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EDITORIAL

Pe prispa casei stau și privesc
Meleagurile-mi dragi, ce vreau să le ocrotesc.
Să le ocrotesc cu trudă, respect și iubire,
Ca să pot să las și eu o moștenire,
Cum au lăsat-o cei din urmă, mie,
Dăruire, zestre, tradiții și iubire.

Doris-Susana Cocoșel

Revista de Antropologie Culturală nu este orice revistă. Citind poveștile adunate în ea, 
intri în pasul lumii de altădată. O lume frământată de încercări, dar luminată de credința 
că lumea aceasta nu e decât o umbră, iar cea adevărată începe dincolo de ea. Poporul 
român a fost dintotdeauna credincios, conservator, iar prioritare i-au fost unitatea, 
credința și neamul. Datinile, obiceiurile erau îmbrăcate în straie de sărbătoare, în starea 
omului de înaltă simplitate, și în multa bucurie. Și frumosul dăinuiește peste veacuri și 
iată că, acum, noi, fiii neamului, scoatem din zestre ceea ce au adunat străbunii noștri. 
Poate ca nu mai e cu putință sa trăim asemenea lor, nici contextul societății în care 
trăim nu ține cu noi, de aceea am scris despre ele. Ca să le ducem cu noi amintirea și 
să avem ca împlinire dovada că au fost făcute spre a ne privi mai îndeaproape, ca într-o 
oglinda a unei adevărate trăiri. De aceea, credem că articolele scrise în această revistă 
nu sunt decât o întoarcere la rădăcini.

Realizarea acestei reviste a fost o împreună-lucrare. Atât eu, cât și colegii mei ne-am 
străduit să aducem câte ceva din regiunea din care vin străbunii noștri. Câteva teme 
despre care am scris sunt aduceri aminte, datini, sârguință, feciori, rituri de trecere. Și 
iată că toate temele sunt într-o strânsă legătură, și nu e întâmplător că pălăria de mire, 
pălăria de cătănie, pălăria de feciori aveau o importanță deosebită. Românul nu își lăsa 
pălăria, mergea cu ea și la nuntă și la oi și era cu ea de veacuri ca un munte. Atât de 
statornic era... Apoi nunta este poate cel mai tainic moment din viața românului. Câte 
trăiri aveau mirii, la cununie și la obiceiurile de nuntă, când lăsa mireasa cununa pe 
năframă... Sau când mergeau la colindat. Acesta întrunește cele mai profunde mărturisiri 
de bucurie... din piatră și zgură să fii și nu are cum să nu te frângă...

Diana Păcurar, Maria Căldărar

Descriere „altfel” a desenului de pe coperta revisteiDescriere „altfel” a desenului de pe coperta revistei
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PREȚUIEȘTE POVESTEA OAMENILOR!
Interviu cu Ana Beu din Apoldu de Jos
Ștefan Antonescu, Conservare - Restaurare, anul II, 
stefancatalin.antonescu@ulbsibiu.ro

	 Rădăcinile	 identitare	 ale	 mamei	
mele	 sunt	 adânc	 fixate	 în	 satul	 Ludoș,	
motiv	pentru	care	am	dorit	să	scriu	un	
articol	despre	acest	sat.	Însă,	după	vizite	
repetate	 în	 localitate,	 am	 constatat	 că	
nu	 mai	 există	 persoane	 în	 vârstă	 pe	
care	să	le	intervievez.		 Din	 convorbiri	
anterioare	cu	mama	mea,	reiese	că	satul	
Apoldul	de	Jos	este	apropiat	nu	doar	ca	
distanță,	ci	și	prin	tradiții,	de	Ludoș,	ea	
mergând,	când	era	mică,	în	Apoldul	de	
Jos,	la	joc.	Întâmplător	sau	nu,	ne-a	ieșit	
în	 cale	 mama	 unei	 vecine	 din	 blocul	
nostru,	 care	 încă	 locuiește	 în	 Apoldul	
de	Jos.		Persoana	despre	care	e	vorba	în	
articolul	meu,	care	mi-a	povestit	despre	
copilăria	și	viața	ei,	este	buna	Ana	(Ana	
Beu),	 în	 vârstă	 de	86	de	 ani,	 o	 femeie	
văduvă.	

Ce amintiri aveți de când ați fost 
mică? Ce jocuri obișnuiați să vă 
jucați?

Sfâr	mălai:	 te	 punei	 câte	 doi	 [în]	 rând	
și	unul	ieșea	înente	și	bătea	„sfâr	mălai	
fugi	 că	 te	 tai”	 și	 ieșea	doi	din	 ’dărăt	 și	
care	 ieșea	 trebuia	 să-l	 prindă	 [pe]	 ăla	
dinente,	pe	unul	dintre	ăia	doi.

Ați avut păpuși?

Ne	 făceam	noi	 păpuși.	 Era	un	 tâmplar	
și	ne-o	făcut	un	legănuț,	așa,	micuț,	din	

lemn,	și,	din	ciorap,	așa,	
legam	păpușa	și	îi	făceam	ochii,	nasul,	
gura,	cu	vopsea.

Aveați televizor, radio, pe   atunci?

Era	radio...	Dimineața,	 la	5,	porne.	Ne	
trezăm	să	ne	putem	găta	la	școală,	că,	
la	8,	era	în	clasă	profesorul.

Câte clase ați făcut?

Șase...	 Era	 șapte	 clase	 și	 a	 VII-a	 am	
făcută	 la	 analfabeți	 [clasa	 specială	
pentru	 persoanele	 care	 nu	 știau	 să	
citească]	...	Așa	era	atuncia,	știi?

Ce îmi puteți spune despre hrana 
de atunci?

Știi	 ce	 ne	 făcea?	 Clătite.	 Frământa	
aluatul	 și	 când	 făcea	 pâne,	 ne	 făcea	
lichie	 cu	 ceapă,	 cu	 brânză...scoverzi,	
pogace,	 păsărici	 [o	 pâinică	 pentru	
copii,	în	formă	de	pasare].	Când	făcea	
mama	 pita,	 cafei	 cu	 lapte,	 din	 cojile	
de	la	pită:	băteam	pânea	–	că	era	arsă	
din	 cuptor	 –	 și,	 cu	 cojile	 ălea,	 băgam	
în	lapte	fiert.	Păi	ieșea	o	cafiauă…	Știu	
c-o	zis	Verginica	[fiica	dumneaei]	că	o	
fată	care	a	fost	aici	–	o	fi	fost	la	noi	și	
le-am	dat	cafiauă	de	aia	–	o	zis	că	s-o	
dus	 la	 Sâghi	 și	 o	bătut	pita	 și	 o	 făcut	
o	cafiauă	cu…	Apăi,	din	coajă	din	aia,	
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Ana Beu (în mijloc), când era copil, împreună cu 
surorile ei, anii ’40
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dacă	nu-i	coaptă,	nu	iasă.	Nu	a	ieșit	ca	la	
Verginica,	nu	a	fost	bună.	Ne	făcea	tocană	
de	 cartofi,	 ciorbă	 de	 cartofi,	 ciorbă	 de	
fasole	boane,	de	ăla	[fusoi]	frecat,	varză	
acră,	ne	 frigea	carne	când	tăia	porcu’...	
Aia	era	baza,	păpărada!	Când	plecai	 la	
lucru,	 scoteai	 câte	 o	 jumară,	 două	 de	
carne,	spărgeai	niște	ouă	și	la	sapă!
Aveam	cuptor	de	pită...	

Și cât de des făceați pâinea? 

Și	la	o	săptămână,	și	la	două.	Unde	erau	
cochii	mulți,	suia	pita	în	pod,	în	sac,	ca	
să	nu	mânce	cochii	pită	multă,	să	aivă.	
Eram	 săraci	 și	 bătea	mult	 chiatra.	 Am	
mâncat	și	de	alac	[pită].
 
Ce este alacul?

E	tot	așa	o	plantă	ca	grânul	[grâul],	da-i	
mai	multă	coajă,	n-are	atâta	miez	și	se	
lega	la	vie	cu	paie	[primăvara,	legătura	
viței	 de	 vie	 se	 realiza	 cu	 tulpina	 de	 la	
alac].	Și	se	făcea	din	ea	pita	de	alac.	Am	
prins	ani	răi,	că	bătea	chiatra.	Acum	nu	
mai	îi,	Doamne	ferește!	Nu	ne-o	mai	dat,	
că	 atunci	 bătea	 chiatra	 și	 era	 nacazu’	
mare...

Legumele erau toate din grădină?

Din	 grădină	 toate	 legumele	 le	 făceam.	
Era	roșii,	era	ardeu,	cartofi,	tot.

Ce animale ați avut în gopodărie?

Am	 avut	 și	 vacă,	 și	 vițel,	 și	 cal,	 porci,	
oi...	 Am	 avut	 gospodărie	 foarte	 bună...
Dacă	vreai	 să	 te	duci	 să	 cumperi	niște	

bumbac,	pentru	țăsut	la	război,	trebuie	
să	duci	ouă.	Nu	știu	câte	dădeam	să-ți	
dea	câte	un	kil	de	bumbac.	Am	vândut	
junchi	[boi]	și	am	luat	lemnăria,	și	apăi	
țigla	am	luat-o	pe	ouă,	și	butelia	pe	un	
porc	de	la	Sebeș.
Mama a adăugat: Uite	 cum	 făceam:	
eu	 cu	 tăticu	 meream	 la	 Miercurea	 cu	
căruțul	cu	sfeclă	roșie	și	ne	luam	zahăr.	
Meream	 la	 gară,	 la	 Miercurea,	 și	 ne	
dădea	zahar	de	Ludoș.
Buna Ana:	 Era	 foarte	 bun…	 Apăi,	 ce	
mai	era?	Era	struguri,	 tu!	Trăbe	să	dai	
cotă.	Venea	 și	măsura	vinul	 în	pivniță,	
venea	cu	bastoane	de	alea	și	măsura	și	
trebuia	să	te	duci	la	Miercuri	[Miercurea	
Sibiului],	să	dai	vin.

Cum era îmbrăcămintea de școală și 
cea de casă? 

Păi,	 noi,	 la	 școală,	 nu	 avem	 ghiozdane	
și	de	ăștia.	Erau	așa	cu	o	straiță	de	aia	
de	țăsut	și,	cu	baierul,	ori	că	o	puneam	
după	 cap,	 ori,	 dacă	 nu,	 o	 țineam	 în	
mână.	 Papuci	 n-avem	 fiecare	 și	 de	
duminică	 și	 de	 zi	 de	 lucru.	 O	 păreche	
era.	Cu	aia	meream	la	școală,	meream	
și	acasă.	Doamne	iartă-l,	că	țin	minte	pe	
tatu…ne-o	făcut	cu	talpă	de	lemn.	Dacă	
ți	 se	 rupea	 talpa	 de	 la	 alții,	 ți-i	 lua	 și	
punea	fețele.	Aveam	doi	uncheși.	Erau	
tâmplari	 și-apăi	 făceau	 tălpile	de...așa,	
mai	 subțirele,	 și-apăi	 tăia	 cam	 de-un	
dește	plei	[talpa	de	metal	și	prindea	și	
bătea	cuișoare.

Îmbrăcămintea de casă era 
cumpărată de undeva sau făcută de 
părinți?
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Ana Beu si sotul ei, Ion, la nuntă, 1957
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Nu,	 ne	 țăsă.	 Am	 avut	 rochii	 de	 lână...
țesută	 faină,	 parcă	 acum	 o	 văz.	 Așa	 o	
fost	de	călduroasă...	Și	sfetere	ne	lucram	
cu	mânile,	și	vestele,	și	ciorapi	de	lână,	
că	dacă	aveam	oi...
Și	jachete	ne-am	făcut	din	țesătură.		
Merem	 la	Lancrăm.	Am	 fost	de	ne-am	
dus	de	le-o	dus	la	kilo	[țesăturile	erau	
vândute	cu	kilogramul	la	târg],	am	fost	
vreo	 4-5	 femei	 de	 p’ici	 [din	 sat].	 Nu	
eram	măritată.	Laibăr	țăsut	de	soacra…	
Și	era	una	de	cosea,	aici,	fain	și	o	apucat	
moliile	la	el	și	o	trebuit	de	l-am	țâpat...
când	am	fost	eu	pe	la	Sâghi,	acum	vreo	
doi	ani.

Cu furca și fuiorul ați apucat sa 
lucrați?

Păi	 cum	 să	 nu!	 Meream	 în	 șestoare,	
meream	 cu	 fusul,	 și	 puneam	 caierul	
acolo,	șapăi	venea	câte	un	brad	de	ficior	și	
aprindea	chibritul	și	îți	dădea	foc	la	caier....
Păi	când	am	fost	mireasă,	ne-am	cusut	
nou,	 că	pentru	mire	 trebuie	 să	 fi	 făcut	
cămeșe	nouă...	 la	socru,	 la	soacră...	Păi,	
am	cusut	la	soacra	numai	cu	un	ciocănel!	
Coseam	 la	 lampa	cu	petrol.	Apăi	să	nu	
mai	găsești	 tu	o	țâr	de	petrol	–	ăla	era	
bun	pentru	molii-n	haine,	și	dădeam	cu	
pompița	 de	 aia	mică.	Da’	 ui	 că	 nu	mai	
găsăsc,	calce-l	ghibolu’,	și	mi-o	apucat	o	
țâră	pe	la	pături.	
Mama: Să	știți	că	și	 la	mama	a	apucat,	
că,	degeaba,	e	lână	și,	dacă	una	singură	
apucă,	pe	toate	le	mănâncă.	Eu	am	pățit	
la	 covoarele	 lui	 mama	 de	 acasă,	 toate	
le-o	mâncat	și	le-am	dat	foc,	nu	am	mai	

avut	ce	să	 fac.	Dar	noroc	că	mai	am	 la	
Sibiu,	date	de	mama,	ca	zestre	la	nuntă.
Buna Ana: Aveam	 cânepă,	 o	 sămâna	
primăvara.	 Era	 cam	 pe	 la	 Cureche	
[numele	grădinii],	era	un	loc	mai	mic,	așa,	
cam	cât	e	curtea,	încă	o	dată,	și	puneai	
legumării	 și	 de	 ăștia,	 ce	 era.	 Și	 apăi	 o	
zmuljem,	 o	 aduceam	 acasă,	 o	 uscam,	
o	băteam	de	frunza	aia	și	o	legam	câte	
patru,	 două	 și	 două,	 așa,	 cu	 cotoarele	
tot	în	laturi,	așa.	După,	o	duceam	în	vale	
și	 venia	 cu	 pripon,	 cu	 pociump	 [stâlp	
din	lemn	pentru	a	fixa	cânepa,	ca	să	nu	
o	ducă	apa]	la	cap,	și	băteai	pociumpul	
la	 cap	 de	 prindeai	 parul	 care	 îl	 dădea	
peste	și	legai	cu	sârmă	când	venea	apa	
mare	să	nu	scoată	pociumpul	să	se	ducă	
hăăă,	departe.	La	câte	muieri	 le-o	dus,	
dacă	nu	fost	priponită...	O	aduceam	și	o	
uscam	în	curte	sau	în	stradă.	Mereai	și	
o	 înturnai	de	se	usca	și	partea	aialaltă	
și,	 când	 era	 uscată	 gata,	 aveam	melița	
cu	 care	 scuturam	 și	 ramânea	 fuiorul.	
Ș-apăi	 se	 ducea	 pozderia	 de	 pe	 el	 și	
aveai	 iehila	 [un	 fel	 de	 perie	 cu	 cuie].	
Iehila	era	rotundă	și	cu	cuie,	de	se	făcea	
fain	 fuiorul,	 îl	 torche	 [torcea]	 pentru	
urzală,	 că	 urzai	 saci	 [pentru	 războiul	
de	 țesut].	 Ș-apăi,	 după	 aceia,	 câlții	 ce	
era	rău	torceai	pentru	preșuri.	Păi,	știu	
când	 ne-am	 dus	 la	 colectiv,	 în	 dealul	
Alămorului	 –	 acolo	 aduna	 cânepa	 –	
făce	 stoguri	 [grămezi	 cilindrice	 mari	
de	cânepă],	te	duceai	pe	echipe	și,	care	
avea	mai	mult,	îți	dădea	câte	un	premiu.
Buna Ana și-a mai amintit să-mi 
spună ceva...
Viță!	Am	ultuit	[altoit]	și	la	viță,	ie	[da]....
am	ultuit.	Am	avut	20.000	de	fire	de	viță	
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ultuită	și	știu	că	atunci	am	fost	de	s-o	dus	
Ion	[soțul]	și	de	mi-o	cumpărat	[mașină	
de	 spălat],	 că	 spălam...	 [cu	 mâna]	 Era	
tu	cu	cioareci	și	cămeșe	românească	și	
am	spălat	și	o	fost	frig.	Știu	că	mai	mult	
n-am	mai	 spălat	 cu	mâna	 și	 apăi	 ne-a	
luat	mașina	de	spălat.	Era	Anuța	[fiica]	
la	liceu,	la	Miercurea.	I-o	luat	televizor...	
[cu	banii	de	pe	altoirea	viței,	soțul,	Ion,	a	
cumpărat	mașină	de	spălat	și	televizor]
Dar	 am	pățit	multe...	De	 câte	 ori	 zicea	
Anamaria,	 fata	 lui	 Anuța	 „tu,	 buno,	
eu	 vin	 într-o	 zi	 cu	 un	 caiet	 și	 cu	 un	

Ana Beu, cu rudele, la nuntă

creion	 să-mi	 faci	un	memoriu	 câte	 știi	
dumneata”...	Păi,	tu,	la	86	de	ani...
Apoi, a continuat mama, emoționată: 
Deci	să	știți,	de	acasă	am	plecat	și,	când	
am	 bătut	 la	 porți	 și	mi-am	 dat	 seama	
că	nu	mai	e	nimenea,	așa	m-o	apucat	o	
jele...că	nu	mai	e,	nu	mai	ai	pe	 cine	 să	
întrebi,	nu	mai	are	cine	să-ți	spună,	să-ți	
povestească,	e	pustiu...	E	numai	tineret,	
de	ăsta,	venetic.
Buna Ana: Și	aicea	îs	atâtea	curți	goale…	
Dacă	socotești,	îs	mai	mult	în	pământ	ca	
câți	o	mai	rămas	în	sat...
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Ana Beu cu fiicele ei, anii ’60
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Poză cu Ana Beu, la momentul interviului, 
21 mai 2022

Actualmente,	Buna	Ana	trăiește	în	liniște,	împreună	cu	o	pisică	și	o	cățelușă	
(Viorica),	la	Apoldu	de	Jos.	
Concluzia	la	care	am	ajuns,	după	acest	interviu,	a	fost	aceea	de	a	da	o	șansă	
oamenilor,	chiar	dacă	nu	sunt	rudele	tale,	să-și	spună	povestea.	Acest	lu-cru	
poate	să-ți	dea	o	nouă	perspectivă	asupra	modului	în	care	interacționezi	cu	
oamenii	pe	care	nu-i	cunoști	și	care	poate	au	o	poveste	interesantă	de	viață...
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	 „În	 Oltenia	 de	 sub	 munte,	 dar	
în	două		 județe	 diferite,	 există,	
din	 cele	 mai	 vechi	 timpuri,	 două	 sate	
cu	 același	 nume	 —	 Bărbătești	 —	 un	
Bărbătești	 de	 Gorj	 și	 un	 Bărbătești	
de	 Vâlcea.	 Și	 poate	 au	 același	 nume,	
pornind	 de	 la	 același	 întemeietor,	
voievodul	 Bărbat,	 fratele	 lui	 Litovoi,	
de	care	amintește	„Diploma	cavalerilor	
ioaniți”	 încă	 de	 la	 anul	 1247”	 (1).
	 Comuna	 Bărbătești	 din	 județul	
Vâlcea	 „este	 întâlnită	 pe	 DN	 67,	 la	 32	
de	 kilometri,	 de	 reședința	 județului,	
municipiul	 Râmnicu	 Vâlcea	 și	 la	 12	
kilometri	 de	 orașul	 olarilor,	 Horezu.	
Situat	ca	într-o	albie,	flancată	din	părți	
de	 două	 culmi	 de	 dealuri	 și	 apărată	
la	 nord	 de	 munții	 Piatra	 și	 Albu”	 (2).
	 Întrebați	 care	 au	 fost	 haiducii	
satului	 nostru,	 primul	 nume	 care	 le	
vine	 în	 minte	 oamenilor	 din	 sat	 este	
TicărelTicărel.	 Ei	 spun	 că	 acesta	 ar	 fi	 locuit	
în	comună	și	că	ar	 fi	avut	o	casă	ce	se	
învârtea	 după	 soare:	 „casa	 respectivă	
erea	 cu	 două	 niveluri	 și,	 la	 beci,	 jos,	
așa,	 avea	 chiar	 o	 pictură.	 El,	 soția	 și	
doi	 copii,	 pictați.”	 (Gheorghe	Boboacă,	
Bărbătești,	84	ani).	De	asemenea,	Maria	
Boboacă	 își	 amintește:	 „mă,	 eu	 am	
prins,	 așa,	 despre	 Ticărel.	 A	 avut	 casă	
aici,	 în	Bărbătești,	Ticărel.	Unde	stătea	
N.	P.	[…]	și	era	închisă	pă	dinafară,	de	nu	
se	vedea.	Cică	avea	o	ieșire	până	la	râu”	
(Maria	Boboacă,	Bărbătești,	84	de	ani).

