag: desparte şi uneşte în acelaşi 
timp. Continuitatea asigură supravieţuirea în cealaltă lume în forme similare 
cu cele din lumea noastră. 

locul

În mentalitatea omului de la ţară, locul este altfel conceput decât spaţiul din 
cartea de geometrie. 

Locurile au valoare, pot fi bune sau rele. Ele împrumută din valoarea lor 
obiectelor sau fiinţelor care le ocupă. 

Locul bun este favorabil, aducător de bine, locul rău îţi poartă nenoroc. Cine 

?
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calcă într-un loc rău se îmbolnăveşte subit, amuţeşte sau paralizează. Locul poate fi 
rău de la început, prin natura lui, sau poate deveni rău, în urma unor lucruri care se 
întâmplă acolo.

Exemplu: Locuri rele prin natura lor sunt mlaştina, râpa, ochiul adânc de apă, cotitura 
drumului etc. Un loc devine rău prin accident: dacă joacă Şoimanele pe el sau se face o volbură, 
dacă cineva face acolo farmece sau aruncă blesteme, dacă păcătuieşte. 

Răscrucea şi podul sunt locuri slabe; ele pot deveni bune sau rele. De aceea, 
oamenii puneau cruci la răscruci şi se închinau când treceau podul.

Locurile bune sunt biserica, ogorul şi casa părintească. Biserica este un loc 
sfânt. Casa locuită este ocrotită de strămoşi, de cei ce şi-au trăit viaţa acolo respectând 
tradiţia. De aceea, sătenilor nu le plăcea să-şi părăsească locuinţa, căci însemna să 
piardă un adevărat tezaur, legăturile spirituale cu generaţiile trecute. În schimb, casele 
părăsite devin locuri rele. 

În casă, locuri posibil rele sunt pragul, vatra, fereastra şi uşa, pentru că sunt 
limite, puncte de trecere între interior şi exterior. Orice trecere este vulnerabilă, pentru 
că nu poţi controla ceea ce trece. Trec cele văzute, dar şi cele nevăzute, forţe ale lumii 
de dincolo, bune sau rele. De aceea, o sumedenie de practici erau legate de aceste 
locuri, cu scopul de a îmblânzi pericolul.

Exemplu: În noaptea Sfântului Andrei, se ungeau uşile şi ferestrele cu usturoi, pentru 
duhurile rele, se înfigeau în coş două cuţite încrucişate. 

X Întreabă-i pe bunicii tăi sau pe rudele mai în vârstă ce ritualuri aveau loc la 
construcţia unei case sau la săparea unei fântâni noi. Întreabă-l pe părintele 
din sat ce ritualuri se săvârşesc la ridicarea unei biserici. Notează informaţiile 
şi adaugă-le pe o fişă de informaţie la portofoliul vostru.

X Află de la oamenii mai bătrâni sau cei care mai ştiu istoria satului: cât este de 
vechi, cine l-a întemeiat, din ce motiv s-a făcut satul. 

X Află de la bătrâni ce mai ştiu despre hotarele satului tău. Notează elementele 
prin care au fost marcate şi povestea lor: cine le-a făcut, când, dacă au fost 
vreodată probleme etc.  

 

~
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lecţia 9

SaTUl (1)

Satul este loc bun. Istoria satelor este veche şi simplă. Oamenii s-au aşezat 
încă de la obârşiile omenirii în locuri prielnice: aproape de apă, la adăpost de intemperii, 
în regiuni cu pământ rodnic, care să le asigure hrana. 

Dar un sat nu se întemeia pur şi simplu, ci prin anumite ritualuri, care făceau 
din el un loc bun, binecuvântat, prielnic vieţii omeneşti. Un astfel de ritual era compus 
din gesturi simple, dar semnificative. Se împlânta, de exemplu,  un ţăruş în pământ, 
care marca centrul satului şi reprezenta Axa Lumii, cea care uneşte Cerul cu Pământul, 
şi se trasau, simbolic, hotarele satului.

r „Sat” vine tot dintr-un cuvânt latinesc, „fossatum”, care înseamnă loc întărit, 
înconjurat de un şanţ sau un şanţ cu apă? Etimologia ne duce cu gândul la 
primele aşezări, care se apărau în acest fel de duşmani, de fiarele sălbatice şi 
chiar de forţele necurate.

r În balada Monastirea Argeşului are loc un ritual de întemeiere, cu sacrificiu uman? 
Ca o construcţie (casă, biserică, pod, castel) să dureze, se aducea o jertfă (iniţial 
de sânge), care se îngropa în temelii, mai des în unghiul de sud-est al edificiului. 
Acest tip de ritual este foarte răspândit, în forme variate. Puteau fi sacrificaţi 
oameni sau numai umbra lor, dar şi animale, bani sau tămâie. 

r În Ţara Haţegului, la temelia casei se îngropau un cap de găină şi bani?

Exerciţiu:  Descrie ritualurile care se făceau în satul tău la construirea unei case, 
la săparea unei fântâni şi la ridicarea unei biserici. Compară informaţiile cu ale colegilor tăi şi 
adăugaţi-le la portofoliul Lada de zestre.

Satul este o structură simplă şi motivată funcţional.

Fiecare sat are istoria lui. Unele sunt mai noi şi oamenii încă îşi mai amintesc 
cine le-a întemeiat şi de unde au venit primii locuitori. Altele sunt atât de vechi încât 
nimeni nu le mai ştie originea şi vechimea; în multe cazuri, arheologii au găsit acolo 
dovezi de locuire străveche. 

Exerciţiu: Confruntaţi în clasă poveştile despre istoria satului vostru (cine l-a 
întemeiat, când, de ce) şi observaţi deosebirile. Explicaţi din ce motiv apar aceste diferenţe. 

Satele pot avea diferite forme, pot fi adunate, răsfirate sau risipite. Dar 
toate au câteva elemente comune: 

 vatra satului: este locul în care s-a locuit la început, din care s-a dezvoltat 
satul 

 centrul satului, care nu coincide întotdeauna cu vatra satului

?
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 spaţiul locuit: cuprinde toate casele şi anexele gospodăreşti, dar şi 
biserica, şcoala, crâşma sau prăvălia

 pământurile cultivate 

Satele adunate sunt cele mai vechi. Gospodăriile se îngrămădesc şi sunt 
rânduite pe uliţele ce pornesc din vatra satului. Curţile au grădini mici în care se cultivă 
legume şi cresc pomi fructiferi. În jurul satului este câmpul, cu holde, păşuni şi fânaţe.

Satele răsfirate au o reţea întinsă de uliţe, iar între gospodării se află parcele 
cultivate mari, îngrădite. Aşezările sunt înşirate de-a lungul drumurilor sau pe firul unei 
văi sau ape.

aşezările risipite sunt mai noi. Gospodăriile sunt izolate sau adunate în 
pâlcuri mici, pentru a fi mai aproape de terenurile cultivate sau cu fânaţe. Apar mai ales 
la munte. 

În centrul satului se află clădirile importante: biserica, primăria, şcoala, 
crâşma şi căminul cultural sau, înainte, locul de horă. Sunt instituţiile în care oamenii 
se întâlnesc şi îşi întăresc legăturile care transformă o masă de oameni într-o 
comunitate. 

oraşul se deosebeşte de sat tocmai prin lipsa sentimentului de apartenenţă 
la o comunitate.

Satele au o formă mai mult dreptunghiulară, ca şi fâşiile de grădină şi forma 
holdelor. Ele amintesc de legenda străveche după care Dumnezeu a făcut pământul 
pătrat şi cerul circular, aşezat deasupra, ca o umbrelă. 

Satele haţegane sunt adunate. Gospodării risipite sunt pe platforma 
Luncanilor, dinspre poalele munţilor Şureanu. În jurul centrului se află zona de locuit, 
în care sunt construite casele. Pământurile se cultivă mai întâi în ogradă, grădina de 
lângă casă, ce cuprinde livada şi petice de fânaţ. Urmează zona pământurilor cultivate, 
cuprinzând holdele, fiecare cu numele ei, şi păşunile, apoi pădurile oamenilor şi, până 
la hotar, proprietatea devălmaşă, adică pădurile şi fânaţurile comunei. 

Pământurile sunt fărâmiţate din cauza căsătoriilor: s-au dat de zestre, s-au 
moştenit… Tot din această cauză, suprafeţele lor sunt foarte variate, mergând de la 
zece ari la un hectar. Pe pământurile comunei, sus, la munte, mai sunt stânele, unde 
stau vara oile. 

r Spre deosebire de ţările occidentale, unde proprietatea familială se transmitea 
întreagă ca moştenire fiului celui mai mare, la români moşteneau toţi copiii, în 
mod egal? De aceea proprietăţile s-au mărunţit foarte mult şi mulţi dintre oamenii 
liberi au decăzut la starea de iobagi. 

r La români, fiecare neam este legat de pământul lui? Numele de familie era însoţit, 
acum multă vreme, şi de numele moşiei. Această identitate dintre pământ (spaţiu) 
şi neam are consecinţe în sistemul de proprietate şi moştenire. Un teritoriu 

?
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aparţine unei comunităţi dacă membrii ei descind din acelaşi strămoş, un bătrân 
despre care legenda spune că a întemeiat satul prin defrişarea unui teritoriu, 
împărţit apoi între descendenţii săi.

Limita şi continuitatea dintre cele două lumi sunt noţiunile 
fundamentale ce reglează sistemul spaţial ţărănesc. Limita înseamnă 
hotar şi prag: desparte şi uneşte în acelaşi timp. 

Hotarul este o trecere între locul bun al satului şi lumea largă, cu bunele şi 
relele ei. 

Hotarul este un loc vulnerabil, dar şi controlabil; trecerea poate fi influenţată 
prin acte magice, care să atragă forţele bune. 

Exemplu: Oamenii practicau la hotare ritualuri care să le ferească recoltele de 
pagubă. Sau, când treceau hotarul satului, îşi luau precauţii magice, să nu li se întâmple nimic 
rău. 

Toate hotarele erau marcate prin plantarea de pomi, ridicarea de pietre mari, 
de movile, săparea unor fântâni, adică prin lucruri durabile. Hotarele dintre pământurile 
localnicilor erau marcate, la fel, cu pietre mari şi ţăruşi bătuţi în pământ (ştiompi) sau 
cu pomi plantaţi în colţuri. Prin căsătorii şi moşteniri, oamenii aveau pământuri în mai 
multe sate. 

r La baza semnelor de hotar se îngropau oale cu cărămidă, cenuşă, oase sparte, 
bucăţi de cărămidă, elemente care nu putrezeau, tocmai pentru a confirma faptul 
că este hotar ridicat de mâna omului? Cu timpul, uitându-se funcţia acestor 
semne, dar păstrându-se amintirea lor, unii au săpat, crezând că acolo sunt 
îngropate comori. 

r Hotarul era o problemă juridică extrem de serioasă? Dacă un om sau vreun fenomen 
natural muta hotarele şi nu se mai ştia pe unde au trecut, se făcea proces. Se 
luau drept martori doisprezece bătrâni, care jurau cu o brazdă de pământ în cap 
să spună adevărul. Cei care minţeau sub jurământ nu puteau muri până nu-şi 
mărturiseau greşeala. Stabilirea hotarelor unui sat era o chestiune gravă, pentru 
că ridica problema limitei.

elementele de realitate a căror funcţie se pierde pot fi reinterpretate şi 
reintegrate în mit sau legendă. 

Exerciţiul nr.1: Numeşte holdele familiei tale şi suprafeţele cultivate.

Exerciţiul nr.2: Relatează colegilor tăi ceea ce ai aflat de la bătrâni despre hotarele 
satului tău. Compară relatarea ta cu ale colegilor. Alcătuiţi împreună o fişă de informaţie pe care 
s-o adăugaţi la portofoliul vostru. 

?
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Hotarele între sate sunt schimbătoare; deseori satele cresc până se unesc 
între ele. O vreme, oamenii mai ştiu că satul lor era înainte altundeva, apoi uită. Astăzi, 
oamenii au lăsat grija de a păstra neschimbate hotarele în seama primăriei. În multe 
cazuri, sistemul administrativ nu ţine seamă de hotarele vechi ale satelor, ale oraşelor 
sau judeţelor.

X Întreabă-i pe ai tăi care au fost drumurile importante pentru satul tău în ultima 
sută de ani şi cum cred ei că au influenţat acestea viaţa sătenilor.

X Află de la părinţii tăi ce gesturi făceau sau fac înainte de a pleca la drum. 
Notează informaţiile într-o fişă.

X Citeşte primele capitole din romanul Baltagul de Mihail Sadoveanu, urmărind cu 
atenţie pregătirile de drum ale vitoriei Lipan.

~
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lecţia 10

SaTUl (2)

drumurile

Sistemul dual de gândire se reflectă şi în modul în care ţăranii gândesc 
direcţiile spaţiului. 

Nu numai locurile sunt bune sau rele, ci şi direcţiile. dreapta e bună, stânga 
e rea. Din acest motiv în societăţile tradiţionale stângacii au fost priviţi cu reţinere multă 
vreme. Sus, în direcţia bolţii cereşti, este bine, jos este rău; sus eşti mai aproape de 
Dumnezeu, care stă în al nouălea cer. 

Diferenţa dintre sus şi jos, oamenii au aplicat-o şi pe orizontală, chiar când 
relieful era plan, fără diferenţe de nivel. Multe sate au fost împărţite în două: o parte 
de sus şi una de jos. Locuitorii din partea de sus a satelor i-au privit multă vreme cu o 
uşoară superioritate  pe ceilalţi; cei de jos se supărau. Există oraşe împărţite în acest 
fel şi chiar „ţările” istorice.

Exemplu: Aminteşte-ţi de Toma Alimoş, „haiduc din Ţara-de-Jos”.

Astăzi diferenţei sus / jos nu i se mai acordă atâta importanţă. Contează mai 
mult dacă eşti  aproape sau departe de oraş. Sătenilor le place să fie mai aproape de 
oraş. Însă orăşenii caută să-şi facă vile şi case de vacanţă în satele cele mai îndepărtate 
de agitaţia oraşelor. 

r-Şi Clopotiva s-a format din unirea a patru sate, dintre care două se numeau Suseni 
şi Gioseni, nume derivate de la „sus”  şi „jos”? Există în mai multe zone ale 
României sate care poartă aceste nume.

 
drumurile sunt foarte importante în viaţa unei regiuni. Pe drumuri trec 

mărfurile, veştile şi influenţele. Unele asigură traiul locuitorilor, celelalte viaţa lor 
spirituală.

Cele mai importante sunt căile de acces, „drumurile mari”, care fac legătura 
cu regiunile învecinate.

r Drumul ce străbate Ţara Haţegului de la sud la nord prin pasul Merişor – Băniţa 
a fost unul dintre drumurile de acces ale armatei lui Traian spre inima Daciei? 
Drumul roman a rămas în memoria colectivă ca Troian sau Drumul lui Troian. 

r În mitologia populară există rămăşiţele unor tradiţii despre un Troian care nu are 
legătură cu împăratul Traian? Uitând cine a fost Troian, oamenii l-au confundat 
cu împăratul roman. 

?

?
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Alte drumuri importante pentru zona Haţeg au fost drumurile ce duceau la 
munte. Ciobanii urcau cu oile, lucrătorii la pădure mergeau la tăiat lemne. 

Exemplu: Ciobanii din Mărginimea Sibiului îşi duceau oile în Retezat; drumul lor 
anual trecea prin satul Sînpetru. Multe din iile femeilor de aici sunt cusute ca cele din Mărginime, 
deoarece ele le-au văzut pe sibience trecând şi s-au inspirat din hainele lor.

Exerciţiu: Numeşte drumurile importante pentru satul tău şi spune prin ce crezi că 
au influenţat ele dezvoltarea satului. (discuţie liberă)

Oamenii caută să-şi asigure traiul, de aceea bat drumurile care le aduc profit. 
Aşa au apărut navetiştii: cei ce parcurg drumuri lungi zilnic, până la locul de muncă din 
altă localitate. În perioada comunistă, erau importante pentru haţegani drumurile spre 
Călan şi Oţelu Roşu, unde erau combinate siderurgice, spre Haţeg, unde funcţionau o 
fabrică de conserve şi una de bere, sau spre minele din valea Jiului. După Revoluţie, 
când multe dintre fabrici au fost închise, drumurile s-au schimbat din nou. Acum mulţi 
pleacă în străinătate, la muncă sau la studii.

Exerciţiu: Stabileşte, împreună cu colegii tăi, care sunt drumurile importante pentru 
satul tău în prezent. 

Înainte se pleca greu la drum. Până după al doilea război mondial, când 
maşini şi autobuze nu erau, oamenii se deplasau călare, cu căruţele sau, iarna, cu 
sania. Cine avea car sau căruţă, boi sau cai era om bogat, căci putea câştiga bani buni 
din transporturi de marfă. Erau şi ocazii când se călătorea cu trenul, pe ,,drumul de 
fier”. 

Exemplu:  În general tinerii care plecau să facă armata în zone îndepărtate foloseau 
trenul pentru a ajunge acolo. Pentru că a fost asociat multă vreme cu acest eveniment neplăcut 
din viaţa lor, oamenii de la ţară n-au îndrăgit prea mult acest mijloc de locomoţie. Acest sentiment 
se regăseşte în multe cântece populare legate de ,,cătănie” (luatul la oaste).

Cine călătorea mult, era privit cu respect de oamenii din sat, căci vedea 
lucruri noi şi devenea mai înţelept, împărtăşind şi altora din experienţa lui.

