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Cuvânt înainte

Această lucrare prin conţinutul său strâns 
legat de trecutul, de modul de gândire, de 

trăire și făptuire al românilor din Ungaria, do-
rește să se integreze în setul noilor cărţi dedi-
cate liceenilor din școala medie cu profil ro-
mânesc, printre care se numără și manualele 
de Limba și literatura română, precum și cele 
de „Cultură și civilizaţie românească“, care, în 
baza actualelor programe-cadru școlare, con-
stituie un obiect de studiu interdisciplinar, cu 
conţinuturi integrative din domeniul istoriei, 
geografiei, religiei, etnologiei, precum și al 
celor mai diferite ramuri ale artei (literatura, 
muzica, arhitectura, artele plastice).

În timp ce noile manuale de Limbă și 
literatură română, alcătuite într-o viziune 
modernă de profesorii Florin Cioban, Tibe-
riu Herdean și Farkas Jenő pentru elevii de 
liceu, oferă o călătorie în universul frumosu-
lui, care prin cuvintele lui Michelangelo „este 
mai presus de orice, o revelaţie, o binecuvân-
tare și o sfinţire a vieţii omenești“. Manualul 
profesorului Florea Olteanu, Cunoștințe des-
pre poporul român, invită tinerii la o călăto-
rie spirituală, interesantă în istoria poporului 
român de la începuturi până în prezent, con-
centrându-se și asupra istoricului românilor 
din Ungaria. Alături de aceste manuale, lu-
crarea lui Petru Wéber cu titlul: Pe meleaguri 
românești – Geografie – etnografie – turism îi 
introduce pe cititori în spaţiul geografic po-
pulat de români, într-un peisaj pitoresc „mi-
oritic“: „Pe un picior de plai/pe-o gură de rai“ 
prezentând simbolurile geografice și culturale, 
orașele renumite, monumentele istorice, muzee-
le, templele, mănăstirile și cele mai frecventa-
te locuri turistice. Cartea creionează totodată 
și multicolora panoramă a diferitelor zone 

etnogeografice, cu obiceiurile și tradiţiile specifi-
ce, cu portul popular, cu meșteșugurile, precum 
și cu felul și gustul mâncărurilor tradiţionale.

Deși materialul etnografico-folcloric al 
microcomunităţii românești din aceste părţi 
reprezintă o modestă „picătură“ din baia de 
cultură (tradiţională) românească, credem că 
valorile materiale și spirituale autentice ale 
românilor de pe aceste meleaguri – o parte 
din ele fiind eternizate în prezenta carte –
merită să fie cunoscute de noile generaţii, pe 
de-o parte, fiindcă aduc un mesaj dintr-o lume 
pe care aproape am pierdut-o, în al doilea rând, 
fiindcă sunt ale noastre, întruchipându-ne 
rădăcinile și fiind purtătoarele enciclopediei de 
viaţă a strămoșilor noștri, a filozofiei lor de au-
tocunoaștere.

Sperăm că mesajul, această moștenire a îna-
intașilor noștri, fie ei de religie ortodoxă, bap-
tistă sau penticostală va atinge sufletul și spiri-
tul urmașilor.

Cartea aceasta dorește să „aprindă în ini-
ma tinerilor scânteia cunoașterii rădăcinilor“, a 
„testamentului spiritual al strămoșilor“, să fie 
sensibili la valorile trecutului, să-i preocu-
pe povestea vieţii înaintașilor și să caute și să 
găsească răspunsuri la o serie de întrebări: de 
unde se trag înaintașii noștri; în ce grai au 
vorbit; cum au trăit și ce au gândit despre ros-
tul vieţii omului pe acest pământ; cum și-au 
exprimat credinţa în Dumnezeu; cum și-au 
întemeiat așezările; cum și-au construit ca-
sele, bisericile și școlile; cu ce s-au ocupat, ce 
meșteșuguri au practicat; în ce port popular 
s-au îmbrăcat; cum au sărbătorit și au postit; 
la ce întruniri au participat; ce fel de jocuri 
au dansat; cum și-au desfășurat riturile și 
ceremonialurile tradiţionale; prin ce poezie 
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și-au exprimat sentimentele de bucurie și de 
tristeţe, de primire și de despărţire, de dor și 
de jale; cum au știut să comunice în limbajul 
complex al obiceiurilor și tradiţiilor, al ritu-
rilor și simbolurilor; ce au însemnat pentru 
ei interferenţele culturale; arta povestitului; 
istorisirea legendelor și cultivarea cântece-
lor. Ce a însemnat pentru ei convieţuirea cu 
populaţia maghiară, precum și cu naţionali-
tăţile conlocuitoare (germani, sârbi, slovaci).