	 Ticărel	 a	 rămas	 în	 memoria	
colectivă	 a	 satului	 prin	 eșecul	 ultimei	
sale	 lovituri	 „în	 zona	 Cheii	 [lângă	
Olănești],	 stătea	 un	 boier	 care	 își	
vândusă	ierbăritul	pă	diverse,	pă	munții	
pe	care	îi	avea	și	el	mai	întârziasă.	Familia	
plecasă	la	București,	el	întârziasă	și	ăștia	
[ceata	 de	 haiduci	 condusă	 de	 Ticărel]	
au	dat	atacul	chiar	în	perioada	de	după	
Florii,	 imediat	 după	 Florii,	 înainte	 de	
Paști	deci.	 Și	 s-a	 întâmplat	 ceea	 ce	 s-a	
întâmplat	 cu	 unul	 dintre	 tinerii	 din	
Pietrari	 [a	 fost	 rănit	 de	 către	 boier].	
L-au	găsit	pe	acela,	rănit	fiind	la	ureche,	
de	glonțul	tras	de	boier,	și	ăla	i-a	spus	pă	
ăilalți	[i-a	pârât	la	poteră],	dar	nu	a	spus	
pă	 șef,	 pă	 Ticărel,	 și	 Ticărel	 a	 scăpat.	
Pe	 ceilalți,	 pe	 toți	 i-a	 arestat	 și	 i-au	
condamnat	la	muncă	zilnică	pe	viață	în	
ocnă”	 (Gheorghe	 Boboacă,	 Bărbătești,	
84	 ani).	 Fapta	 a	 fost	 consemnată	 și	 în	
acte:	 „arhivele	 județului	 consemnează	
că,	la	1840,	în	̀ 30-`40,	a	fost	o	arestare	de	
asta,	de	așa-ziși	hoți,	că	ei,	autoritățile,	
nu	 le	 ziceau	 haiduci,	 le	 ziceau	 hoți”	
(Gheorghe	Boboacă,	Bărbătești,	84	ani).
	 Întrebați	 fiind	 unde	 s-a	 ascuns	
Ticărel,	de	spaima	poterei,	oamenii	au	
răspuns	că	 „e	 la	Picioru’	Mărului.	E	pă	
munții	 ăștia,	 de	 aicea,	 da’	 io	 nu	 știu.	
N-am	fost,	n-am	ajuns”	(Maria	Boboacă,	
Bărbătești,	84	ani)	sau	că	s-ar	fi	aflat	la	
răscrucea	dintre	localitățile	„Dobricenii,	
Cheia	 și	 Bărbătești.	 Bărbăteștii	

O POVESTE CU HAIDUCI, DIN 
LOCALITATEA BĂRBĂTEȘTI, JUDEȚUL 
VÂLCEA
Camelia-Maria Lupu, Istorie, anul II 
cameliamaria.lupu@ulbsibiu.ro
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drept	 [înainte],	 ăștia	 se	 terminau,	
[și	 începeau]	 Stoineștii,	 [dincolo	 de	
Stoinești]	 începea	 Cheia,	 de	 ’ci	 încolo.	
Acest	loc	de	răscruce	a	luat	denumirea	
de	 Picioru	 Scundului,	 doar	 a	 rămas	
prin	 actele	 de	 hotărnicie	 pentru	 că	 el	
[Ticărel]	și-a	făcut,	într-unul	dintre	fagi,	
un	fel	de	observator,	sus.	Se	urca,	așa,	la	
observatorul	respectiv,	ca	un	foișor	și	de	
aceea...	Foișorul	lu’	Ticărel	–	denumirea	
locului	 [actualmente,	 acest	 foișor	 nu	
mai	 există...].	 A	 rămas	 ca	 toponim.	 În	
momentul	de	față,	se	numește	Foișorul	
lu’	 Ticărel.”	 (Gheorghe	 Boboacă,	
Bărbătești,	 84	 ani).	 Alții,	 dimpotrivă,	
spuneau	 că	 Ticărel	 s-a	 ascuns	 „în	
Dealu	Mare,	colo,	așa	îi	spune,	pă	Valea	
Tisăi,	la	deal	–	e	un	deal,	așa,	mai	înalt	
–	 era	 Foișoru’,	 adică	 era	 unde	 stăteau	
ei”	 (Maria	 Vasilescu,	 Bărbătești,	 84	
ani).	 Maria	 Vasilescu	 își	 amintește	
că,	 atunci	 când	 era	 tânără,	 a	 văzut	
doar	urma	 locului	 în	 care	era	 foișorul.
	 Întrebați	 cum	și-l	 imaginează	pe	
Ticărel,	oamenii	au	răspuns	că	îl	văd	ca	
pe	„un	om	de	acțiune,	un	bun	organizator	
și	 impunător,	 un	 lider	 respectat	 și	
moral”	 (Gheorghe	 Boboacă,	 84	 ani,	
Bărbătești)	 sau	 „corpolent,	 îmbrăcat	
țărănește,	cu	cămașă	frumos	cusută,	cu	
cioareci,	 încălțat	 cu	 opinci,	 cu	 căciulă	
de	 miel	 neagră,	 îndoită	 într-o	 parte,	
și	 încins,	 la	 brâu,	 cu	 un	 chimir	 mare,	
unde	 își	 ținea	 gloanțele	 și	 pistoalele”	
(Maria	Vasilescu,	83	de	ani,	Bărbătești).	
Lui	Ticărel,	oamenii	satului	i-au	compus	
chiar	cântece	și	balade.	Maria	Vasilescu	își	
amintea	câteva	versuri	dintr-un	cântec:	
„Dealu’	Mălenilor	
Țărăncuța	urcă,	urcă,
Legând	caierul	la	furcă	[...]	
Și	să	uită	și	să	duce	în	sat
Drept	cu	caierul	legat,

Înaintea	lu’	Ticărel,
Nu	sta	ca	să	vorbească	cu	el...”	
(fragmente	 de	 cântec	 culese	 de	 la	
Vasilescu	Maria,	83	de	ani,	Bărbătești)	

„Foaie	verde	de	cicoare,
	Cine	suie	dealu	mare?
	E		haiducul	Ticărel,	
	Cu	vreo	șapte	după	el,
	Suie-n	deal	la	Foișor
	Să	aleagă	frățior,	
	Să	aleagă	frate	de	cruce,	
	Să	fie	frați	un’	s-or	duce.	
	Haideți,	frați,	la	mine-ncoa’,	
	Sus	la	munte	la	Piatra,	
	La	Piciorul	Mărului,	
	La	drumul	haiducului.”	
(baladă	culeasă	de	la	Boboacă	Maria,	
84	de	ani,	Bărbătești)	
  
	 Cel	 de-al	 doilea	 haiduc,	 care	 a	
locuit	 în	 Bărbătești,	 a	 fost	 haiducul	
CăprioarăCăprioară:	 „Iar	 celălalt	 era	 un	 haiduc	
singuratic.	 Un	 fel	 de	 lup	 singuratic.	 El	
avea,	 la	picioare,	două	petice	de	haine	
mari,	pe	care	le	punea	pe	un	picior	când	
se	ducea	 să	 atace	 ceva.	Punea	unu’	de	
o	 culoare	 pe	 un	 picior	 și	 altul	 de	 altă	
culoare	pe	celălalt	picior,	ca	să	le	poată	
desface.	 Deci	 erau	 fixate	 cumva.	 Așa,	
și	 când	 se	ducea,	 când	 să	 intre	pă	ușa	
omului,	băga	un	picior,	 [cel	cu	peticul]	
negru	să	zicem.	Așa,	da’	ăl	[piciorul	cu	
peticul	 alb]	 din	 spate	 zice:	 „Nu!	 Lăsă-
mă	pă	mine!”.	Da’	 el,	 tot	 el	 vorbea,	 da’	
imita...	era	foarte	bun	imitator.	Schimba	
vocea.	Da.	Și	băga	piciorul	celălalt,	alb,	
așa,	 dar	 tot	 el	 pă	 urmă:	 „Lăsați-mă!	
Stați	voi	de	pază,	că	intru	eu!”.	Desfăcea	
cele	 două	 apărători	 de	 picioare,	 așa,	
și	 intra	 el.	 Convinsă	 familia	 că	 mai	
sunt	 doi	 afară	 [nu	 îndrăznea	 să	 se	
împotrivească	 haiducului].	 Din	 cauza	
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aceasta,	 el	 avea	 întotdeauna	 succes	 la	
ceea	ce	întreprindea,	dar	nu	erau	decât	
rare	 cazuri	 când	 făcea	 câte	un	atac	de	
acesta	de	pă	la	case	mai	avute.	Locului	
unde	acesta	și-ar	fi	avut	casa	i-a	rămas	
denumirea	 de	 „La	 Căprioară”,	 unde	 a	
trăit	 el,	 pe	 valea	 asta	 a	 Mărurelului.”	
(Gheorghe	Boboacă,	Bărbătești,	84	ani).
	 Un	 alt	 haiduc	 care	 ar	 fi	 umblat	
pe	 teritoriul	 satului,	 deși	 nu	 era	 din	
acesta,	a	fost	Nicu	MunteanuNicu	Munteanu.	„Haiducul	
Munteanu	 era	 de	 la	Urșani,	Horezu,	 și	
venea	 adesea	 prin	 pădurile	 noastre.	 A	
avut	o	ciocnire	violentă	cu	 locuitoarea	

Chirca	 Constantina	 –	Dina	Mică	 îi	mai	
zicea	 lu’	 femeia	 asta	 –,	 care	 să	 ducea	
după	lemne	prin	pădure,	așa	cum	mi-a	
mărturisit	chiar	Lelea	Dina.	Cred	că	a	vrut	
să	pună	mâna	pă	ea,	da’	ea	nu	mi-a	spus.”	
(Maria	 Boboacă,	 Bărbătești,	 84	 ani).
	 În	 concluzie,	 amintirea	
haiducilor,	 a	 isprăvilor	 acestora	 și	
a	 locurilor	 pe	 unde	 au	 trecut	 este	
încă	 vie	 în	 memoria	 bătrânilor	
Bărbăteștiului	 –	 păstrători	 ai	 unui	
valoros	 patrimoniu	 cultural	 imaterial,	
legendele	–,	„biblioteci	în	flăcări”	ce	abia	
așteaptă	 să	 povestească	 unui	 curios	
toate	 legendele	 și	 baladele	 satului.		
	 Acești	 haiduci	 să	 rămână	 în	
memoria	oamenilor	din	localitate	și	să	
dea	numele	 lor	unor	 locuri	precum	La	
Căprioară	și	vestitul	Foișor	al	lui	Ticărel.

Haiduc, schiță realizată de Denisa Maria Capră, 
satul Bistrița (sat de lângă Bărbătești), comuna 

Costești, județul Vâlcea; 21 de ani
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săsoaică, venită din Ardeal, din localitatea 
Râșnov (Rosenau), aproape de Brașov. Ea a 
fost trimisă aici, întrucât nemții basarabeni, 
după 1918, au intrat sub jurisdicția și grija 
Bisericii Evanghelice săsești, cu centrul la Sibiu. 
 Deoarece tatăl lui Eduard Weinert 
a decedat timpuriu, lăsând o văduvă cu 
doisprezece copii, familia a decis să-l trimită 
pe Eduard în Ardeal, ca să învețe o meserie. 
Așa a ajuns, la vârsta de 13 ani, în grija familiei 
Frobel, din Râșnov, unde a învățat meseria de 
zugrav. În Biserica evanghelică din Râșnov, a 
primit confirmarea în anul 1926, după cum 
este menționat în arhiva acestei comunități. 
 Atras de frumusețea româncelor, în 
1939, Eduard s-a căsătorit cu Maria Oțelea 
din Râșnov. Împreună, au avut patru copii, 
printre care se numără și Maria Weinert 
(mai târziu Marga), mama tatălui meu. 
 În urma pactului Ribentropp-Molotov 
din anul 1939, când România a pierdut din 
nou Basarabia, s-a hotărât repatrierea tuturor 
coloniștilor germani din spațiul sovietic, 
deci inclusiv și a celor din Basarabia. În felul 
acesta, toată familia străbunicului meu din 
Basarabia a ajuns în anul 1940 în Germania, 
plecând cu un vas pe Dunăre, din portul Galați.
 Din păcate, în scurt timp, comunismul 
avea să pună stăpânire și peste România. Din 
acest motiv legăturile străbunicului meu cu 
familia lui din Germania nu au mai fost posibile. 
Nici măcar la moartea mamei lui, Wilhelmina, 
Eduard Weinert nu a putut să participe.
 Abia în anul 1970, prin intermediul unui 
sas din Râșnov, Eduard a intrat în posesia unui 
ziar tipărit la Stuttgart, de Asociația Germanilor 
Basarabeni, unde se publicau anunțuri de căutare 
a rudelor rămase în blocul comunist. Așa a 
găsit Eduard adresa fraților lui din Germania, 
cărora le-a scris că vrea să îi revadă. Frații lui 
i-au trimis invitație și autoritățile române au 
aprobat călătoria lui în Germania cu condiția 

 După încheierea războiului ruso-turc, în 
anul 1812, partea estică a Moldovei lui Ștefan cel 
Mare, numită Basarabia, a căzut sub stăpânire 
țaristă rusească. În anul 1813, țarul de origine 
germană, Alexandru I, în ideea progresului 
economic, a invitat coloniști germani să se 
stabilească în stepele nelocuite din această zonă.
 Pe parcursul a cinci-șase generații, 
originari preponderent din Germania de 
sud-vest și din Prusia, imigranții germani, 
prin hărnicia lor bine-cunoscută, au creat o 
comunitate prosperă și au ridicat mult nivelul 
material în Basarabia. Fiind o minoritate mică, 
într-o diversitate etnică și religioasă, ei au 
trăit în bună vecinătate cu moldovenii, rușii, 
ucrainenii, bulgarii, evreii și cu alte grupuri.
 În anul 1918, prin voia poporului, 
Basarabia s-a reîntors acasă, în România Mare. 
Germanii basarabeni s-au acomodat noii 
situații, limba română devenind cea de-a doua 
limbă vorbită de ei. Din păcate, peste mai bine 
de două decenii, amenințați de extinderea 
comunismului, nemții din Basarabia au fost 
nevoiți să se repatrieze în Germania, în toamna 
anului 1940, fapt care a marcat sfârșitul nefericit 
al istoriei lor, după 125 de ani de colonizare 
și după ce s-au legat sufletește de acest ținut.
 În acest context, un sat întemeiat de la zero 
de coloniștii germani a fost și satul HirtenheimHirtenheim, 
în românește CiobanaCiobana, nu departe de Chișinău. 
Din mărturiile doamnei Nadejda Suhovici, care 
trăiește și astăzi în această localitate cu denumirea 
rusificată de Ciobanovca,Ciobanovca, aflăm că germanii din 
acest sat erau oameni foarte harnici și credincioși 
(luterani). Până în ziua de astăzi se păstrează 
casele construite de nemți, cu beciuri foarte 
largi, pentru recoltele bogate pe care le aveau.
 În acest sat, în anul 1913, s-a născut 
străbunicul meu Eduard Weinert, într-o 
familie cu doisprezece copii, el fiind al șaptelea 
copil. Școala primară și-a făcut-o aici, având 
– după relatări ulterioare – o învățătoare 

POVESTEA UNUI NEAMȚ DIN 
BASARABIA, STRĂBUNICUL MEU, 
EDUARD WEINERT
Ieremia Marga, Istorie, anul II, 
ieremiamarga@yahoo.com
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să meargă singur, fără soție. Motivul era 
evident, să aibă motiv de întoarcere și să nu 
rămână acolo. Pe lângă invitație, i-au trimis și 
o floare-broșă, pe care să și-o pună în piept, 
pentru a fi recunoscut de frații lui (ceva similar 
purtau și frații lui din Germania, în momentul 
reîntâlnirii). Revederea a fost foarte emoționantă. 
 Abia după Revoluție am reluat contactele 
și vizitele reciproce cu rudele noastre. Știind 
că sunt teolog, am primit de la ei, în dar, Biblia 
familiei Weinert, pe care o păstrez ca tezaur al 
familiei mele. La începutul Bibliei, se găsește 
o cronică a familiei (Familienkronik), unde 
sunt trecuți toți cei 12 copii ai familiei Weinert. 
Străbunicul meu, Eduard Weinert, a trecut la 
cele veșnice în anul 2003, în vârstă de 90 de ani.
 Bunica mea își aduce aminte, cu multă 
emoție, de tatăl ei: „Era sufletește legat de 
Basarabia, de locurile natale, de aceea se cunoștea 
cu toți basarabenii refugiați la Râșnov. La o 
familie din ei, mergeam de cumpăram borș, ca 
să gătim ca la Ciobana. Mi-aduc aminte că, după 
război, sașii erau luați și deportați în Siberia. 
Da’ noi l-am ascuns pe tata, într-o peșteră, până 
au trecut rușii, ca să nu-l ia și pe el. După ce au 
trecut vremurile tulburi, a cumpărat pământ și, 

împreună cu mama, a muncit mult să-și ridice 
o casă. Vai cât a mai muncit! Nu l-am văzut 
niciodată stând degeaba, era foarte, foarte harnic”.
 De hărnicia lui Eduard își amintește și 
tatăl meu: „Avea niște palme mari, muncite. 
Dar nu mi-a dat niciodată vreo palmă. Vorbea 
românește câteodată stâlcit, dar ne obișnuisem cu 
felul lui de a vorbi, era ceva normal pentru noi. Ne 
plăcea, însă, să vorbim împreună nemțește, deși 
nu era prea vorbăreț. De la el am început să învăț 
limba germană. Știa bine și rusește, o învățase din 
copilărie, în Basarabia, dar limba rusă nu m-a atras”.
 Și mie îmi plăcea să vorbesc cu el în 
germană. Mi-aduc aminte că, de fiecare dată 
când vorbeam în germană, se emoționa până la 
lacrimi. Era mulțumit, în sinea lui, că păstram 
limba și, mai ales, că doream să păstrăm 
legătura cu toate rudele lui, din Germania. 
 Cred că s-ar fi bucurat enorm să fie cu noi, 
atunci când familia mea, în anul 2021, a vizitat 
Basarabia și satul lui natal. Sunt sigur că a fost, 
totuși, cu noi, dar de sus, din cer. În Basarabia, 
am trăit zile de poveste, când mi-am descoperit 
rădăcinile și istoria interesantă a familiei mele. 
Ceva de neuitat! Așa s-au născut rândurile de față.

Află	mai	multe	aici:
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Nuntă cum doar la noi găsești!
 Steagul și stegarul – fala alaiului mirilor

La nunțile din satul Nou, oamenii 
se adună cu mic cu mare, de la cele mai 
apropiate până la cele mai îndepărtate 
neamuri (rude), prieteni, cunoscuți și 
necunoscuți (care sunt și ei bineveniți 
la nunțile din sat), pentru a sărbători 
unirea celor doi tineri. Această mare 
petrecere se organizează, de obicei, 
la căminul cultural din localitate. 
Mirii, alături de nași și de familiile lor, 
pregătesc toate cele necesare pentru 
ca invitații să aibă și ei, la rândul lor, o 
zi de neuitat. Printre aceste pregătiri, 
se numără și alegerea stegarului. 
Astfel, mirele alege, dintre prietenii săi 
apropiați, un fecior cât mai voinic, tânăr 
și necăsătorit, care să-i conducă alaiul 
pe tot parcursul nunții. Stegarul trebuie 
să se îmbrace în straie populare. Steagul, 
de 2 metri înălțime și cu o cruce în vârf, 
este împodobit de către nașa celor doi 
miri cu ajutorul unor femei din sat, 
care știu exact cum să împodobească 
steagul de nuntă – el este decorat cu 
tricolor, funde și pamblici roșii, fețe de 
masă, batice, ștergare, batiste, cunune 
de flori și clopoței (fig. 2, 3, 4). Cu cât 
este mai bogat și mai frumos decorat 
steagul, cu atât sunt mai înstărite cele 
trei familii – a mirelui, a miresei și cea 
a nașilor. Mai apoi, mirele cu alaiul 
său se îndreptă spre casa nașilor, unde 
îi va înmâna nașei buchetul (este de 
datoria mirelui să pregătească buchetul 
pentru nașă și mireasă), iar nașa îi 
oferă steagul stegarului. Astfel, toată 

lumea este pregătită să meargă acasă 
la mireasă. Aflat în fruntea alaiului, 
stegarul, joacă steagul pe tot parcursul 
drumului, iar ceilalți feciori, din spatele 
său, strigă în rând cu el strigări de 
nuntă, pentru miri, nași și invitați.
Dar sarcina stegarului nu se oprește 
aici. Odată primită binecuvântarea 
de la părinții miresei, alaiul celor doi 
miri se îndreaptă spre biserică și, mai 
apoi, spre locul desfășurării petrecerii 
(căminul cultural din sat). Înainte ca 
toată lumea să intre în cămin, stegarul 
se pune în partea dreaptă a ușii, iar 
steagul îl ridică și îl ține înclinat în aer 
astfel încât să treacă toată lumea pe 
sub el – mirii urmați de nași și invitați. 
Această acțiune – trecerea pe sub steag 
–„aduce noroc și bogățâie la totă lumea 
care tună [intră] în cămin”(Eugenia 
Turcu, satul Nou, 69 de ani).
Obosit, dar bucuros și mândru, stegarul 
își ocupă locul la masa tinerilor 
(domnișoarele și domnișorii de onoare 
– tinerii încă necăsătoriți), cât despre 
steag, acesta va rămâne aproape de 
actualul său stăpân. Și hop,....”atunci 
când te aștepț’ ăl mai puțân, feciorii, 
îț’ fură și stegaru’, și steagu’. Și no, 
acuma, tră’să-l răscumperi. Da’, înainte, 
să dădea ce aveai..., nu cu bani, cum’i 
acum! Le puneai plăcinte, cozonac și 
pălincă” (Susana Cocoșel, satul Nou, 
42 de ani). Și după cum bine știe toată 
lumea din sat, nunți sunt peste tot, dar 
ca la noi în Nou, nu mai sunt... doar nu 
degeaba se zice că „omul sfințește locul”!
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 Ați stat vreodată să povestiți 
cu familia, în special cu bunica? V-a 
spus vreodată povești uluitoare, cel 
puțin pentru voi, despre anumiți 
membri ai familiei pe care poate nu 
ați ajuns să îi cunoașteți? Eu da, am 
stat să povestesc, iar acele momente 
m-au ajutat să aflu despre o ocupație 
foarte specială a stră-străbunicii mele. 
Dumneaei, pe numele ei Ecaterina 
Pantazi, avea o crescătorie de viermi de 
mătase în perioada anilor 1940-1950.
 Cum au apărut în Brăila aceste 
creaturi neînsemnate, dar care aveau o 
mare valoare? „Pe vremea aia, Brăila era 
sub influența administrării otomane. 
Portu’ nostru era plin cu vapoare care 
aduceau marfă de la turci. De la ei au 
apărut viermii de mătase la noi. Dacă 
voiai să deții viermi de mătase, te duceai 
și cumpărai de la turc.” (Nicoleta-Alice 
Duminică, Brăila, 42 ani, mama mea)
 Pe vremea străbunicilor și 
bunicilor noștri, era chiar o tradiție și o 
mare îndatorire să deții o crescătorie de 
viermi de mătase (1).  Toate gospodăriile 
aveau câte o crescătorie de viermi de 
mătase, fie pentru vânzare, fie pentru 
zestrea fetelor. Stră-străbunica mea 
făcea parte din cea de-a doua categorie, 
nu voia decât să le facă fetelor ei zestre.
 Toată lumea creștea la vremea 
aceea. Aveam o cameră amenajată. 
Aveam vreo 13 ani când mama îi 
creștea. Eu mergeam de trei ori 
pe zi și adunam frunze de dud.

Făceau acia gogoașă de mătasi.
Opăream apă și băgam gogoșili acelea în 
apă hiartă, după trăgeam firul la mână din 
ele, ăla era firul de borangic.” (Paraschiva 
Ene, Brăila, 90 ani, sora străbunicii).
 Străbunica mea îmi mai spunea: 
„din firul de mătasi, de borangic, făcea 
mama ștergare pentru zâstrili noastri, 
pentru nași... pentru nași în general, 
pentru copiii de la nuntî. Le țesea pentru 
noi, patru surori eram... Le țesea la 
război. Era război de țesut, pe orizontalî.” 
(Mărioara Duțu, Brăila, 84 ani, străbunica 
mea; cea mai mică dintre cele patru surori)
 „Dacă îmi aduc bine aminte... parcă 
mai zicea baba [străbunica] că mai țeseau 
și cămăși de noapte, pentru alde tataia, 
tot din borangic, și le cuseau modeleli 
de mână” îmi mai povestea mamaia, la 
masa de seară, când ne adunam cu toții 
(Gabia Duțu, Brăila, 65 ani, bunica mea)
 Odată ce toate fiicele ei au crescut 
și s-au măritat, stră-străbunica s-a 
oprit din a mai crește viermii de mătase 
„Băbuța [străbunica mea] îi cea mai 
mica dintre surori. După ce s-a măritat 
cu moșu’ [străbunicul meu] și s-au 
mutat la casa lor, s-a oprit să le mai 
facă [fetelor ei zestre]” (Nicoleta-Alice 
Duminică, Brăila, 42 ani, mama mea).

(1) Cum a apărut, dar s-a deşirat după secole 
firul de borangic românesc. Ultimii păstrători ai 
tradiţiei, articol publicat în data de 28.05.2022 
în ziarul adevărul.ro,  https://adevarul.ro/stiri-
locale/ramnicu-valcea/cum-a-aparut-dar-s-
a-desirat-dupa-secole-firul-de-2169858.html 
accesat la data de 4.12.2022.

CRESCĂTORIA DE VIERMI DE 
MĂTASE A STRĂ-STRĂBUNICII MELE 
DIN BRĂILA
Duminică Georgiana, Conservare-Restaurare, anul II,
georgiana.duminica@ulbsibiu.com
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Ștergare pentru nuntă

Paraschiva Ene (sora 
stăbunicii)
Lista persoanelor intervievateLista persoanelor intervievate
Nicoleta-Alice Duminică, Brăila, 
42 ani
Gabia Duțu, Brăila, 65 ani
Mărioara Duțu, Brăila, 84 ani
Paraschiva Ene, Brăila, 90 ani,

Mărioara Duțu (străbunica 
mea) la  nuntă

Cămașă bărbătească de noapte (stânga) 
și bluză femeiască (dreapta; de fapt, o ie 
transformată în bluză)
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	 De-a	 lungul	 timpului,	 tradițiile	
legate	 de	 nuntă	 s-au	 schimbat	 foarte	
mult,	 începând	 de	 la	 îmbrăcăminte	
și	 până	 la	 obiceiuri.	 Curiozitatea	
mea	 legată	 de	 subiectul	 acesta	 a	 fost	
stârnită	în	momentul	în	care	am	primit	
costumul	 de	 nuntă	 al	 bunicii,	 croit	 și	
cusut	 chiar	 de	 ea.	 Bunica	 mea,	 Ana	
Pamfiloiu	 (67	 de	 ani),	 este	 de	 origine	
dintr-un	 sat	 din	 Mărginimea	 Sibiului,	
Jina.	 Eu	 m-am	 născut	 în	 Spania	 și,	
datorită	 bunicii	 mele,	 am	 descoperit	
și	 îndrăgit	 cultura	 românească.	
 
Buni,	cum	ți-ai	făcut	hainele	de	nuntă?Buni,	cum	ți-ai	făcut	hainele	de	nuntă?