Plecarea la drum, mai ales la drum lung, era o aventură. Oamenii se temeau 
de necunoscut şi încercau să-l îmblânzească. În lumea largă te pândesc primejdii, forţe 
necurate care nu pot intra în spaţiul protejat al satului. Nu plecau marţea sau sâmbăta, 
nu se întorceau din drum şi se închinau înainte de a ieşi pe poartă. 

Exerciţiul nr.1: Descrie câteva gesturi făcute de oamenii din satul tău înainte de 
plecarea la drum, pe baza fişei tale de informaţie.

Exerciţiul nr.2: Dacă ai citit romanul Baltagul  de Mihail Sadoveanu, compară 
informaţiile obţinute cu gesturile pe care le face vitoria Lipan înainte de a pleca la drum, în 
căutarea soţului pierdut.
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Bisericile

Vatra şi biserica au fost dintotdeauna spaţii centrale ale satului. Primul, 
leagă comunitatea de trecutul ei: acolo s-a întemeiat aşezarea. Al doilea, leagă 
comunitatea de Dumnezeu. Biserica a strâns oamenii în jurul ei tocmai pentru că i-a 
unit cu Dumnezeu şi a jucat un rol important în păstrarea identităţii locale şi naţionale 
de-a lungul veacurilor.

Exemplu: La începuturile lor, primele şcoli s-au constituit pe lângă biserici.Preotul îi 
învăţa carte pe copiii. 

Unul dintre motivele actuale de mândrie ale Ţării Haţegului sunt bisericile 
vechi. Ele au fost construite, în general, de nobili şi au fost bunul patrimonial al ctitorului, 
indiferent de religia lui. Aşa se explică trecerea unei biserici ortodoxe la cultul catolic 
sau reformat. Nobilii români din Ţara Haţegului au trecut în secolul al Xv-lea la Biserica 
Catolică, apoi, în secolul al XvI-lea, la Biserica Reformată. De fiecare dată, îşi luau şi 
bisericile cu ei. 

r Ctitorul nu construia biserica după nevoile supuşilor săi, ci după posibilităţile sale 
materiale?

r O perioadă, bisericile nobililor reformaţi au fost folosite şi de supuşii lor, rămaşi 
ortodocşi? Abia prin secolul al XVII-lea au început reformaţii să ia măsuri de 
eliminare a semnelor „idolatrice” din biserici: frescele sunt acoperite cu var, ochii 
sfinţilor sunt scoşi. 

r Cultul ortodox şi cel greco-catolic au luat din nou amploare în secolul al XVIII-
lea? Se presupune că acolo unde bisericile de piatră au devenit catolice sau 
reformate s-au construit biserici ortodoxe de lemn, dispărute între timp, care au 
asigurat identitatea religioasă a populaţiei ortodoxe.

Unele biserici haţegane sunt foarte vechi, datând din secolul al XIII-lea, cum 
sunt cea din Sîntămăria Orlea şi cea din Densuş. Biserica din Sîntămăria Orlea este 
de tip romanic. Biserica din Densuş are planul în cruce greacă de tip macedonean şi 
un sistem de boltire original, unic, o sinteză a curentelor arhitecturale existente atunci 
în Transilvania. A fost construită din materiale diferite, în parte provenind din ruinele 
Sarmizegetusei Ulpia Traiana: blocuri de gresie, marmură şi calcar, fusuri şi baze de 
coloane, lespezi de la porţi, ţevi de canalizare şi altare votive cu inscripţii. 

Memoria populară nu depăşeşte câteva generaţii; urmele amintirilor 
despre fapte istorice se mai pot regăsi în legende şi povestiri. 

Să nu uităm că o civilizaţie orală nu păstrează decât ceea ce îi foloseşte. 
Aşa se explică utilizarea pietrelor „nefolositoare” din ruine în construcţia unei biserici 
sau chiar a caselor. O cultură orală nu tezaurizează mărturiile exterioare ale trecutului. 
Preferă să-şi păstreze amintirile în interior, în memorie.

?
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X Întreabă pe unul din bunicii tăi cum arăta casa în care a locuit în copilărie. 
Desenează o schiţă după indicaţiile lui şi observă diferenţele dintre casa 
copilăriei lui şi cea în care locuieşti tu astăzi. 

X Află de la părinţi istoria casei tale: cine a construit-o, cum şi în ce împrejurări. 
Alcătuieşte o fişă de informaţii şi adaug-o în portofoliul Lada cu zestre.

X Notează cum se numesc părţile casei şi anexele gospodăriei, în termenii regionali 
pe care îi folosesc părinţii tăi; notează şi explicaţia exactă a fiecărui termen.

X Descrie cinci tipuri diferite de garduri din satul tău (forma, materialele din care 
sunt făcute etc.). Află, dacă poţi, şi anul când au fost ridicate. Facultativ: 
fotografiază-le pentru portofoliu. 

~
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lecţia 11

GoSPodăria ţărăNeaScă (1)

Oamenii de la sat şi cei din oraş trăiesc diferit, pentru că au necesităţi diferite 
şi soluţii diferite pentru aceste necesităţi. În ceea ce priveşte locuirea, unii au gospodării, 
ceilalţi apartamente. 

casele

Într-o gospodărie tradiţională, nu casa era importantă, ci numărul şi 
diversitatea anexelor. Ca să-şi asigure traiul, oamenii creşteau animale: cai, boi, vaci 
cu lapte, bivoli, oi şi capre, păsări. Mai aveau câini pentru pază şi pisici care să prindă 
şoarecii. Toate aceste fiinţe trebuiau adăpostite, hrănite şi îngrijite. Casa se înconjura 
treptat de dependinţe, dintre care abia se mai vedea. 

Trăind mai mult pe câmp sau cu animalele, ţăranul român nu şi-a construit 
case mari şi făloase, indiferent de posibilităţile materiale. vara pleca din zori la câmp şi 
se întorcea seara. Casa îl adăpostea în timpul nopţii şi iarna. De aceea, casele au avut 
mult timp o singură încăpere de locuit şi o cămară pentru provizii şi au fost făcute din 
materiale ieftine şi la-ndemână: chirpici, la câmpie, unde lutul se găseşte uşor, lemn, la 
munte. În schimb, anexele casei au fost întotdeauna numeroase.

Exerciţiul nr.1: Descrie colegilor gospodăria părinţilor tăi: câte camere are casa, 
cum sunt baia şi bucătăria, cămările, grajdul, şoproanele şi celelalte anexe.

Exerciţiul nr.2: Descrie colegilor tăi casa în care au crescut bunicii tăi. Fii atent la 
diferenţele dintre o casă veche şi una modernă.

În fiecare regiune, oamenii şi-au construit case după nevoile lor, dar ţinând 
cont de condiţiile climatice şi de relief; de aceea casele nu sunt în toate zonele la fel.

 
Când nevoile oamenilor s-au schimbat, şi-au modificat şi casele. Când casa 

a devenit o sursă mai importantă de prestigiu social decât animalele pe care le creşteau, 
oamenii au început să-şi înalţe case mai mari, cu mai multe camere şi chiar cu etaj. 
Numărul şi aspectul dependinţelor s-a modificat în consecinţă.

De multe ori, o gospodărie este ridicată de mai multe generaţii succesive. 

Exemplu: Bunicii şi-au făcut o casă mică, potrivită felului lor de trai, în care oamenii 
hălăduiesc mai mult pe afară. Copiii au mai construit camere, alături sau la etaj. Sau şi-au ridicat 
o altă casă în curte, în faţa celei vechi, pe care o păstrează în continuare. Nepoţii se întorc cu 
bani din străinătate şi îşi construiesc o vilă nemaipomenită, ca în locurile pe care le-au văzut.

Exerciţiul nr.1: Relatează colegilor istoria casei tale.

Exerciţiul nr.2: Faceţi în clasă un concurs, intitulat Poveştile caselor; premiaţi 
povestea cea mai interesantă.
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Multe din elementele unei culturi se datorează nevoii oamenilor de a ieşi în 
evidenţă în comunitatea lor, de a ocupa o poziţie socială mai bună. Unii se 
remarcă prin talentul lor deosebit, care îi face să creeze obiecte, cântece, 
basme; alţii, prin munca lor. Pământurile numeroase, animalele, casele 
făloase, numele de familie, serviciul bine plătit, toate acestea au fost, pe rând 
sau simultan, surse de prestigiu social.

r În 1935, când sociologul Ion Conea a studiat satul Clopotiva, camerele se numeau 
„căsi” şi etajele „rânduri”? În Clopotiva, ca şi în alte părţi, existau multe case 
sărace, făcute din bârne muruite cu lut, cu trei rânduri: rândul cel mai de sus era 
„casa” de locuit, o singură încăpere; sub ea, „comnia” (bucătăria), şi, la ultimul 
nivel (rând), „pimniţa” (pivniţa). Uneori, într-o asemenea casă săracă locuiau două 
familii: părinţii şi un copil căsătorit. Atunci când casa avea două „căsi”(încăperi), 
într-una se locuia, în cealaltă se ţineau „ţoalele” şi zestrea fetelor, în „săcrine” 
(scrinuri). 

În descrierea de mai sus apar numeroase regionalisme şi arhaisme; ele pot 
fi diferite de la sat la sat.

Exerciţiul nr.1: Identifică arhaismele din descrierea de mai sus şi încearcă să 
explici din ce cauză au dispărut.

Exerciţiul nr.2: Dă cinci exemple de regionalisme legate de gospodărie, aflate de 
la ai tăi.

Exerciţiul nr.3: Alcătuieşte, de acum până la sfârşitul anului, un glosar de termeni 
regionali cu referire la satul tradiţional care nu se mai folosesc în mod curent. Notează-i aşa 
cum îi auzi şi reţine sau caută şi explicaţia lor. Cel mai bun glosar poate fi expus în cabinetul de 
limba română din şcoala ta.

r În arhitectura tradiţională populară din Ţara Haţegului sunt influenţe din nordul 
Olteniei şi din Gorj? De acolo veneau meşteri, care au ridicat casele cu pridvor. 

r Ţara Haţegului este una dintre primele zone etnografice româneşti în care se 
construiesc foarte devreme case cu două niveluri, cu arcade de zidărie, sprijinite 
pe coloane de piatră sau zidărie ?

r Acoperişurile înalte din paie, caracteristice caselor tradiţionale din Ţara Haţegului, 
au început să fie înlocuite destul de devreme  (a doua jumătate a secolului XIX) 
cu acoperişuri din ţigle, datorită în primul rând faptului că se producea ţiglă în 
zonă, la fabrica de materiale ceramice de la Bar ? 

Gardurile 

La noi, oamenii îşi înconjoară gospodăria cu gard. Gardul separă ce-i al meu 
de ce-i al altora sau al tuturor. Deci, funcţia lui iniţială este de separare. 

?

?
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Pentru că separă locul bun al casei, interiorul, de exterior, gardul are şi o 
funcţie magică de protecţie. Ce este gardul, dacă nu un cerc magic? El are un punct 
vulnerabil: poarta. De aceea, majoritatea practicilor magice de apărare protejau poarta, 
punctul de trecere, de discontinuitate, din cercul perfect al gardului. 

Gardurile şi le-au ridicat oamenii din ce au avut la îndemână: din paie, din 
nuiele, din laţuri de lemn, din pietre de râu… Înspre zilele noastre, oamenii şi le fac 
de zid sau din fier forjat: sunt un fel de prelungire a casei. Dacă locuinţa este făloasă, 
trebuie să fie şi gardul la fel.

r În unele regiuni ale ţări, se îngropau şi sub gard tămâie, busuioc şi bani, ca să 
apere poarta, ca şi la temelia casei.

r Fetele mari îşi aflau ursitul, de Sfântul Vasile, prin numărarea cu ochii închişi ai 
parilor din gard, de la zece la unu? Apoi interpretau forma parului: dacă era 
drept, bărbatul avea să fie frumos, dacă era strâmb, bătrân sau urât. În Ţara 
Haţegului, obiceiul se numeşte învăsâiatul. Din păcate, obiceiul dispare odată cu 
gardurile vechi. 

În Ţara Haţegului, gardurile s-au construit din materialele existente în zonă. 
Cel mai frecvent întâlnit a fost, până după al doilea război mondial, gardul de piatră: cu 
pietre legate cu mortar, unite cu pământ sau puse doar unele peste celelalte. Uneori 
oamenii puneau gardurilor streaşină, să le apere de ploaie, dar nu streşini din materiale 
scumpe, ci din scânduri mai vechi, paie, lemne sau crengi. Încă nu descoperiseră funcţia 
estetică a gardului. Oamenii şi-au mai făcut garduri din scânduri sau din nuiele împletite 
de mesteacăn sau anin.

Gardurile s-au modernizat odată cu casa. Astăzi, sunt nenumărate feluri de 
garduri, inclusiv unele foarte scumpe, de marmură. Gardurile noi au căpătat, în plus, 
funcţie estetică şi funcţie de prestigiu social.

Exerciţiu: Ce fel de garduri există astăzi în satul tău? Descrie trei tipuri diferite 
de garduri şi stabileşte o corelaţie între gardul descris şi casa pe care o înconjoară. Observă 
dacă există o diferenţă între un gard exterior (la stradă) şi gardurile din interiorul gospodăriei. 
Încearcă să explici această diferenţă.

X Roag-o pe bunica să-ţi povestească cum era mobilată camera bună din casa 
părinţilor ei şi ce funcţii îndeplinea.

X Află dacă în casa părinţilor tăi există o astfel de cameră. Desenează această 
cameră.

X Alcătuieşte o listă cu uneltele necesare muncilor agricole, îngrijirii animalelor şi 
transportului pe care le ai în în gospodărie. Notează în dreptul fiecăruia şi la 
ce se foloseşte. Adaugă fişa la portofoliul Lada cu zestre.

X Întreab-o pe bunica ta ce obiecte de gospodărie a primit la nuntă şi de la cine. 
Reţine informaţiile.

~
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lecţia 12

GoSPodăria ţărăNeaScă (2)

interiorul casei

Oamenii nu şi-au pus lucrurile alandala în casă, ci într-o anumită ordine, 
impusă prin tradiţie. 

Să nu uităm că, pentru omul tradiţional, universul mic este analog celui 
mare, ordinea cosmică se reflectă în ordinea din gospodărie, iar păstrarea rânduielilor 
statornicite ajută la păstrarea ordinii lumii. De aceea până şi casele se aşezau în spaţiu 
într-un anumit fel: cu uşa spre sud sau sud-vest, cu o fereastră spre est şi una spre sud, 
iar în peretele dinspre nord nu tăiau nici o fereastră. casa se orienta după soare. Estul 
e bun, căci acolo răsare soarele, sudul este de asemenea asociat cu lumina, în vreme 
ce nordul, mereu în umbră, aparţine nopţii şi întunericului. 

Tradiţional, spaţiul este conceput dual, ca şi lumea. o jumătate este 
asociată cu binele, cealaltă jumătate cu răul. 

Casa tradiţională veche era alcătuită dintr-o singură încăpere, în care se 
dormea şi se pregătea mâncarea. Mobilierul era foarte puţin şi de strictă utilitate.

Cum spaţiul tradiţional este conceput dual, interiorul era şi el împărţit în 
două: o jumătate aparţinând femeii, situată spre nord-vest şi având ca centru vatra, şi o 
jumătate masculină, centrată pe icoanele aşezate pe peretele dinspre răsărit. Patul, în 
care dorm mama şi copiii, este în jumătatea feminină a casei. 

Centrul casei rămâne gol şi rezervat sacrului: la sărbători, masa, aşezată 
sub icoane în mod obişnuit, se mută în centru. Pe ea se pun darurile pentru colindători, 
alimentele de sfinţit la Bobotează, mortul, înainte de a-şi părăsi casa. 

Dar casa tradiţională a evoluat, prin adăugarea încă unei încăperi. În această 
situaţie, camera din dreapta a devenit „camera bună” şi a fost rezervată sacrului (pentru 
momente festive, sărbători), lucrurilor de valoare ( păstrarea zestrei fetelor şi a obiectelor 
preţioase), dar şi pentru oaspeţi. Aici nu se locuieşte niciodată. În casa tradiţională cu 
etaj, sus se locuieşte, iar jos se găteşte. „Sus” devine partea masculină, iar „jos” cea 
feminină.

Oraşul a pierdut această concepţie a spaţiului dual al casei. Semnul cel mai 
vizibil a fost mutarea mesei în centrul încăperii; astfel, omul a ocupat locul rezervat 
sacrului. Încetul cu încetul, de când oraşul a început să devină un model pentru sat, 
camerele ţărăneşti şi-au schimbat aspectul şi şi-au pierdut sensul de imagine a lumii.

Exerciţiul nr.1: Folosind ceea ce ai aflat de la bunici despre cum era mobilată 
„camera bună” din casa copilăriei lor, fă o comparaţie între această „cameră bună” şi sufrageria 
ta. Punctează diferenţele între mobilierul şi funcţiile celor două încăperi. Există şi asemănări? 
(discuţie liberă)

h
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Exerciţiul nr.2: Desenează, dacă există,  „camera bună” din casa părinţilor tăi şi 
compară desenul tău cu ale colegilor. Ce elemente comune există în toate aceste desene?

r,,Camera bună’’ se numea în Haţeg ,,casa de paradie’’ (paradă) ?