Autoarele manualului nutresc dorinţa ca 
pe tinerii noștri să-i preocupe mesajul lumii 
trecute, fiindcă, așa cum afirma B. P. Hasdeu 
„Trecutul este ușa viitorului“, iar după marele 
istoric al religiilor lumii, Mircea Eliade: „fie-
care produs poartă în sine universul mental care 
i-a dat naștere, întocmai cum un ciob de oglindă 
păstrează aceeași lume ca și întregul din care a 
fost desprins.“

Autoarele
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Emilia Martin

Spațiul geografic și social
al românilor din Ungaria
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Așezările, habitatul

Din punct de vedere geografic, românii 
din Ungaria de azi nu alcătuiesc un grup 

compact, ei fiind răsfiraţi, în Giula, Budapesta 
și în mai multe localităţi din judeţele Bichiș, 
Hajdú-Bihar și Csongrád, unde convieţuiesc 
împreună cu ungurii, sârbii, slovacii, nemţii și 
rromii. Ca toate comunităţile tradiţionale, și 
cele românești au trăit, odinioară, izolate, în-
chise (cu propriile sărbători, baluri etc.) fapt 
ce le-a permis să-și păstreze, timp îndelun-
gat (până prin anii 1960), tradiţiile culturale 
românești (bihorene, arădene sau bănăţene), 
și să-și conserve specificul dialectal (graiul 
regional). În modelul lor cultural identificăm 
însă și numeroase influenţe, survenite în urma 
convieţuirii cu alte naţionalităţi, fiindcă, dacă 
iniţial această cultură tradiţională românească 
s-a diferenţiat de cultura populară maghiară 
și de cea a altor naţionalităţi, mediul unguresc 
și contactul de lungă durată cu alte culturi a 
dat naștere unei culturi românești specifice. 
Specificul românesc, dar și influenţele sunt 
vizibile chiar la localităţi.

Așezările, cu pământurile aferente, deli-
mitate prin hotarul satului, constituie nucleul 
vieţii economice și sociale. În alegerea vetrelor, 
pe care s-au construit satele, s-a urmărit în 
principal ca acestea să ofere condiţii cât mai 
propice desfășurării diverselor ocupaţii, să 
existe pământuri, care să poată fi valorificate.

În intravilan (vatra satului) sau zona con-
struită se găsesc toate casele cu gospodăriile 
lor, construcţiile administrative, bisericile etc. 
În funcţie de modul în care sunt constituite, 
se pot diferenţia mai multe tipuri morfologi-
ce: localităţi adunate (cu formă neregulată sau 
regulată și cu o structură compactă), localităţi 
alungite (situate de-a lungul unui râu sau a 

unui drum) și așezări risipite (cu gospodării 
risipite, hodăi, sălașe sau sate-crânguri).

Localităţile din Câmpia Maghiară care au 
o componență de populaţie românească sunt 
localităţi de câmpie, de tip adunat, cu uliţe 
înguste și întortocheate, cu case aliniate, cu 
frontonul construit spre stradă.

Forma, structura și funcţia așezărilor nu a 
fost una statică, ea s-a modificat de-a lungul 
veacurilor. O parte din aceste așezări au fost, 
la sfârșitul secolului al 18-lea sistematizate, 
de către administraţie, ajungând să aibă străzi 
drepte și largi.

Comunităţi rurale românești există în ur-
mătoarele localităţi din estul Ungariei: Ale-
tea – Elek, Bătania – Battonya, Bichiș – Békés, 
Bichișciaba – Békéscsaba, Chitighaz – Két-
egyháza, Crâstor – Sarkadkeresztúr, Cior-
vaș – Csorvás, Giula – Gyula, Micherechi –
Méhkerék, Otlaca-Pustă – Pusztaottlaka (ju-
deţul Bichiș) Apateu – Körösszegapáti, Be-
deu – Bedő, Darvaș – Darvas, Jaca – Zsáka, 
Leta Mare – Létavértes, Peterd – Mezőpeterd, 
Pocei – Pocsaj, Săcal – Körösszakál, Vecherd – 
Vekerd (judeţul Hajdú-Bihar), Cenadul Un-

Harta localităţii Micherechi cu toponimele satului
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guresc – Magyarcsanád
(judeţul Csongrád). Fi-
ecare localitate își are 
propriul specific, de-
terminat de condiţiile 
naturale (sol, climă etc), 
istorico-economice și 
de componenţa etnică.