Acum	 câțiva	 ani,	 oamenii	 își	 croiau	
singuri	costumele	de	nuntă.	Tot	procesul	
începea	 de	 la	 vârstă	 de	 10	 ani,	 când	
învățam	să	 coasem.	Lucram	 la	 carpete	
și	 piese	mai	mari,	 ca,	 pe	 la	 13-14	 ani,	
să	începem	să	lucrăm	la	ie.	Coaserea	iei	
dura	cam	un	an,	doi,	pentru	că	 lucram	
mai	 mult	 pe	 timpul	 iernii,	 la	 șezători.	
După	 ce	 își	 gătau	 propria	 ie,	 miresele	
începeau	 să	 coase	 cămașa	 mirelui.	 Ea	
putea	fi	cusută	înainte	sau	când	aceștia	
începeau	 să	 vorbească.	 Pe	 cămașa	
mirelui,	 vin	 cusute	 inițialele	 acestuia.

Costumul	de	nuntă	este	același	cu	cel	Costumul	de	nuntă	este	același	cu	cel	
de	duminică?de	duminică?

Costumul	 popular	 îl	 foloseau	
duminica,	 în	 zile	 de	 sărbătoare,	 la	 joc	
și	 la	 nuntă.	 Costumul	 de	 nuntă,	 față	
de	 ce	 purtau	 zilnic,	 se	 diferenția	 prin	

fustă	 lungă	 până	 în	 pământ,	 vestă	
albă	 și	 pahiolul	 pe	 cap	 și	 fără	 șurț.

Ca	și	tradiții,	erau	foarte	diferite	de	Ca	și	tradiții,	erau	foarte	diferite	de	
cele	din	ziua	de	astăzi?cele	din	ziua	de	astăzi?

Ca	 și	 tradiții,	 nunta	 începea	 sâmbătă	
seara,	când	se	adunau	ficiorii	să	meargă	
cu	 pupăza.	 [Adică]	 se	 face	 un	 cozonac	
mare,	 împletit	 frumos,	 neumplut,	 și,	
pe	 cozonacul	 ăla,	 se	 pun	 patru	 pere	
și	 patru	 mere.	 În	 fiecare	 fruct,	 se	
puneau	 câte	 cinci	 monede	 de	 un	 leu.	
Ficiorii	 [din	 partea	 mirelui]	 veneau	
cu	 pupăza	 la	 casa	 miresei	 și	 strigau.

Îți	 mai	 amintești	 cum	 strigau?Îți	 mai	 amintești	 cum	 strigau?

Să	trăiești,	dragă	mireasă,	
Cu	această	pupăză	frumoasă,
Ție	ți-a	fost	aleasă.	
De	la	socru	mare,	
De	la	soacră	mare,	
Și	de	la	mire	mai	tare!	
Cu	pupăză	să	te	hrănești,	
Cu	pară	și	merele	să	te	îndulcești,	
Cu	podoabele	să	te	împodobești,	
Cu	banii	să	te	gospodărești	
Și	la	mulți	ani	să	trăiești!”.	

La	care	mireasa	răspundea:	

Mulțumesc	la	soacră	mare,	la	socru	
mare,	
Mulțumesc	la	mire	mai	tare	
Și	dumneavoastră	de	cale!

NUNTA BUNICII
Ioana-Antonia Niță, an II, 
Conservare-Restaurare,
ioanaantonia.nita@ulbsibiu.ro
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După,	 aduceau	 pupăza	 miresei	 [la	
mireasă],	 să	 culeagă	 banii,	 să-i	 pună	
în	sân.	Mai	apoi,	se	împărțea	în	jumate	
pupăza.	 Jumătate	 se	 dădea	 miresei,	
împreună	cu	darurile	mirelui.	Mirele	îi	
trimite	la	mireasă	un	ceas	de	mâna	sau	
un	lănțișor,	mai	pune	vreo	bluză.	Cealaltă	
jumătate	 se	 trimitea	 mirelui,	 cu	 darul	
din	partea	miresei	–	cămașă	mirelui	și	o	
bluză	sau	încă	un	dar	pe	lângă	cămașă.

Și	duminică?Și	duminică?

Duminică	 dimineața,	 după	 ce	 se	
îmbrăcau	 mirii,	 fiecare	 își	 servea	
pupăza	 la	 invitați.	 Pe	 urmă,
plecau	nașii	de	acasă	și	mergeau	după	
mire,	că	să	caute	mireasa.	Când	ajungeau	
la	casă	miresei,	 se	zicea:	Am	venit	aici	Am	venit	aici	
să	 luăm	 o	 căprioară!.să	 luăm	 o	 căprioară!.  Și	 trimiteau	 o	
femeie	în	vârstă	și	întrebau:	Asta	este?.	
Răspunsul	lor,	când	o	vedeau	pe	această,	
era:	 Nu,	 nu,	 tu	 ți-ai	 trăit	 traiul,	 ți-ai	Nu,	 nu,	 tu	 ți-ai	 trăit	 traiul,	 ți-ai	
mâncat	mălaiul!.mâncat	mălaiul!.	După,	 apărea	 o	 fetiță	
de	 trei,	 patru	 ani.	 Întrebau	 iară:	 Asta	Asta	
este?este?.	Dragă,	nu	e	asta,	că,	la	asta,	nu	i	s-a	Dragă,	nu	e	asta,	că,	la	asta,	nu	i	s-a	
copt	 grâul!copt	 grâul!.	 În	 cele	 din	 urmă,	 aduceau	
mireasa	 și	 întrebau	 iară:	 Asta	 este?.	Asta	 este?.	
Asta-i,	 mă!.Asta-i,	 mă!.	 După,	 se	 îndreptau	 spre	
biserică,	 [mai	apoi]	spre	sală,	și	cheful	
(nunta)	 ținea	 până	 luni	 dimineață.	
Luni,	 se	 făcea	 un	 grătar	 și,	 după,	 se	
ducea	lada	de	zestre	la	casa	unde	urmă	
să	 stea	 [tinerii	 căsătoriți].	 Pe	 lângă	
căruță,	doi	băieții	se	îmbrăcau	în	rochii	
lungi,	 cu	zdrențe	pe	ei	 și	 ciorapi	negri	
pe	cap,	că	să	 facă	 lumea	să	râdă.	Când	
ajungeau	la	casă	mirilor	și	descărcau	tot	
din	căruță,	fiecare	se	ducea	la	el	acasă.

Și	aici	se	încheie	nunta?Și	aici	se	încheie	nunta?

Nu!	 Marți	 seară,	 se	 făcea	 „omeneala”	

cu	 neamurile.	 Se	 ținea	 o	 masă,	 în	
casă	 mirilor,	 cu	 rudele	 mai	 apropiate.	
Mâncau	 și	 jucau	 până	 la	 miezul	
nopții	 și	 aici	 se	 încheia	 nunta.

După	 ce	 am	 stat	 de	 povești	 cu	 bunica	
mea,	 am	 realizat	 că,	 deși	 nunțile	
erau	 foarte	 diferite	 pe	 vremea	 ei,	
față	de	 cele	din	 ziua	de	 astăzi,	 pe	 atât	
erau	 de	 deosebite.	 Fiecare	 tradiție,	
fiecare	 strigătură	 făcea,	 dintr-o	 nuntă	
modestă,	 un	 eveniment	 plin	 de	 viață	
și	 fericire,	 unic	 și	 special	 în	 viețile	 lor.

Poză de când eram mică 
și purtam, încă de atunci, 
ia de nuntă a bunicii, la 
un spectacol în Spania.
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Ia de nuntă a bunicii
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Poză de la nunta bunicii, anii ’70
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 La aproximativ 20 km de orașul 
Sibiu, se află satul Nou. Acesta a fost 
înființat de către coloniștii sași, ajunși 
în zonă, în secolul al XIII-lea (1) și se 
numără printre satele care încă își 
mai păstrează anumite obiceiuri. Prin 
intermediul acestui articol, am ocazia 
să împărtășesc cititorilor două dintre 
obiceiurile care îmi sunt foarte dragi.
Urcatul în „podul bisericii”,  la 
Sărbătoarea Rusaliilor, al fetelor 

care au împlinit 14 ani
În pragul Sărbătorii Rusaliilor, 

în satul Nou, fetelor care au împlinit 
deja vârsta de 14 ani, le este oferit, din 
partea familiei, drept cadou, un costum 
popular, doar al lor. Acesta poate fi 
moștenit din generație în generație sau 
poate fi croit de la zero – materialele, 
croiala, cusăturile și modelele alese 
sunt toate specifice zonei noastre, 
din mărginimea Văii Hârtibaciului. 
Bineînțeles, există și varianta 
împrumutului temporar, dar aceasta 
este foarte rar practicată, deoarece 
fiecare tânără domnișoară își consideră 
propriul port ca fiind propria-i mândrie, 
mândrie care nu poate fi împrumutată 
sau furată vreodată. Parcă și acum îmi 
amintesc ziua în care am fost anunțată 
de către mama de faptul că voi primi 
un costum popular doar al meu. După 
ce sunt alese materialele și modelele, 
se iau măsurătorile, iar croitoresele 
se pot apuca de treabă (din păcate, în 
sat nu mai sunt femei care să coasă 

costume tradiționale, mamele fiind 
nevoite să meargă cu fetele la oraș – la 
Sibiu–, pentru a le face costume). Odată 
terminate costumele, când vin Rusaliile, 
fetele încep a se găti– în prima zi, acestea 
se îmbracă cu ia, rochiuța, fusta, cele 
două foi (foile sunt negre și decorate cât 
mai simplu), își pun pamblicile în jurul 
taliei și își iau laibărul (o vestă, fig.1), iar 
în a două zi a sărbătorii, în locul foilor, 
se poartă șurța în față și crătița în spate 
– pentru plecarea la biserică. Ajunse 
la biserică, fetele așteaptă cu inima la 
gură să poată intra în Casa Domnului. 
După ce au pășit cu mari emoții pragul 
bisericii, fetele urcă scările podului – acel 
balcon interior al bisericii – și își ocupă 
bucuroase locul primit (fetele tinere, de 
peste 14 ani, stau în pod; băieții stau jos 
în biserică, căci la balcon e locul fetelor; 
cei vârstnici stau tot jos, în biserică, 
unde li se oferă și scaune; copiii stau tot 
jos – fie că sunt fete sau băieți – de obicei, 
lângă părinții lor; femeile stau în partea 
stângă în biserică, bărbații în dreapta). 
Acest eveniment al „urcatului fetelor 
în pod” este văzut, de către săteni, ca 
momentul de intrare al fetelor în viața 
socială a localității, astfel acestea nu vor 
mai fi privite ca niște simple copile. Ele 
sunt, de acum, adevărate domnișoare! 
Spre bucuria mea, acest obicei este încă 
practicat chiar și în aceste vremuri care 
au început să șteargă încetul cu încetul 
din tradițiile și obiceiurile cu care a 
crescut generațiile dinaintea noastră.

OBICEIURI VECHI DIN SATUL 
NOU,JUDEȚUL SIBIU
Doris-Susana Cocoșel
Conservare și Restaurare, anul II
dorissusana.cocosel@ulbsibiu.ro
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Costumul traditional pentru prima zi a sărbătorii, decorat cu 
motive specifice zonei (anul 1971)
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Nuntă cum doar la noi găsești!
 Steagul și stegarul – 
fala alaiului mirilor

La nunțile din satul Nou, oamenii se 
adună cu mic cu mare, de la cele mai 
apropiate până la cele mai îndepărtate 
neamuri (rude), prieteni, cunoscuți și și 
necunoscuținecunoscuți (care sunt și ei bineveniți la 
nunțile din sat), pentru a sărbători unirea 
celor doi tineri. Această mare petrecere 
se organizează, de obicei, la căminul 
cultural din localitate. Mirii, alături de 
nași și de familiile lor, pregătesc toate cele 
necesare pentru ca invitații să aibă și ei, la 
rândul lor, o zi de neuitat. Printre aceste 
pregătiri, se numără și alegerea stegarului. 
Astfel, mirele alege, dintre prietenii săi 
apropiați, un fecior cât mai voinic, tânăr 
și necăsătorit, care să-i conducă alaiul pe 
tot parcursul nunții. Stegarul trebuie să se 
îmbrace în straie populare. Steagul, de 2 
metri înălțime și cu o cruce în vârf, este 
împodobit de către nașa celor doi miri 
cu ajutorul unor femei din sat, care știu 
exact cum să împodobească steagul de 
nuntă – el este decorat cu tricolor, funde 
și pamblici roșii, fețe de masă, batice, 
ștergare, batiste, cunune de flori și clopoței 
(fig. 2, 3, 4). Cu cât este mai bogat și mai 
frumos decorat steagul, cu atât sunt mai 
înstărite cele trei familii – a mirelui, a 
miresei și cea a nașilor. Mai apoi, mirele 
cu alaiul său se îndreptă spre casa nașilor, 
unde îi va înmâna nașei buchetul (este de 
datoria mirelui să pregătească buchetul 
pentru nașă și mireasă), iar nașa îi oferă 
steagul stegarului. Astfel, toată lumea este 
pregătită să meargă acasă la mireasă. Aflat 
în fruntea alaiului, stegarul, joacă steagul pe 
tot parcursul drumului, iar ceilalți feciori, 
din spatele său, strigă în rând cu el strigări 
de nuntă, pentru miri, nași și invitați.
Dar sarcina stegarului nu se oprește aici. 

 Odată primită binecuvântarea de la 
părinții miresei, alaiul celor doi miri se 
îndreaptă spre biserică și, mai apoi, spre 
locul desfășurării petrecerii (căminul 
cultural din sat). Înainte ca toată lumea să 
intre în cămin, stegarul se pune în partea 
dreaptă a ușii, iar steagul îl ridică și îl ține 
înclinat în aer astfel încât să treacă toată 
lumea pe sub el – mirii urmați de nași și 
invitați. Această acțiune – „trecerea pe 
sub steag –„aduce noroc și bogățâie la totă 
lumea care tună [intră] în cămin”(Eugenia 
Turcu, satul Nou, 69 de ani).
Obosit, dar bucuros și mândru, stegarul 
își ocupă locul la masa tinerilor 
(domnișoarele și domnișorii de onoare – 
tinerii încă necăsătoriți), cât despre steag, 
acesta va rămâne aproape de actualul său 
stăpân. Și hop,....”atunci când te aștepț’ ăl 
mai puțân, feciorii, îț’ fură și stegaru’, și 
steagu’. Și no, acuma, tră’să-l răscumperi. 
Da’, înainte, să dădea ce aveai..., nu cu bani, 
cum’i acum! Le puneai plăcinte, cozonac 
și pălincă” (Susana Cocoșel, satul Nou, 
42 de ani). Și după cum bine știe toată 
lumea din sat, nunți sunt peste tot, dar 
ca la noi în Nou, nu mai sunt... doar nu 
degeaba se zice că „omul sfințește locul”!

Persoane intervievate:Persoane intervievate:
Eugenia Turcu, satul Nou, 70 de ani
Susana Cocoșel, satul Nou, 42 de ani
Dan Cocoșel, satul Nou, 43 de ani
Andreea Bilan, crescută la Blaj, căsătorită 
în satul Daia, 34 de ani
Maria Avrigean, crescută în satul Nou, 
actualmente locuiește în Sibiu, 39 de ani 

(1) Minodora Lăcătuș, Caietul școlii și al 
comunității 2005, Colegiul Național Pedagogic 
„Gheorghe Lazăr” Cluj-Napoca, RO 2003/005 
–551.01.02 (Lot1) – Contract #004.
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. Nuntă în satul Nou. Fotografie realizată în data de 8 octombrie 1997
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Stegar din satul Nou. 

Fotografie realizată 
în data de 
18 septembrie 2004
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.Nuntasi din satul Nou, 
fotografiati la Sibiu. 

Fotografie realizată în data 
de 28 iulie 2012
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 Am scris acest articol cu gândul 
la bunica mea care, din păcate, nu a mai 
apucat să îl vadă finalizat. Lucrarea de față 
a ajuns să fie dragă inimi mele, deoarece 
a fost realizată prin zâmbete, lacrimi  și 
dor. Sper că, de acolo, de unde este, să  
fie  mândră de  noi,  copiii  și nepoții ei. 

Robești este un sat mic, așezat la 
poalele munților, aflând-se pe malul 
drept al Oltului, la 5 kilometri distanță 
de satul Câineni. Satul Robești face 
parte din comuna Câineni, alături 
de satele Câinenii Mari, Câinenii 
Mici, satul Greblești și Râul Vadului. 
Gruiul Bradului și Picuiul sunt cei 
doi versanți de munte care se află pe 
teritoriul acestui sat. În ceea ce privește 
toponimia satului Robești, există mai 
multă ipoteze. Una ar fi a părintelui 
Dumitru Bălașa, care spunea că: „Este 
cunoscut faptul că Traian a ridicat din 
Dacia (ocupată în proporție de 14%) un 
număr de 500.000 de bărbați cu sculele 
lor de lucru. Locul unde legionarii 
romani au adunat bărbații daci, pentru 
a-i trimite în robie în Italia, s-a pornit pe 
parcursul Robești-Olt” (1). J.A. Candrea 
are o altă ipoteză legată de numele 
acestui sat, aceea că denumirea satului 
Robești își are originea din numele 
Robescu, care a fost întemeietorul 

satului și posesorul muntelui Robu (2).    
 Încă de mică, am fost fascinată 
de tradițiile Sărbătorilor de iarnă din 
satul meu natal, iar odată cu trecerea 
timpului, am început să fiu interesată 
de înțelesul acestor obiceiuri. În 
rândurile care urmează, o să încerc să 
aduc în fața dumneavoastră, cititorul 
care lecturează acest articol, câteva 
tradiții care se desfășoară în perioada 
dintre Ajunul Crăciunului și Ajunul 
Anului Nou, în această localitate. 
 În ziua de 24 decembrie, femeile 
făceau ultimele pregătiri pentru marea 
Sărbătoare a Nașterii Domnului. 
Când se lăsa seara și treburile erau 
aproape terminate, oamenii din sat 
așteptau feciorii la colindat feciorii la colindat (în mod 
tradițional, colindătorii erau băieții 
neînsurați). Colindele era repetate 
de la începutul secului (postului) de 
către aceștia (ei se întâlneau, de obicei, 
pentru repetiții, la Căminul Cultural 
al satului). Dacă colindătorii nu se 
potriveau standardelor cerute, erau 
trimiși înapoi acasă: „De dimineață, 
feciorii se spălau, se bărbiereau, ca 
seara să fie toți în cea mai bună formă, 
deoarece colindul dura toată noaptea. 
Casierul ales avea mare grijă ca, în 
momentul în care ne întâlneam pentru 

TRADIȚIILE DIN AJUNUL 
CRĂCIUNULUI PÂNĂ ÎN AJUNUL 
ANULUI NOU DIN SATUL ROBEȘTI, 
COMUNA CÂINENI, JUDEȚUL VÂLCEA
Antonia Georgiana Daneș
Specializarea Istorie, Anul al II-lea,
antoniageorgiana.danes@ulbsibiu.ro
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a pleca cu colinda, fiecare dintre noi să 
fie bine aranjat, cu cele mai frumoase 
haine pe el, bărbierit și să nu miroase 
a băutură. Cum să intri în casă la om? 
Erau îmbrăcați ardelenește, cu cizme 
făcute pe comandă, vestă de piele” 
(Cristian Vodică, sat Robești, 60 de ani). 
 Primele persoane colindate de 
feciori erau preotul și dascălul satului. 
După ce aceștia erau colindați, feciorii 
mergeau în capul satului, pentru a 
începe să îi colinde și pe consăteni, 
și mergeau din casă în casă. Prima 
colindă era cântată la ușă (un exemplu 
de colindă ar fi Florile dalbe), iar odată 
ce gazda îi primea în casă, începea cel 
de-al doilea colind, numit Cântecul casei 
(D’ale cui’st aceste case sau Mari Boieri). 
După terminarea Cântecului casei, urma 
colindatul fiecărui membru necăsătorit 
al familiei – fiecare dintre ei având un 
colind specific care îi era cântat (Cin’ se 
plimbă unei fete tinere nemăritate, Și stă 
Ion de vorbă unul fecior etc.). Revenind 
la băieții care colindau, aceștia erau 
împărțiți în două strane. Cei din a doua 
strană erau cei care reluau ultimele 
două versuri ale colindului. De obicei, 
colindatul dura până aproape de orele 
cinci, șase dimineața. În drum spre 
casele lor, băieții formau un singur 
grup (nu mai erau împărțiți în strane) și 
începeau să cânte colindul Ziorel de ziuă.  
 În dimineața de Crăciun, pe unde 
priveai, vedeai oameni care mergeau 
la biserică pentru a asista la slujbă. 
După finalizarea slujbei, fiecare mergea 
acasă pentru a lua prânzul și pentru a 
aștepta venirea stelarilorstelarilor. În legătură 
cu acest lucru, domnul Cristian Vodică 
a ținut să precizeze: „Era o mândrie 
ca stelarii să te găsească la masă, era 
mare lucru. Când se apropia ceasul 

să vină, atunci se punea la masă” 
(Cristian Vodică, sat Robești, 61 de 
ani). Întrebând-o pe mama de ce era 
bine ca stelarii să te găsească la masă, 
aceasta mi-a spus că „se credea că acest 
lucru aduce belșug gazdei.” (Teodora 
Daneș, 51 de ani, Râmnicul Vâlcea).
 Seara de Crăciun reprezenta 
începutul celor șapte zile de horășapte zile de horă (cele 
trei zile de Crăciun, pe 1 și 2 ianuarie, de 
Bobotează și de Sfântul Ioan). În zilele 
acestea de sărbătoare, satul se umplea 
de lume, fiindu-ți mai mare dragul să 
pășești în Căminul Cultural și să vezi 
atâtea persoane bucuroase la un loc. 
Din câte își aduce aminte bunicul meu, 
din vremea lui, „hora se ținea șapte, opt 
ore, nu o oră sau două. La unu treizeci 
sau două, se intra la joc. Atunci era lume 
de nu puteai să îți pui haina undeva în 
căminul ăsta atât de mare. Îi vedeai 
că se dezbracă și începeau hora, cei 
bătrâni rămânând să țină hainele celor 
care se băgau la joc” (Ion Frunzescu, sat 
Robești, 83 de ani). Jocurile specifice 
acestei zone, care se joacă până în ziua de 
astăzi, sunt: Resteul, Perinița, Refuzata, 
Basarabeanca, Sârba bătută, Brâul, 
Bulgăreasca, Mânioasa și Ciuleandra. În 
ceea ce privește ultimele două dansuri 
enumerate, exista o persoană care 
rostea strigături specifice acestora, în 
timpul dansului. În trecut, copiii nu 
aveau voie să participe la aceste hore. 
Dacă vreunul îndrăznea să intre, atunci, 
a doua zi, la școală, era mustrat de către 
învățător, copiii având voie să participe 
la aceste jocuri ale satului doar atunci 
când terminau învățământul gimnazial. 
Printre cei care își aduc aminte de acest 
lucru se află și mama mea, aceasta zicând 
că: „Ne dădea afară M. R., care ne spunea 
să mergem acasă. Exista un respect față 
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de oamenii în vârstă. Copiii mici nu 
trebuia să intre în jocul celor mari. De 
la 14 ani încolo, aveai voie, deoarece 
aici se înfiripau logodne” (Teodora 
Daneș, Râmnicul Vâlcea, 52 de ani).
 După tradițiile din timpul 
Crăciunului, urmau cele ale Anului Nou. 
Printre acestea se numără: Plugușorul, Plugușorul, 
Strigatul peste satStrigatul peste sat și SorcovaSorcova. Primul 
obicei din seara de Anul Nou era umblatul 
băieților mai mici cu Plugușorul. Aceștia 
mergeau din casă în casă, primind, în 
schimb, de la gazdă, dulciuri sau bani.
 Cea de-a doua tradiție se desfășura 
aproape de miezul nopții Anului Nou. 
Băieții de însurătoare formau din nou 
două cete și urcau pe cei doi munți din 
mijlocul satului. Unii mergeau pe Gruiul 
Bradului (numit de săteni și Dragile), 
iar ceilalți pe Picui, cu roate de cauciuc 
și începeau să strige despre persoanele 
care urmau să se căsătorească în anul 
respectiv. Această tradiție, din păcate, 
în zilele noastre, nu se mai practică, 
însă bunicul mi-a povestit cum își aduce 
el aminte despre aceasta: „Se făcea 
foc mare colo, foc mare aici și strigau:  
—Bă, se însoară cutare!
—Pe cine ia, mă ?
—Pe a lu’ cutare.
—Nu îl ia, bă, că nu muncește! 
adică le spunea fetelor. 
Ceilalți începeau și ei:
—Ați auzit, mă?
Și ziceau din nou:
— Se mărită fata lui cutare.
—Și pe cine ia?
—Pe cutare.
—Nu o ia!
—De ce ?
—Că nu e bună gospodină!
Iar la final, dădea drumul la roate. 