Uneltele 

Fiecare gospodar se îngrijea să-şi facă uneltele trebuitoare muncilor. Ele 
erau extrem de specializate, ca să poată acoperi toate nevoile gospodăriei. Cei care nu 
aveau împrumutau de la vecini, rude sau prieteni. În schimb, îi ajutau la muncă. Ajutorul 
reciproc strângea relaţiile dintre oameni. 

În acelaşi sens, de mare ajutor era şi să dăruieşti tinerilor, la nuntă, obiecte 
de bucătărie: vase, ulcioare, căni, ciubere, troace etc. Unei familii îi trebuie multe şi 
toate acestea se adunau cu greu. 

Exerciţiul nr.1: Prezintă o listă cu uneltele folosite la muncile agricole, pentru 
îngrijirea animalelor şi pentru transport în gospodărie, precizând  la ce serveşte fiecare. Adaugă 
fişa la portofoliul final.

Exerciţiul nr.2: Ştii ce obiecte de gospodărie a primit bunica ta la nuntă şi de la 
cine? Dacă tu nu ştii, poate ştiu colegii tăi. Alege un obiect cu o poveste mai interesantă şi 
organizaţi un mic concurs: Poveşti gospodăreşti.

Totuşi, oamenii nu aveau multe obiecte în gospodărie, şi mai ales nu aveau 
obiecte inutile. Obiectele erau foarte puternice, deoarece îndeplineau, în acelaşi timp, 
funcţii practice, rituale şi magice. Cuţitul însemna „a tăia”, acul – „a coase”, fusul - „a 
răsuci”. Ele foloseau la bunul mers al vieţii cotidiene, dar erau proiectate şi în plan 
simbolic. 

Exemplu: Cu cuţitul tai pâinea, dar şi bubele. Cu fusul răsuceşti lâna toarsă din 
caier, dar şi firul vieţii.

Când un lucru se strica, nu era aruncat, ci folosit, de exemplu, la descântece 
şi vrăji sau în alte acte rituale. În lumea satului tradiţional nu se arunca nimic. Resturile 
alimentare le mâncau animalele, gunoiul de grajd îngrăşa pământurile, cârpele vechi, 
care chiar nu mai erau bune de nimic, se foloseau la afumat gospodăria împotriva 
duhurilor rele. Nu era nevoie de gropi de gunoi, pentru că nu prea exista gunoi în sensul 
pe care-l dăm astăzi acestui cuvânt (când gunoi înseamnă preponderent ambalaje şi 
lucruri greu degradabile sau nedegradabile). Gunoiul este o invenţie a oraşului; astăzi 
îl găsim şi la sate. 

Exerciţiu: Prezintă colegilor un descântec şi numeşte câteva obiecte care se 
foloseau la descântat. Indiciu: ele apar de obicei şi în textul descântecului. 

?
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adăposturi temporare în Haţeg

Ţăranii petreceau mult timp afară, cu animalele sau la lucrul câmpului, la 
pădure. Până în anii ’30 – ’40 în s-au crescut multe oi, păstoritul fiind o ocupaţie de 
bază. Mulţi stăteau şi iarna departe de casă, cu oile, pe munte. De aceea, au apărut şi 
alte forme de adăpost: coliba şi sălaşul. 

coliba este o locuinţă de iarnă pentru cei ce mai demult stăteau şi iarna 
cu oile pe câmp, pe fânaţurile din apropierea satului. Coliba se săpa în pământ şi se 
acoperea cu lemne sprijinite pe furci. Peste lemne se mai puneau glii de pământ şi fân 
sau scoarţe de mesteacăn, să ţină cald. În colibă nu se putea sta în picioare şi era atât 
de mică încât abia se puteau adăposti în ea două persoane. Focul se făcea direct pe 
pământ. Staulul oilor era lipit de colibă.

În sălaşe stăteau oamenii cât lucrau fânul, vara, şi cu oile, primăvara, înainte 
de a urca oile la munte, sau toamna, după ce coborau la iernat. Era ca o casă mai 
mică, cu o singură încăpere şi cu staulul lipit de ea. Avea pământ pe jos, un pat mic 
de scândură şi, în loc de saltea, paie. Aveau şi sobă (şpoar) pentru gătit. Sălaşul nu 
era potrivit pentru asprimea iernii, dar cei ce nu voiau să-şi construiască şi colibă, îşi 
lipeau sălaşul cu pământ, să fie mai cald, şi locuiau în el şi iarna. Lângă sălaş omul îşi 
îngrădea o bucată de loc, în care ţinea vitele mari.

Ca forme de locuire, colibele şi sălaşurile au dispărut aproape în totalitate, 
în parte şi din cauza faptului că nu se mai cresc atâtea oi şi acestea sunt ţinute iarna în 
sat, în gospodărie. 

Stâna este şi ea o construcţie simplă, înconjurată de cobaşe (dependinţe): 
strunga oilor, un şopron, o cocină sau un coteţ pentru viţei. E construită sus, la munte, 
unde pasc vara oile. În ea locuiesc ciobanii.
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lecţia 13

HarTa diN MeMorie a SaTUlUi MeU
 (lecţie recaPiTUlaTiVă)

Reconstituie în clasă, împreună cu colegii, folosind informaţiile culese până 
acum, o hartă a comunei tale dinainte de colectivizare care să conţină, pentru fiecare 
sat:

  drumurile cele mai folosite
  vatra satului
 locurile de întâlnire pentru comunitate (bisericile, şcolile, crâşmele şi 

boltele, locurile de horă sau unde se ţineau târgurile şi nedeile)
 zonele locuite
 pământurile cultivate şi fânaţele

Notează denumirile acestor locuri aşa cum au rămas în memoria consătenilor 
tăi; nu folosi denumirile administrative. Menţionează şi locurile considerate bune sau 
rele, şi notează poveştile care justifică clasificarea ta într-o fişă de informaţie.

X Află de la bunicii tăi cum numeau ei momentele zilei, cu ce oră corespund 
acestea, dacă sunt momente bune sau rele. Adaugă fişa de informaţie la 
portofoliul Lada cu zestre.

X Întreabă-le pe mama şi bunica ta ce ştiu ele că este bine şi ce nu este bine să faci 
în fiecare zi a săptămânii. Alcătuieşte o fişă de informaţii pentru portofoliu. 

X Află de la rudele tale mai vârstnice când anume se fac pomeni pentru cei morţi, 
cum se numesc aceste zile şi în ce constă pomana (în funcţie de anotimp).

~



Partea a iii-a

timpul
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lecţia 14

diViZiUNile Şi caliTaTea TiMPUlUi

Toate lucrurile îşi au timpul lor şi este foarte bine să le faci după rânduială. 
Dar timpul se măsoară şi se trăieşte altfel la sat şi la oraş. 

Pentru ţărani, a trăi timpul înseamnă a fi trecător: omul se naşte şi moare, 
lucrurile se trec. În basme, sunt eroi care încearcă să dobândească nemurirea, dar, în 
viaţa obişnuită, a muri la vremea cuvenită şi fără suferinţă era un lucru vrednic de dorit. 
Căci orice se petrece în timp are un început şi un sfârşit.

la sat  există o concepţie duală asupra universului: el este compus 
din două lumi, lumea de aici, albă, în care îţi trăieşti viaţa,  şi lumea 
de dincolo, neagră, unde te duci după ce mori.

În lumea albă, unde există şi bucurie şi durere, omul şi tot ce-l înconjoară 
se supun timpului.Timpul înseamnă devenire. În lumea de dincolo nu e timp, acolo 
domneşte veşnicia. 

Lumea de aici îşi are începutul şi sfârşitul în lumea de dincolo şi în Dumnezeu. 
Ţăranii numesc începutul lumii şi al timpului Facerea Lumii, iar sfârşitul, Judecata de Apoi. 
Cele două lumi comunică prin început şi prin sfârşit, dar mai ales prin sărbătoare.

Timp bun, timp rău

Să vedem cum îşi construieşte ţăranul un lucru atât de complicat ca timpul. 
Timpul nu este uniform; doar secundele măsurate electronic sunt la fel. 

Pentru ţăran, timpul are valoare. Există un timp bun, protejat, favorabil (pentru lucru, 
călătorie, petrecere, naştere sau moarte) şi există timp rău, nefavorabil, încărcat de 
pericol. Timpul bun stă sub semnul începutului: prima zi din an, prima zi din săptămână, 
primele ceasuri ale zilei. Timpul sărbătorii este tare, iar timpul cotidian e slab. 

Timpul oamenilor se împarte în ceasuri bune şi rele, zile şi nopţi care-
şi schimbă durata după anotimpuri şi calitatea în funcţie de sărbători, luni care nu 
seamănă între ele şi care au nume ca şi oamenii, şi ani care trec mai uşor în tinereţe şi 
mai încet când omul îmbătrâneşte. Timpul întreg, total, este veacul.

ziua şi noaptea au amândouă miez: miezul zilei şi al nopţii sunt momente 
importante ale timpului şi pot fi periculoase. Hotarele dintre zi şi noapte sunt răsăritul 
şi apusul. 

r Satul n-a avut multă vreme ceas, care este o invenţie a oraşului? Cocoşul era 
,,ceasornicul satului’’, căci el vestea tuturor momentele importante ale zilei. Era 
considerat o pasăre sfântă, singurul care putea auzi  „toaca din cer”, cu care 
Dumnezeu  măsoară timpul. Aşa ştia când anume trebuie să cânte.     

r În secolul trecut, „orarul” ţăranilor deosebea mult mai multe momente ale zilei? 
Cântatul cocoşilor, zorii, mijitul zilei, răsăritul, dimineaţa sau prânzul mic, amiaza 

?
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sau prânzul mare, vecernia, amurgul, înseratul, cina, înnoptatul. Unele sunt 
bune, prielnice (răsăritul, de exemplu, când se deschide cerul, sau zorile, când 
duhurile necurate îşi pierd puterea), altele sunt rele: miezul nopţii, când încep să 
umble duhurile necurate.

Exerciţiu: Numeşte momentele zilei, aşa cum le foloseau înainte bătrânii din satul 
tău; specifică dacă sunt momente bune sau rele. Facultativ: desenează un ceas pe care să 
notezi, în locul orelor convenţionale, momentele vechi ale zilei. 

rosturile zilelor, lunilor şi anotimpurilor

zilele diferă şi ele: o zi de dulce nu seamănă cu o zi de post. Miercurea şi 
vinerea oamenii satelor mâncau mai puţin, se rugau mai mult şi se străduiau să fie 
mai buni. Nici zilele de sărbătoare nu seamănă cu celelalte. Sărbătoarea înseamnă 
rugăciune, odihnă şi bucurie. ziua de duminică are o lumină specială, căci Dumnezeu, 
care a făcut lumea în şapte zile, în această zi S-a odihnit. Iar ţăranul, pe pământul lui, 
făcea cum a făcut Dumnezeu:  lucra din zori până la apus, iar duminica o cinstea ca pe 
ziua Domnului. 

r Până acum şaizeci de ani, mai erau ţărani care considerau că zilele sunt sfinte? Mai 
ales Sfânta Duminică, Sfânta Luni, Sfânta Miercuri şi Sfânta Vineri aveau mare 
trecere, căci se credea că ele se roagă în casele lor de la marginea lumii pentru 
oameni, chiar dacă ei nu le respectă întotdeauna. Ţăranii spuneau că deasupra 
casei fiecărei Sfinte licăreşte câte o stea şi aceste stele dau semn oamenilor 
prevestind nenorocirile cele mai mari, foametea, războaiele, cutremurele. Doar 
Sfânta Sâmbătă a rămas fără stea, căci i-a dat-o Maicii Domnului, şi când această 
stea va face semn, va veni sfârşitul lumii. Astăzi, despre Sfintele Zile mai auzim 
doar în poveşti.

Fiecare zi are rostul ei.

lunea este începutul săptămânii, cea mai potrivită zi:

4 pentru începerea unei activităţi de lungă durată ca torsul, ţesutul şi croitul 
hainelor,

4 pentru pornitul la drum într-o călătorie mai lungă sau 
4 pentru a pune piatra de temelie pentru o casă nouă. 

În schimb, nu este bine să împrumuţi, să vinzi ceva sau să mergi în peţit. Cei 
născuţi lunea vor fi sănătoşi şi plini de noroc.

Marţea este considerată o zi nefastă, cu trei ceasuri rele, în care nu este 
bine să porneşti la drum, nici să începi activităţi importante ca aratul, semănatul sau 
construcţia unei case. Cine se naşte într-o astfel de zi va avea o viaţă grea şi plină de 
suferinţă.

?
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Miercurea e ziua Maicii Domnului, zi de post în care nu se spală, nu se 
coase şi nu se coace pâine. 

ziua de joi este a Sfântului Nicolae, o zi bună pentru recolte. 
Vinerea este a doua zi ca importanţă după duminică; mai ales femeile o 

respectă. Ele postesc în această zi ca să se mărite repede şi bine, să aibă noroc în 
căsnicie, să nască uşor copii sănătoşi, să fie apărate de boli, iar vitele şi turmele lor să 
fie protejate de animalele sălbatice.

Sâmbăta este dedicată morţilor şi lumii lor. Pentru ei se fac pomeni, mai ales 
în anumite sâmbete din an, când se ţin Moşii (de iarnă, de vară, de Sânziene etc.). De 
Moşi sunt pomeniţi toţi morţii din neam, strămoşii. Pentru vii, este o zi nefastă. Nu este 
bine să începi nimic, căci lucrul acela nu se va termina niciodată, nici să te naşti într-o 
astfel de zi, căci este ca şi cum ai începe cu sfârşitul. 

Exerciţiul nr.1: Alcătuieşte în scris două liste: una cu ceea ce ştii din familia ta că 
este bine să faci în anumite zile ale săptămânii, şi cealaltă cu ceea ce nu este bine să faci în 
aceleaşi zile. Adaugă cele două liste la portofoliul Lada cu zestre. 

Exerciţiul nr.2: Care sunt zilele din an consacrate morţilor în satul tău şi ce se dă 
de pomană pentru ei în aceste zile ?

credinţele şi obiceiurile pot să difere mult de la o regiune la alta, de 
la un sat la altul; ele diferă chiar de la om la om. Proverbul spune 
„câte bordeie, atâtea obiceie”.

Oamenii măsurau intervalul unei luni de zile de la o Lună Nouă la alta. De 
aceea acest interval de timp a primit numele astrului.  Lunile anului ţărănesc au nume 
potrivite, din care afli cum sunt: Gerar, Făurar, Mărţişor, Prier, Florar, Cireşar, Cuptor, 
Gustar, Răpciune, Brumărel, Brumar şi Indrea. Şi pentru acestea pot să existe mici 
diferenţe de nume de la o zonă la alta. 

r Într-o vreme, în Ţara Haţegului, lunile s-au numit: Cărindar, Faur, Marţ, Preier, Mai, 
Cireşari, Cuptor, Agust, Răpşiuni, Brumaru’ Mic, Brumaru’ Mare, Andrea?

r Anotimpurile aveau şi ele alt sens şi alte începuturi pentru ţărani? „Vremile” anului  
nu respectau datele calendarului astronomic, ci o rânduială  nescrisă, care 
ordona şi muncile de peste an. Astfel, primăvara începea pe 24 februarie, odată 
cu Dragobetele, vara la 21 mai, de Sfinţii Constantin şi Elena, toamna pe 14 
septembrie, de Ziua Crucii, iar iarna o dată cu Sfântul Andrei, pe 30 noiembrie.

X Alcătuieşte un calendar în care să notezi sărbătorile pe care le ţineţi în familie. 
Pune de-o parte sărbătorile creştine mari. Stabileşte pentru ce se ţin celelalte 
sărbători. Încadrează-le, după scop, într-un calendar păstoresc şi altul agricol. 
Încearcă să grupezi şi sărbătorile care ţi-au mai rămas după scopul lor.

?
~
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lecţia 15

caleNdarUl

Pentru a ordona timpul, omenirea s-a slujit încă de la începuturile ei de 
calendare, alcătuite de sacerdoţi, astrologi sau astronomi. Calendarul modern operează 
cu unităţi de timp foarte precise şi ne ajută să ne orientăm în timp, ca pe o hartă. El este 
un instrument. 

Astăzi, toată lumea de pe glob respectă oficial un singur calendar, cel  
gregorian. În afară de acesta, fiecare popor respectă şi un calendar religios, care diferă 
de la o cultură la alta şi de la o religie la alta. 

r Statul român a adoptat calendarul gregorian în 1919, iar Biserica Ortodoxă Română 
în 1924? Calendarul gregorian, impus de Papa Grigorie al XIII-lea, a înlocuit 
calendarul iulian, faţă de care aduce un decalaj de 13 zile. Ţăranii au fost foarte 
nemulţumiţi şi s-au împotrivit din răsputeri noului calendar, care le dădea peste 
cap sărbătorile. Şi astăzi există în anumite regiuni ale ţării comunităţi care ţin 
calendarul pe stilul vechi.

Peste aceste calendare oficiale se suprapune calendarul popular, adică 
sărbătorile pe care le ţine poporul. Acestea nu numai că nu coincid întotdeauna cu 
sărbătorile religioase (pe care calendarul popular le ţine în felul lui); mai mult, au 
denumiri şi date diferite de la o zonă la alta, chiar de la un sat la altul. 