Puneau benzină pe ele și le dădea 
drumul și de colo, și de colo. Veneau 
roate cu foc, în vale. Așa se striga. Se 
știa că, în noaptea aceea, strigă băieții. 
Ieșea toată lumea în drum. După miezul 
nopții, când coborau băieții, începea 
cearta: Fir-ar tu al naibii, m-ai făcut 
fata de râs!. Păi da, strigau așa cum 
este, nu ocoleau nimic, dar nu se știa 
cine striga. Dacă din grupul ăla era 
un agent, se afla cine striga și de ăla 
se lua. Dacă nu, se luau de toți” (Ion 
Frunzescu, sat Robești, 83 de ani).
 Legat de roata care era aruncată 
din vârful muntelui, de către băieți, 
se pare că, în spatele acestei tradiții, 
există o semnificație profundă. „Era 
timpul vechi, care se rostogolea în 
genune, ca un soare care apune și se 
duce după culme și se rostogolește 
tocmai pentru că a doua zi începe un 
alt timp. Este un sens foarte profund, 
dar noi îl făceam dintr-o joacă și habar 
nu aveam care era, cum să îți spun 
eu, sensul foarte adânc al obiceiului.” 
(Mihai Sporiș, sat Robești, 70 de ani).
 Iată câteva tradiții din timpul 
Sărbătorilor de iarnă, dar povestea 
mea a ajuns la final. Sper ca tradițiile 
și obiceiurile din acest sat micuț 
de munte v-au purtat în negura 
trecutului, atunci când Sărbătorile de 
iarnă erau ca niște momente magice. 
„Mulți oameni bătrâni s-au dus în 
lumea celor drepți, iar tinerii au 
plecat din sat, obiceiurile pierzându-și 
farmecul de când eram eu tânăr. Tinerii 
să nu uite de datinile și obiceiurile 
lăsate de strămoșii lor și să își caute 
bătrânii, cât încă mai sunt în viață.” 
(Ion Frunzescu, sat Robești, 83 de ani) 
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IRODU' ÎN SATUL UNGURAŞ, 
JUDEŢUL MARAMUREŞ
Andreea Chiver
Conservare-Restaurare, anul II
andreeamaria.chiver@ulbsibiu.ro

 Printre puținele tradiții care au 
dăinuit, în timp, în satul meu natal – o 
localitate mică din județul Maramureș, 
numită Unguraș –, este practicarea, 
în seara de Ajun de Crăciun, de către 
băieții tineri, necăsătoriți, ai satului, a 
următorului obicei: Irodu’. Colindând 
din casă în casă, ei joacă sceneta în care 
cei trei crai de la Răsărit se înfățișează în 

față lui Irod pentru a-i cere îndrumare 
spre lăcașul Nașterii Pruncului Sfânt, apoi, 
Irod poruncește uciderea pruncilor, iar, în 
ultima parte a scenetei, craii, ajungând în 
fața pruncului Iisus și a Maicii Sale, oferă 
Pruncului daruri alese. Sceneta poartă 
numele personajului negativ, respectiv al 
regelui Irod, și este păstrată ca și tradiție, în 
localitatea mea natală, de multe generații.

Membrii scenetei Irod din 1992 (fotografie 
primită de la Vasile Rogojan)

 Sceneta poate avea 9 sau 12 
personaje, incluzând: un înger – care face 
introducerea și încheierea scenetei –, cei 
trei crai, un preot care-i îndrumă pe cei 
trei crai, regele Irod, un soldat – care este 
mâna dreapta a lui Irod – și doi ciobani 
care vin cu daruri la locașul Nașterii 

Domnului, iar la sceneta cu 12 personaje, 
se adaugă Maica Sfântă, Iosif și încă un 
cioban. Sceneta constă într-un dialog între 
personaje și în interpretarea de colinde.
 După spusele tatălui meu, care a 
participat de câteva ori la organizarea 
scenetei: „Ne adunam după începerea 
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postului [băieți neînsurați], o data pe 
săptămână [pe rând, la câte o casă a 
unui membru al scenetei], să ne repetăm 
rolurile. Era important să iasă bine, mai ales 
în casa „popii”. El ne dădea binecuvântarea 
să plecăm mai departe” (Pavel Chiver, 
Unguraș, n. 1962). Conform tradiției, 
prima casă care trebuia colindată era 
întotdeauna casa preotului. Tinerii feciori 

foloseau această tradiție pentru a „trezi” 
spiritul Crăciunului: „Nu simțeai că vine 
Crăciunul, fără Irod. O fost tot timpul, de 
când mă știu eu mic copil, cel mai așteptat 
lucru în seara de Crăciun. Mereu îi admiram 
pe băieții mai mari când intrau în casă și 
își spuneau rolurile” își amintește domnul 
Fani Dobrican (din Unguraș, n. 1961).

Membrii scenetei Irod din 1990 (fotografie 
primită de la Chiver Ioan)

Costumele erau, de cele mai multe 
ori, confecționate de către tinerii 
feciori. Craii purtau „caschete” și 
mantii cu culori specifice, respectiv: 

Melchior – roșu, Gașpar – galben, 
Valtezar – verde. Săbiile acestora 
erau confecționate din lemn. 

Membrii scenetei Irod din 1982 (fotografie din arhiva personală)
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 În ceea ce le privește celelalte 
personaje, Irod avea aceeași costumația 
ca și craii, însă de culoare portocalie și 
sabia sa era confecționată din metal. 
Îngerul purta pelerină și caschetă 
alba, preotul o mantie lungă neagră, 

cascheta, o cruce și o Biblie, ciobanii 
bluze de lână de oaie, „bota” de lemn 
cu verdeață în vârf ,(1) cujmă și gubă, 
iar soldatul haine militare. S-a încercat, 
de asemenea, păstrarea și transmiterea 
costumelor din generație în generație.

Cascheta lui Gașpar și sabia sa – elemente 
predate din generație în generație în sat

 Toate rolurile, dialogurile și 
colindele pe care le conține sceneta 
au fost scrise și păstrate, într-
un caiet scris de fratele meu și de 
verișoara mea, alături de alte scenete 
specifice Sărbătorilor de iarnă, 

organizate în satul nostru, precum: 
„Viflaimul”, „Steaua”, „Plugușorul” etc
 După colindarea întregului sat, 
în seara de Ajun, se putea juca sceneta 
și în biserică, pentru ca băieții să se 
asigure ca toată lumea a fost colindată.

Membrii scenetei Irod din 2013, însoțiți de un grup de „moș cu groanje” 
sau „brondoși” (fotografie primită de la Iustina Cadar)
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 De asemenea, de cele mai multe 
ori, băieții erau însoțiți de un grup de 
„moș cu groanje” sau „brondoși”, tineri 
mascați care se dădeau în spectacol în 
fața fetelor tinere din casele colindate.
 Impactul vocilor puternice asupra 
celor colindați și pasiunea pe care băieții 

o puneau în interpretare au reprezentat 
tot timpul, atât pentru mine, cât și 
pentru restul locuitorilor satului, un 
valoros element de patrimoniu cultural 
imaterial care nu putea și nu poate lipsi, 
la Sărbătoarea Crăciunului, în satul 
nostru... și care sper că va dăinui veșnic. 

Membrii scenetei Irod din 1979 (fotografie 
primită de la Fani Dobrican)

 În unele icoane ale Nașterii Domnului, „în al 
treilea registru, este prezent Iosif, mai mult 
îndoielnic decât credincios celor descoperite. 
El ascultă cuvintele unui bătrân care, potrivit 
apocrifelor, ar fi Thyrreos – personificarea 
diavolului. Acest bătrân îi vestește lui Iosif 
că o fecioara nu poate naște, că acest lucru 
e contrar legilor firii. Invoca drept exemplu 
toiagul pe care îl purta: un toiag uscat, nu 
poate înmuguri”, conform lui Adrian Cocoșilă, 
Ce reprezentăm în icoana Nașterii Domnului?, 
site CreșinOrtodox.ro, https://www.
crestinortodox.ro/craciun/ce-reprezentam-
icoana-nasterii-domnului-98380.html accesat 
în data de 10.08.2022.

Persoane intervievate:Persoane intervievate:
Pavel Chiver, Unguraș, n. 1962
Fani Dobrican, Unguraș, n. 1961
Mulțumesc consătenilor mei pentru 
fotografii.
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MUNCA LA FÂN ȘI PROVOCAREA DE A 
FACE CĂPIȚE PE UN TEREN ABRUPT, 
ÎNTR-UN SAT DIN MUNȚII APUSENI
Adrian-Florin Răceu, SPMBC, anul II,
adrianflorin.raceu@ulbsibiu.ro

 Viața la țară nu este neapărat 
ușoară. Într-o zonă muntoasă, greutatea 
vieții este amplificată de relief și de 
vremea mai puțin favorabilă. În Munții 
Apuseni, oamenii se confruntă cu 
aceste dificultăți, chiar dacă, pentru 
ei, au devenit o normalitate. Muncesc 
pentru a produce o mare parte din 
hrana lor și a animalelor pe care le cresc.
 Cultura fânului din Munții Apuseni 
este un element de patrimoniul cultural 
imaterial foarte important pentru 
oamenii care încă se ocupă cu creșterea 
animalelor, deoarece au nevoie de 
hrană peste iarnă, în special pentru 
vaci. Această practică este transmisă din 
generație în generație. Eu, personal, am 
aflat multe detalii despre munca la fân 
de la unchiul meu, Emil Furdui, născut 
în satul Băi, comuna Vidra, Județul Alba, 
care locuiește în Spania de aproape 20 
de ani. Este evident, și în cazul unchiului 
meu, că patrimoniul cultural imaterial, 
purtat fiind în spiritul persoanelor, 
merge cu ele oriunde acestea ar pleca. 
De fiecare dată când se potrivește ca 
unchiul meu să vină acasă, în perioada 
în care se cosește sau se strânge fânul, 
nu ezită să dea o mână de ajutor. El îmi 
spunea: „Întotdeauna clăditurile mai 
mari le făceam, ălea care erau, le făceam 
în față, la ușă la șură… Alea le făceam 
cât de mari, că iarna trebuia să bagi, 
de exemplu, în decembrie, trebuie să 
bagi fân (Emil Furdui, 52 de ani, născut 

în satul Băi, comuna Vidra, Județul 
Alba). Munca la fân este încă practicată 
acolo, iar cunoștințele și practicile 
tradiționale legate de aceasta sunt 
transmise din generație în generație. 
 În comuna Vidra, din județul Alba, 
cositul începe între 10 și 20 iulie și poate 
să continue până la jumătatea lunii 
august, în funcție de an, poate chiar mai 
mult: „la noi, să începea coasa cam prin 
20 iulie, chiar când era și Târgul de Fete 
de pe Muntele Găina. Atunci să începea 
cu coasa și trebuia să termini cam până 
prin 10-20 august” (Emil Furdui, 52 de 
ani, născut în satul Băi, comuna Vidra, 
Județul Alba). Cositul este practicat cel 
mai des de către băieți – care încep să 
învețe să cosească încă de când devin 
adolescenți – și bărbați. Munca începe 
de dimineață, în jurul orei 5, deoarece 
este răcoare. După două ore de cosit, 
se servește o gustare – cum ar fi niște 
plăcinte făcute în casă –, iar apoi, pe la 
9-10, și un mic dejun, pentru că munca 
este obositoare. Mai apoi, și prânzul, dar, 
desigur, la această muncă nu lipsește 
ceva de băut – puțin alcool, în cantități 
mici, moderate, ca să dea putere celui 
care muncește: „dimineața, pe la 7-8, 
aduceam niște plăcinte făcute, da’ tu 
coasa o începeai de pe la 5 dimineața și, 
pe la 6-7, venea cu plăcinte, să mânci câte 
o plăcintă caldă,  așa. La 9 jumătate – 10, 
mâncai. După aia, coseai până pe la 12. 
La 12, să lăsa, să mânca, să împrăștiau 
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brazdele care să coseau și te duceai la 
masă, mâncai, stăteai, veneai întorcei 
fânu’… Da, da’ cum să bea: dădeai câte 
un boloc, o brazdă, când gătai brazda, 
luai un pahar de rachiu sau o gură de 
bere, un pahar de bere și, după aia, te 
duceai” (Emil Furdui, 52 de ani, născut 
în satul Băi, comuna Vidra, Județul 
Alba). În funcție de vreme, cositul poate 
să dureze o zi întreagă și, cu cât sunt 
mai mulți oameni, cu atât merge treaba 
mai cu spor. Fânul se poate usca mai 

ușor sau mai lent. Trebuie să ai la tine 
mereu și tiocul din tablă, în care să-ți 
păstrezi cutea umedă, cute cu care se 
ascute coasa, după ce a fost curățată 
bine cu un mănunchi de iarbă verde, 
care se dă de-a lungul acesteia: ”Să 
cureț cosa, că cosa trăbă curățată. Mai 
dai în pământ și să ia iarbă ca să ștergi 
cosa și, după aia, trebe să-i dai cute. 
Cutea să pune în tioc și, în tioc, trebe să 
ai apă” (Emil Furdui, 52 de ani, născut în 
satul Băi, comuna Vidra, Județul Alba). 

O clăditură de fân Coasă

 După ce procesul cositului ierbii 
este gata, fânul este lăsat să se usuce 2-3 
zile maxim, acesta fiind întors periodic de 
către femei: „și, în funcție și după cum îi 
fânu’, dacă iarba-i mai bună, durează, dar 
mai mult de două zile nu ar dura…” (Emil 
Furdui, 52 de ani, născut în satul Băi, 
comuna Vidra, Județul Alba). După aceea, 
fânul trebuie adunat în claie mai mici, 
făcute cu un par de susținere în mijloc și 
cu o bază de crengi și frunze (adesea de 
fag, stejar sau de la diferiți pomi din jurul 

ogrăzii), pentru ca, mai apoi, să poată fi 
transportat aproape de ograda omului, 
unde să se facă o clăditură și mai mare: 
„Da... de exemplu, noi căram. Căratu’ era 
în felu’ următor: trebuia să mergi cu caru’ – 
aveai car pregătit, nu cu car de... cu coș sau 
așa, aveai car pregătit cu lemne, anume, te 
ducei cu caru’ –, trăgeai cu roata din față, 
la jumatea clăii trebuia să fie, să intre roata 
în claie. Aveai lanț sau funie, dădeai la 
vârfu’ parului, trăgeai vârfu’ la claie spre 
car, spre fundu’ carului, și, după aia, o 
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ridicai în sus. Când o ridicai, îi băgai lanțu’ 
sau funia, ca să o strângi să o legi, să nu să 
desfacă, și, după aia, puneai două propte 
de o parte și o ridicai în car. Și, după aia, 
puneai încă două propte de partea aialaltă 
și te duceai acasă”. (Emil Furdui, 52 de ani, 
născut în satul Băi, comuna Vidra, Județul 
Alba). Adus în ograda omului, fânul poate 
să fie făcut într-o clăditură mare, care are 
la bază o podină, făcută din lemne groase, 
pe care se pun, ca la clăițe, crengi și frunze. 
O clăditură se face în jurul unui par înalt, 
bătut bine în pământ, și, la aceasta, se pot 
adăuga până la 8 claie mai mici, în funcție 
de mărimea lor. Foarte importante sunt, 
de asemenea, și proptiile de susținere a 
clăditurii, care se pun de jur împrejur. 
Trebuie ca acestea să fie înfipte în pământ și 
să se mai adauge și alte proptii, în funcție de 
mărimea clăditurii, deoarece locul în care 
sunt făcute este unul în pantă, mai abrupt, 
și o simplă greșeală la formarea clăditurii 
o poate dărâma: „Când te duceai acasă, 
primu’ lucru, dezlegai lanțu’ sau funia, luai 
frunza, luai așternutu’ ăla care era, frunza 
cu cloambele [le] luai deoparte, scoteai 
paru’ din așa [claie], și dădeai claia jos și 
acolo era altă distracție. Acolo să puneau 
ca să faci clăditurile, să le ai în ogradă, 
acolo să puneau cam 6-7-8 clăi, depinde 
câte erau de mari, să puneau pe o clăditură 
din aia mare… Aia să făcea cu podină, aia 
trebuia să ai par anume bătut, trebuia să 
pui lemne groase jos, puneai lemne groase 
jos și, din așternutul care-l duceai de la 
clăi, de erau crengile alea de copac, puneai 
jos și după aia acolo începeai și puneai 
fân” (Emil Furdui, 52 de ani, născut în 
satul Băi, comuna Vidra, Județul Alba).  
 Am fost și eu la strânsul fânului, 
fie pentru a-mi ajuta părinții, fie pentru 
a ajuta rudele pe care le vizitam. Mereu 
am făcut-o cu drag pentru că știam că 

pentru mine o fac (deoarece și eu am 
avut animale) și pentru că este ceva care 
n-ar trebui să dispară. Ba chiar ar trebui 
încurajat să se continue să se cosească 
manual și să se păstreze tradiția pentru 
a putea să te gospodărești singur. Se 
pare că oamenii din Munții Apuseni 
realizează asta și mulți dintre cei care au 
rămas (pentru că fenomenul migrației 
nu a ocolit zona Munților Apuseni) 
doresc să continue să-și trăiască viața în 
acest mod simplu, prin care se păstrează 
esența comunităților rurale din acea zonă.

Informatori: 

Emil Furdui,	născut	în	satul	Băi,	
comuna	Vidra,	Județul	Alba;	în	prezent,	
locuiește	în	Spania,	52	de	ani.
Diana David,	satul	Nemeși,	comuna	
Vidra,	Județul	Alba,	32	de	ani.

O furcă de lemn, o furcă de
metal și o greblă.
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TALENT ȘI DĂRUIERE
Interviu realizat cu doamna Rodica Ispas – 
ARTIST POPULAR ȘI PROFESOR DE 
ETNOGRAFIE ȘI FOLCLOR, CLUBUL 
COPIILOR AVRIG
Loredana-Florentina Drăghiceanu-Frățilă, SPMBC, anul II
loredanaflorentina.draghiceanufratila@ulbsibiu.ro

 Printre cei mai cunoscuți artiști 
populari din județul Sibiu, doamna Rodica 
Ispas transmite dragostea pentru arta 
țesutului în rândul tinerilor și adulților. 
Recent, am întâlnit-o în cadrul unui proiect, 
desfășurat în cadrul Muzeului Civilizației 
Populare Tradiționale „ASTRA” din Sibiu, 
adresat persoanelor adulte unde am avut 
plăcerea să observ talentul Dumneaei 
deosebit și dăruirea pentru arta țesutului. 
Tot cu această ocazie, domnia sa a avut 
bunăvoința să-mi acorde următorul interviu:

Doamna Rodica Ispas, sunt convinsă că Doamna Rodica Ispas, sunt convinsă că 
prima întrebare pe care v-o adresează prima întrebare pe care v-o adresează 
toată lumea este: „Când ați învâțat acest toată lumea este: „Când ați învâțat acest 
meșteșug și cine va îndrumat primii pași?“.meșteșug și cine va îndrumat primii pași?“.

Da, așa este! Toată lumea mă întreabă 
aceste lucruri și, bineînțeles, le răspund, cu 
tot dragul, că am îndrăgit acest meșteșug 
din fragedă copilărie, cam de la 7 ani. De 
asemenea, cei care mă întreabă poate se 
așteaptă să le spun că primii pași i-am 
urmat de la mama sau bunica și rămân 
surprinși când le spun că nu, nu am 
învățat de la familie, ci am învățat de la 
doamna Maria Spiridon, meșter  popular, 
care a condus la Avrig o clasă externă a 
Școlii Populare de Artă Sibiu, clasa de 
cusut-țesut. Apoi, am perseverat singură. 
Mi-a plăcut prea mult această artă și 
m-am dezvoltat studiind, informându-
mă, căutând. Am fost autodidact!

De aici și dorința dumneavoastră de a De aici și dorința dumneavoastră de a 
transmite, mai ales copiilor, acest meșteșug?transmite, mai ales copiilor, acest meșteșug?

Absolut! Iubesc copiii, iubesc să lucrez 
alături de ei și să îi învâț tot ceea ce 
eu am învâțat de-a lungul timpului.

Dumneavoastră îi îndrumați în cadrul Dumneavoastră îi îndrumați în cadrul 
atelierului de la Clubul Copiilor de atelierului de la Clubul Copiilor de 
la Avrig. De când sunteți profesor la Avrig. De când sunteți profesor 
de etnografie și folclor acolo?de etnografie și folclor acolo?

O, de mulți ani, peste 30 de ani! Din 
1992, particip cu tinerii la multe 
concursuri naționale. Ceea ce acum a 
devenit Olimpiada „Meșteșuguri artistice 
tradiționale”, înainte se numea „Târgul 
copiilor meșteșugari” și, în fiecare an, 
copiii mei au obținut locul I la faza 
națională. La Huedin, o altă competiție 
la care au participat frecvent copiii, au 
obținut, de asemenea, locuri fruntașe 
(locul I, locul II). Sunt tare mândră de ei 
și o să vă menționez câțiva dintre ei (sper 
să nu se supere dacă omit pe cineva): 
Aniela Hanciuc, Manuela Bani, Pușcaș 
Ioana, Mereș Emilia – aceasta, din urmă, 
este o doamnă acum, a cărei fetiță este 
eleva mea, în 2021 a împlinit 7 ani și a 
intrat în concurs, așa cum a participat și 
mama ei, în trecut. La ediția precedentă, 
au câștigat premii: Iscru Eva Maria, Botea 
Ines, Cioflec Larisa, Teculeț Natalia. 
La ediția de anul acesta a Olimpiadei 
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„Meșteșuguri artistice tradiționale”, alți 4 
copii de-ai mei au fost premiați cu premiul 
I: Botea Ines, Iscru Eva Maria (țesut la 
război orizontal), Cioflec Larisa, Teculeț 
Natalia Maria (tehnici de împletire ciucuri).

Deci, nu trebuie să ne facem griji că, în ziua de Deci, nu trebuie să ne facem griji că, în ziua de 
azi, copiii sunt pasionați doar de tehnologie!azi, copiii sunt pasionați doar de tehnologie!

Nu, nicidecum! Copiii și adulții redescoperă 
patrimoniul, tradițiile, meșteșugurile, 
bogăția culturală minunată pe care o avem! 
Există expoziții cu lucrări ale copiilor 
și acești copii au lucrări extraordinar 
de frumoase și elaborate ce-i uimesc pe 
adulți! Nu numai că sunt dornici să învețe, 
ei și reinventează sau recreează modelele, 
după viziunea lor uimitor de inovatoare!

Dumneavoastră aveți experiența Dumneavoastră aveți experiența 
cunoașterii acestui meșteșug și din alte cunoașterii acestui meșteșug și din alte 
țări, ați participat la ateliere din diferite țări, ați participat la ateliere din diferite 
continente ale lumii. Ce ne puteți spune continente ale lumii. Ce ne puteți spune 
despre țesutul de pe alte meleaguri?despre țesutul de pe alte meleaguri?

Da, am fost inclusiv în America, am 

cunoscut atelierele lor ce funcționează în 
cadrul asociațiilor din comunitate, sunt 
dotați cu tot felul de materiale și ustensile. 
Sunt foarte implicați! Și chiar la acest proiect, 
unde ne-am întâlnit, organizat de Muzeul 
ASTRA, ați avut posibilitatea să vedeți 
și dumneavoastră cum sunt războaiele 
de țesut din Grecia, Albania, Spania, 
Portugalia. Sau ce fel de modele țes! Nu este 
diferență între modul de țesut, diferă doar 
modelele create în funcție de obiceiurile 
și credințele fiecărei naționalități. 

Ce sfaturi puteți oferi unui copil Ce sfaturi puteți oferi unui copil 
sau unui adult care dorește să sau unui adult care dorește să 
se inițieze în arta țesutului?se inițieze în arta țesutului?

În primul rând, să participe la atelierele pe 
care le oferim în cadrul Clubului Copiilor, 
adulții pot participa la atelierele găzduite de 
Muzeul ASTRA. Astfel de ateliere se cam 
găsesc pretutindeni. Apoi, vor cunoaște și 
vor iubi această artă, așa cum se întâmplă 
în cele mai multe cazuri. Și, ce mândrie 
poate fi mai mare decât să porți o traistă, 
o ie sau un batic țesut/cusut de mâna ta?!  
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COJOCUL TRECUT PRIN TIMP 
Diana-Maria Păcurar
Conservare-Restaurare, anul II, 
dianamaria.pacurar@ulbsibiu.ro

 Ținutul Pădurenilor este situat, 
în proporție de 97%, în județul 
Hunedoara, pe valea râului Cerna, 
delimitat, la nord, de valea Mureșului, 
la sud de Țara Hațegului și, la vest, de 
Munții Poiana Ruscă. Aici, într-un sat 
nu departe de orașul Hunedoara, Zlaști, 
trăiește doamna Viorica Rădos, de 75 de 
ani, născută în Cerbăl – sat îndepărtat 
și protejat de pădurile dese și dealurile 
înalte ce i-au determinat pe oamenii de 
acolo să se retragă în locuri mai ușor 
accesibile; astfel, și tanti Viorica și-a 
părăsit micuțul sat natal: „Suntem veniți 
aicia de 53 de ani, de când avea fata 
noastră 6 luni, iar acum are 54 de ani.” 
 În Cerbăl a învățat, de la bunici, 
frumusețea meșteșugului de a coase 
atât cojoace pădurenești, cât și cămeși 
tradiționale. Cojoacele au un rol foarte 
important în ținuta de sărbătoare a 
pădurencelor. Se poartă peste „cămeșa 
cu atenție cusută” de ele. Etnologul 
Maria Secoșan spune că: „Pădureanca 
este o mare artistă; fiecare piesă și detaliu 
din vestimentație îi servește drept prilej 
de manifestare a talentului său creator.” 
 Pe acea vreme, spunea tanti 
Viorica, „o fată, când se mărita, avea 
câte 20-30 de cămeși – de sărbătoare, de 
lucru –, nu exista să mergi să cumperi, 
trebuia să faci. De-aia eu, de când eram 
mică – aveam vreo 6 ani –, tot pe lângă 

mama am învățat să cos. Apoi, când am 
venit aicia [la Zlaști], am lucrat 10 ani 
la o mașină de tricotat, așa, particular, 
făceam plovere sau sfetăre – așa cum se 
zice în pădurenime – și, pe urmă, m-am 
dus și m-am angajat. Am lucrat 23 de 
ani la grupa întâia, iar, la 50 de ani, am 
ieșit la pensie. Pe urmă, ne-am ocupat 
de agricultură și, acum 5-6 ani, aici, în 
sat, au început să se facă șezători, iar 
noi nu aveam cojoace, numa’ costume, 
iară am zis să încerc să fac. Le-am făcut 
bine, de la început. Am făcut pentru noi, 
apoi pentru vecine și tot așa, pentru cei 
ce or început să-și cumpere costume”. 
 Cromatica cojocului pădurenesc 
este foarte importantă. Prin aceasta, 
se dezvăluie etapa vieții și rolul unei 
pădurence în viața satului, cum spune 
și Elena Secoșan în cartea sa „Pădureni 
din Hunedoara”: „Portul popular acest 
prețios document de viață, apare la 
Pădureni într-o formă de covârșitoare 
personalitate . Iar tanti Viorica explică 
frumos: Croiesc cojocul: dacă-i bătrânesc, 
cu stofă neagră, iar dacă-i tineresc, cu 
stofă roșie”. Roșu poartă fetele tinere și 
nemăritate, iar, o dată cu înaintarea în 
vărstă, culorile portului devin tot mai 
închise, spre bătrânețe apropiindu-se 
de negru. Sunt momente când și fetele 
tinere poartă costumul croit cu negru, de 
exemplu, la o înmormântare sau într-o 
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perioadă de doliu, dar nu permanent. 
 Tehnica de realizare a unui 
cojoc este una complexă, dar a suferit 
modificări, de-a lungul timpului: 
„Atuncia, înainte, se cosea pe piele 
cojoacele. Acum, nu mai coase nimeni 
pe piele, că nu mai este cine, că aceia ce 
or cusut pe piele or murit”. Dar etaple 
esențiale ce privesc cusutul modelelor 
rămân ca o lege neschimbată în timp: 
„Desenez cu paharul, la rând, acele 
groate [cercuri] de le vedeți pe cojoace, 
iar apoi, încep să cos, iar după ce e gata 
de cusut, pun lunile ălea din piele, în 
spate. Mai apoi, se încheie și se pune mitul 
[marginea neagră de la cojoc – care e fie 
din blăniță, fie din lână] acela negru – 
cum îi zicem noi. De cusut, îl cos cu mâna”. 
 Desigur, un asemenea meșteșug, 
pe lângă timp, necesită și foarte multă 
răbdare și dorință de a-l practica, cum 
spune și tanti Viorica, foarte firesc: „Mie 
nu mi-i greu. Eu vă spun că mă relaxez 
când cos, nu mi-i greu, dar am vecinele 
astea, care sunt pădurene, tot de-acolo, 
și spun că n-ar face așa ceva nici pentru 
nimic în lume, nici pentru o mie de lei”. 
 Întreg costumul popular din 
Ținutul Pădurenilor spune povestea 
oamenilor de acolo, cu traiul lor 
anevoios, în satele răsfirate de pe coline 
munților sau din văile înguste de la 
poalele acestora. Însuși ținutul a permis 
o păstrare de lungă durată a tututuror 
acestor amprente ale timpului, ce sunt 
transpuse în modele cu un croi arhaic, cu 
o cromatică autentică și în podoabe ce 
se reunesc într-un armonios și complex 
port. Doamna Viorica, prin ceea ce 
face, duce mai departe aceste frumoase 

povești și este dipusă, de asemenea, să 
transmită ceea ce știe tinerilor de azi, 
deși, cu tristețe, afirmă că: „Eu pot să 
explic oricui, că nu mi-i greu, dar de făcut 
n-o să facă nimeni, că, la ora actuală, nu 
se mai ocupă nimeni din tineret cu asta”. 
 Pe  doamna Viorica, am 
cunscut-o datorită unei prietene de 
familie. Cu bucurie am ales să scriu 
despre dumneaiei, mi s-a părut inedit 
că, la noi în zonă – în Pădurenime 
–, sunt persoane care, prin ceea 
ce fac, păstrează, salvgardează și, 
totodată, caută să transmită mai 
departe tradiția noastră din străbuni.
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	 Ucea	 de	 Jos	 este	 un	 sat	 cu	 o	
vechime	 de	 peste	 opt	 secole	 (1)	 ,	
situat	 în	 Țara	 Făgărașului,	 în	 județul	
Brașov,	 la	 poalele	 Munților	 Făgăraș.
	 Una	 dintre	 cele	 mai	 importante	
tradiții	 pentru	 sătenii	 de	 la	 Ucea	 de	
Jos	 este	 ceata	 de	 feciori,	 care	 vestește	
Nașterea	 Mântuitorului.	 Feciori	 din	
sat	 se	 adună,	 la	 Sărbătoarea	 Sfântului	
Niculae,	 când	 este	 și	 hramul	 bisericii	
din	 localitate,	 și	vestesc	 începere	cetei	
cu	un	obicei	inedit	–	mersul	după	ouă,	mersul	după	ouă,	
din	care	se	face	o	papară	mare,	în	seara	
de	Sfântul	Nicolae,	la	gază,	la	care	sunt	
invitate	și	fetele	(fiecare	băiat	invită	și	o	
fată	care	să	participe	la	această	tradiție):	
„De	 Sfântu’	 Niculae,	 te	 duci	 după	 ouă	
ș-apai,	atuncia,	intri	în	ceată.	Chemi	fata	
și	o	aduci	la	papară”	(Vasile	Bândescu,	
Ucea	 de	 Jos,	 70	 de	 ani).	 Numărul	
băieților	din	ceată	era	mult	mai	mic,	în	
trecut:	„O	fost	șî	tri	când	o	fost	Tomiță	
[un	băiat	 din	 sat].	Minim	 trei	 funcțiile	
[trebuiau	 să	 fie	minim	 trei	 băieți	 care	
să	 îndeplinească	 funcțiile	 de	 bază	 ale	
cetei]:	 Primarul,	 vicele	 și	 crâșmarul	
”(Vasile	Bândescu,	Ucea	de	 Jos	 ,	70	de	
ani).	 La	 Ucea	 de	 Jos,	 se	 cântă	 colinzi	
adaptate	 fiecărei	 gazde:	 Coliziile	 de	 la	
Ucea	variază	 în	 funcție	de	casa	 în	care	
se	 colindă:	 pentru	 Gheorghe,	 pentru	
fată,	 pentru	 frați,	 a	 băiatului	 șî	 Plaiu’	
[cea	mai	lungă	și	cea	mai	grea	colindă,	
ce	se	cântă	la	casa	la	care	este	un	copil	

nebotezat	 încă],	 a	 fetei	 –	 huruita	 [o	
colindă	pentru	fată,	care	se	cântă	foarte	
repede,	 iar	 textul	 colindei	 abia	 dacă	 e	
înțeles	de	ascultători	–	de	aici	adjectivul	
huruita]”	 (Vasile	 Bândescu,	 Ucea	 de	
Jos,	 70	 de	 ani).	 În	 Ajun	 de	 Crăciun,	
fiecare	 membru	 al	 cetei	 își	 cunoaște	
rolul.	 Primarul	 cetei	 pornește	 colinda:	
începând	de	 la	poarta	gazdei,	 se	cântă	
Trei	Crai	(sau	Nașterea	–	adică	Troparul	
Nașterii	 –	 la	 casa	 care	 este	 în	 doliu,	
având	 un	 membru	 al	 familiei	 mort	 în	
anul	precedent)	până	la	intrarea	în	casă	
sau	unde	gazda	te	așteaptă.	Se	întâmplă	
adesea	 ca,	 la	 gazdele	 la	 care	 distanța	
de	 la	 poartă	 până	 la	 intrarea	 în	 casă	
este	 scurtă,	 gazda	 să	 țină	de	ușă	până	
când	 ceata	 termină	 de	 cântat	 această	
colindă.	 	 Când	 intră	 în	 casă,	 începe	
colinda	gazdei,	 iar	a	doua	colindă	este	
aleasă	 în	 funcție	 de	 specificul/cererea	
gazdei.	 Colindatul	 nu	 se	 termină	 până	
nu	 se	 găsesc	 banii	 ascunși	 de	 către	
gazdă	–	acest	 lucru	pentru	ca	ceata	să	
colinde	 casa	 respectivă	 cât	 mai	 mult;	
au	 fost	 cazuri	 în	 care	 s-au	 cântat	 mai	
multe	colinzi		până	la	găsirea	banilor	(în	
general,	banii	se	ascund	în	zona	mesei;	
de	menționat	faptul	că	feciorii	din	ceata	
de	la	Ucea	de	Jos	nu	împart	banii	între	
ei,	 ci	 îi	 folosesc	 la	 cheltuielile	 cetei	 –	
pentru	 a	 plăti	 muzicanții	 care	 merg	
după	 ceată,	 la	 colindat,	 ca	 să	 asigure	
muzica	 pentru	 joc	 sau	 ca	 să	 plătească	

CĂCIULA DE CEATĂ DE LA UCEA 
DE JOS ȘI ROLUL EI ÎN TIMPUL 
COLINDATULUI
Cristian-Irineu Glăjar, Istorie, anul II, cristianirineu.glajar@ulbsibiu.ro
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Vârful cusut
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muzicanții	care	cântă	la	jocul	din	zilele	
de	 sărbătoare,	 cum	 ar	 fi	 a	 doua	 zi	 de	
Crăciun,	 a	 doua	 zi	 de	 Revelion	 etc.;	
pentru	 a	 plăti	 mâncarea	 cetei,	 vinul	
etc.).	 În	 timp	 ce	 se	 colindă,	 crâșmarul	
pune	 în	pahare	băutura	 și	 servește	pe	
toată	 lumea.	 Dacă	 la	 casa	 respectivă	
sunt	 fete	sau	gazde	mai	 tinere,	 se	 face	
joc	 la	 gazdă,	 în	 curte.	 Vicele	 joacă	 cu	
gazda	mai	 în	 vârstă	 (trebuie	 să	 fie	 un	
dansator	bun	care	să	joace	cu	gazda	mai	
în	vârstă,	pentru	ca	membrii	cetei	să	nu	
se	facă	de	rușine,	că	nu	știu	să	joace),	iar	
ceilalți	băieți	joacă	persoanele	prezente.	
	 Ca	să	poată	 face	parte	din	ceată,	
fiecare	 băiat	 trebuie	 să	 aibă	 o	 căciulă	
de	 ceată,	 aceasta	 reprezentând	 unul	
dintre	cele	mai	frumoase	și	importante	
elemente	ale	costumului	popular	de	 la	
Ucea	 de	 Jos.	 Un	 lucru	 inedit	 legat	 de	
căciula	de	ceată	este	modul	în	care	ea	se	
realizează,	care	a	ajuns	să	fie	cunoscut	
de	tot	mai	puține	persoane.	„În	primul	
rând,	îți	trebuie	căciulă	de	[…]	blană	de	
miel”	(Radu	Vlad,	Ucea	de	Jos,	37	de	ani).	
	 Odată	 ce	 ai	 căciula,	 începe	
procesul	 propriu-zis:	 „Prima	 dată,	
coasem	 vârfu’	 –	 ca	 să	 putem	 țâne	 cu	
mâna,	 să	 nu	 stricăm	 păunii	 [adică	
penele	de	păun,	cusute	pe	partea	stângă	
a	căciulii]	–	pe	partea	une	pui	mâna,	ca	
s-o	 iei	din	cap,	 s-o	pui	 în	cap”	(Adrian	
Bândescu,	 Ucea	 de	 Jos,	 42	 de	 ani).	
	 „După	ce	ai	căciula,	îți	trebe	două	
bucăți	 de	 carton.	No,	 ălea	 le	 faci	 după	
căciulă,	 cam	 cât	 de	 mare	 vrei	 tu	 să-ți	
iasă	vâstra.	Așa,	pe	o	bucată	de	carton,	
să	 lipesc	 păuni,	 simetric,	 adică	 să	 nu	
fie	unu	mai	sus,	unu	mai	 jos.	Să	 fie	un	
semirotund,	să	iasă	un	semicerc”	(Radu	
Vlad,	Ucea	de	Jos,	37	de	ani).	De-a	lungul	
timpului,	 numărul	 păunilor	 a	 crescut:	
de	 la	șapte	sau	nouă,	cât	se	puneau	 în	

trecut,	 la	 unsprezece	 sau	 treisprezece.	
 Primul	 cartonPrimul	 carton,	 „după	 ce	 ai	 lipit	
păunii,	 îl	 lași	 o	 zi	 să	 se	 întărească.	
CelălaltCelălalt	 [carton,	 vâstra]	 îl	 construiești,	
că	îți	ia	[timp]”	(Radu	Vlad,	Ucea	de	Jos,	
37	de	ani).	 „În	mijlocul	vâstrei,	se	pun	
flori	de	la	mire,	din	piept,	flori	colorate	
–	 roșii,	 albe,	 așa.	 După	 aceea,	 se	 pun	
trei	oglinzi	–	deci	totul	să	fie	cu	număr	
impar,	să	nu	fie	cu	număr	par.	Oglinzi	se	
pune	la	vâstră	neapărat.	Trebuie	să	aibă	
oglindă	și	niște	boboci	de	hârtie	roșie”	
(Radu	 Vlad,	 Ucea	 de	 Jos,	 37	 de	 ani)	
	 „După	aceea,	le	lipești	unul	peste	
altul	și	le	mai	lași	o	zi	să	să	întărească,	
ori	le	mai	dai	câteva	ațe,	ca	să	fie	totu’	în	
regulă,	să	nu	să	miște	nimic	de	pe	ea,	știi?	
Jos,	 să	 îți	 rămână	 spațiu	 ca	 să	 îți	 intre	
șirurile	de	mărgele	[șapte].	No,	și,	prima	
dată,	 coși	vâstra,	o	coși	bine,	 în	câteva	
puncte,	îi	dai,	așa,	ațe	ca	lumea”	(Adrian	
Bândescu,	 Ucea	 de	 Jos,	 42	 de	 ani).
 „Vâstra se coase pe căciulă, cu acu’, 
și cu ață tare. Nodurile să fac în interiorul 
căciulii, știi?” (Radu Vlad, Ucea de Jos, 
37 de ani). Atunci când se coase vâstra 
pe căciulă, ar trebui să fie două persoane 
– una care coasă și să facă noduri în 
interior și alta care să țină căciula.
 „După aceea, după ce ai cusut-o, îi 
faci o probă, o pui în cap, o aranjezi și pui 
un șir de mărgele, să vezi cam la ce înălțime 
îți vine șirul, știi? Să nu îți vină nici mai 
jos, nici mai sus. Depinde acuma și cui îi 
faci căciula, dacă îi unu’ cu capu’ mai mare, 
poate când o pune în cap, îi vine mărgeaua 
mai sus sau mai jos. Tu trebe să probezi 
și căciula, știi? Pe cap” (Radu Vlad, Ucea 
de Jos, 37 de ani). „Se pune mărgele, [cele] 
șapte rânduri de mărgele verticalvertical scurte, 
așa, de 10 centimetri.” (Adrian Bândescu, 
Ucea de Jos, 42 de ani). Așadar, unul dintre 
șiruri se face mai lung, pentru ca băiatul să 
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știe cum să așeze căciula pe cap – cu acel 
șir care să-i vină până la colțul ochiului. 
 Pe lângă aceste șapte (uneori și 
nouă) șiruri, se mai pun șiruri de mărgele, 
cusute orizontalorizontal, dintr-o parte în alta 
a căciulii, pentru ca aceasta să fie mai 
bogat ornamentată. Perlele, din șirurile 
orizontale „trebuie făcute pe ață separat, 
știi? Băgate una de o culoare, una mică, 

Cum se fac nodurile din interior?Vâstră          

una de altă culoare, iar’ una mică, știi? 
Poți să le faci de mână, dacă ai șirurile, și 
pui câte vrei tu. Poți să pui – nu-i neapărat 
un număr – să nu o îngreunezi prea 
tare, că, după aia, îți trage capu’ în jos, 
no” (Radu Vlad, Ucea de Jos, 37 de ani).
 La final, se pun trei rânduri de 
perle albe în jurul vâstrei.

Cele șapte șiruri de mărgele verticale și șirurile de mărgele orizontale (acestea din 
urmă nu au un număr fix, ele pot fi puse cât de multe, doar că greutatea căciulii crește)
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Cănaci
„Sub vâstră, se pun patru cănaci, 
făcuți din lână, de mai multe culori” 
(Adrian Bândescu, Ucea de Jos, 
42 de ani). „O încerci, o probezi în 
cap, dacă intră, dacă nu mai trebe 
cusută, strânsă [e gata căciula]” 
(Radu Vlad, Ucea de Jos, 37 de ani). 

 Pentru ca purtătorul 
căciulii să fie protejat, pe căciulă, 
se pun, adesea, cruciulițe. 
Pentru tot acest proces, este nevoie 
de multă concentrare și dibăcie, 
dar, mai ales, de multă răbdare.

Cum se ține căciulaCruciulița 

(în	 principiu,	 în	 timpul	 colindatului,	
căciulile	 sunt	 puse	 toate	 pe	 masă)	 și
întorceau	 căciula	 spre	 ceilalți,	 ca	 să	
continue	melodia	în	timp	ce	ei	respirau.
	 Cu	 cât	 se	 adaugă	 mai	 multe	
mărgele	și	podoabe	pe	căciulă	–	fiecare	
fiind	unică	și	reprezentându-l	pe	băiat	
–,	 căciula	 este	mai	 grea:	 „În	 orice	 caz,	
îs	 grele,	 patru	 kile,	 patru-cinci	 kile”
(Vasile	 Bândescu,	 Ucea	 de	 Jos,	 70	
de	 ani).	 Acestea	 atrag	 foarte	 mult	
atenția,	 mai	 ales	 copiilor,	 prin	 modul	
în	 care	 sunt	 împodobite,	 cei	 mici	
dorindu-și	 ca,	 atunci	 când	 vor	 fi	mari,	
să	 facă	 parte	 din	 ceată	 și	 să	 aibă	 o	
asemenea	căciulă.		 	 	

	 Atunci	 când	 este	 purtată,	 vâstra	
trebuie	 să	 fie	 tot	 timpul	 pe	 partea	
stângă.	 Când	 se	 pune	 pe	 cap	 sau	 se	
dă	 jos	de	pe	cap	căciula,	 tot	 timpul	 se	
apucă	 de	 vârful	 care	 s-a	 cusut	 și	 apoi	
se	 ține	mâna	 în	 interiorul	 ei	 pentru	 a	
nu	se	strica	vâstra	sau	păunii.	În	cazul	
în	 care,	 în	 ziua	 de	 colindat	 plouă,	 e	
neplăcut	 pentru	băieți,	 pentru	 că	 li	 se	
vor	 uda	 păunii	 și	 vor	 trebui	 înlocuiți	
pentru	anul	următor	–	de	altfel,	păunii	
sunt	 schimbați	 cel	 mai	 des	 la	 căciuli.	
Acestea	au	un	rol	important	și	în	timpul	
colindului	 băieților.	 În	 trecut,	 căciula	
avea	un	rol	inedit.	În	timpul	colindatului,	
când	 feciorii	 doreau	 să	 tragă	 aer	 în	
piept,	puneau	căciulile	culcate	pe	masă	
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	 Atunci	când	nu	sunt	folosite,	ele	și	
se	păstrează	în	dulap,	la	naftalină	sau	cu	
foi	de	tutun.	„Mi	se	pare	că	cel	mai	bun	
îi	cu	naftalină,	să	bagi	naftalină	sau	ceva	
foi	de	tutun	în	ea,	știi?	Ca	să	o	păstrezi”	
(Radu	 Vlad,	 Ucea	 de	 Jos,	 37	 de	 ani)
	 „În	 sat,	mai	 sunt	 două	 persoane	
care	ar	mai	ști	să	facă	și	sperăm	ca	să	nu	
să	piardă	tradiția	și	ca	băieții	[feciorii]	să	
poată	să	mai	facă	[ceată]	de	la	an	la	an.	
Dacă	cei	ce	știu	nu	ar	mai	face,	cei	tineri	ar	
modifica	căciula	și	tradiția	s-ar	pierde”	
(Radu	 Vlad,	 Ucea	 de	 Jos,	 37	 de	 ani).

(1) Preot Ioan Glăjar, Ucea de Jos, satul 
distrus de un incendiu, articol găsit online la 
adresa https://comunaucea.ro/wp-content/
uploads/2014/02/pr-prof-ioan-glajar-articole-
complete-1.pdf accesat în data de 10.10.2022.