De fapt, fiecare sat are calendarul lui, nescris, transmis prin practică şi tradiţie 
orală. Şi acest calendar este compus, în realitate, din mai multe file de calendar care se 
împletesc: sărbători ale  păstorilor, sărbători ale agricultorilor, sărbători ale altor categorii 
profesionale (pescari, de exemplu). Sărbătorile se suprapun ca foiţele de ceapă şi ţin 
cont de tot ceea merită să fie „ţinut”, „păzit”: solstiţii şi echinocţii, urcatul oilor la munte, 
împerecheatul păsărilor, înfloritul urzicilor, zilele morţilor, dezmorţitul insectelor etc.

ocupaţiile au influenţat profund şi viaţa spirituală, dând naştere unor 
sărbători, obiceiuri şi ritualuri specifice, de apărare a bunurilor (recolte 
şi turme) şi de atragere a binecuvântărilor. de aceea cea mai mare parte a 
sărbătorilor, exceptându-le pe cele religioase, alcătuiesc un calendar în parte 
agricol, în parte păstoresc, dar se găsesc urme de sărbători ale viticultorilor 
şi pescarilor.

Exerciţiu: Grupaţi sărbătorile pe care le ţineţi în familie în: sărbători creştine, 
păstoreşti, agricole etc. (discuţie liberă) 

Sărbătorile

În satul tradiţional, timpul este împărţit în zile de muncă şi sărbători. 
În viaţa de zi cu zi, relaţia omului cu sacrul tinde să slăbească. De aceea este 
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nevoie de sărbătoare: ca oamenii să se întoarcă la cele sfinte şi cu adevărat importante. 
În plus, zilele de muncă sunt mai ales ale familiei; abia la sărbători se reunesc neamul 
şi comunitatea. 

Sărbătoarea întreţine relaţia permanentă cu sacrul, solidarizează comunitatea 
şi o pune în armonie cu universul. 

Indiferent de importanţa ei, o sărbătoare se compune din:

 un sâmbure sacru, 
 timp bun, 
 loc curat,
 suflet primenit şi
 atitudine potrivită.

La sat, fiecare om îşi asuma sărbătoarea, ştiind că de modul în care păzeşte 
rânduiala timpului depinde ordinea anotimpurilor. Fiecare cunoştea cuvintele, gesturile 
şi obiectele adecvate fiecărei sărbători în parte. 

În acelaşi timp, oamenii foloseau puterile limitei, ale trecerii, ca să-şi asigure 
succesul cu ocazia sărbătorilor. Multe dintre obiceiurile pe care le mai practică şi azi în 
virtutea tradiţiei, fără să le înţeleagă, erau, de fapt, ritualuri de apărare de rău sau de 
atragere a forţelor pozitive. 

din sărbătoare, oamenii iau folos. când sărbătoarea devine spectacol, 
festivitate şi nu mai este trăită cu fior (sacru), ea slăbeşte şi moare.

Sărbătorile sunt şi ele mai mari şi mai mici. Pe cele mari le ţine toată lumea;  
cele mici sunt ţinute numai de cei strict interesaţi. 

r În Ţara Haţegului, sărbători mici ca Ziua Ursului (1 august), Gădineţul  (ţinută la 
două săptămâni după Sfântul Nicolae) sau Lucinul  (după Vinerea  Mare) se 
ţineau pentru vite şi turme, să nu le mănânce lupii şi să nu se îmbolnăvească? 
Ciricul Păsărilor se ţinea în prima zi din postul Paştilor de către cei ce nu voiau 
ca păsările să le distrugă recoltele de grâu.

Sărbătorile se pot grupa între ele, formând cicluri în interiorul cărora totul 
dobândeşte sens.

Peste an sunt două cicluri mari de sărbători: 

 sărbătorile de iarnă, cu dată fixă (perioada cuprinsă între Crăciun şi 
Bobotează) şi

 sărbătorile pascale, cu dată mobilă (perioada cuprinsă între Lăsatul 
Secului de Brânză şi Rusalii). 

?
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În aceste intervale sunt ţinute numeroase sărbători care se pregătesc una pe 
alta, despărţite prin perioade lungi de post. 

Exerciţiu:  Alege un ciclu de sărbători (de iarnă sau pascale) şi enumeră sărbătorile 
din perioada respectivă care se ţin în satul tău. Notează într-o fişă de informaţie cele mai 
importante obiceiuri legate de aceste sărbători, cu descrierea lor sumară.

În afară de marile sărbători grupate în jurul Paştelui şi Crăciunului, mai 
contează în calendar:

4 sărbătorile importante ale păstorilor (Sfântul Gheorghe, Sfântul Dumitru 
etc.) 

4 sărbătorile agrare ( Armindeniul, Drăgaica, Sânzienele etc.) şi 
4 sărbătorile dedicate Maicii Domnului (Sîntămăria Mare, Sîntămăria 

Mică) şi sfinţilor puternici (Sf. vasile, Sf. Petru, Sf. Ilie, Sf. Pantelimon, Sf. 
Parascheva, Sf. Andrei, Sf. Nicolae). 

Celelalte sărbători, mai mici, se deosebesc după scopul pentru care sunt 
ţinute : pentru sănătatea, înmulţirea şi apărarea animalelor din gospodărie de boli şi 
fiare sălbatice, pentru recolte bogate, pentru apărarea gospodăriilor şi a câmpurilor de 
ploaie, secetă sau grindină etc.

lecţia 16
SărBăTorile diN SaTUl MeU

(lecţie recaPiTUlaTiVă)

Alcătuiţi un calendar al sărbătorilor locale, cu numele şi semnificaţia lor, 
colorate diferit în funcţie de tipul lor. Precizaţi care dintre ele nu se mai ţin. Facultativ: 
desenaţi o planşă cu acest calendar pentru cabinetul de limba română.

X Alcătuieşte, cu ajutorul rudelor, arborele genealogic al familiei tale, adică 
rădăcina, tulpina, crengile şi frunzele neamului tău; până la a câta spiţă urcă 
în trecut? Trece în arbore şi morţii neamului şi neamurile cu care familia ta s-a 
înrudit prin căsătorii. Astfel vei afla cine eşti tu cu adevărat. 

X Află de la bunica ta cine a ajutat-o la naşterea mamei tale şi cum anume. Apoi 
află de la mama ta ce a făcut moaşa pentru tine când te-ai născut. Notează 
cele două relatări pe câte o fişă de informaţie şi adaugă cele două fişe la 
portofoliu.

X Dacă te-ai însoţit vreodată, alcătuieşte o fişă de informaţie în care să precizezi: 
anul când te-ai însoţit, vârsta ta de atunci, soţii şi vârsta lor, unde şi cum s-a 
desfăşurat obiceiul, cum v-aţi purtat după aceea unii cu ceilalţi.

~
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lecţia 17

faMilie, NeaM, coMUNiTaTe

Orice individ dintr-o societate tradiţională face o distincţie clară între „ai săi” şi 
„ceilalţi”, străinii. „Ai săi” înseamnă membrii familiei, neamul din care face parte (rudele) 
şi membrii  comunităţii în mijlocul căreia trăieşte (vecini şi consăteni).

orice comunitate tradiţională se bazează pe familii puternice, pe neamuri 
vechi şi pe înrudirea de neam, precum şi pe vecinătăţi. 

Ca o astfel de comunitate să reziste în timp şi să se diferenţieze totodată de 
alte comunităţi, ea trebuie să-şi creeze valori comune, larg acceptate, transmise din om 
în om şi din generaţie în generaţie, să aibă, adică, o tradiţie puternică.

Tradiţia reglează tot ceea ce se întâmplă în interiorul culturii populare, 
impunând anumite valori şi norme de comportament practic şi 
simbolic. 

Care sunt aceste valori ?

 o mentalitate comună, care consideră că omul, lumea şi timpul sunt parte 
din creaţia lui Dumnezeu, importante, frumoase şi bune, dar trecătoare, 
vremelnice şi supuse schimbărilor în bine sau în rău. 

 comunitatea de limbă (grai), port şi purtări, care face diferenţa dintre 
„ai noştri” şi „ceilalţi”. O comunitate este, astfel, unită în faţa străinilor şi a 
necunoscutului şi unică, deosebită, în comparaţie cu vecinii.

 solidaritatea în faţa provocărilor cotidiene (muncă, petrecere, situaţii 
de criză), a marilor evenimente ale vieţii (naştere, nuntă, moarte) şi în 
vremurile de cumpănă (calamităţi naturale, foamete, război etc.).

 un tip special de comunicare şi convieţuire spirituală, bazat  pe „datul 
din mână” şi pe schimbul de daruri, care păstrează reţeaua de relaţii 
din interiorul comunităţii, dar şi între comunitate şi Dumnezeu. O astfel 
de comunicare se menţine şi după moarte, între lumea de aici şi lumea 
moşilor, a strămoşilor, a celor plecaţi dintre vii.

Respectarea acestor valori face ca fiecare familie să se poată afirma în 
comunitate cunoscându-şi locul, rolul, drepturile şi obligaţiile care decurg din statutul 
său în colectivitate.
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familia tradiţională

Familia tradiţională înseamnă părinţii, copiii şi bunicii, trei generaţii care în 
satele româneşti au locuit multă vreme împreună, în aceeaşi gospodărie. 

În timp, bunicii se stingeau, copiii îşi întemeiau la rândul lor familii, plecând 
din casa părintească, iar pământul şi casa rămâneau celui mai mic dintre copii, care-şi 
îngrijea părinţii până la moartea acestora. Acest model de convieţuire s-a perpetuat din 
generaţie în generaţie şi mai poate fi întâlnit şi astăzi în destul de multe locuri.

Căsătoriile duceau la lărgirea familiei, iar rudele dobândite prin căsătorie se 
numesc rude prin alianţă. 

O gospodărie, o familie este cunoscută într-un sat după numele bărbatului. 
Soţia este identificată după numele soţului. 

Dar oamenii dintr-un sat se cunosc deseori  şi după porecle. În multe 
cazuri, numele de familie al cuiva este mai puţin cunoscut decât porecla pe care o dă 
comunitatea acelui individ, considerând că-l caracterizează mult mai bine şi-l face unic, 
uşor de identificat.

r Nu numai indivizii au porecle, ci şi comunităţile îşi pot atribui una alteia supranume 
care le individualizează şi care pornesc de la un element real ? În Ţara Haţegului, 
de exemplu:  haţeganii le spuneau minerilor din Valea Jiului „bărabe”, iar cei 
din Valea Jiului îi numeau pe haţegani „gugani”. În comuna Sîntămăria Orlea, o 
parte din locuitorii Balomirului sunt numiţi „băneşi”, iar orlenilor li se spunea de 
către ceilalţi ”scărpeţi”...

Exerciţiu: Daţi şi voi exemple de porecle individuale sau colective pe care le 
cunoaşteţi şi încercaţi să le explicaţi.

Neamul 

rudele de sânge până la a şaptea spiţă alcătuiesc un neam. Un neam este cu 
atât mai puternic în colectivitate cu cât este mai vechi şi mai mare. 

Rudele de sânge erau deseori apropiate şi în spaţiu, căci împărţeau un 
pământ iniţial comun, ulterior fărâmiţat prin moştenire. 

Rudele de sânge se însoţeau la muncă şi la sărbătoare: participau la toate 
ospeţele rituale din familie (botez, nuntă, înmormântare, pomeni), contribuind cu bani, 
prin muncă sau prin îndeplinirea unor atribuţii, la buna desfăşurare a evenimentului 
respectiv. 

Rudelor de sânge nu li se permitea să se căsătorească între ele, încălcarea 
acestei reguli având consecinţe foarte grave pentru viitorul neamului şi bunul lui 
renume.

Exemplu : Există în folclor o frumoasă poveste despre Soare şi Lună care ilustrează 
acest fapt. Deşi erau frate şi soră, cele două astre s-au îndrăgostit atât de tare încât au început 
să-şi neglijeze îndatoririle lăsate de Dumnezeu la facerea lor (să lumineze bolta cerească 
cerească) şi au vrut să se căsătorească. Dumnezeu i-a pedepsit aspru pentru nesăbuinţa lor, 
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făcând ca luna şi soarele să nu se mai întâlnească niciodată pe cer.

r La originea sa, orice sat fost întemeiat de un neam, cel mult două ? Există sate 
care şi-au luat chiar şi numele după aceşti întemeietori.

r Femeile din neam ajută femeia care tocmai a născut, pregătesc fata pentru cununie,  
bocesc mortul şi îi cântă cântecele rituale de înmormântare?

Exerciţiu: Relatează colegilor tăi câteva momente importante din istoria familiei 
tale. Află cu care dintre colegii tăi te înrudeşti şi nu ştii. Face familia ta parte dintre întemeietorii 
satului sau dintre cei veniţi mai târziu?

 
rudenia spirituală

Oamenii se înrudesc nu numai prin sânge şi prin alianţă, ci şi spiritual. Pentru 
creştini, rudenia spirituală este mai puternică chiar decât cea naturală. 

În comunitatea tradiţională românească, sunt consideraţi rude naşii, dar şi 
moaşa care a ajutat la naştere: naşii, ca urmare a tradiţiei bisericii creştine, iar moaşa, 
ca urmare a unor credinţe mult mai vechi decât creştinismul, perpetuate prin tradiţie. 
Rudenia spirituală duce şi  la interdicţii de căsătorie, ca la rudele de sânge. Nu sunt 
permise căsătoriile între familia naşilor şi cea a finilor, nici cu copiii moaşei. Cei înrudiţi 
spiritual au unii faţă de alţii obligaţii importante, ca şi rudele de sânge. 

O legătură de rudenie spirituală specială este aceea dintre moaşă şi nepoţii 
ei, adică acei copii pe care-i ajută să vadă lumina zilei. Maternităţile sunt o invenţie de 
dată recentă. Multă vreme mamele erau ajutate să nască acasă, de o femeie în vârstă 
şi pricepută la moşit. 

Mai demult, când neamul era celula centrală a unei comunităţi, cea mai 
bătrână femeie din neam îi aducea pe lume pe toţi copiii rudelor ei. Moaşa de neam se 
bucura de mare cinste din partea comunităţii, pentru că-şi asuma o mulţime de riscuri 
aducând în rândul lumii un necunoscut.

Îndatoririle ei erau numeroase: trebuia să aibă grijă de sănătatea mamei şi a 
pruncului şi, mai ales, să asigure integrarea noului venit din lumea de dincolo în lumea 
aceasta, în neam şi în comunitate. Moaşa:

4 ajuta femeia să nască, 
4 scălda copilul pentru prima oară, 
4 comunica tatălui dacă are fată sau băiat, 
4 închina copilul pământului, strămoşilor şi familiei, 
4 sfătuia lăuza cum să-şi îngrijească pruncul şi 
4 avea grijă de sănătatea şi protecţia amândurora până la botez.

Cu timpul, numele şi îndatoririle moaşei de neam au fost preluate de o 
femeie bătrână din sat care avea îndemânarea cerută pentru a aduce copiii pe lume şi 
cunoştinţele necesare integrării acestuia în rândul oamenilor. Pentru binele făcut familiei 
şi comunităţii, moaşa era respectată până la moarte.

?
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r În legendele populare moaşa are mâinile de aur ? 
r În Ţara Haţegului, moaşa se bucură de un asemenea respect încât şi astăzi femeile 

îşi aleg moaşe, deşi nasc la maternitate? Acum moaşa nu mai este femeia cea mai 
bătrână din sat, nici din neam; de obicei este aleasă pe baza relaţiilor de prietenie 
a părinţilor. Astfel, obiceiul şi-a schimbat funcţia iniţială, de asigurare a naşterii 
în bune condiţii (medicale şi rituale), valorizând mai puternic funcţia socială, de 
integrare în neam şi, în subsidiar, de strângere a relaţiilor comunitare.

Exerciţiul nr.1: Povesteşte cine este moaşa ta, de ce a fost aleasă de părinţi să-ţi 
fie moaşă şi în ce constau relaţiile dintre tine, respectiv părinţii tăi, şi aceasta. (discuţie liberă)

Exerciţiul nr.2: Stabileşte împreună cu colegii tăi sensurile cuvântului „moş”.

Odată cu botezul, însărcinările moaşei sunt preluate de naşi. 

Naşii de botez şi naşii de cununie sunt consideraţi părinţi spirituali de către 
finii lor şi au unii faţă de alţii obligaţii la fel de importante ca şi rudele de 
sânge. 

Dacă moaşa integrează copilul în familie şi în spiţa de neam, naşa îl introduce 
în comunitatea de credinţă. Pentru creştini, abia prin botez copilul intră în rândul lumii, 
responsabilitate ce revine naşilor. 

Naşii îi cunună pe finii pe care i-au botezat şi participă la înmormântarea 
acestora, dacă mor înaintea lor. La rândul lor, finii fac vizite naşilor şi le duc anumite 
daruri rituale în anumite zile ale anului (la Paşti, de exemplu), îi ajută la muncile agricole, 
participă la ceremonii alături de aceştia.

Relaţia de năşie se poate perpetua peste generaţii, pe linie paternă. Dacă 
naşii mor, rolul acestora este preluat de fiii lor. Dacă finii vor, din motive întemeiate, să-
şi aleagă pentru căsătorie alţi naşi decât cei care i-au botezat, n-o pot face decât cu 
acordul acestora. Naşii sunt la fel ca părinţii.

r Dacă naşul de botez moare, finul îi ţine lumânarea, aşa cum acesta i-a adus lumină 
la botez?

X Alcătuieşte o fişă de informaţie în care să descrii, separat, cum ţineau bunicii 
şi cum ţineau părinţii tăi nedeile; precizează ultimul an în care au ţinut 
sărbătoarea. 