Persoane intervievate:Persoane intervievate:

Vasile Bândescu, Ucea de Jos, 70 de ani.
Adrian Bândescu, Ucea de Jos, 42 de ani
Radu Vlad, Ucea de Jos, 37 de ani
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„ȘURȚUL DE BUTE”- O PIESĂ 
VESTIMENTARĂ INEDITĂ DIN
COMUNA DAIA ROMÂNĂ, JUD. ALBA
Alina Hileagă
Istorie, anul II, alina.hileaga@ulbsibiu.ro 

 Daia Română este o comună din 
județul Alba, aflată în Podișul Secașelor, 
într-o zonă etnografică bogată. Satul 
este situat într-o vale, fiind înconjurat 
de dealuri, care au permis, de-a lungul 
timpului, practicarea agriculturii, 
ca îndeletnicire de bază, și creșterea 
animalelor, datorită pășunilor existente. 
Buna stare materială a locuitorilor le-a 
dat posibilitatea să-și confecționeze un 
costum tradițional complex. „Tu, fată, 
acia, în Daia, totdeauna o fost muieri 
harnice, care le-o plăcut să-și facă haine 
fanie și lor, da’ și la bărbați și cochii” 
(Ana Groza, Daia Română, 82 de ani).
 Conform spuselor bunicii mele, 
sărbătorile din timpul anului ofereau 
oamenilor din sat prilejul de a-și scoate din 
lada de zestre „hainele ălea măi mândre.” 
„La toate sărbătorile să gătau oamenii fain, 
da’ ca la Crăciun, nu să gătau oamenii 
nicicând, pentru că sărbătoream Nașterea 
Domnului și pentru că, la noi în sat, să 
făce bute. Butea este cel mai vechi obiecei 
din sat, care nu s-o chierdut niciodată!”
(Raveca Cibu, Daia Română, 73 de ani). 
 Butea, un obicei de o mare 
importanță pentru comunitate, care încă 
se mai păstrează și în prezent, se desfășoară 
pe o perioadă de trei zile, începând din 
Ajunul Crăciunului. Modul de organizare 
al buții este unul complex. Se organizează 
trei buți, în funcție de vârsta feciorilor 
participanți formându-se cetele. Butea 
mică este formată din băieți de 15-16 ani, 
butea mijlocie din băieți de 17-18 ani și 

butea mare, din băieți de 19-20 de 
ani. Începând cu Postul Crăciunului, 
fiecare ceată de feciorii își alege o gazdă 
(o casă unde să nu stea nimeni) și își 
aleg primarul (conducătorul buții) și 
crâșmarii (responsabili cu strângerea 
vinului). După ce stabilesc aceste lucruri, 
feciorii se strâng periodic la gazdă, 
până în Ajun, pentru a pregătii casa de 
sărbătoare (fac curat, aduc lemne pentru 
foc și nisip pentru a împrăștia prin 
curte) și pentru a repeta colinda (feciorii 
cântau o singură colindă la toate casele 
– colinda „Toată oaștea creștinească”). 
 Pentru a participa la bute, fiecare 
fecior are obligația de a aduce de 
acasă o anumită cantitate de alimente. 
„Hiecare ficior, trăbuia să ducă o pită 
mare [pâine], un struț [cozonac], un 
metru de cârnaț, cârtabos [caltaboș], o 
găină grasă pentru tăiețăi, o căpățână 
de curchi [varză murată], o hierie de 
ghin [10 litri de vin], o litră de ghinars 
de prune [un litru de rachiu], iar 
primaru’ și crâșmarii trăbuieu să aducă 
porție dublă”, spune Ioana Hileagă. 
 „Pe data de 24 decembrie, toate tri 
buțâle pleacă la colindat, prin sat, până 
sara, următoarea zâ [zi] tot așe, iară în a 
doua zâ de Crăciun, merg prin sat numa’ 
ficiorii din butea mare, ca să cheme cu colac 
fetele nemăritate și să le joace [feciorii 
invită verișoarele, vecinele sau iubita, la 
gazdă, pentru a petrece împreună, iar ele 
trebuie să ducă o farfurie cu prăjitură, 
în trecut ele ducându-se cu un colac].
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După ce merg pe la căsâle fetelor chemate 
cu colac, toate fetele și toț ficiorii merg 
în alai la gazdă [astăzi căminul cultural], 
unde se petrec până dimineața” (Salomia 
Mihu, Daia Română, 76 de ani).
 Dar pe lângă toate acestea, 
costumul feciorilor participanți la 
bute constituie una dintre principalele 
preocupări ale mamelor acestora. 
 În a doua zi de Crăciun, feciorii 
care alcătuiesc butea au o vestimentație 
deosebită. „La bute, mamele ficiorilor 
scoteu, din lada de zestre, ălea mai 
faine haine, cu cusături alese, ca 
ficiorul lor să nu hie în sat” (Ioana 
Hileagă, Daia Română, 65 de ani).
 „Ficiorii, să îmbrăcau ca și astăzi, 
cu cioareci alghi, cu chimeșe albă de 
bumbăcel, șerpar, cheptar de miel, în 
chicioare ave cizme cu tureac și, pe cap, 
o pălărie cu flori. Măi lua pe el și șurțu’ 
de bute, care era făcut la comandă” 
(Ioana Hileagă, Daia Română, 65 de ani).
 După relatările femeilor din sat, 
„șurțul de bute” este o piesă inedită 
deoarece se purta doar în a doua zi de 
Crăciun, la chematul fetelor. „Tu n-ai 
văst, tu fată, câtu-i de fain șurțu’ de 
bute cu care să gată ficiorii la Crăciun?” 
(Ana Groza, Daia Română, 82 de ani). 
 „Șurțu era cusut de o sângură 
muiere din sat, care știe să coașe cu veaca 
[cusătura cu veaca - îi o sâtă și acolo să 
pune materialu’ și îl lega cu un brăcinar, 
și cu un ac de cipcă să trăje așe pe față 
– așe cum faci cipcă. La noi’, nana Ană 
a lu' Fanti măi făce [această femeie nu 
mai trăiește]. Știu că m-am dus să mă 
înveță lelea Ilină a lu' Nesă. Aia cosa fain 
cu veaca, mi-o arătat cum să înnod]” 
(Salomia Mihu, Daia Română, 76 de ani).  
 Un aspect important este acela 
că aceste șorțuri erau de două tipuri, 

cu piept și fără piept, în funcție de rolul 
ocupat de fecior la bute. „Șurț cu chept 
purta numa primaru’ și crâșmarii, 
ceilalți purtau șurțu’ fără chept” (Ioana 
Hileagă, Daia Română, 65 de ani).  
 „Șurțul cu chept” avea un croi 
simplu și era prevăzut cu un buzunar, cu 
o „baieră” în jurul gâtului, lată de 1,5 cm 
[lungimea fiind adaptată după înălțimea 
posesorului], tivită cu ață neagră, două 
„băieri” cu care se lega la spate – acestea 
aveau, la capete, câte un ciucur colorat.
 

 „În partea de jos și cea de sus [a 
șorțului], era tighită o bertelie [un tiv] mai 
lată, cam de doi centimetri, iar pe ea, să 
cosea, cu mașina de cusut, cusături în zig 
zag, cu ață neagă. În partea de jos, se lăsa 
spațiu de o palmă de la bertelie în sus și se 
făceu două policioare [pense], după care se 
măi coseau și două colțare” (Ioana Hileagă, 
Daia Română, 65 de ani). „Policioarele” 
erau, de fapt, două cute cusute, cu lățimea 
de 5 mm. Latura cea mare a „colțarelor” 
(care au forma unui triunghi) avea o 
lungime de 12 cm, ambele „colțare” fiind 
realizate la mașina de cusut. În trecut, 
„șurțul” era confecționat din pânză albă 
de bumbac, iar, mai apoi, s-a confecționat 
din „jolj alb, cupărat de la boldă” (Ioana 
Hileagă, Daia Română, 65 de ani).
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	 În	 ciuda	 simplității	 sale,	 ceea	
ce	 făcea	 special	 acest	 șurț	 erau	
cusăturile,	 tehnica	 și	 culori	 folosite;	
„albastru	 –	 care	 reprezenta	 culoarea	
cerului,	 verdele	 –	 iarba	 câmpului,	
galben	 –	 culoarea	 spicului	 de	 grâu,	
maro	 –	 culoarea	 scoarței	 de	 copac,	
negru	 –	 culoarea	 pământului”	 (Ioana	
Hileagă,	 Daia	 Română,	 65	 de	 ani).	

	 Cusăturile	 erau	 realizate	
pe	 piept,	 la	 buzunar	 și	 în	 partea	
de	 jos	 a	 șorțului	 –	 zona	 în	 care	
cusăturile	 erau	 cele	 mai	 multe.	
	 Modele	 care	 predominau	
erau:	 „florile,	 modelul	 cu	 furcuța	
și	 cu	 câlige”,	 preluate	 de	 pe	 ia	
tradițională,	 subliniază	 Ioana	 Hileagă.	
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	 Între	 cele	 două	 „policioare”,	
regăsim	o	înșiruire	de	flori	multicolore,	
unite	 de	 crenguțe,	 inspirate	 din	
„modelul	 cu	 furculiță”,	 iar	 între	 ele,	
sunt	 cârlige.	 Cele	 două	 laturi	 mari	

ale	 „colțarelor”	 sunt	 decorate	 cu	 o	
spirală	 și	 flori,	 iar	 în	 zona	 dintre	 cele	
două	 cute	 și	 diagonale,	 sunt	 cusute	
câte	 o	 floare	 cu	 tulpină	 și	 inițialele	
numelui	 și	 prenumelui	 posesorului.

	 În	partea	de	jos	dintre	cele	două	
diagonale,	 se	 află	 cea	 mai	 abundentă	
zonă	 cu	 cusături	 multicolore,	 unde	
mai	 apar	 numele	 și	 prenumele	 întreg	
ale	 posesorului	 –	 în	 cazul	 șorțului	
purtat	 de	 tatăl	 meu,	 Alisiu	 Hileagă	 –	
și	 anul	 participării	 la	 bute	 [1993,	 în	
cazul	 tatălui	 meu].	 Buzunarul	 este	 și	
el	 frumos	 decorat,	 pe	 toate	 laturile,	
cu	 flori	 multicolore,	 spirala,	 anul	
participării	la	bute	și	inițialele	numelui	
și	 prenumelui.	 Pieptul	 șorțului	 este	
decorat	 și	 el	 tot	 cu	 spirale	 și	 cârlige,	
fiind,	 ca	 și	 pe	 buzunar,	 inscripționate	
anul	și	inițialele	numelui	și	prenumelui.
	 Prețul	 unu	 șorț	 era	 estimat	 la	 prețul		
unei	ferdele	[15	kg]		de	grâu.	„Un	preț	de	

nimic	după	lucru’	cusătoarei”(Salomia	
Mihu,	 Daia	 Română,	 76	 de	 ani).	
	 Această	 piesă	 inedită	 a	
costumului	 bărbătesc,	 din	 comuna	
Daia	Română,	dezvăluia	rolul	tânărului	
fecior	 în	cadrul	buții,	acesta	 trebuind	
să	 fie	 îmbrăcat	 impecabil	 și	 să	 se	
comporte	cuviincios,	deoarece	era	un	
exemplu	 pentru	 feciori.	 Primarul	 și	
cei	 doi	 crâșmari	 erau	 aleși	 nu	 numai	
după	 criteriile	 enumerate	mai	 sus,	 ci	
și	 după	 situația	 materială,	 de	 aceea,	
șorțurile	 lor	 erau	 cu	 piept	 și	 mai	
împodobite.	 Toate	 aceste	 aspecte,	
lipsite	 de	 importanță	 pentru	 noi,	
astăzi,	 au	 reprezentat,	 pentru	 lumea	
satului	din	trecut,	o	marcă	identitară.
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Feciorii și primarul la butea din anul 1978

Primarul de la butea din 
anul 1993
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 În trecut, în localitatea Cut, din 
județul Alba, elementele care constituiau 
găteala capului la bărbați depindeau de 
statutul social al bărbatului (fecior sau 
bărbat însurat) și de ocazia la care se 
purta. 

Găteala capului de zi cu zi

Pentru acoperirea capului, de bază 
era pălăria din fetru, cu bor îngust, 
purtată vara (cu bor mai larg, era 
vechea pălărie; vara se mai purta și 
pălăria de paie). Genul acesta de pălărie 
se găsea în comerț. Pălăria avea, la baza 
calotei, o panglică de catifea neagră, la 
fel și la marginea borului, tot o astfel 
de panglică, dar îndoită. Iarna, se purta 
căciula de miel.

Pălăria de joc

Pălăria cu care feciorii mergeau la 
joc era una frumos împodobită cu frunze 
și flori de tot felul – mai ales cu flori și 
frunze de mușcată (dar și cu bujori 
etc.): „veneau feciorii la noi și-apăi tăiau 
mușcata ca să o puie în pălărie, c-aveam 
mușcată creață” (Susana Besoiu, Cut, 

n. 1945). Pălăriile aveau, de-o parte și 
de alta, șnururi cu ciucuri care atârnau 
peste borul acesteia, având rolul de a 
lega ornamentele vegetale de pălărie. 

Aceste pălării erau purtate de 
către feciori la jocul duminical (care 
avea loc, vara, afară, în curtea cuiva din 
sat, iar iarna într-o șură sau, în ultima 
perioadă la căminul cultural). ,,Se 
făcea jocul la șură, iarna, și, acum mai 
încoace, s-o făcut la cămin.” (Susana 
Besoiu, Cut, n. 1945).  Pe timp de iarnă, 
pălăriile  erau ornamentate cu pene de 
fazan și păun, dar și cu frunze și flori de 
mușcată Bunicul meu îmi spunea că un 
fecior trebuia să aibă în pălărie „atâtea 
frunze și flori cât mânca un berbec 
într-o săptămână” (Ilie Fleșer, Cut, 
1929-1999).

Pălăria de mers cătană 
             (în armată)

Spre deosebire de pălăria de joc, 
cea cu care tinerii recruți plecau cătană 
mai avea, câteodată, pe lângă frumoasa 
podoabă vegetală, și hârtia cu ordinul 
de recrutare, prinsă într-o parte a 
pălăriei: „mergeau cătră gară câte zece-

GĂTEALA CAPULUI LA FECIORII 
DIN LOCALITATEA CUT, JUDEȚUL 
ALBA
Viorel Fleșer
Studiul Patrimoniului si Managementul Bunurilor Culturale, anul II,
viorel.fleser@ulbsibiu.ro
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cincisprezece inși și se țineau de după 
cap și cântau” (Ana Neamțu, Cut, n. 
1954). Pe lângă cântat, feciorii mai și 
strigau:

 „Pălăria mea cu pene
 Aș purta-o da’ n-am vreme,
 Pălăria mea penată
 Aș mai purta-o o dată.
Pălăria stă la cui,
Cin’ trăbă să poarte, nu-i.”
(Susana Besoiu, Cut, n. 1945)  

Feciorii purtau aceste pălării până 

în fața centrului de recrutare, loc în 
care rupeau florile și penele din pălărie, 
aceasta fiind înlocuită de boneta militară.
 
Găteala capului la ceata de feciori

Până în a doua jumătate a anilor 
’60 – când obiceiul cetei nu s-a mai 
ținut (din 1965 până în 1995, ceata 
nu s-a mai ținut) –, feciorii care erau 
membri ai cetei de colindători purtau 
pălării împodobite la fel ca și pălăriile 
de joc: „feciorii purtau numa’ pălării, la 
bute. Iarna, purtau, în pălării, frunze și 
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flori de mușcată din fereastă” (Susana 
Besoiu, Cut, n. 1945). 

După reluarea obiceiului cetei, 
în anul 1995, feciorii au început să 
poarte căciula de miel, având atașate, 
într-o parte, pene de fazan și păun. De 
asemenea, unii feciori își mai puneau, 
la căciulă, și turiță, adică o plantă verde, 
asemănătoare mărarului.

 
Pălăria de mire

Mirele purta pe cap o pălărie 
simplă, cumpărată din comerț, care 
avea atașată, în partea din față, o 
„piană” („piana de mire”), adică o floare 
realizată din hârtie lucioasă: „piana era 
făcută dintr-o hârtie și era destul de 

simplă” (Susana Besoiu, Cut, n. 1945). 
Uneori, această pălărie avea atârnat, 

într-o parte, un șnur cu ciucuri, care nu 
mai apărea la pălăria unui bărbat însurat. 
 Găteala capului de zi cu zi a unui 
bărbat din localitatea Cut, în zilele 
noastre, este cu mult diferită față de 
cea din trecut, nepăstrâdu-se nici un 
element tradițional sau de factură 
locală. O excepție sunt sărbătorile de 
iarnă când tinerii, îmbrăcați în costume 
de sărbătoare, poartă pe cap căciula 
de miel frumos împodobită cu pene de 
fazan și păun. Alt prilej de a purta pălăria 
sau căciula este la sărbătoare locală 
„Fiii satului”, ori la diferite concursuri 
la care participă ansamblul popular al 
localității. 

       Pălăria feciorilor de la bute              Pălăria de mire       
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OBICEIURI LA MOARTEA UNUI 
TÂNĂR NECĂSĂTORIT DIN SATUL 
MARCEA, COMUNA IONEȘTI, 
JUDEȚUL VÂLCEA
Cristina-Georgiana Marinescu
Studiul Patrimoniului și Managementul Bunurilor Culturale, anul II 
cristinageorgiana.marinescu@ulbsibiu.ro

 Momentele cele mai importante 
din viața unui om sunt riturile de trecere 
– nașterea, nunta, moartea. La aceste 
rituri de trecere, sunt practicate diferite 
tradiții, specifice fiecărei localități, 
tradiții păstrate adesea cu sfințenie. 
 În satul Marcea, comuna Ionești, 
județul Vâlcea, când un tânăr sau o tânără 
moare, fără să ajungă să se căsătorească și 
să aibă propria nuntă în timpul vieții, la 
înmormântarea sa sunt practicate obiceiuri 
specifice nunții. „Prin asta își dădea lumea 
seama că a murit un tânăr necăsătorit, 
prin punerea dă doliu alb și negru. 
Acest doliu să punea la casa mortului, la 
oamenii care veneau la înmormântare, 
la crucea mortului, la brad.” (Nicolae 
Marinescu, Ionești, n. 1971). (poza 1)  
 Despre ultima baie a celui decedat, 
din satul Marcea, aflăm următoarele: 
„Când scălda mortu’, la ala care îl scălda îi 
da un rând de haine, la șase săptămâni, la 
patruzeci de zile. [...] Aruncau niște bani în 
apa aia. În troaca aia în care îi făcea baie, o 
arunca la un loc curat, sub garduri cum ar fi, 
și acolo lăsa troaca aia, cu gura în jos, până 
la patruzeci de zile, până îi făcea pomana. 
Deci, după ce îi făceau baia, apa aia nu o 
aruncau oriunde, a mortului, o arunca la 
loc curat, pă sub gard, că p-acolo nu trecea 
nimeni și o lăsa cu gura în jos, acolo.

Unde o vărsa, acolo o lăsa.” (Elena 
Cornaciu, Ionești, n. 1958). 
 După ultima baie, defunctul era 
îmbrăcat în hainele de nuntă. Mai demult, 
tânăra decedată era îmbrăcată în costumul 
popular, iar „mireasa avea, în loc de voal, 
o maramă” (Nicolae Marinescu, Ionești, 
n. 1971). În zilele noastre, mireasa este 
îmbrăcată în rochia de mireasă și i se pune 
voal: „Ei erau necăsătoriți și d-aia îi pune 
ginere și mireasă. Dacă era fată, o îmbrăca 
în mireasă, și bradul i-l punea acolo, la cap, 
sau băiat dacă murea, tot la fel, îl îmbrăca în 
ginere, îi punea floarea, dar pusă cu vârful 
în jos și cu doliu la floare, alb și negru. Și la 
mireasă se pune floare, tot cu doliu alb și 
negru” (Elena Cornaciu, Ionești, n. 1958).   
 „Trei zâle nu pleca mortul din casă. Fie 
ca era tânăr sau bătrân” (Aurelia Cornaciu, 
Ionești. n. 1950), astfel, se stătea la priveghi, 
moment în care familia decedatului 
petrecea ultimele momente cu acesta. 
Bradul este prezent atât la nuntă, cât 
și la înmormântare. Bradul – element 
important la ambele evenimente (nuntă și 
înmormântare) – are semnificație diferită: 
astfel, la nuntă, „împodobirea [se făcea] 
cu flori din hârtie creponată, se punea un 
măr și un colac, semn al bogăției pe care îl 
doreau ulterior mirilor” (Maria Constanța 
Rusu, Ionești, n. 1942), iar la 
înmormântare, „pe ultimul drum, bradul 
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era purtat cu vârful în jos, iar după 
terminarea înmormântării, acesta este 
pus la mormânt tot cu vârful în jos, pă 
cruce. Acest brad se făcea cu o seară 
înainte de înmormântare, la care se 
punea, și ca la nuntă, mărul, covrigul, dar 
și o batistă și doliu alb-negru” (Nicolae 
Marinescu, Ionești, n. 1971). (Poza 2) 
 „Acasă, să punea capacul cosciugului 
pe două scaune sau pe o măsuță și, acolo, 
să punea nouă străchini cu mâncare. Pă 
capac să punea mâncarea, înainte de a 
merge la cimitir, la înmormântare. Așa 
să punea, nouă străchini cu mâncare 
din pomana care o gătea pentru să dea. 
Din alea [din mâncarea gătită] punea 
mâncare în castroane, pă masă. Și nouă 
pahare cu vin. Și s-așezau nouă persoane, 
mâncau.” (Elena Cornaciu, Ionești, n. 
1958). Aceasta era mâncarea servită acasă, 
înainte de plecarea spre biserică. În funcție 
de persoana decedată, se așezau la masă: 
„dacă era băiat, se așezau să mănânce 
nouă băieți, dacă era fată, se așezau nouă 
fete” (Nicolae Marinescu, Ionești, n. 1971).
 „După ce să pleacă cu mortu’ din 
casă, rămâne o femeie în casă și sparge o 
cană dă pământ. Închide porțile și s-apucă 
să măture în casă, pentru că timp de trei 
zile, cât stă mortul, nu se mătură în casă, 
pentru că se zice că tot gunoiul care îl 
strângi se aruncă în gura mortului. Dacă 
speli haine cât timp mortu’ e în casă, se 
zice că arunci lăturile în gura mortului” 
(Nicolae Marinescu, Ionești, n. 1971).
 În trecut, transportul defunctului 
spre biserică se realiza cu ajutorul căruței 
trase de boi: „Era căruță cu boi, nu să 
ducea cu cal sau cu altceva, să ducea cu boi.
Căruța cu boi era p-atuncea, nu era mașina. 
Și, la boul care era în dreapta, să punea batistă 
și, la boul care era în stânga, tot batistă” 
(Aurelia Cornaciu, Ionești, n. 1950)..
 

Deplasarea spre biserică se făcea într-o 
ordine anume: „Mergea preotul în față, 
dup-aia steagul, steag alb. Doliul cu alb-
negru. Coliva se merge înaintea mortului, 
așa să mergea atunci. Steagul, sfeșnicu’, 
crucea, coliva” (Elena Cornaciu, Ionești, 
n. 1958). Până să se ajungă la biserică, 
preotul și restul oamenilor se opresc de 
trei ori la răscruce de drumuri, moment 
în care preotul citește câte o Evanghelie, 
iar un membru al familiei aruncă cu 
bani mărunți în spate. Și la nuntă, când 
mireasa merge la udat, înainte să ajungă 
mirele la ea acasă, ea se oprește tot de 
trei ori, dar la trei fântâni, din care 
scoate apă cu care stropește nuntașii.  
 În biserică, în timpul slujbei, se 
împart batiste, drept pomană, alături 
de lumânări aprinse. La aceste batiste, 
este înfășurat, nu înnodat, cu ață roșie, 
într-un colț, un bănuț, iar în colțul opus 
este pusă lumânarea: „În biserică, se 
împărțeau batistele. Nu era cu pahare, 
dar patruzeci și patru de batiste, alea 
se făceau. Se mai făceau și niște gulere, 
la care punea, tot așa, lumânare, și o 
dedea împreună cu batista. Nouă gulere, 
zicea că-s gulere pentru cămăși. Femeile 
coseau înainte. Era o bucățică de pânză. 
Se dedeau dacă era înmormântare de 
băiat” (Elena Cornaciu, Ionești, n. 1958). 
 Groparii  erau răsplătiți pentru 
efortul depus: „La gropari – erau doi 
bărbați care făceau groapa, că oricum 
numai bărbați se baga acolo –, să dea de 
pomană o găină peste groapă, i-o da la 
gropari. Deci tu, al casei, i-o dedeai, dar 
peste groapa în care băgai mortul. Îi dedeai 
o găină, pânză, se dedea la doi metri pânză, 
că aia se folosea la cămăși. Cosea femeile 
cămăși. Se dedea batiste și un colac, ceva 
de mâncare. Dacă scotea pe cineva din 
groapa în care băga mortu’, totu’ să punea
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într-un sac, și-l băga înapoi, și-i făcea o 
colivă separată, și-i făcea o veșnică pomenire 
pentru răposatul care a fost. Sacu’ ală îl 
îngropa la picioarele mortului, tot în groapa 
aia” (Elena Cornaciu, Ionești, n. 1958).  
 După înmormântare, în curtea 
bisericii (unde e și cimitirul), se împărțeau 
pachete înainte ca oamenii să meargă la 
pomana propriu-zisă: „Coliva să punea în 
farfurie, avea fălii dă pâine și dup-aia le 
punea și le dedea la fiecare în mână. Ăsta era 
pachetul. Colivă cu pâine și ce mai punea 
acolo, o fălie dă brânză sau un ou. Atât, nu 
altceva” (Elena Cornaciu, Ionești, n. 1958).
 Pomana, ultima etapă a 
înmormântării, era pregătită de familia 
decedatului, servindu-se două feluri de 
mâncare gătită din alimentele ce se găseau 
în gospodării. Mâncarea se făcea în funcție 
de zi: dacă era zi de post, se făcea mâncare 
de post, dacă era zi de dulce, se făcea 
mâncare de dulce: „să făceau două feluri 
de mâncare. Dacă era zâ de post, făceau 
varză și fasole, iar dacă era zâ de dulce, 
făceau varză cu carne și cu ciorbă. Astea se 
făcea, două feluri de mâncare. Și să puneau 
o dată pe masă. Deci dacă tu mai cereai, 
nu-ți mai dedea. Și nu să punea la fiecare, 
se punea pă mese. A doua oară nu să mai 
dedea” (Aurelia Cornaciu, Ionești, n. 1950). 
 Se zicea că nu e bine. „Îmi aduc 
aminte cum făceau mălaie în cuptor, așa 
erau pomenile” (Elena Cornaciu, Ionești, 
n. 1958). Expresia „se zice că nu e bine” este 
auzită adesea la oamenii din sat, prin aceasta 
arătându-se faptul că adesea semnificațiile 
unor practici tradiționale nu se mai știu.
 „Dup-aia, urmau parastasele, la nouă 
zile, la trei săptămâni, la șase săptămâni, 
dup-aia din jumate în jumate de an” 
(Elena Cornaciu, Ionești, n. 1958).
 „După înmormântarea celui 
decedat, fie că e fată, fie că e băiat, 

 o fată necăsătorită este numită să ducă câte 
o găleată de apă pe zi, timp de patruzeci 
de zile, câte unei familii. Drept dovadă 
că a dus, în fiecare zi face un semn pă o 
bâtă de alun. În momentul în care fata e 
numită pentru dus apă, este numită și o 
babă să tămâie mormântul timp de șase 
săptămâni. Înainte de a face pomana de 
șase săptămâni și de a se duce la biserică 
cu coșu’, fata care a dus apă și femeia care 
a tămâiat merg la o apă curgătoare și pun 
într-o hârcă dă dovleac, o felie dă pâine cu 
colivă, o lumânare aprinsă [și bățul de alun] 
și să dă drumu’ să să ducă la vale. Femeile 
sunt plătite de un membru al familiei” 
(Nicolae Marinescu, Ionești, n. 1971). 
Pomana de șase săptămâni este foarte 
importantă, spunându-se în sat că e ca „a 
doua înmormântare”, considerându-se că 
sufletul decedatului își termină călătoria 
prin locurile pe care le-a vizitat cât a fost 
în viață și ajunge la judecata de apoi. „Vine 
preotul acasă și slujește mâncarea, hainele 
noi care le dă de pomană [și lucrurile care 
se mai dau, actualmente, de pomană: pat, 
masă, tacâmuri, castron, farfurie, pahar, 
așternuturi etc.; familia alege o persoană 
căreia să dea această pomană – se poate 
da pomana inclusiv unui membru al 
familiei sau unui prieten de familie] și 
slujește casa, se zice Tatăl Nostru înaintea 
mesei. Înainte, oamenii nu să așezau 
la masă până ce preotul nu zicea Tatăl 
Nostru și tot așa nu se ridicau [până nu 
spunea preotul rugăciunea de la finalul 
pomenii]. Preotul stătea în capul mesii. 
După ce mâncau, se închinau. La masă, 
venea câte un membru și dedea câte o 
ceașcă dă țuică și un pahar dă vin. Se 
bea din aceeași ceașcă și același pahar” 
(Nicolae Marinescu, Ionești, n. 1971).
Motivul pentru care am decis să 
scriu acest articol este faptul că, 
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în comuna mea, a avut loc, nu 
demult, un tragic accident în care doi 
băieți necăsătoriți și-au pierdut viața 
mult prea devreme, practicându-se 
obiceiurile de înmormântare specifice 
localității, la moartea unor tineri.