X Alcătuieşte, cu ajutorul rudelor tale un mic calendar al nedeilor şi târgurilor din 
satele din jur şi din comunele învecinate, menţionând pentru fiecare nedeie 
sau târg unde se ţinea şi ce se întâmpla cu această ocazie. Adaugă calendarul 
obţinut la portofoliul Lada cu zestre.

X Notează-ţi satele şi oraşele în care ai rude.
X Roagă-l pe bunicul tău să-ţi povestească cum era la târg în tinereţea lui, de 

unde veneau şi ce vorbeau oamenii, ce mărfuri se vindeau. Notează lucrurile 
care ţi se par interesante.

?
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lecţia 18

forMe de SolidariZare

Dincolo de înrudirea de sânge, prin alianţă sau spirituală, ţăranii cunosc şi 
alte forme de solidarizare a comunităţii. 

Solidaritatea şi întrajutorarea sunt valori fundamentale într-o 
comunitate tradiţională. 

Foarte importante sunt înfrăţirea sau însurăţirea: prinderea de fraţi şi surori, 
soţi şi soaţe, văruţi şi văruţe. Se produce în acest fel o unire în interiorul unei clase de 
vârstă (copii de vârstă mică sau adolescenţi), care creează obligaţii pentru toată viaţa. 

La o dată anume, stabilită prin tradiţia locală, însoţirea se face:

4 prin consumarea în comun, în mod ritual, a unor alimente (colaci) şi 
băuturi (vin),

4 printr-un schimb de daruri, 
4 prin atingerea unor obiecte considerate sfinte, 
4 prin rostirea unor jurăminte. 

Cei uniţi în felul acesta rămân apropiaţi şi solidari până la moarte; este ca şi 
cum ar semna un contract. Ei se vor ajuta la muncă şi vor participa împreună la anumite 
evenimente de familie sau colective.

r În vechime, o astfel de practică, cu consecinţe foarte puternice în viaţa celor 
care se uneau astfel, era frăţia de cruce? Fraţii de cruce se însoţeau la început 
prin amestecarea sângelui (îşi crestau braţul sau degetul şi îşi uneau rănile, 
ca sângele să se amestece), care era mai puternică decât orice legământ. Mai 
târziu, această practică a fost înlocuită prin jurământul pe cruce.

r În Ţara Haţegului se practică însoţitul de Sântoader, prin schimbul şi consumarea 
unui colac ritual numit brădulete, prin îmbrăţişarea sau sărutul celor care se 
însoţesc şi folosirea apelativelor „soţ” şi „soaţă”. Cei  uniţi în acest fel îşi vor 
spune aşa până la sfârşitul vieţii şi se vor sprijini reciproc de-a lungul ei.

Exerciţiu: Descrie colegilor cum te-ai însoţit tu sau părinţii tăi când erau copii, 
precizând: anul însoţirii, vârsta şi numărul participanţilor, unde şi cum s-a desfăşurat obiceiul, 
cum au decurs relaţiile între soţi sau soaţe după aceea.

colectivităţile se reunesc cu anumite prilejuri, stabilite tot prin tradiţie.

?

h

Q



68

O formă de solidarizare (asociată obligatoriu unei sărbători) care reuneşte 
neamul, adunând rudele risipite prin alte locuri, este nedeia. 

În aproape toate satele Ţării Haţegului, ca şi în alte zone montane, se ţineau 
nedei, între Paşti şi Rusalii, la o dată fixă din calendar, care de regulă corespundea 
cu hramul bisericii. Oamenii pregăteau bucate ca la praznic, preotul făcea slujbă în 
biserică şi sfinţea masa în fiecare casă, iar bucuria întâlnirii cu rudele şi jocul tinerilor 
ţinea trei zile. 

Dacă mai demult nedeia era un prilej de întâlnire a neamurilor risipite prin 
sate, de sfat cu vecinii şi consătenii pentru binele comunităţii şi de cunoaştere a celor 
tineri în vederea căsătoriei, cu vremea obiceiul a dispărut sau şi-a mai pierdut din putere 
sau pur şi simplu s-a transformat într-o festivitate folclorică. Puţine mai sunt satele în 
care se ţine astăzi. 

r La început de tot nedeile erau sărbători ale munţilor şi se ţineau pe munţi, în locuri 
consacrate prin tradiţie? Obiceiul s-a ţinut cândva pe întreg teritoriul românesc, 
apoi i-a rămas doar numele, după cum o dovedesc toponimele, din Munţii Rodnei 
până în munţii Banatului. De exemplu, numai în Banat, sociologul Ion Conea a 
înregistrat denumirile: Nedeiu, Nedeuţu (Nedeuţa), Nedeea Borăscului, Nedeea, 
Buza Nedeii, Poiana Nedeii, Vârfu Nedeii, Nedeea Scoabelor, Nedeea Galbenului 
şi Nedeea Prisloapelor. Treptat, nedeile au coborât în satele de la poale. 

Exerciţiu: Povesteşte cum se ţinea nedeia în familia ta. Ai fost vreodată la nedeie în 
alte sate? Povesteşte cum a fost. De ce crezi că se pierde rostul nedeilor? (discuţie liberă)

În unele sate, nedeile s-au transformat treptat în târguri. Dar târgurile, care 
există şi ele din vechime, aveau alt rost.

La târg mergea cine avea treabă: să vândă sau să cumpere. Oamenii îşi 
făceau astfel rost de cele necesare gospodăriei pe care nu şi le puteau face singuri, nici 
nu le găseau la negustorii ambulanţi de mărunţişuri care băteau satele. 

Târgurile îndestulau şi o nevoie sufletească, de întâlnire cu semenii. Ele 
astâmpărau setea de cunoaştere, de a afla ce se mai întâmplă prin lume, într-o vreme 
când nu erau nici radiouri, nici televizoare, ziarele erau puţine şi nu ştia toată lumea 
carte. veştile şi poveştile se schimbau în cârciumi, unde intrau numai bărbaţii: ei încheiau 
afacerile mari. Femeile aveau ca sarcină vânzarea mai puţin importantă a produselor 
gospodăriei: brânzeturi, păsări, fructe etc. 

Târgurile erau mari sau mici, după nevoile oamenilor din zonă. Se ţineau, 
de obicei, la sărbătorile mari din calendarul ortodox. La târgurile mari se aduna toată 
suflarea din regiune şi chiar veneau oameni de foarte departe; la cele mai mici, venea 
lume mai puţină, din satele din jur.

crâşma din sat era un alt loc în care se adunau bărbaţii, după o zi de muncă 
sau la sărbători, din aceeaşi nevoie de a fi împreună. 

În unele sate, bătătura crâşmei găzduia jocul tinerilor, duminica sau în zilele 
de odihnă. Înainte, cei tineri se adunau la joc în aer liber, chiar şi iarna.Înainte, cei tineri se adunau la joc în aer liber, chiar şi iarna. Jocul satului se 

?
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ţinea, după sat, anotimp şi împrejurare, la crâşmă, în curtea bisericii, într-o răscruce a 
satului sau chiar în afara spaţiului locuit, în zăvoi sau luncă. Mai târziu, jocul satului s-a 
mutat la căminul cultural şi s-a transformat în bal. Acum tinerii se adună la discotecă.

Exerciţiu: Compară amintirile bunicilor tăi despre târguri cu ceea ce ai văzut tu la 
târgurile la care ai fost. Încearcă să identifici, împreună cu colegii tăi, schimbările importante din 
desfăşurarea târgurilor. Şi-a schimbat târgul funcţia? (discuţie liberă)

Tinerii se întâlneau şi în şezători. Acestea erau un prilej de cunoaştere 
reciprocă pentru tineri, care nu de puţine ori ajungeau se căsătorească. În şezători 
tinerii erau permanent supravegheaţi de o persoană matură, gazda. Responsabilitatea 
cu care o investea colectivitatea (căci erau doar câteva case în sat, cunoscute, unde se 
ţinea şezătoare) era să păstreze decenţa locului şi să modereze conflictele. Interesant 
este faptul că şezători nu se făceau oricând; fiind considerate un prilej de petrecere, se 
întrerupeau în perioada posturilor. 

r Interdicţia de a face şezători în postul Paştilor s-a intersectat cu complexul mitologic 
al Sfântului Teodor, dând naştere în folclor poveştilor în care Caii-lui-Sântoader 
omoară fetele adunate la şezătoare? Şezătoarea se ţinea în timpul postului şi 
fetele erau, de fapt, pedepsite astfel pentru că au încălcat regulile. Dintre ele 
scapă numai una, care observase că tinerii nou-veniţi au copite de cal… 

Exerciţiu: Află de la bunicii tăi poveştile Cailor-lui-Sântoader, care au circulat şi în 
Ţara Haţegului. Alcătuieşte o fişă pentru portofoliu.

Tinerii se mai întâlneau şi la clăcile de muncă, când erau poftiţi de vreun 
gospodar cu lucrul neterminat; îl ajutau să-şi termine treaba şi, în schimb, se distrau 
după pofta inimii. Şi cei maturi schimbau sfaturi şi veşti la astfel de întâlniri, frecvente în 
satul tradiţional. De aici, expresia ,,vorbe de clacă”.

X Află de la oamenii bătrâni din sat ce mai ştiu despre făpturile supranaturale 
(Şoimane, Sânziene,  Caii-lui-Sântoader, sfinţi etc.) care îi pedepsesc 
pe oameni când încalcă obiceiurile sau sărbătorile. Adaugă povestirile la 
portofoliu. 

X Învaţă câteva descântece de la bătrânele sau femeile care mai ştiu să descânte. 
Nu uita! Dacă vrei să aibă leac,  descântecul se „fură” (se învaţă pe furiş)! 

?
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lecţia 19

Hai ÎN ŞeZăToare 
(lecţie aPlicaTiVă)

  Ţineţi în clasă o şezatoare, fără un scenariu pregatit dinainte. Doamna 
profesoara va fi gazda. voi aduceţi+vă ceva de lucru şi, timp de o oră cântaţi, povestiţi, 
discutaţi ce mai e nou prin sat spuneţi glume.



Partea a V-a

Rânduiala vieţii
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lecţia 20

diN ce-i făcUTă rÎNdUiala

Pentru ţăran, lumea e plină de semne şi fiecare are un sens. Ţăranul este 
conştient de faptul că trăieşte într-un cosmos, adică într-o lume ordonată, în care toate 
lucrurile se petrec după o rânduială stabilită încă de la începuturi şi transmisă, prin 
tradiţie şi obiceiuri, până azi. 

rânduiala lumii se răsfrânge, întreagă, în toate faptele oamenilor. A păstra 
rânduiala lucrurilor, a respecta obiceiurile, legile şi comportamentele prescrise de 
comunitate, a fost întotdeauna un element vital, căci de acest fapt depindea ordinea 
lumii. Şi astăzi oamenii spun, când ceva nu merge cum trebuie, că „pentru păcatele 
noastre pedepseşte Dumnezeu lumea”. 

a păstra rânduiala (adică a-ţi pune lumea în ordine, a te aşeza în rând cu 
cosmosul) este imperativul care a dat naştere tradiţiei. În lumea satului, nici 
un gest nu se făcea la întâmplare, căci putea avea consecinţe grave. 

Trebuie să facem o diferenţă între:

 ritualuri şi practici magice (de naştere, la botez, la nuntă, la 
înmormântare etc.), care prin gesturi simbolice au o eficacitate reală 
(de exemplu, Împărtăşania). Ritualurile controlează şi unesc lumea de aici 
şi lumea supranaturală, atrăgând binecuvântările forţelor supranaturale 
asupra lumii noastre.

 obiceiuri, a căror eficacitate este consfinţită de comunitate şi transmisă 
de-a lungul generaţiilor. Obiceiurile sunt colective, fac parte din cultura 
locală (de exemplu colindatul, însoţitul, pomana mortului)

 gesturi cotidiene, care traduc în fapt zestrea culturală individuală a 
unui om, reflectă credinţele lui despre sine şi lumea înconjurătoare (de 
exemplu, creştinii se închină înainte de masă, în semn de respect şi 
mulţumire pentru hrana primită de la Dumnezeu). 

Ritualurile trebuie respectate cu stricteţe, altfel nu sunt eficiente. Obiceiurile 
sunt respectate mai mult sau mai puţin, deşi cei ce nu le respectă sunt conştienţi că 
încalcă rânduiala. Gesturile cotidiene îi permit omului cea mai mare libertate şi aici apar 
cele mai multe schimbări.

Exemplul nr.1: Există numeroase povestiri, chiar în Ţara Haţegului, în care oamenii 
sunt pedepsiţi de Caii-lui-Sântoader pentru că i-au necinstit sărbătoarea.

Q
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Exemplul nr.2: Amintiţi-vă de vitoria Lipan, eroina romanului Baltagul de M. 
Sadoveanu, care îşi ceartă fiica pentru că îşi strânge părul în coc. Minodora încălca rânduiala, 
care cerea ca fetele nemăritate să poarte părul în cozi împletite. Fata îşi ia o libertate pe care 
mama ei şi tradiţia nu i-o acordă. 

Exerciţiul nr.1: Dă câte două exemple de: ritualuri; obiceiuri; gesturi cotidiene. 
Discută-le cu colegii.

Exerciţiul nr.2:  Relatează o povestire din satul tău despre făpturile supranaturale 
care îi pedepsesc pe oameni când încalcă obiceiurile sau sărbătorile. 

Tot ritualuri sunt şi practicile magice: descântecele şi vrăjile. Ele se folosesc 
de magia cuvintelor, a obiectelor, a plantelor şi a gesturilor şi se bazează pe analogii 
între universul mic care este omul şi marele Univers. 

La baza magiei stă aceeaşi concepţie tradiţională a lumii pline de sensuri. 
Numai că descântătoarea încearcă să tragă folos din corespondenţa analogică dintre 
părţile lumii, gonind boala în locuri pustii, ameninţând-o cu cuţitul, ca să iasă din bolnav, 
lovind cămaşa bolnavului, ca să bată boala etc. Prin practicile magice de tot felul, 
femeile ştiutoare încercau să asigure binele şi sănătatea familiei şi vitelor sau recolte 
bogate. Pentru aceasta, invocau forţe magice de tot felul, dar şi sfinţi creştini şi mai ales 
pe Maica Domnului, de la care aşteptau alinare. 

Exerciţiu: Dacă ai aflat un descântec, povesteşte colegilor tăi cum ai reuşit să îl 
înveţi. De ce crezi că apelau oamenii la descântece? (discuţie liberă)

X Roag-o pe mama ta să-ţi povestească  întâmplări semnificative legate de sarcina 
ei. Află toate interdicţiile din bătrâni pe care le-a respectat cât a fost însărcinată 
şi alcătuieşte cu acestea o fişă de informaţii pentru portofoliul Lada de zestre. 
Procedează la fel cu bunica ta.

X Află de la femeile din familia ta cum se desfăşoară viaţa unui prunc până la 
vârsta de un an. Cere informaţii despre: naştere, prima scaldă, botez; despre 
hrană, somn, boli şi descântece. Adaugă informaţiile la portofoliu.

~
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lecţia 21

VârSTele oMUlUi (1)

 
Naşterea, nunta şi moartea sunt cele trei mari praguri ale destinului de 

om şi comunitatea ajută individul, prin diferite practici, să treacă prin ele cât mai 
bine. Obiceiurile de naştere, nuntă şi înmormântare sunt cele mai rezistente la uzura 
timpului.

Naşterea şi copilăria

Supravieţuirea oricărei comunităţi în timp se bazează în primul rând pe 
perpetuarea ei. Pentru societăţile tradiţionale, fecunditatea naturală nu este suficientă 
pentru perpetuarea neamului. Ea este controlată cu ajutorul culturii, care reflectă 
legătura cu sacrul. 

Sufletele copiilor vin din lumea de dincolo. Pruncul este chemat de acolo, 
ajutat să vină şi îndrumat spre locul care i s-a pregătit. Odată intrat în lumea albă, 
trebuie să intre şi-n rândul oamenilor, ceea ce nu se întâmplă dintr-o dată.

Lumea veche privea copilul ca pe rodul firesc al căsătoriei şi trata cu 
neîncredere cuplurile fără copii. Amintiţi-vă de povestea Sfinţilor Ioachim şi Ana din 
Biblie, despre care rabinul credea că au greşit în faţa lui Dumnezeu pentru că nu erau 
binecuvântaţi cu copii. Şi la noi, femeile făceau tot posibilul să fie binecuvântate cu mulţi 
prunci. 

r Societatea tradiţională românească privea lepădarea de prunci ca pe un fapt 
de neiertat, care afecta interesele întregii comunităţi? Aşa se face că până în 
urmă cu câteva generaţii, în fiecare familie veneau pe lume numeroşi copii, fiind 
frecvente familiile cu 8, 10, chiar 12 copii. Faptul avea consecinţe importante 
asupra proprietăţii individuale; pământul se împărţea în consecinţă, fărâmiţându-
se prin moştenire.

r În comunităţile tradiţionale aromâne o femeie căsătorită nu avea nici un statut până 
când nu năştea un copil? Soţul şi ceilalţi nici măcar nu i se adresau pe nume...

r Nunta este  un moment bun pentru ca femeile să-şi asigure fertilitatea? Unele 
postesc şi se roagă, altele fac diferite gesturi rituale prin care speră să controleze 
numărul şi sexul viitorilor copii. De exemplu, la cununie, pe pragul uşii bisericii, 
rostesc: „Măcar un porumbel şi o porumbiţă”, ca să aibă măcar o fată şi un băiat, 
sau ating tocul cu două, trei, patru degete, în funcţie de câţi copii vor să aibă. 

r Nu orice timp este potrivit pentru „luatul în pântece”? Despre copiii concepuţi într-o 
zi de sărbătoare se crede că ies urâţi şi strâmbi sau se fac strigoi. 

Bucuria aducerii unui prunc pe lume este însoţită şi de multă îngrijorare. În 
societatea tradiţională, vina pierderii sarcinii cădea deseori pe mamă. De aceea, în 
timpul cât purta copilul în pântec, femeia trebuia să adopte un comportament special, 
care să-i apere pe amândoi. Sunt o mulţime de lucruri pe care nu are voie să le facă: să 
nu vadă morţi sau oameni cu defecte fizice majore, să nu privească în foc, să nu fure, 
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că apar semne pe trupul copilului, să nu mănânce o mulţime de alimente, să poarte la 
ea talismane.

Exerciţiu: Daţi exemple de astfel de interdicţii  pe care le-a respectat mama voastră 
şi comparaţi-le cu interdicţiile respectate de bunica voastră. Există vreo diferenţă ? Dacă da, 
găsiţi câteva explicaţii pentru acest lucru. (discuţie liberă)

În toată perioada sarcinii, femeia îşi pregăteşte o naştere uşoară; când îi vine 
ceasul, astăzi merge la maternitate. În trecut, chema moaşa, care trebuia să ştie nu 
numai pe cele ale trupului (ceea ce numim astăzi cunoştinţe medicale), ci şi pe cele ale 
trecerii (practicile simbolice de integrare). Ea controla deschiderea şi închiderea, căci, 
în momentul naşterii, lumea din care vine pruncul şi lumea noastră sunt puse în contact. 
Cele două lumi îşi dispută copilul şi moaşa trebuie să-l smulgă lumii celeilalte. 

r Toate gesturile moaşei prin care încearcă să uşureze naşterea sunt simbolice şi 
au sensul de a „deschide”? Ea dezleagă brecirele mamei, îi despleteşte părul. 
Tăierea buricului este un gest de „separare”, nu numai a copilului de mamă, ci şi 
a celor două lumi. Apoi urmează gesturile de „închidere”: moaşa leagă buricul cu 
aţă de la cheutoarea cămăşii mamei.

r Tăiatul buricului nu se făcea oricum? Folosindu-se de puterea magică a trecerii, a 
limitei dintre lumi, moaşa încerca să influenţeze în bine destinul nou-născutului, 
să-l facă harnic şi bogat. Pentru aceasta, buricul se tăia pe resteul plugului, pe 
carte, pe furcă, pe ban de argint…

 r Căiţa de piele cu care unii copii se năşteau pe cap era semn, în majoritatea regiunilor 
ţării, că pruncul va fi strigoi? Pentru a preveni transformarea copilului în strigoi, 
moaşa trebuia să îndeplinească anumite rituri: să anunţe lumea că s-a născut 
om, nu lup; să ia repede căiţa şi s-o îngroape într-un loc ascuns; să-i menească 
pruncului să fie strigoi de animale sălbatice sau de obiecte nefolositoare.

Abia ajuns în lumea oamenilor, copilul este considerat periculos: aparţine 
încă lumii misterioase de dincolo. El se naşte gol, fără păr, fără dinţi, fără grai, neştiutor 
şi parcă neterminat. E încă natură. Comunitatea trebuie să facă din el un om întreg şi 
asta se face greu, printr-un proces cultural de lungă durată. 

Nou-născutul trebuie integrat în neam şi în comunitate. copilul primeşte o 
identitate specifică: un nume, o familie şi o religie. 

Este un proces anevoios, realizat, în numele pruncului, de mamă, moaşă şi 
naşi. Prin gesturile lor, toţi aceştia încearcă să-i asigure o fire şi o viaţă bună. 

Moaşa  aduce copilul pe lume, are grijă de sănătatea lui şi a mamei şi 
asigură integrarea noului venit din lumea de dincolo în lumea aceasta, 
în familie şi în spiţa de neam. Naşii introduc copilul în societate, 
dându-i un nume propriu, şi în comunitatea de credinţă, prin botez, 
devenind părinţii lui spirituali până la sfârşitul vieţii.

?

h

Q



77

Numele dat copilului trebuie ales cu atenţie, căci are un rost şi va fi purtat 
toată viaţa. Un nou-născut primea adesea fie numele tatălui, al bunicului sau al bunicii, 
fie al unui sfânt cunoscut şi puternic, care să-l protejeze. Cele mai frecvente nume 
româneşti erau în vechime Ion/Ioana (de la Ion Botezătorul) şi Maria (numele Maicii 
Domnului). Indiferent de originea lui, care adesea este influenţată de condiţiile istorice, 
geografice, de obiceiuri şi de tradiţiile lingvistice sau religioase, numele copilului trebuia 
să fie unul bun.

Exemplu: Numele de botez putea fi ales după zilele săptămânii (Domnica, 
vinereana), lunile anului (Iuliu, Augustin), plantele care înfloresc în momentul naşterii sau al 
botezului (Floarea, Sânziana, Ghergina, viorica, Roza etc.) şi aşa mai departe.

r În satele ardelene, în perioada dominaţiei maghiare, exista obiceiul de a da copiilor 
nume de împăraţi romani (Traian, Adrian, Octavian, Claudiu)? Acestea nu puteau 
fi maghiarizate...

r Terminaţia în - oni a numelor de familie este specifică Ţării Haţegului şi Ţinutului 
Pădurenilor?

 Botezul este un act important, prin care copilul este însemnat cu numele şi 
integrat în comunitate în prezenţa membrilor acesteia, care au rol de martori. 

 
r Obiceiul de a împărţi „mărturii” celor care asistă la botez este precreştin? În secolul 

al XIX-lea, în satele din Ţara Românească, naşii împărţeau participanţilor la botez 
monede de aramă găurite, prin care era trecută o fundiţă roşie sau albastră, 
după sexul copilului. Astăzi obiceiul s-a extins, „mărturiile” devenind cruciuliţe cu 
fundiţă roz sau bleu.

r În prima scald,  copilului i se puneau odinioară  apă sfinţită, miere, lapte, grâu, ban 
de argint, păr de vite şi pene de pasăre, busuioc, ca să aibă o viaţă dulce, să 
fie credincios, bogat, cu noroc la recolte şi frumos? Astăzi, în Ţara Haţegului, în 
timpul botezului, mama scrie, citeşte, munceşte, cântă, dansează, face tot ceea 
ce şi-ar dori să facă pruncul ei când va fi mare...

La vârsta de un an, moment care în numeroase regiuni marchează  simbolic 
(prin tăierea moţului sau ruperea turtei) încheierea integrării în neam, copilului i se pun 
în faţă diferite obiecte cu semnificaţie pentru viitorul său.  Prin ceea ce alege,  părinţii 
încearcă să-i ghicească destinul. 

ideea de destin este foarte importantă pentru comunităţile tradiţionale, care 
consideră că drumul existenţei, deschis de naştere şi închis de moarte, este 
predestinat .

?
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Omul fiind o parte din Cosmos, la naşterea lui, ca şi la moartea lui, participă 
întregul Univers. Astfel, la naştere copilul primeşte o stea pe cer, care se va stinge la 
sfârşitul vieţii; soarta sau ursita lui este un dat sacru, care cu greu poate fi schimbată. De 
aici şi credinţa românilor în Ursitoare, personaje mitice care torc viaţa omului, menesc 
soarta lui şi hotărăsc când taie firul vieţii.

Exerciţiul nr.1: Ştii ce se întâmplă în viaţa unui prunc până la vârsta de un an, 
din punct de vedere al tradiţiei? Povesteşte ce ai aflat din familie despre momentul naşterii, 
ursitoare, prima scaldă, botez. 

Exerciţiul nr.2 : Dă trei-patru exemple de credinţe legate de copilul mic.

Exerciţiul nr.2: Ştii vreun cântec de leagăn de la părinţii sau bunicii tăi? Dar vreo 
frământare de limbă de genul „capra calcă piatra, piatra crapă-n patru”, vreo numărătoare pentru 
copii sau vreun joc? Notează-le în fişe de informaţie şi, împreună cu colegii tăi, adună-le într-o 
culegere intitulată  „Cartea copilăriei”.

X Întreab-o pe bunica ta cum s-a desfăşurat nunta ei şi reţine tot ce ţi se pare 
interesant despre mire, mireasă, invitaţi, momentele deosebite ale ceremoniei, 
obiceiuri care nu se mai practică. Caută să afli şi notează pentru portofoliul 
Lada cu zestre oraţii, strigături, chiuituri şi cântece care se spun astăzi cu 
prilejul nunţii. 

X Află de la femeile mai vârstnice din familie ce se face la înmormântare, cerând 
explicaţii pentru  fiecare act important. Întreabă dacă după înmormântare se 
mai face ceva pentru mort.

X Află dacă în satul tău se practică obiceiul ducerii izvorului pentru mort sau dacă 
se pune brad pe mormântul unui flăcău. Notează descrierea acestor obiceiuri 
într-o fişă de informaţie.

X Caută printre vecini şi rude o femeie care să ştie Cântecul bradului. Roag-o să 
ţi-l cânte şi ţie şi notează versurile. 

~
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lecţia 22

VârSTele oMUlUi (2)

Nunta

Nunta este importantă şi pentru individ, şi pentru comunitate. Prin nuntă, 
omul îşi împlineşte destinul biologic şi social: cel de a da naştere urmaşilor, de a ajuta 
la perpetuarea neamului. 

Şi nunta este tot o trecere: de la starea nedefinită a copilăriei şi adolescenţei 
la cea de oameni cu familie şi copii, gospodari. Este o trecere majoră mai ales în plan 
social: înainte de nuntă, fetele şi feciorii nu au un statut bine definit în comunitate. Ocupă 
o poziţie socială în comunitate abia când devin neveste, respectiv oameni însuraţi; 
atunci contează cu adevărat pentru colectivitate. În multe locuri tinerii necăsătoriţi (fete 
sau băieţi) ajunşi la o vârstă înaintată erau priviţi cu rezervă, ca nişte fiinţe neîmplinite.

Pentru comunitate, nunta înseamnă noi relaţii între grupuri. 

Într-un sat tradiţional, străinii erau primiţi cu mare greutate (toleraţi, nu 
asimilaţi), dar nici nu era admis ca rudele să se căsătorească între ele. Comunităţile 
îşi rezolvă diferit aceste probleme delicate, prin interdicţii de căsătorie, dar şi prin 
promovarea prilejurilor de întâlnire dintre tineri. Tinerii se cunoşteau în şezători, la joc, 
la târguri şi nedei. 

interdicţiile de căsătorie privesc rudele de sânge până la a şaptea 
spiţă şi rudele spirituale. 

La nuntă participa mai demult, când comunităţile erau mai mici şi mai bine 
închegate,  întreaga suflare a satului. Oamenii se implicau: ofereau alimente, pregăteau 
ospăţul, îi dăruiau pe miri. 

la sat, „dar” nu înseamnă „cadou”. darul se întoarce, cadoul este bun dat. 
comunitatea tradiţională respectă principiul „astăzi îţi dăruiesc eu ţie, mâine 
tu  mie” şi regula „dar din dar se face rai.” o vorbă de mulţumire spunea aşa: 
„Mulţumesc pân-oi întoarce.”

r În Ţara Haţegului, până în anii ’30 –’40, la nuntă participa tot satul? Invitaţii erau 
împărţiţi în două: ai miresei şi ai mirelui şi aveau obligaţii diferite. Toţi aduceau 
spenea cu alimente şi pomul, dar invitaţii miresei îi mai aduceau şi haine. 

r Nunta tradiţională dura înainte mult, între trei zile şi o săptămână? În fiecare zi 
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erau obiceiuri şi ritualuri ce trebuiau respectate. Aceasta însemna o organizare 
riguroasă; mirii erau ajutaţi de părinţi, rude şi prieteni. 

Funcţia ritualurilor de trecere este extrem de importantă. Naşterea şi moartea 
sunt momente primejdioase, treceri spectaculoase dintr-o lume în alta. La nuntă, omul 
păşeşte dintr-o stare în alta, dar nu-şi pune viaţa în pericol. 

Ritualurile naşterii şi ale morţii sunt mai sobre; concentrându-se asupra 
respectării lor, oamenii nu au mai avut timp şi pentru funcţia estetică. În schimb, ritualurile 
nunţii s-au îmbrăcat, cu timpul, într-o haină de practici de o mare frumuseţe, care, prin 
simbolistica lor, marchează: 

4 despărţirea de starea anterioară, de fată sau fecior (împodobitul miresei 
şi bărbieritul mirelui) 

4 trecerea într-o stare intermediară, de mire şi mireasă, „împărat” şi 
„împărăteasă” (oraţia de nuntă, numită şi colăcărie sau vornicie şi cununia 
religioasă)

4 despărţirea de familie (iertăciunile) 

4 integrarea miresei în neamul soţului şi într-o altă categorie socială, cea a 
nevestelor (îmbroboditul miresei)

Obiceiurile de nuntă sunt foarte diferite de la o regiune la alta. Ele au în 
comun amestecul de solemnitate şi glumă, imagini lirice de o mare gingăşie şi glume 
deşucheate, bucurie şi tristeţe. 

r Şi în Ţara Haţegului, ca în multe  alte regiuni, nunta era imaginată ca un asediu, prin 
care alaiul mirelui trebuia să dovedească tuturor că poate cuceri casa miresei? 
La poarta acesteia se ridica, pe o prăjină, o oală cu pene şi cenuşă, pe care 
mirele sau flăcăii din alaiul lui trebuiau să o spargă. Numai atunci li se deschidea 
uşa. Şi nici atunci mireasa nu era predată mirelui. I se arăta mai întâi o bătrână 
îmbrăcată în haine de mireasă, apoi o copiliţă şi abia a treia oară ieşea mireasa, 
iar alaiul comun pornea la biserică. 

r În loc de verighete, înainte tinerii schimbau, la cununia religioasă, batiste cusute 
cu multă migală?

r Invitaţia la nuntă era făcută de otfeli (vătafi)? Ei purtau o ploscă specială, din lemn 
sculptat, plină cu rachiu. Cine nu bea din ploscă însemna că refuza invitaţia. 
Obiceiul   s-a perpetuat până astăzi.

Exerciţiul nr.1: Povesteşte colegilor tăi o nuntă la care ai participat, subliniind 
etapele, aşa cum le-ai înţeles tu. Prin ce se deosebeşte această nuntă de nunta bunicii tale?

Exerciţiul nr.2: Dă două-trei exemple de obiceiuri de nuntă din satul tău.

?
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Moartea

Moartea, ca şi naşterea, este imaginată ca un prag între două lumi. Sufletul 
omului, eliberat din corp, trece dincolo şi se integrează în lumea strămoşilor. Integrarea 
durează mai mulţi ani şi trebuie făcută cu grijă, respectând toate obiceiurile prescrise 
de tradiţie. Altfel, sufletul se poate rătăci, poate rămâne suspendat între lumi şi se poate 
întoarce în forme nenaturale (ca strigoi, de exemplu), aducând mari nenorociri celor 
vii. 

Pentru că trecerea, prin moarte, de la fiinţă la nefiinţă, misterioasă şi 
înspăimântătoare, este foarte greu de înţeles şi explicat, oamenii au ales să creadă în 
nemurirea sufletului. 

Prin urmare, moartea nu mai înseamnă o dispariţie totală şi definitivă a 
omului, ci o schimbare de adăpost şi domiciliu a sufletului. Sufletul se mută într-un loc 
unde se va întâlni cu sufletele rudelor, prietenilor şi cunoştinţelor plecate mai înainte, şi 
de unde se mai poate întoarce pe pământ. 

Moartea, fiind un prag, permite trecerea în ambele direcţii. 

Exemplu: Trec sufletele decedaţilor din lumea noastră spre lumea cealaltă, pentru a 
se reîntoarce în anumite zile, consacrate lor. Sufletele morţilor se întorc acasă şi sunt aşteptate 
cu mese întinse de cei vii la anumite sărbători: de Crăciun, de Paşte, în Joia Mare, de Mucenici. 
Se mai întorc şi sufletele strigoilor, cărora le este permis să hălăduiască pe pământ între Sfântul 
Andrei şi Crăciun. Dar şi oamenii vii pot intra în anumite condiţii în lumea cealaltă: căluşarii, care 
joacă la Rusalii.

Obiceiurile de înmormântare sunt şi astăzi extrem de numeroase şi variate şi 
constau în acte rituale care au drept scop:

4 pregătirea fizică a mortului pentru plecare (scalda, îmbrăcatul şi gătitul, 
asigurarea celor necesare pentru drum: banul pentru plata vămilor, toiagul 
de călător, merinde etc.)

4 îmbărbătarea mortului şi iniţierea lui în trecerea care-l aşteaptă (prin 
cântece consacrate, numite cântece funerare, şi bocete)

4 petrecerea simbolică a mortului  către lumea de dincolo (priveghiul, 
înhumarea, slobozirea apei sau izvorului)

Aceste obiceiuri sunt, în general, de origine creştină, dar s-au păstrat şi 
numeroase elemente de gândire arhaică.

În imaginarul românesc, mortul este văzut ca un călător spre lumea 
strămoşilor. Drumul este plin de primejdii şi de aceea, în cântecele de înmormântare, 
pribeagului i se dau indicaţii precise pe ce cale să o apuce, i se întind punţi de pânză 
ca să treacă mai uşor prin vămile văzduhului, se dă de pomană în numele lui, ca să-şi 
plătească trecerea şi să-şi mai uşureze din păcate.