Lista persoanelor intervievateLista persoanelor intervievate

Aurelia Cornaciu, Ionești, n. 1950
Elena Cornaciu, Ionești, n. 1958
Nicolae Marinescu, comuna Ionești, 
n. 1971
Maria Constanța Rusu, comuna 
Ionești, n. 1942

Poza 1. Doliu alb-negru

Poza 2. Brad specific 
înmormântării unui tânăr
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 Din copilărie mi-a plăcut să 
îi ascult pe cei în vârstă, să trăiesc 
poveștile odată cu ei și să mă încarc cu 
trăirile lor ce par aievea. Și iată că, dacă 
mi-am deschis inima spre aceasta, mi-a 
fost dat să ascult și să învăț multe taine 
din bătrâni. Bătrâni, cu brațe ostenite 
de atâta muncă, ce-și trag sufletul pe 
prispă și își aduc aminte de atâtea 
doruri nerostite... Cât de frumos este 
să dai mâna cu o mână caldă, dintr-o 
inimă fierbinte... Fierbinte de atâta 
zbucium, de atâtea dureri nemângâiate, 
de amintiri, de zâmbete, de șoapte.

Domnul Octavian Bălășoiu 
s-a născut în satul Izvoru, comuna 
Crețeni, județul Vâlcea, la 5 octombrie 
1929. Fiind vecin cu bunicii din 
partea tatălui meu, am avut ocazia să 
stau mult de vorbă cu dumnealui. E 
minunat să întâlnești un om  pătruns 
de darul povestirii, al înțelepciunii 
și al simplității, să îți dai seama că 
cei care au capacitatea de a aduna 
frumusețea nu vor îmbătrâni niciodată.

În ochii senini ai lui nea Gică – cum 
i se spune în sat –, lucrurile sunt simple, 
cu înțelepciune făcute, toate au un sens, 
toate au un rost. Când își amintea de 
lumea satului, ceva ce se petrecea în 

acel suflet ales... îi întărea toate puterile 
ființei, puteri care îi îmbujorau obrajii. 
Pe urmă, îi luminau ochii, dându-le 
treptat o strălucire blândă și, dintr-o 
dată, mi se dezvăluia o frumusețe a 
cugetului, a bunătății și a dragostei. 
Sufletul i se așeza pe buze și cuvintele îi 
curgeau ca dintr-un șipot tainic.  

Oare poate un om să aibă un suflet 
îndeajuns de mare, îndeajuns de puternic 
spre a cuprinde în el izvorul năvalnic 
al inocenței pure și înflăcărate?  

Aceasta e trăsătura caracteristică a 
cuvintelor lui Nea Gică, din acea zi pe care 
eu nu o voi uita niciodată. Spiritul său 
părea că se grăbește să trăiască, într-un 
timp nespus de scurt, cât  mulți alții într-o 
viață întreagă... și iată ce mi-a povestit: 

Lumea aceasta, față de cea 
când am fost eu mai mic, era cu totul 
schimbată. La noi, erau obiceiuri 
și tradiții frumoase. Acum, lasă de 
dorit. Părinții noștri își vizitau frații, 
duminicile se întâlneau și mâncau 
împreună. Așa era frăția. Acum, nu se 
văd cu anii, unii au ajuns să se și judece...

Și părinții noștri făceau copii mulți, 
până la zece, doisprezece copii. Copiii 
cei mari purtau hainele până le erau 
mici și apoi le dădeau fraților mai mici. 

UN ALT COPIL VINE LA RÂND, 
ȘI UITE AȘA, SE PERINDĂ
TOATE LUCRURILE

Interviu cu Octavian Balasoiu
Maria Căldărar
Conservare si restaurare anul II, mariam2091@yahoo.com
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Purtau un singur rând de haine pentru 
că era sărăcie, dar se chinuiau părinții 
să îi crească pe toți. Aveau oamenii câte 
10-20 de curci, aveau gâște, aveau rațe, 
aveau oi, aveau capre, aveau boi. Și 
fiecare copil muncea după capacitatea 
lui, avea o treabă de făcut: unul se ducea 
cu boii, altul cu oile și așa mai departe. 
Mergeau fiecare la rând, apoi creșteau 
copii, băieții se duceau în armată, fetele 
stăteau acasă și făceau zestre. Aceea nu 
se numea fată, dacă nu știa să țeasă și 
să coasă frumos. Era întrecere, până de 
Crăciun și, de Paști, fiecare fată trebuia 
să facă câte o cămașă și fiecare făcea pe 
ascuns, să nu vadă una ce face alta, ca 
să nu fure modelul. Și, la Paști, o vedeai 
cu cămașa și te întrebai oare când a 
făcut fata asta cămașa. Era frumos...

Erau, la noi, hore în sat în fiecare 
duminică, numai în posturi nu se făceau. 
Erau nunți... Și, acolo, tineretul se 
strângea, toate fetele și toți băieții jucau. 
Părinții priveau de pe margine și vedeau 
care fată e mai cinstită și harnică. 
Hărnicia era primul lucru care se vedea. 
Fiecare își dădea cu părerea: ,,Uite, cum 
joacă fata aia! E fata lui cutare. Parcă 
seamănă cu băiatul meu, poate s-or lua!”, 
„Uite, băiatul acela are armata făcută, 
are casă, ar fi bun de însurătoare!”. 

După aceea, fata și băiatul ajungeau 
să stea unul lângă altul. Dacă stăteau 
în repetate rânduri unul lângă altul, 
atunci cei de pe margine ziceau: „Mă, 
ăluia îi place de fata aceea, că văd că nu 
se mai despart!”. Și așa, începeau să se 
cunoască și, apoi, se completau la sapă. 
Că așa era atunci, făceam echipă de fete 
și de băieți și mergeam la sapă unii pe 

la alții, de mergeam într-o săptămână la 
șase oameni! Și, tot așa, ne ajutam unii 
pe alții. Părinții, ăi bătrâni, rămâneau 
la plivit. La plivit, era mai ușor și mai 
migălos, iar tinerii mergeau la sapă.

Când se întâmpla [ca un băiat să iasă 
în sat cu o fată], auzeai pe careva: ,,Măi, 
am văzut pe fata lu’ cutare cu băiatul 
cutare. Ce părere ai de ei? Şi părinţii îşi 
cereau părerea unu’ de la altul. Apoi, 
băiatul cerea acceptul tatălui și a mamei: 

— Eu vreau să mă însor! 
—Cu cine?
—Păi, eu am o fată cu care mă 

înțeleg bine, dar trebuie să facem 
întrebare la părinții fetei.

—Dacă este bine, păi hai să mergem.
Băiatul vorbea din timp cu fata, 

o anunța când vine să o ceară și ea se 
pregătea, să fie totul cum trebuie în 
casă. Când venea ziua, băiatul mergea 
cu tatăl lui la pețit. Acolo, stăteau 
de vorbă, beau câte un pahar de vin 
și începea tatăl băiatului să zică: 

— Nu ne întrebarăți de ce 
venirăm? Că nu venirăm să vă vedem, 
venirăm și noi cu un scop. 

Tatăl fetei răspundea:
—Dacă aveți bunăvoință, spuneți, 

că noi nu știm, vă așteptăm. 
—Uite, băiatul meu are armată, 

are casă și ar vrea să se însoare și îi 
place de fata ta. 

Părinții fetei se uitau unul la altul 
și se înțelegeau din priviri. Soacra mică 
dădea din cap, și zicea:

—E bine!
Apoi, veneau copiii în fața 

părinților, tatăl băiatului îl întreba [pe 
băiat]:
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—Bă, îți place de fata asta?
Zice:
—Îmi place.
Întrebau și părinții fetei:
—Ție îți place de băiatul ăsta? 
Zice:
—Da! 
—E, dacă este, să vă ajute Dumnezeu!
Și începeau pregătirile de nuntă... 

Sâmbătă seara, cu o seară înaintea nunții, 
se făcea fedeleș [petrecerea dinaintea 
nunții], acasă la mireasă. Tinerii se 
adunau la horă și împodobeau bradul 
miresii. În ziua nunții, acasă la mire, se 
întindeau mese lungi, încărcate cu bucate 
pentru toți nuntașii. Aceea nu era nuntă 
fără piftii și fără rasol! Acasă la mireasa, 
mireasa împreună cu fratele de mireasă 
și alaiul miresei mergeau la fântână, 
[mireasa] scotea apă și stropea de trei ori.

Veneau nuntașii chiuind, 
cântând, strigând fel de fel de 
urări. La mire acasă, se cânta: 

„Înfloriți, flori, înfloriți!
Că mie nu-mi trebuiți, 
Că atunci când îmi trebuiați,
Voi atunci îmboboceați...” 

Miresei, îi cântau: 
„Ia-ți mireasă ziua bună,/ De la 

tată de la mumă...”. Când mergeau după 
mireasă, era obicei ca băieții mai tineri 
[din alaiul miresei] să încuie porțile și să 
nu îl lase pe mire să ia mireasa cu una 
cu două, că le părea rău de mireasă. Și 
forțau porțile, le săreau, și intra alaiul cu 
mirele. Și când ajungeau în fața scărilor, 
se uitau pe geam după mireasă și întrebau 
unde e mireasa, și li se răspundeau: „Nu 
e aici!”. Cei din partea miresei dădeau 

alte mirese la geam. Mirele zicea: „Nu 
le cunosc pe acestea, dați-mi mireasa 
mea!”. Și ziceau: „Mai dă ceva bani, 
dacă vrei...”. Atunci, ieșea mireasa afară 
și împreună cu fratele de mireasă luau 
vadra [găleata cu apa de la fântână] și 
vărsau apa, iar resteul [prăjină din lemn] 
cu care țineau vadra îl dădeau peste casă. 

Apoi, mergeau în casă, mirele și 
mireasa îngenuncheau în fața socrilor 
și își cereau iertare – atunci se ziceau 
iertăciunile. După ce terminau, ieșeau 
afară cu bradul miresei, care era ținut 
de un băiat din partea mirelui. Apoi, 
mergeau cu tot alaiul la cununie, iar 
apoi mergeau acasă la băiat. Socrii mari 
îi așteptau cu pâine și cu sare și o ridicau 
în sus pe fată și îi urau de bine. Apoi, 
intrau în casă și acolo îi ziceau: „Să fii 
binecuvântată! De azi încolo, ești copila 
noastră!”. Apoi, ieșeau afară, și mirii și 
nașii se așezau în capul mesii. Nuntașii 
din partea miresii se așezau într-o parte, 
iar cei din partea mirelui se așezau în 
cealaltă parte. Jucau, mâncau până se 
însera, apoi  venea timpul să dea darul. 
Nașul dă cel mai mult la dar. Și veneau pe 
rând, socrul mare, socrul mic și le urau 
de bine. Și fiecare concura, care să dea 
mai mult. Și mergeau lăutarii cu mirii 
și strigau pe fiecare pe nume și spuneau 
cât au dat și ziceau: „Să trăiască! Mulți 
ani trăiască!”.  Și continua nunta până 
la ziuă, iar nuntașii plecau încet, încet.

Ziua următoare, dacă mireasa 
se trezește mai repede decât mirele, 
se duce și ascunde instrumentele 
lăutarilor și, atunci, lăutarii trebuie să 
îi dea miresii ciubuc, iar dacă se trezesc 
lăutarii întâi, merg să îi cânte miresii 
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și atunci ea trebuie să le dea ciubuc. 
Joi, după nuntă, tinerii împreună cu 

socrii mici se duceau pe „calea înaltă” 
– așa se spunea când mergeau la socrii 
mici. Socrii mici se pregăteau cu masă 
bogată, mâncau, beau, povesteau și 
veneau înapoi acasă. Duminica, tinerii 

mergeau la nași cu plocon, și anume, cu 
șapte păsări mari vii, pereche: o gâscă 
cu un gâscan, o curcă cu un curcan... și o 
pereche tăiată, 10 litri de vin, 5 litri de țuică. 
Petreceau toată noaptea și nașii cinsteau 
mirii cu o sumă de bani. Cel puțin trei ani 
la rând mirii mergeau la nași cu plocon. 

Pe urmă, se duceau tinerii să le spună nașilor că o 
să    aibă un copil. Urma Taina Botezului. 

Apoi, alt copil vine la rând și, uite-așa, 
se perindă toate lucrurile...
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CRUCEA DIN FEREASTRA OARBĂ
Viorel Fleșer
Studiul Patrimoniului si Managementul Bunurilor Culturale, anul II
viorel.fleser@ulbsibiu.ro

 În localitatea Cut, din județul Alba, 
exista obiceiul ca, la troițele de la răscruce 
de drumuri sau la crucile din firidele 
diferitelor case din sat, să se depună, în 
semn de mulțumire adusă lui Dumnezeu 
pentru recolta bogată din anul respectiv, 
mere, pere, prune (numite generic, în sat, 
„poame”) sau struguri. Pe ulița Teilor, 
apărută după 1918 (când, cei care au fost 
în Război, au primit loc de casă acolo și 
teren arabil – „Ulița o fost făcută după 
Primul Război, când o dat heiuri la 
oameni” (Susana Besoiu, n. 1945)), 
încă se păstrează o astfel de cruce, aflată 
într-o fereastră oarbă (firidă) a unei case 
construite în anul 1924. Nimeni nu mai 
știe de când este pusă aceasta, chiar și cei 
mai în vârstă și-o amintesc acolo „din 
totdeauna”: „când treceai pe acolo, puneai 
o poamă sau o floare sau un ban și bărbații 
care treceau își dădeau pălăria jos și se 
închinau” (Susana Besoiu, Cut, n. 1945).
La această cruce, se depuneau mere, 
pere, prune, struguri, dar și flori sau 
„puneai, de Paști, un ou roșu, un miez 
de pită” (Ilie Fleșer, Cut, n. 1958). 
Crucea are reprezentată pe ea pe 
Mântuitorul răstignit, fiind străjuit 
deasupra de către Dumnezeu Tatăl. 
De-o parte și alta brațelor crucii, stau 
Fecioara Maria și Evanghelistul Ioan. 
 De asemenea, la crucile din câmp, 
se depuneau, la vreme de toamnă, mere, 

pere, prune, struguri etc., ca semn de 
mulțumire pentru roade: „În Dealu’ 
Ghiilor, era o cruce pusă la o răscruce de 
drumuri – crucea lu’ Micea îi zicea – și, când 
veneau de la ghie, puneau acolo struguri și 
chiersăci și flori” (Susana Besoiu, Cut, n. 
1945). ,,Puneau flori mai ales când veneau 
de la cosât: scaunu` cucului, urda vacii, 
coada șoricelului, sunătoare... Crucea avea, 
de-o parte și de alta, două bănci, unde te 
puteai hodini, și un acoperiș peste bănci, 
din tablă. Crucea o mutat-o Zahiu lângă 
moară, după ’90.” (Ilie Fleșer, Cut, n. 1958)
 Actualmente, la crucile din 
Cut, oamenii nu mai pun „poame”, 
ci doar crenguțe de salcie, de Florii.

Fotografie din Sâmbăta Floriilor
Fotografie realizată în anul 2022
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Crucea de la moară
Fotografie realizată în anul 2022
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ȘALIKA – ACCESORIU CU 
ÎNSEMNĂTATE PENTRU LIPOVENI 
COMUNA SARICHIOI, JUDEȚUL TULCEA
Ana-Daria Pîrvu 
Istorie, anul II, anadaria.pirvu@ulbsibiu.ro

 Lipovenii Lipovenii

 Lipovenii sunt un grup etnic, de 
origine rusească, ce trăiesc în România, 
Ucraina, Republica Moldova și Bulgaria. 
Pe teritoriul țării noastre, cei mai mulți 
dintre ei locuiesc în județul Tulcea. 
Aceștia au emigrat din Rusia, în secolele 
XVII și XVIII, ca urmare a reformei 
inițiate de Patriarhul Nikon, în sânul 
Bisericii Oficiale Ruse, în secolul al XVII-
lea. Refuzul acestora de a se supune 
prevederilor reformei a dus la luarea unor 
măsuri restrictive, uneori chiar dure, mai 
ales odată cu venirea la putere a lui Petru 
cel Mare. Adepții credinței de rit vechi erau 
supuși unor taxe extrem de mari care nu 
puteau fi plătite și, totodată, au fost obligați 
să poarte o vestimentație specifică. Astfel, 
ei se deosebeau de restul credincioșilor (1). 
 „Bărbații erau siliți să își tundă 
barba, și femeile să își tundă părul, dar 
s-au împotrivit” (Foca Danilov, Periprava, 
Tulcea, n. 1950). Prin urmare, erau 
pedepsiți, uneori chiar foarte aspru.
 Fiind de rit vechi, sărbătorile 
sunt decalate cu două săptămâni, 
astfel sărbătorindu-se Crăciunul pe 
rit vechi în data de 7 ianuarie, iar 
Revelionul în 14 ianuarie. Sărbătorile 
Pascale sunt sărbătorite și de români 
și de lipoveni, în același timp.

 Modul de viață Modul de viață

 Aceste comunități trăiau în mediul 
rural în mare parte, în jurul canalelor 
Dunării, iar activitatea lor principală era 
pescuitul pescuitul și agricultura.agricultura. Erau foarte buni 
grădinari – „cultivam roșii, ardei, floarea 
soarelui, porumb, ceapă și alte leguminoase, 
aveam câmpii întinse tare!” (Daniela Pîrvu, 
comuna Sarichioi, Tulcea, n. 1976) –, 
câmpiile întinse oferindu-le recoltă multă, 
iar apele Dunării pește, precum somn, 
știucă, babușcă, caras etc.: „Ciorba de pește 
era la ordinea zilei!” (Evdochia Danilov, 
comuna Sarichioi, Tulcea, n. 1959).
 Casele acestora erau din chirpici și 
acoperite cu stuf, zugrăvite în alb, iar ramele 
ferestrelor erau vopsite cu un albastru 
deschis (culorile semnificând puritate, 
prosperitate): „Mai toate casele erau așa, 
să fie casa răcoroasă pe timpul verii, că 
era arșiță” (Evdochia Danilov, comuna 
Sarichioi, Tulcea, n. 1959). În plus, aveau 
și marchize de lemn în fața casei. În curte, 
lipovenii creșteau multe flori, iar vița de vie 
acoperea, ca o boltă, intrarea principală. 
 Lacul Razem era una dintre 
principalele surse de stuf, papură, 
pește, fiind mai ușor de obținut aceste 
bunuri din lac, comparativ cu Dunărea, 
rapidă și periculoasă. „Foloseam stuf 
să facem acoperișul la casă, papura 
pentru confecționarea rogojinelor, a 
panerelor și pentru obiectele care ne 
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trebuiau la munca în gospodărie” (Foca 
Danilov, Periprava, Tulcea, n. 1950).

 Șalika  Șalika 

 Șalika sau șal este un element 
vestimentar specific tradiției lipovenilor. 
Este un simbol al cererii în căsătoriesimbol al cererii în căsătorie, 
deoarece atunci când un băiat pețea o fată, 
aceasta îi oferea băiatului, drept accept, 
șalul ei până în ziua nunții, iar băiatul 
îi dădea, la schimb, o batistă. „Mamca 
(mama) îi dă fetii șalika numai când e 
sigură că băiatu’ e alesu’ ei” (Evdochia 
Danilov, comuna Sarichioi, Tulcea, n. 
1959). Acest șal nu este unul oarecare, 
deoarece face parte din zestrea fetei și este 
purtat doar în zile de sărbătoare, la biserică 
sau în ziua nunții: „La cununia religioasă, 
în biserică, mireasa nu poartră voal, nu 
poartă rochie de mireasă, seara se îmbracă 
în mireasă. Dar, în fața lui Dumnezeu, are 
ținuta tradițională de cununie, fustă lungă, 
taior, cordon cu ciucuri și șalika pe cap, iar 
sub șalika poarta kicika [prinzătoare din 
pânză, care fixează cocul miresei – mai 
exact, cele două plete care se unesc la ceafă, 
ele reprezentând unirea celor doi soți în 
Taina Căsătoriei; kicika este purtată, apoi, 
toată viața de către femeia măritată], care 
arată că femeia este măritată” (Daniela 
Pîrvu, comuna Sarichioi, Tulcea, n. 
1976). Domnișoarele poartă plete libere, 
iar la capătul pletelor, sunt legate fonte 
colorate, „lente – pe lipovenește” (Daniela 
Pîrvu, comuna Sarichioi, Tulcea, n. 1976), 
diferențiindu-se astfel de femeile măritate. 
 Un astfel de obiect vestimentar a fost 
păstrat în familia mea (fig. 1), deoarece, pe 
linia maternă, facem parte din comunitatea 
rușilor lipoveni din zona Dobrogei, 
mai exact Sarichioi, județul Tulcea.

Șalul are aproximativ 100 de ani și a 
fost conservat cu grijă în lada de zestre 
(„sunduc se numea lada de zestre, chiar 
dacă sună ca influență turcească” (Daniela 
Pîrvu, comuna Sarichioi, Tulcea, n. 1976))
a străbunicii mele, printre alte obiecte 
vestimentare tradiționale (spre exemplu 
portul bisericesc care conține fustă, taior, 
batic, un brâu deosebit, mărgele etc.)  
Materialul din care a fost confecționat 
șalul este bumbac de foarte bună calitate, 
ceea ce l-a făcut să reziste în timp fără să 
se degradeze. Este foarte viu colorat, cu 
imprimeuri florale și culori stridente (fig. 
2), deoarece lipovenii sunt îndrăgostiți de 
natură, flori, de aici venind și denumirea 
de lipoveni: „lipa înseamnă „tei”, iar țvet 
înseamnă „floare”” (Evdochia Danilov, 
comuna Sarichioi, Tulcea, n. 1959). Se mai 
cunoaște faptul că lipovenii au trăit mult 
timp în pădurile de tei din sudul Basarabiei.