Q
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Moartea fiind înţeleasă ca o despărţire a sufletului de trup, ritualul funerar 
are două părţi: 

4 plecarea trupului (drumul către cimitir şi înhumarea trupului în pământ, a 
treia zi după moarte) şi 

4 plecarea sufletului, care se încheie după patruzeci de zile, prin slobozirea 
izvorului. 

Drumul concret spre cimitir şi drumul mitic al sufletului, descris în cântecele 
rituale de înmormântare, sunt paralele, primul fiind o repetiţie pentru cel de-al doilea.

r Pentru ca mortul să nu se transforme în strigoi şi să bântuie comunitatea, în toate 
regiunile ţării au apărut diverse practici, considerate astăzi barbare pentru 
cruzimea lor?

r Credinţele populare susţin că morţilor le este sete? Aceasta, pentru că gândirea 
arhaică organizează lumea după un sistem binar, de opoziţii, în care cele două 
lumi sunt inversate una în raport cu cealaltă: lumea noastră este plină, fertilă, 
cealaltă este goală, aridă şi de aceea trebuie să-i dai mortului de pomană. Dacă 
cei vii au apă, morţii nu au, şi de aceea le este sete. Această credinţă foarte 
veche a dus la menţinerea până în zilele noastre a unei practici străvechi (care 
există şi în Ţara Haţegului), numită „slobozirea apei” sau „ducerea izvorului”. 
Tot pentru aceasta unii obişnuiau înainte să sape fântâni la răscruci; făcându-şi 
pomană cu apa în lumea aceasta, şi-o asigurau pe lumea cealaltă. 

r În toate regiunile ţării celor morţi înainte de a se căsători li se făcea o ceremonie 
specială, în care apăreau şi elementele nunţii? Astfel, fetele tinere erau împodobite 
ca miresele, iar flăcăilor li se ridica brad, obicei întâlnit  şi astăzi în Ţara Haţegului. 
Obiceiul este însoţit şi de un cântec ceremonial de înmormântare de o mare 
frumuseţe, numit „cântecul bradului”.

r În unele zone mortul este petrecut la groapă în linişte, dar în altele i se cântă, chiar 
cântece de joc? În Ţara Haţegului la mort se cânta din ,,fluieroane’’ (fluier cu dop 
şi şase deschizături pentru degete). 

Moartea afectează individul, familia, neamul şi comunitatea. De aceea, 
au apărut obiceiuri care satisfac nevoia de consolare a celor rămaşi fără sprijin prin 
pierderea cuiva drag sau obiceiuri care să-l înlocuiască, în funcţiile lui sociale, pe cel 
dus.

Exemplu: Un astfel de obicei este „prinderea peste groapă”, întâlnit şi în Ţara 
Haţegului: un om respectat în sat este prins ca tată în locul tatălui dus. Tatăl „prins” va oferi 
sprijin afectiv şi sfaturi şi se va bucura de mare respect din partea familiei decedatului.

Exerciţiul nr. 1: Descrie obiceiul „slobozitul izvorului” aşa cum se practică el în 
satul tău. Ce semnificaţie are? (discuţie liberă)

Exerciţiul nr. 2: Ştii vreo variantă de „cântec al bradului” care se cânta la tine în 

?
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sat? Compar-o cu cele cunoscute de colegii tăi şi încercaţi să descifraţi simbolurile din text.

Exerciţiul nr. 3: Dacă ai asistat vreodată la prinderea peste groapă, povesteşte 
obiceiul şi consemnează-l într-o fişă de informaţie.

X Află de la femeile din familie cum se prelucra cânepa şi alcătuieşte o fişă de 
informaţie în care să notezi toate etapele acestei activităţi. Caută să vezi cum 
arată o meliţă, un darac şi un război de ţesut. 

X În toate casele mai există cergi, scoarţe, poniave, lepedee sau ţoluri ţesute de 
mâinile harnice ale bunicelor. Alege una dintre ele şi întreabă în ce tehnică a 
fost ţesută. Alcătuieşte o fişă de informaţie pentru portofoliu. 

X Alcătuieşte-ţi o colecţie de mostre de ţesături cu diferite cusături, lucrate în 
tehnici variate. 

~
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lecţia 23

ocUPaţiile TradiţioNale

Ocupaţiile s-au dezvoltat în strânsă legătură cu necesităţile oamenilor. Nevoia 
de hrană, adăpost, îmbrăcăminte i-a învăţat de timpuriu cum să lucreze pământul, 
cum să îngrijească animalele, cum să prelucreze materiile aflate la îndemână (lemnul, 
piatra, lutul etc.) pentru a-şi face adăposturi mai durabile şi a obţine obiectele şi uneltele 
necesare în gospodărie. 

Schimburile comerciale au influenţat intensificarea ocupaţiilor secundare: 
mineritul, pentru obţinerea sării, a aurului şi a fierului, plutăritul, pescuitul, meşteşugurile, 
negustoria. 

Câtă vreme mijloacele de trai şi de muncă au fost rudimentare, satisfacerea 
nevoilor fundamentale le-a ocupat oamenilor cea mai mare parte a timpului. Treptat, 
odată cu creşterea eficienţei, oamenii au câştigat timp, din care au folosit o parte şi 
pentru nevoile lor spirituale, pentru datini, obiceiuri şi relaţiile cu ceilalţi.

formele de relief (depresiune, podiş, câmpie, deal, munte, şes etc.) 
îi obligă pe oamenii locului să-şi adapteze nevoile şi modul de trai la 
resursele şi condiţiile naturale. Situaţi mereu între natură şi cultură, 
oamenii nu pot practica decât anumite ocupaţii. 

viaţa lor spirituală se leagă strâns şi de ocupaţiile prin care îşi asigură traiul. 
Ele dau naştere unor sărbători, credinţe şi obiceiuri specifice.

Exerciţiu: Răspunde la următoarele întrebări, apelând la cunoştinţele dobândite la 
cursul Descoperirea naturii: 

1. Care sunt formele de relief din Ţara Haţegului?
2. Care sunt resursele naturale din regiune?
3. Cum pot fi exploatate de populaţie aceste resurse?
4. Care sunt principalele ocupaţii prin care oamenii au folosit resursele 

locului?

În Ţara Haţegului, agricultura şi păstoritul au fost ocupaţiile principale şi s-au 
susţinut reciproc. Creşterea oilor şi a vacilor asigura locuitorilor şi îngrăşământ pentru 
terenurile cultivate, deci recolte mai bune. Pământul se îngrăşa cu gunoiul din grajd sau 
cu „staulul mutător”, căci vitele erau ţinute de cu toamna până în primăvară pe câmp. 

Nu este de mirare că aceste două ocupaţii au consumat cea mai mare parte 
din timpul şi energia localnicilor. Păstoritul a fost unul local. Turmele mici au păscut pe 
culmile munţilor, vara, apoi au fost coborâte şi ţinute iarna lângă sat, pe pământurile 
proprietarilor lor. Păstoritul s-a practicat, până în zilele noastre, după reguli străvechi. 

Creşterea vitelor şi a oilor cerea o cantitate îndestulătoare de furaje; de aici, 
numărul mare de fânaţe, distribuite pe suprafeţe întinse.

h
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Până la al doilea război mondial, în Ţara Haţegului s-a cultivat mai ales 
secară (pe care localnicii o numeau hărană), din cauza solului, mai puţin potrivit pentru 
cultura grâului. Secara era de bază în alimentaţie; din ea se făcea pâinea. Multă vreme 
în sate n-au existat brutării, aşa că pâinea se făcea în gospodărie, o dată pe săptămână. 
Mămăliga şi pâinea constituiau alimente principale. Oamenii mai cultivau câmpurile cu 
porumb, ovăz şi grâu. În toate grădinile se cultivau legume (cartofi, fasole, varză etc.). 
La loc de cinste era şi dovleacul, din seminţele căruia se obţinea un ulei foarte gustos 
şi sănătos. În toată Ţara Haţegului erau prese de ulei (uleiniţe) care satisfăceau nevoile 
localnicilor; aici se făcea toamna uleiul de dovleac şi ulei de nucă.

r Ţestul a fost folosit mai frecvent decât cuptorul pentru coacerea pâinii nu numai în 
Ţara Haţegului, ci şi în Ţinutul Pădurenilor, spre Banatul Înalt, până la Dunăre, 
deci în tot sud-vestul Transilvaniei? Ţestul se modela din lut amestecat cu paie 
în formă semisferică şi se usca la soare. Avea avantajul că se încălzea mai uşor 
decât cuptorul, cu paie, bălării şi coceni de porumb. Pe lângă mălai, pâine, turte, 
se mai făceau în ţest şi alte mâncăruri sau se coceau cartofi. Într-o vreme s-au 
făcut şi ţesturi de fier, la Oţelu Roşu şi la Reşiţa. 

 r „Măsuratul oilor”, moment important la stână, când se stabileşte câtă brânză va 
lua fiecare proprietar de oi, se desfăşoară aproape la fel în toate regiunile ţării? 
În Ţara Haţegului, acţiunea se numea, prin anii ’40,”băgatul în brânză”. 

 r Ciobanii au un limbaj profesional extrem de nuanţat? Ei deosebesc şi numesc oile 
după vârsta şi starea lor. În Ţara Haţegului, oile sunt: miel sau mială, noatin(ă), 
mioară, strămioară şi abia după aceea oaie: oaie de trei miei, oaie de patru miei, 
de cinci etc.

Exerciţiul nr.1: Notaţi, pe o fişă pentru portofoliu, regionalismele care denumesc 
animalele din gospodărie după vârstă, gen, culoare şi alte însuşiri. Alăturaţi şi explicaţia! Premiaţi 
fişa cea mai bogată.

Exerciţiul nr.2:  Dacă ai fost vreodată la „măsurişul oilor”, povesteşte oral ce ai 
văzut. 

O ocupaţie importantă în Ţara Haţegului a fost, ca în orice regiune de munte, 
exploatarea lemnnului. Prezenţa unor ape suficient de mari a facilitat exploatarea 
masivă a lemnului, prin dezvoltarea plutăritului. Astfel, trunchiurile ajungeau mai uşor 
la punctele de prelucrare. Pe la începutul secolului al XX-lea, pe domeniul din Retezat 
al baronului Kendeffy, lemnul a fost exploatat de un antreprenor italian, care a adus 
muncitori din Italia. Aşa s-a născut comunitatea italiană din comuna Sîntămăria Orlea. 

Exerciţiu: Cei vârstnici din familia ta ţi-au povestit vreodată despre italienii pe care 
i-au cunoscut? Ce ştii despre ocupaţiile lor, mâncărurile specifice, relaţiile pe care le aveau cu 
ceilalţi locuitori?  În ce mod a influenţat comunitatea italiană satul tău? (discuţie liberă)

 Într-o societate tradiţională, ocupaţiile sunt destul de strict specializate după 
vârstă şi sex. Cu agricultura, păstoritul, prelucrarea lemnului, mineritul şi meşteşugurile 
în general (cojocărit, olărit, morărit, prelucrarea pieilor, fierărie, dulgherit etc.) se ocupă 

?
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mai ales bărbaţii. Cu prelucrarea fibrelor naturale şi a lânii, ţesutul, lucrul de mână 
(cusut, brodat, croitorie, tricotat) şi în general cu tot ceea ce ţine de casă, se ocupau 
femeile. Creşterea animalelor implica întreaga familie, inclusiv copiii. Meşteşugurile, care 
presupun o anumită specializare, erau  practicate numai de unii membri ai comunităţii, 
care îşi transmiteau secretele meseriei în familie. 

r În oraşul Haţeg s-a lucrat în trecut (până la sfârşitul secolului al XIX-lea) ceramică 
smălţuită, cu decor verde şi galben pe fond alb ? Astfel de ceramică se lucra  
într-o vreme şi la Bar.

r În zonă se foloseau pentru tors furci cu coarne ca două aripi înguste, uşor aplatizate, 
sau cu aripi de dimensiuni mari şi bogat ornamentate, precum şi fuse ,,profilate’’, 
cu diferite modele?

r Lăzile de zestre din zona Haţegului aveau o valoare artistică remarcabilă, lada cu 
capac bombat  folosită de oamenii locului  reprezentând un tip de ladă dintre cele 
mai vechi?

r Oamenii şi-au făcut şi instalaţii de mari dimensiuni? În toate satele de munte  
funcţionau numeroase mori de apă, prese de ulei, vâltori, apoi, pe la începutul 
secolului al XX-lea, gaterele. 

r În trecut, copiii foarte mici erau luaţi de mamele lor la lucrul câmpului, fiind purtaţi 
în spinare în coşuri făcute din scoarţă de copac?

r Ciobanii din Haţeg purtau la brâu cauce din lemn de paltin, cireş, pin, tei sau fag, cu 
partea centrală bombată şi cu mâner lat, decorate cu motive antropomorfe, roata 
cu patru sau opt spiţe şi şarpele încolăcit? Acestea foloseau la băut apă.

Exerciţiu: Identifică ocupaţiile tradiţionale care se mai practică încă în satul tău. Tu 
practici vreuna?

Până la al doilea război mondial, femeile îşi făceau singure hainele şi 
pânzeturile necesare căsaşilor, din cânepă, lână şi bumbac. A transforma cânepa 
dintr-o fibră lemnoasă într-o ţesătură presupune răbdare, migală şi o adevărată ştiinţă, 
pe care femeile şi-o transmiteau de la una la alta: cum se cultivă cânepa, când se 
recoltează, cât timp să stea la topilă etc. A cunoaşte tainele ţesutului era una dintre 
datoriile femeilor; fetele nu se măritau fără să aibă, ca zestre, covoare, pânzeturi, haine 
pe care şi le ţeseau şi coseau singure şi pe care la nuntă le vedea tot satul. 

r Torsul şi ţesutul le ocupa femeilor foarte mult timp? Ele îşi foloseau tot timpul 
liber pentru aceasta. În Ţara Haţegului, de exemplu, şi când duceau de mâncare 
bărbatului la câmp mergeau cu spenea pe cap şi furca în mână! În Maramureş se 
folosea furca cu zurgălău, deoarece femeile ţeseau şi noaptea: când adormeau 
şi scăpau furca, se trezeau din cauza zgomotului.

Schimbări de mentalitate 

Gospodar bun era cel care avea boi în grajd, cal şi căruţă, holde, deci cel care 
putea asigura un trai îmbelşugat familiei sale. Banii erau puţini şi oamenii nici nu prea 

?
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aveau nevoie de ei, decât pentru a-şi plăti dările către stat. În rest, totul se producea în 
gospodărie: hrana, hainele, uneltele. Ce le mai trebuia din târg, anumite unelte şi vase 
sau icoane, dar şi obiecte de podoabă, le obţineau vânzând din produsele gospodăriei 
sau chiar prin troc (schimb în natură). 

Astăzi, situaţia s-a schimbat; în majoritatea familiilor există salariaţi şi orice 
se poate cumpăra. De aceea, pentru mulţi este mai uşor să cumpere ceea le trebuie 
cu banii din salariu decât să le producă în propria gospodărie, cu atâta muncă. Această 
schimbare de mentalitate şi faptul că pământul nu mai are aceeaşi valoare pentru ţăran 
ca în trecut a dus la schimbări importante în viaţa satului contemporan: pierderea unor 
obiceiuri, transformarea altora prin adaptare la noile condiţii, dispariţia multor practici 
legate de modul de viaţă tradiţional şi în general la slăbirea tradiţiei.

X Află de la femeile din familia ta care erau diferenţele dintre portul haţegan şi 
portul pădurenilor.

X Roag-o pe mama sau pe bunica ta să-ţi spună din ce se compunea costumul 
popular din satul tău (pentru bărbaţi şi pentru femei) şi prin ce se deosebeau 
hainele de lucru de cele de sărbătoare. Notează informaţiile într-o fişă pentru 
portofoliul Lada cu zestre.

X Află dacă în trecut fetele, femeile căsătorite şi bătrânele din satul tău se pieptănau 
sau se îmbrăcau diferit şi prin ce anume se deosebeau între ele. Facultativ, 
numai pentru fetiţele cu păr lung: roag-o pe bunica să te pieptene şi pe tine 
cu chică sau cu sucituri şi vino la şcoală să te admire colegii. Poate mai are 
bunica şi o ceapţă...

X Părinţii, bunicii tăi sau altcineva din familie mai păstrează piese de costum 
tradiţional ? Alege una în care să se vadă amestecul de vechi şi modern şi 
adu-o la şcoală. 

X Întreab-o pe bunica ta cum se îmbrăcau copiii din sat când era ea mică.

~
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lecţia 24

PorTUl de la ţară (1)

 Haina nu are doar un rost practic, ci şi unul cultural. 

În comunităţile tradiţionale, îmbrăcămintea comunică într-un limbaj înţeles 
de toată lumea date concrete despre individul care-o poartă: dacă este căsătorit sau 
necăsătorit, dacă este sărac sau bogat, dacă este localnic sau venetic, cu ce se ocupă 
sau ce meserie are, dacă ţine doliu sau pleacă în armată, dacă se duce la lucru sau la 
petrecere şi câte altele. În plus, costumul putea sugera discret cine l-a lucrat, prin mici 
accente cu rol de semnătură. 