 (1)  Dumitrescu, D., Căpiță, C., Manea, 
M. (coord.), Istoria minorităților 
naționale din România, Editura Didactică 
și Pedagogică R. A, București, 2008, p. 41.
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Persoane intervievate:
• Evdochia Danilov (babi, de la bubushka, = bunică): localitate de baștină 
Sarichioi, jud. Tulcea, în prezent Sibiu, n.1959.
• Foca Danilov (deda, de la dedushka, = bunic): localitate de baștină Periprava, 
jud. Tulcea, în prezent Sibiu, n.1950.
• Daniela Pîrvu (Danika: localitate de baștină Sarichioi, jud. Tulcea, în prezent 
Sibiu, n. 1976.
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MESERIA DE CANTOR ȘI MODUL DE 
CÂNTARE A PRICESNELOR ÎN SATUL 
ȘMIG, JUDEȚUL SIBIU
Daniela-Viorica Baciu, anul II, Istorie, 
daniela.baciu@ulbsibiu.ro

 Cântărețul bisericesc sau cantorul 
este cel care participă, alături de preot, 
la oficierea diferitelor slujbe (Sfânta 
Liturghie, Botez, Cununie, Înmormântare 
etc.). Rolul cantorului este acela de a 
conduce cântarea în timpul slujbei. 
 În satul Șmig, cantor în biserica 
ortodoxă cu hramul „Sfinții Petru și Pavel”, 
este Viorel Baciu, născut în 1964. Strana 
bisericii din acest sat a fost asigurată de 
familia Baciu, încă din anul 1921. Timp 
de patru generații, la strană, în biserică, 
a fost câte un membru al familiei Baciu. 
Viorel Baciu, tatăl meu, este cel care, în 
prezent, cântă în biserica ortodoxă de la 
noi din sat (a fost angajat ca și cantor, la 
biserica din Șmig, între anii 2000 și 2010, 
iar, de atunci, continuă să cânte la slujbele 
din localitate, fără însă a fi angajat). 
 De mic copil, „își știe locul în strană” 
lângă tatăl și bunicul lui, care erau cantori, 
de la care a și învățat să cânte. Din dorința 
de a învăța mai mult despre cântările, 
pricesnele bisericești, despre modul în 
care se cântă la diferite slujbe, a urmat un 
„seminariu de asimilare pentru cântăreţii 
bisericeşti”, la Cluj. Precizăm faptul că 
pricesnele sunt elemente de patrimoniu 
cultural imaterial în cazul în care autorul 
lor nu este cunoscut și ele sunt transmise 
din generație în generație. Unele dintre 
pricesnele pe care tatăl meu le cântă au 
fost moștenite de el, de la cei care i-au 
precedat în postul de cantor, la biserica 
din Șmig, cum este și priceasna „Iisus în 
Sfânta Liturghie” sau colinda „Lerioară 

(a se vedea codurile QR; atât priceasna, 
cât și colinda au fost cântate de tatăl 
meu (atunci când l-am înregistrat), din 
memorie, fără să aibă vreun text în față).

De unde ați învățat să cântați?De unde ați învățat să cântați?

De la tatăl meu și bunicul meu. Eu 
sunt a patra generație, din această 
familie, care este cântăreț în biserică.

Când ați cântat prima dată în biserică?Când ați cântat prima dată în biserică?
  
De mic, dar, așa, oficial, o slujbă la 
care am cântat singur a fost la 15 ani.

Aveți ceva studii în domeniu?Aveți ceva studii în domeniu?

Am făcut un curs de cântăreț, un 
seminariu la Cluj, timp de 6 luni.

Cum vă alegeți pricesnele duminica?Cum vă alegeți pricesnele duminica?

Pricesnele le alegem, în mare parte, în 
funcție de Evanghelia care se citește 
Duminica, la Liturghie (dacă este 
Evanghelia Fiului risipitor, se cântă 
priceasna „Fiul risipitor” și așa mai departe).

Cum se cântă duminica? Cum se cântă duminica? 

Fiecare Duminică are glasul ei, glasurile 
sunt de la 1 la 8.

De unde ați învățat glasurile? De unde ați învățat glasurile? 
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Din moși - strămoși.

De unde cunoașteți textul pricesnelor?De unde cunoașteți textul pricesnelor?

Am mai multe cărți, caiete cu 
pricesne, colinde, multe dintre ele 
lăsate de la tatăl meu și bunicul meu. 
Și mai caut și pe internet pricesne.

Ne  povestiți, vă rog   frumos, despre Ne  povestiți, vă rog   frumos, despre 
pricesne?pricesne?

Anul bisericesc începe la 1 septembrie, 
cu Sărbătoarea Nașterii Maicii Domnului 
(8 septembrie) – priceasna care se 
cântă e „Nașterea ta, Preacurată”. 
 În 14 septembrie, e Înălțarea Sfintei 
Cruci, care are două duminici. Prima 
duminică înainte de Înălțarea Crucii și altă 
duminică după Înălțarea Crucii – specificul 
pricesnelor are, în prim plan, Sfânta Cruce. 
 Mai sunt anumite Evanghelii 
duminicale – până la lăsarea postului 
Crăciunului, cum ar fi în duminica ce are 
Evanghelia Învierea fiicei lui Iair („Mamă 
dulce, mama mea”), Pescuirea minunată, 
Pilda semănătorului, Predica de pe munte, 
Iubirea de vrăjmaș, în care avem pricesne 
cum ar fi „Vorbea Iisus de pe colină”, „Iisuse 
veșnic călător”, – care au pricesnele lor.
  Din 15 noiembrie, se lasă Postul 
Crăciunului. La noi, în sat, la strana 
bisericească, se începe a cânta colinde.
 La 21 noiembrie, odată cu 
Intrarea în biserică a Maicii Domnului, 
când se încep catavasiile (cântări 
care se cântă înainte de Praznicele 
Împărătești, de la Utrenie – catavasiile 
Nașterii, Învierii...) Nașterii Domnului. 
 Se colindă, colinde vechi și 
colinde noi, până la data de 7 ianuarie, 
când este ultima colindă, colinda 
Sfântului Ioan Botezătorul – „Azi, 
Hristos, în Iordan, se botează de Ioan”.

 După alte câteva duminici, începe 
perioada Triodului, de la care mai sunt 
10 duminici până la Învierea Domnului, 
care cuprind, printre altele, și duminica 
Vameșului și a Fariseiului, Duminica 
Fiului Risipitor, Duminica Înfricoșătoarei 
Judecăți, care au ca pricesne specifice: 
„Fiul Risipitor”, „Trezește-te, sufletul meu.”
 Începe Postul Paștelui, unde fiecare 
duminică are priceasna ei, cum ar fi: 
„Imnul Ortodoxiei”, „Chemarea Bisericii 
Ortodoxe„, „Veniți, creștini, la rugăciune”.
 Cu o duminică înainte de Paște, avem 
Sâmbătă Floriilor și Duminica Floriilor. 
Sâmbăta se cântă „Visul lui Lazăr”, „Maria și 
Marta” și, duminică, „Duminica, la Florii”.
 De la Paște și până la Înălțarea 
Domnului, avem pricesne specifice Paștelui: 
„Din  mormântu’ întunecat”, „Hristos 
din morți a înviat”, „Primăvară dulce”.
 La înălțarea Domnului, 
cântăm cântece patriotice: 
„Pui de lei”, „Imnul eroilor”. 
 La Rusalii, cântarea 
specifică pogorârii Duhului Sfânt 
și altele către Sfânta Treime.
 După ce au trecut Rusaliile, se 
începe cu duminica întâi după Rusalii și, 
la fel, se cântă în funcție de Evanghelia 
duminicală. În duminica a doua după 
Rusalii, avem Duminica Sfinților Români. 
Se cântă „Imnul martirilor români”.
 La 1 august, începe Postul Maicii 
Domnului și, până în 21 august, se 
cântă Pricesne despre Maica Domnului: 
„De la margini” și „Apostolii”, „Toată 
inima creștină”, „Ceata creștinilor”.

Ce însemnă pricesnele pentru Ce însemnă pricesnele pentru 
dumneavoastră?dumneavoastră?
Când eu cânt în biserică, mă simt 
împlinit. Fetele mele și darul de a 
cânta sunt cele mai frumoase daruri 
date de Dumnezeu pentru mine. 
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Versuri de pricesne moștenite de tata de la bunicul meu.

Ascultați o priceasnă: Ascultați o colindă:
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Interviu cu domnul profesorMircea LacInterviu cu domnul profesorMircea Lac
Realizat de Păcurar Diana-Maria, 
Conservare-Restaurare, anul II, 
ianamaria.pacurar@ulbsibiu.ro

           

Mircea Lac este un meșter și un dascăl de mare 
valoare. S-a născut în data de 19 iulie 1945, 
în comuna Almașul Mare, din județul Alba, 
și este absolvent al Școlii Pedagogice  „I. A. 
Komenski” din Deva și a cursurilor de 3 ani de 
la Universitatea din Iași, organizate de Ministrul 
Culturii pentru profesorii școlilor de artă 
(1977-1980). Este recunoscut, la nivel național, 
drept păstrător și creator de valori tradiționale 
românești (a fost primit, în 1995, în Academia 
Artelor Tradiționale). În anul 2018, a primit 
titlul de „TEZAUR UMAN VIU”, ca meșter în 
prelucrarea lemnului și a metalelor. Domnul 
profesor Mircea Lac a fost și profesorul meu.

Când ați interacționat, pentru prima dată, cu arta?Când ați interacționat, pentru prima dată, cu arta?

E mai complicat un pic. Eu m-am născut undeva E mai complicat un pic. Eu m-am născut undeva 
prin Munții Apuseni și m-am născut într-o prin Munții Apuseni și m-am născut într-o 
familie, din asta, tradițională, cu concepții, cu familie, din asta, tradițională, cu concepții, cu 
rânduielile ei – ca și la tine, la sat –, unde mi-am rânduielile ei – ca și la tine, la sat –, unde mi-am 
format, așa, o imagine... De fapt, mi-am făcut format, așa, o imagine... De fapt, mi-am făcut 
chiar convingerea că sensul vieții e munca cu chiar convingerea că sensul vieții e munca cu 
lucrul bine făcut și calitativ, folositor celor din lucrul bine făcut și calitativ, folositor celor din 
jur, știi? Acolo, datorită obiceiurilor – cum îi jur, știi? Acolo, datorită obiceiurilor – cum îi 
colindul, mersul la biserică, de Paști, de Crăciun colindul, mersul la biserică, de Paști, de Crăciun 
și tot felul de ritualuri –, am înțeles datinile, și tot felul de ritualuri –, am înțeles datinile, 
obiceiurile, am înțeles ce înseamnă datoria, obiceiurile, am înțeles ce înseamnă datoria, 
cinstea, omenia în familie – cum se învăța la cinstea, omenia în familie – cum se învăța la 
țară, cândva, știi? După aceea, am avut și șansa țară, cândva, știi? După aceea, am avut și șansa 
să am profesori foarte, foarte, foarte buni, să am profesori foarte, foarte, foarte buni, 
excepționali. Un profesor, care mi-a dat primele excepționali. Un profesor, care mi-a dat primele 
îndrumări de sculptură, deși nu eram la școală, a îndrumări de sculptură, deși nu eram la școală, a 
zis că aveam mână bună. Mi-a dat materiale și, în zis că aveam mână bună. Mi-a dat materiale și, în 
general, profesorii de atuncea știau să ne învețe general, profesorii de atuncea știau să ne învețe 
cum să vedem lucrurile, cum să înțelegem, cum cum să vedem lucrurile, cum să înțelegem, cum 
să cunoaștem, în general, valorile vieții, știi?să cunoaștem, în general, valorile vieții, știi?

Cum, de altfel, faceți și Dumneavoastră, acum, um, de altfel, faceți și Dumneavoastră, acum, 
cu tinerii, cu noi. Nouă asta ne-ați transmis.cu tinerii, cu noi. Nouă asta ne-ați transmis.

Nu știu dacă o fac, dar încerc. Uite, de exemplu, 

când eu eram elev, prin ultimii ani, am fost la 
București, într-o excursie, și am vizitat Muzeul 
Memorial George Enescu. Diriginta ne-a dus 
– ei îi plăcea foarte mult arta, cultura, pictura, 
muzica – și, acolo, am văzut un citat, din marele 
compozitor, care, expus, dacă îmi aduc aminte, 
era cam așa: Singurul progres care poate influența Singurul progres care poate influența 
fundamental viitorul este acela care crește din fundamental viitorul este acela care crește din 
trecut. trecut. Și m-o impresionat foarte mult chestiunea 
aceasta. Am scris-o, am copiat-o și a ajuns un fel de 
deviză călăuzitoare în toată activitatea mea, știi? 
Timpul ăsta al școlii a fost formativ pentru mine.

Cum considerați tradițiile pentru omul Cum considerați tradițiile pentru omul 
contemporan și ce rol au acestea în viața noastră?contemporan și ce rol au acestea în viața noastră?

Păi, nu știu cum să îți spun eu ție. Noi, tradițiile, Păi, nu știu cum să îți spun eu ție. Noi, tradițiile, 
rânduielile și regulile astea, care s-au stabilit rânduielile și regulile astea, care s-au stabilit 
cândva, noi le avem, pe undeva, în subconștientul cândva, noi le avem, pe undeva, în subconștientul 
nostru, iar dacă renunțăm la ele, ne clătinăm.nostru, iar dacă renunțăm la ele, ne clătinăm.
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Pe chestia asta, noi ne clădim viața, ne 
clădim viitorul și, dacă renunțăm la ele, 
îi ca și când ai face o casă fără temelie, 
fără partea de jos, ai face-o, așa, aeriană, 
să plutească și, atuncea, e imponderabilă, 
înțelegi? Deci are un rol extraordinar de 
important pentru noi, pentru neamu’ 
nostru, fiindcă am trăit și am viețuit 
aicea și am rezistat la toate popoarele 
migratoare care au trecut pe aicea – sute 
de popoare migratoare. Iar dacă nu aveam 
niște credințe în care să credem, nu am 
fi rezista, am fi dispărut, nu am mai fi 
avut nici limba română, nu am mai fi 
fost români, am fi fost altcineva, cine știe.

Îmi puteți spune câte ceva Îmi puteți spune câte ceva 
despre cariera de profesor?despre cariera de profesor?

Acum, eu, ca profesor, să știi, ca eu am avut un Acum, eu, ca profesor, să știi, ca eu am avut un 
model în activitatea mea de profesor, foarte vechi, model în activitatea mea de profesor, foarte vechi, 
e vorba de un călugăr italian, e vorba de un călugăr italian, [Sfântul][Sfântul] Francisc Francisc
de  Assisi (Assisi fiind localitatea sa de baștină), de  Assisi (Assisi fiind localitatea sa de baștină), 
care a trăit pe la 1200. El a spus, despre educație, care a trăit pe la 1200. El a spus, despre educație, 
un lucru extraordinar, care a rămas și acuma și un lucru extraordinar, care a rămas și acuma și 
de care ar trebui să ținem cont: de care ar trebui să ținem cont: scopul esențial  scopul esențial  
al educației este să preschimbe oglizile în al educației este să preschimbe oglizile în 
ferestre (oglinzile înțelesurilor), adică să îi facă ferestre (oglinzile înțelesurilor), adică să îi facă 
pe elevi să gândească, să vadă, să înțeleagă, să pe elevi să gândească, să vadă, să înțeleagă, să 
facă conexiuni, să înțeleagă sensul lucrurilor, facă conexiuni, să înțeleagă sensul lucrurilor, 
până la urmă. până la urmă. Și întotdeauna asta am încercat. Și întotdeauna asta am încercat. 
Ai văzut, când lucram cu voi? Vă lăsam să vă Ai văzut, când lucram cu voi? Vă lăsam să vă 
descurcați, iar dacă vedeam că aveți o problemă, descurcați, iar dacă vedeam că aveți o problemă, 
interveneam, dar vă lăsam să gândiți, să căutați interveneam, dar vă lăsam să gândiți, să căutați 
soluții. Asta e foarte important să vezi că soluții. Asta e foarte important să vezi că 
poți să faci, să prinzi încredere în tine. Deci poți să faci, să prinzi încredere în tine. Deci 
cam asta a fost ideea pe care mi-am construit cam asta a fost ideea pe care mi-am construit 
eu meșteșugul ăsta didactic, să ii zicem așaeu meșteșugul ăsta didactic, să ii zicem așa

Oricum, Dumneavoastră ne-ați ajutat Oricum, Dumneavoastră ne-ați ajutat 
foarte mult să înțelegem, să ne dormi foarte mult să înțelegem, să ne dormi 
să cercetăm să căutăm mai departe..să cercetăm să căutăm mai departe..

Dacă nu te străduiești să cauți soluții sau lucruri 
interesante pentru ceea ce faci, atuncea nu prea 
are sens să faci, nu? Acuma vreau să spun că 
și voi m-ați determinat să fiu așa, pentru că 
datorită interesului, știu eu, consecvenței cu care

ați lucrat, unii erau și foarte dedicați cu ceea
ce lucrau, m-ați obligat pur și simplu să mențin 
un nivel ridicat de pregătire, să mă perfecționez 
mereu, să vin cu lucruri noi și să facem tot 
felul de lucruri, să găsim soluții pentru tot felul 
de tehnici și așa mai departe. Precum sunt și 
tehnicile pădurenești cu turnatul, legarea în 
cositor, singur le-am învățat, fiindcă vreați voi 
să faceți. Deci a fost un  fel de colaborare în 
chestiunea asta. Este un scriitor, Zaharia Bârsan, 
dramaturg. Într-o piesă, scrie despre ce îi viața și 
zice cam așa: Intri pe o ușă și ieși pe alta. De poți De poți 
face bine, cât ești prin încăpere, îi lucru mare.    face bine, cât ești prin încăpere, îi lucru mare.    

Dumneavoastră realizați și o vastă Dumneavoastră realizați și o vastă 
activitate de cercetare. Mi-ați putea activitate de cercetare. Mi-ați putea 
vorbi, în câteva cuvinte despre aceasta?vorbi, în câteva cuvinte despre aceasta?

Cercetarea, pe mine, m-a interesat dintotdeauna. Cercetarea, pe mine, m-a interesat dintotdeauna. 
Lucrurile de care aflam, teoretic, voiam să le văd Lucrurile de care aflam, teoretic, voiam să le văd 
pe teren, să mă lămuresc cu anumite chestiuni. pe teren, să mă lămuresc cu anumite chestiuni. 
De exemplu, când realizam o tabără, făceam De exemplu, când realizam o tabără, făceam 
programul și, înainte cu două luni, mergeam programul și, înainte cu două luni, mergeam 
pe teren, pe acolo, pe unde voiam să vă duc, pe teren, pe acolo, pe unde voiam să vă duc, 
vorbeam cu oamenii, notam, iar apoi, când vorbeam cu oamenii, notam, iar apoi, când 
mergeam cu voi, eu aveam lecția învățată. Știam mergeam cu voi, eu aveam lecția învățată. Știam 
ce și cum să vă spun. Este tot un fel de cercetare ce și cum să vă spun. Este tot un fel de cercetare 
pe care voiam să o fac cu voi, așa. Dar eu am fost pe care voiam să o fac cu voi, așa. Dar eu am fost 
mult pe teren, am fost prin sate, De exemplu, am mult pe teren, am fost prin sate, De exemplu, am 
vrut să aflu despre tehnicile pădurenești, dar nu vrut să aflu despre tehnicile pădurenești, dar nu 
am aflat prea multe, că nu am avut de la cine, am aflat prea multe, că nu am avut de la cine, 
că deja muriseră lucrurile astea. Mai era câte că deja muriseră lucrurile astea. Mai era câte 
cineva ce făcea lucrurile astea, dar nu mare lucru. cineva ce făcea lucrurile astea, dar nu mare lucru. 

Cum ați îndruma tinerii spre Cum ați îndruma tinerii spre 
cercetarea și aplecarea spre tradiții?cercetarea și aplecarea spre tradiții?

O dată, prin tabere. Ai văzut ce ziceau după [elevii], 
ce scriau: „Nu știam că avem așa ceva...”. După 
aceea, eu am participat la foarte multe concursuri 
de cultură și civilizație, unde am luat 12 premii I, 
pe țară, cu echipajele pe care le-am pregăti. După 
aceea, la noi, la atelier, am vorbit vrând-nevrând 
despre un obicei, în timp ce lucram pe acolo. Și 
uite așa, am încercat să vă insinuez niște idei.
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Domnul profesor Mircea Lac împreuna cu o parte dintre elevii dumnealui, la Expoziția 
Simbol și Splendoare: Xilogravuri Inspirate din Motivele Ancestrale ale Cămășii 
Pădurenilor, de la Muzeul Textilelor, Galeria Art Café, Băița, jud. Hunedoara în 

data de 14.05.2022
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  Ștefan Antonescu Ștefan Antonescu 
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  Maria CăldărarMaria Căldărar
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  Andreea ChiverAndreea Chiver
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  Doris CocoșelDoris Cocoșel
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  Georgiana DuminicăGeorgiana Duminică
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  Alexandra Ioanes Alexandra Ioanes 
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  Niță AntoniaNiță Antonia
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  Maria PăcurarMaria Păcurar
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În loc de concluzii...

Iată un cadou frumos, în prag de Sărbători, la finalul primului an de după pandemie: un nou număr al 
Revistei de Antropologie Cultuală – revista cu numărul 5 –, o revistă bogată, care conține 20 de articole, 
cu subiecte originale, realizate de studenții din anul II, de la specializările Conservare-Restaurare, 
Studiul Patrimoniului și Managementul Bunurilor Culturale și Istorie, din cadrul Departamentului de 
Istorie, Patrimoniu și Teologie Protestantă, Facultatea de Științe Socio-Umane, Universitatea „Lucian 
Blaga” din Sibiu. Articolele din acest an sunt împărțite în șapte tematici: Aduceri aminte, Datini, 
Sârguință, Feciori, Rituri de trecere, Dar, Moștenire.

Articolele prezintă subiecte deosebit de interesante, subiecte care, chiar și pe cercetătorii cu mai multă 
experiență în domeniu, îi surprind și îi bucură. Studenții, la prima lor cercetare de teren, au descoperit 
detalii interesante legate, îndeosebi, de patrimoniul lor cultural. Majoritatea lucrărilor sunt în domeniul 
patrimoniului cultural imaterial, anticipând, cumva, aniversarea de anul viitor, când sărbătorim 20 de 
ani de la Convenția pentru salvgardarea patrimoniului cultural imaterial (adoptată la Paris, în 2003). 
Un aspect inedit începând cu revista de anul acesta este folosirea codurilor QR la unele articole ale 
studenților, oferind, astfel, posibilitatea cititorilor să afle mai multe lucruri despre un anumit subiect, 
prin accesarea unor fișiere video sau audio. 

La rubrica Să descoperim personalități din domeniu, suntem bucuroși și onorați să prezentăm un 
interviu cu un Tezaur Uman Viu, Domnul Profesor Mircea Lac – cel care, în pepiniera de talente de 
la Deva, formează atât de frumos tineri de mare calitate, mulți dintre ei devenind, mai apoi, studenți 
ULBS.

Partea a doua a publicației noastre cuprinde minunate lucrări artistice ale talentaților noștri studenți.

Felicitări membrilor comitetului de redacție (anul acesta format din studenți de la toate cele trei 
specializări amintite mai sus), autorilor de articole și mulțumiri speciale Mariei Căldărar, lui Doris 
Cocoșel, lui Cristian Glăjar și Cameliei Lupu, cei care au realizat frumoasa grafică a RAC 5. Vă invităm 
să descoperiți unul dintre cele mai bogate numere ale Revistei de Antropologie Culturală, de până 
acum, pentru care îi felicit, din toată inima, pe studenți! Bravo!

Mulțumim tuturor celor care ne-au susținut în demersul nostru. Mulțumiri Doamnei Profesoare 
Sultana Avram pentru susținerea constantă. 

Menționăm faptul că Revista de Antropologie Culturală poate fi citită și în format electronic la: https://
magazines.ulbsibiu.ro/rac/ alias https://reviste.ulbsibiu.ro/rac/ro/

Lect. univ. dr. Maria Șpan
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