Exemplu: Pe poalele cămăşilor fetele se semnau prin broderii mititele, cu rol de 
autentificare; pe cojoace erau brodate uneori iniţialele meşterului sau ale proprietarului şi anul 
în care au fost confecţionate. 

costumul poate oferi informaţii îndestulătoare despre sistemul de valori al 
satului, conceptul tradiţional de frumuseţe, stratificarea socială, categoriile 
profesionale. 

Prin regulile impuse de tradiţie şi practica transmisă din generaţie în 
generaţie, satul ştia ce veşminte sunt potrivite pentru anumite spaţii sau ocazii,  ce 
părţi ale corpului pot fi descoperite sau care sunt vulnerabile şi trebuie protejate prin 
podoabe cu rol de talisman (inel, centură, zgărdan). Comunitatea veghea la respectarea 
modelului moştenit şi sancţiona ieşirea din normă. Pe de altă parte, accepta inovaţiile 
care  întruneau aprecierea tuturor.

Exemplul nr.1:  În lumea satului, datorită exceselor  în îmbrăcăminte şi comportament, 
multe fete au rămas nemăritate.

Exemplul nr.2: Dacă o femeie venea cu ceva nou în ornamentaţia unui costum şi 
acel ceva era considerat frumos, avea grijă să ţină modelul ascuns. Când alte femei reuşeau să 
„fure” modelul, îl păstrau în memorie cu numele celei care l-a creat.

raportul dintre tradiţie şi inovaţie, în cultura tradiţională este în 
favoarea tradiţiei. 

Ţinuta, mersul sunt direct dependente de libertatea de mişcare dată de 
îmbrăcăminte. Prin urmare, tipul de costum influenţează şi atitudinea, purtarea omului. 

Portul românesc vechi se baza pe trei culori esenţiale: alb, roşu şi negru. 
Dincolo de gust, opţiunea  avea în vedere semnificaţia acestor trei culori: albul reprezintă 
lumină şi puritate, roşul este culoarea sângelui şi a vieţii, negrul este semnul nefiinţei, 
al retragerii din viaţă.

h
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Toată lumea se îmbrăca, până în vremea din urmă, „cum se cuvine”. Asta 
nu înseamnă că toată lumea se îmbrăca la fel. Niciodată nu au existat într-un sat două 
haine asemenea, chiar dacă ele respectau toate cerinţele tradiţiei. Totul, în ceea ce 
priveşte hainele, era făcut în casă de către femei, de la torsul firului şi ţesutul pânzei 
până la vopsitul şi cusutul modelelor; de aici, diferenţe care se datorau personalităţii, 
îndemânării, cunoştinţelor şi creativităţii femeii.

Portul din Ţara Haţegului are, în partea vestică, elemente bănăţene, iar în 
partea de est elemente împrumutate din zona văii Jiului şi din Mărginimea Sibiului. 

Portul femeiesc

Exerciţiul nr.1: Numeşte trei elemente de port prin care haţeganii se deosebesc 
de pădureni.

Exerciţiul nr.2: Menţionează câteva dintre diferenţele care apar între vestimentaţia 
tradiţională a femeilor vârstnice şi cea a femeilor tinere din satul tău, în trecut.

Exerciţiul nr.3: Notează pe o fişă de informaţie cinci elemente de pe cămăşile 
haţegane (ale tale sau din colecţia şcolii) despre care ştii că provin din zonele etnografice 
învecinate cu Ţara Haţegului. Desenează-le (facultativ).

În Ţara Haţegului, femeile purtau ciupeag (inie) şi poale; peste ciupeag îşi 
puneau pieptar cu motive florale. vara, pieptarul era din stofă neagră, cusut şi brodat ca 
şi pieptarul de iarnă, făcut din piele de oaie cu lâna înăuntru. Femeile tinere şi fetele îşi 
coseau pe ciupeag cu fir negru tablă (pui) pe mânecă. Peste poalele cu dantelă (ciptă) 
îşi prindeau catrinţă în faţă şi cătrinţoni în spate. În picioare purtau opinci sau cizme, 
după anotimp sau ocazie.  Pe vreme caldă şi uscată se umbla în picioarele goale. 

Pe cap, peste pieptănătura cu coarne, îşi prindeau în anotimpul cald ceapţă 
cu mărgele şi iarna chischineu (cârpă). Opregele, bucăţi de ţesătură brodate şi cu 
ciucuri lungi, se purtau mai ales în sărbători. Opregele sunt întotdeauna negre. La 
sărbători, femeile îşi puneau la gât salbă cu bănuţi de argint sau letiţare (lătiţare) făcute 
din aceleaşi mărgele ca şi cele de pe ceapţă. 

r Femeile se întreceau să găsească modele noi? La Paşti, când coseau haine pentru 
întreaga familie, se ascundeau una de cealaltă, ca să nu-şi fure modelele. Hainele 
frumos împodobite au fost întotdeauna o sursă de prestigiu: tot satul putea să le 
admire hărnicia şi iscusinţa.

r Nu toate femeile ştiau să brodeze oprege? Cine nu putea să şi le facă, se ducea la 
o „profesionistă”, care îi broda contra cost. De obicei femeile mai sărace ţeseau 
şi coseau contra cost pentru cele mai bogate.

r În zonele de munte, femeile purtau, iarna, o rochie din ţesătură de lână nebătută la 
piuă, vopsită în negru cu coajă de arin, numită „zavelcă”? La sfârşitul secolului 
al XIX-lea, zavelca a fost înlocuită cu o rochie ţesută într-o tehnică specială, în 
patru iţe în dungi, care permitea obţinerea unor dungi în relief pe faţa materialului. 
Rochia era vopsită în două culori: verde cu negru, albastru cu negru, roşu cu 

?
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negru, verde cu alb.
r Tot Iarna femeile purtau „şubă înfundată”, croită din pănură albă dată la piuă? Şuba 

înfundată nu avea decât o despicătură în faţă, în partea de sus. Ea a dispărut 
din port în preajma primului război mondial. „Şuba desfundată”, deschisă de sus 
până jos, era purtată de bărbaţi.

r Vara femeile purtau laibăr? Femeile tinere aveau laibărele împodobite cu şnur roşu 
cu verde, iar cele bătrâne cu şnur roşu cu negru. Laibărul, de pănură albă, avea 
mâneci lungi şi era scurt până în talie.

Costumul tradiţional a coexistat, o vreme, cu hainele orăşeneşti, care, pe la 
începutul secolului al XX-lea, erau purtate mai ales de intelectualii satului (învăţători, 
preoţi, primari), de slujbaşii statului (notari, avocaţi, funcţionari mărunţi), dar şi de sătenii 
mai înstăriţi. Hainele de fabrică, ,,domneşti”,  nu mai cereau atâta muncă ca să fie 
făcute şi, mai ales la început, au fost sursă de prestigiu social: nu oricine îşi permitea 
să le cumpere.

Costumul tradiţional a fost înlocuit definitiv cu hainele orăşeneşti către 
sfârşitul anilor ’60 , dar şi astăzi iubitoarele de tradiţie mai poartă cămăşi sau costumul 
întreg la diferite ocazii.

r Costumul ţărănesc a evoluat şi el de-a lungul vremii? Femeile inovau, căutau 
modele noi de cusături, dar croiala hainelor şi modul de prelucrare al pânzei au 
rămas multă vreme aceleaşi.

r Încă dinainte de al doilea război mondial au fost femei care şi-au cusut cămăşile pe 
pânzeturi mai fine, cumpărate din târg?

r Încă din anii ’30 s-a semnalat faptul că la muncă femeile îşi puneau în faţă catrinţă 
din material cumpărat şi în spate cătrinţoni ţesut în casă din lână?

r Prin anii celui de-al doilea război mondial, apar schimbări importante în croiala 
cămăşii bărbăteşti? Cămaşa este scurtă, cu poale desprinse, mai largi, strânse 
în talie cu un şnur.

r Prin anii ’6o  femeile şi-au cusut cămăşi pe nylon sau ţesătură de perdea, care 
avea găurile mai mari şi se cosea mai uşor?

r Unele femei, învăţând să brodeze la maşina de cusut, şi-au făcut cămăşi din pânză 
cumpărată, brodate, nu cusute, dar cu croială tradiţională? 

r Sunt zone în care şi astăzi miresele şi mirii aleg să se cunune în costum tradiţional? În 
Maramureş, de exemplu, chiar dacă mulţi dintre tineri pleacă din sat, la studii sau 
la muncă în străinătate, se întorc să se căsătorească acasă. Maramureşencele 
mai ţes şi astăzi foarte mult, mai ales mamele care trebuie să le facă copiilor, pe 
lângă pături, covoare şi alte ţesături, haine pentru cununie, că „doar nu şi le-a 
împrumuta când a fi mire!”

Exerciţiul nr.1: Gândeşte-te la trei ocazii în care ţi-ar plăcea să porţi costumul 
tradiţional. 

Exerciţiul nr.2: Discută cu colegii tăi transformările petrecute în ultimii 50 de ani în 
portul local şi caută explicaţii pentru dispariţia treptată  a elementelor vechi de port.

?
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În satul tradiţional, corpul era îngrijit şi primenit după alte reguli decât cele 
moderne, iar capul şi părul se bucurau de o atenţie specială. Un păr bogat, sănătos, 
curat şi bine mirositor  merita orice efort, şi femeile făceau multe în acest sens.

 Exemplu: De Sântoader, fetele îşi spălau părul cu anumite plante (mai ales rădăcină 
de oman) şi se rugau să aibă un păr bogat ( Toadere, Sântoadere,/ Fă să crească/ Şi să 
se lungească/ Cosiţa fetei/ Cât coada iepei./ Cât coada iepei/ să fie părul meu,/ În folosul lui 
Dumnezeu.)

Şi aici mentalitatea colectivă impunea reguli, pieptănătura şi acoperământul 
capului funcţionând ca semn al vârstei, al stării civile, economice şi sociale şi al 
apartenenţei la un anumit sat, la o anumită zonă etnografică. 

Doar copiii puteau umbla cu capul descoperit şi doar fetiţele purtau părul 
lăsat pe spate. Fetele tinere îşi împleteau părul şi, îndată ce deveneau neveste, îşi 
acopereau capul. Femeile măritate nu-şi descopereau capul în public decât în semn de 
durere, la moartea cuiva, când îşi despleteau şi părul. 

 Modurile de  acoperire a capului sunt numeroase şi complicate, mai ales 
pentru femei. În anumite regiuni ale ţării, pieptănătura era combinată cu felurite suporturi, 
care dădeau un volum mai mare capului. 

Un element specific Ţării Haţegului până la jumătatea secolului al XX-lea a 
fost pieptănătura femeilor, diferită pentru fete şi femeile căsătorite. Fetele purtau părul 
strâns într-o chică pe partea dreaptă, iar femeile pieptănătură cu „sucituri”, numită şi 
pieptănătură cu „coarne”. Părul era pieptănat cu cărare pe mijloc, împărţit în două cozi, 
cu sucituri făcute din câte două şuviţe împletite, pe ambele părţi ale capului. Cele cu păr 
bogat îşi făceau şi câte 15 – 20 de sucituri. Apoi părul se strângea la spate într-un coc, 
peste care se puneau conciul şi ceapţa cu coarne. 

În zilele de sărbătoare, peste ceapţă femeile îşi puneau proboadă albă. În 
zilele de lucru îşi acopereau capul cu o cârpă cumpărată de la „boltă” (prăvălie). În 
partea de vest a Ţării Haţegului, ceapţa era mai împodobită şi se purta peste părul 
pieptănat simplu, în două coade groase, împletite, strânse la spate; asta pentru că în 
partea de vest influenţele din Banat erau mai puternice.

r Mentalitatea tradiţională amenda orice intervenţie nenaturală asupra a ceea ce a 
lăsat Dumnezeu ? Chipul omului valora mult prin frumuseţea lui naturală, care nu 
trebuia sporită prin nimic artificial.

r În sat, mai demult, toate mirosurile corpului erau naturale? Femeile se spălau cu 
apă în care puneau flori frumos mirositoare, îşi puneau flori cu parfum puternic 
în păr şi busuioc în sân; bărbaţii îşi ungeau părul cu grăsime, ca să strălucească; 
ciobanii îşi spălau cămăşile în zer, mirosul având menirea de a ţine departe 
insectele şi paraziţii şi aşa mai departe. Mirosurile puteau deci vorbi despre 
sexul şi vârsta individului,  despre ocupaţiile lui sau chiar despre starea lui de 
sănătate. 

?
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X Află de la părinţii tăi cine au fost nemeşii şi cum se îmbrăcau ei. Adună  informaţiile 
într-o fişă, evidenţiind diferenţele de port dintre români şi nemeşi.

X Interesează-te printre rude şi cunoscuţi şi obţine informaţii despre îmbrăcămintea 
tradiţională a păstorilor şi accesoriile specifice profesiei lor. Alcătuieşte o fişă 
de informaţie şi adaug-o la portofoliu.

~
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lecţia 25

PorTUl de la ţară (2)

Portul bărbaţilor 

Îmbrăcămintea bărbaţilor era de asemenea relevantă pentru vârsta, starea 
socială şi profesia omului.

În Ţara Haţegului, bărbaţii în vârstă purtau vara cămaşă şi izmene de cânepă, 
iarna îşi puneau pieptar şi şubă sau cojoc lung din piele. vara umblau cu pălărie neagră, 
iarna cu căciulă (căiţă) şi opinci cu obiele albe. Ţăranii umblau, indiferent de vreme, cu 
capul acoperit. Numai la înmormântarea cuiva sau în biserică bărbaţii îşi descopereau 
capul, în semn de respect. 

Bărbaţii tineri şi feciorii se îmbrăcau cu cămaşă brodată la gât şi mâneci şi 
izmene cu ciptă şi se încingeau peste cămaşă cu brecire. Deasupra îşi puneau vestă 
de postav sau de piele, pălărie neagră şi în picioare ştrinfi bărbăteşti şi bocanci. Ştrinfii 
erau tricotaţi din lână albă pentru sărbători, cu ciptă cu colţişori deasupra; cipta se 
întorcea peste curelele opincilor. Pentru lucru, ştrinfii se făceau din lână colorată. 

Când plecau la drum, atât bărbaţii, cât şi femeile purtau o haină cu glugă, de 
croială specială, ce folosea atât ca pelerină, cât şi ca sac pentru merinde. Chiar şi când 
semănau grâul, oamenii îşi ţineau seminţele în căciulă. 

Şi femeile, şi bărbaţii, purtau iarna cojoace lungi, din piei de oaie: când ploua, 
cu lâna în exterior, ca să nu se strice pielea; când era ger, cu lâna în interior, să le ţină 
de cald. 

r Unele elemente vechi de port din Haţeg sunt, foarte probabil, rămăşiţe din costumul 
purtat de daci ? Şi anume: şuba înfundată pe care o purtau femeile, tolobonii 
(cioarecii din pănură albă), opincile cu gurgui, gluga cu alesături şi ciucuri lungi, 
purtată pe umăr.

r Portul popular arhaic al haţeganilor apare figurat în colecţiile de gravuri de la 
începutul secolului al XVIII-lea ?

r Elementele caracteristice portului bărbătesc haţegan au fost pălăria cu boruri late 
şi cureaua foarte lată, cu cătărame mari în faţă? Pălăria a avut şi un rol social, şi 
unul simbolic, în anumite epoci fiind purtate numai de clasele superioare. 

r Laibărele bărbăteşti aveau ornamentaţia diferită în funcţie de vârstă? Existau trei 
categorii: pentru juni, pentru vârsta de  mijloc şi cele bătrâneşti. 

r Atunci când semănau, haţeganii aveau grijă să-şi schimbe izmenele, să fie curate? 
Aşa credeau că şi grâul va fi curat, fără neghină. Este un exemplu de gândire 
arhaică, de magie prin analogie.

?
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Portul nemeşilor

În zona Haţegului, portul nemeşilor se deosebea de al celorlalţi săteni. 
Nemeşii şi-au construit identitatea pe o diferenţă de clasă socială, nu de etnie. Ei s-
au considerat diferiţi atât de ţăranii unguri, cât şi de ţăranii români. Nu s-au căsătorit 
cu cei din alte clase şi au pus mai presus de orice clasa lor socială. S-au diferenţiat 
multă vreme de consătenii lor, până la începutul secolului al XX-lea, şi prin  costum, şi 
prin pieptănătură. În general, ornamentaţia veşmintelor lor este mai sobră decât cea a 
rumânilor.

r Zgărzile scumpe din coral, formate din 20-35 de şiruri de mărgele legate între ele 
cu inele de aramă sau cositor, erau nelipsite din costumul de nuntă al fetelor de 
nemeşi ? Preţul lor era foarte mare, echivalent uneori cu preţul unei perechi de 
boi. Erau considerate o piesă importantă în zestrea fetei şi reprezentau o marcă 
de netăgăduit a statutului social de “fată cu stare”.

r Femeile nemeşe îşi împleteau părul în două chici pe care le încolăceau sub formă 
de conci în vârful capului. Şi alte elemente de port aveau acest rol. Nemeşii 
adăugau la bordura căciulii lor o bandă neagră, lată de două-trei degete („căiţa 
cu zăgărea”), ca să se deosebească de iobagi.

Pieptănătura părului a fost, din perioada feudală până după primul 
război mondial, un semn al diferenţierii sociale.

Exerciţiul nr.1: Dă câteva exemple de piese de costum popular caracteristice 
nemeşilor. Stabileşte împreună cu colegii tăi care sunt diferenţele dintre portul rumânilor şi 
portul nemeşilor.

Exerciţiul nr.2:  (Facultativ) Desenează câte un astfel de costum.

?

h
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