În trecut românii au 
trăit în comunităţi com-
pacte, în anumite părţi 
ale satului sau pe una 
sau mai multe străzi. În 
fiecare localitate se mai 
pot încă delimita vechi-
le părţi locuite de ro-
mâni, aflate în general 
în jurul bisericii orto-
doxe sau greco-catoli-
ce. Ipoteza unei locuiri 
compacte este susţinută 
și de unele toponime, ce 
fac trimitere la locuirea românească: „orașul 
românesc“, „partea românească“, „strada româ-
nească“.

În timp însă, convieţuirea cu alte etnii, 
procesele sociale, schimbarea modului de via-
ţă, căsătoriile mixte au făcut ca noile generaţii 
de români să locuiască dispersaţi printre cele-
lalte naţionalităţi.

Structura gospodăriilor (compartimentarea 
curţilor, locul de amplasare a casei și a clă-
dirilor anexe) a fost determinată de specifi-
cul localităţii, de ocupaţiile predominante, de 

starea socială și de tra-
diţiile locale, încât casa 
și gospodăria reflecta, 
ca dimensiune și orga-
nizare, mai ales starea 
economică și nu apar-
tenenţa etnică a propri-
etarului.

După modul în care 
au fost structurate, în 
trecut au existat două 
tipuri de gospodării 
ţărănești. Primul tip a 
fost acela cu o singură 
curte, în partea dinspre 
stradă, în care se găsea 
casa și clădirile anexe, 
și cu o grădină în par-
tea din spate. Al doilea 
tip de gospodărie era 
format din două curţi 
și grădină. În partea 

dinspre stradă se afla curtea curată, cu casa 
și grădina de flori. Din aceasta se intra în a 
doua curte, unde se găseau construcţiile ane-
xe (grajduri, coteţe, acareturi), iar din curtea 
a doua, se trecea în grădina de zarzavat. În 
Câmpia Maghiară până la începutul secolului 
al 20-lea, pe lângă gospodăriile din intravilan 
au existat și sălașe, adică gospodării extravila-
ne (în afara localităţilor) pe pământurile agri-
cole, la distanţe mari unele de altele.

Majoritatea românilor din Ungaria sunt 
de religie ortodoxă. Cele mai importante 
construcţii ridicate pe cheltuiala comunităţi-
lor religioase au fost biserica și școala confesi-
onală. Bisericile românilor au fost construite, 
cele mai multe în secolele 18-19, în inima co-
munităţii. Ele erau executate în stil baroc, cu 
pictură interioară și iconostase pictate.

Totuși, alături de ortodocși, în Ungaria 
există azi și români de altă confesiune. Astfel, 
în unele localităţi din judeţul Hajdú-Bihar 
(Bedeu, Pocei și Leta Mare) românii au tre-
cut, la sfârșitul secolului al 18-lea, la religia 
greco-catolică. Lăcașurile de cult greco-ca-

Strada principală cu biserica ortodoxă, Micherechi,
anii 1950

Biserica ortodoxă din Chitighaz

Spațiul geografic și social al românilor din Ungaria
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tolice de aici respectă arhitec-
tura tradiţională, fiind ușor de 
recunoscut în habitat. O nouă 
schimbare a apărut în secolul 
20, când o altă parte din româ-
nii din Ungaria s-au convertit la 
cultele neoprotestante (baptiști, 
penticostali) și au început să își 
construiască case de rugăciune.

Indiferent însă de confesiune, 
bisericile au avut mare însemnă-
tate în păstrarea limbii române, 
deoarece limba folosită la serviciile divine, 
precum și la botezuri, cununii, înmormântări 
este și în zilele noastre româna. Biserica or-
todoxă a avut un rol hotărâtor și în păstrarea 
unor tradiţii strămoșești legate de sărbătorile 
calendaristice (Crăciun, Bobotează etc.).

Cimitirul, locul de odihnă al înaintașilor, 
constituie și el o parte integrantă a culturii 
populare a unei comunităţi. Amplasarea, di-
mensiunea, ordinea cronologică a cimitirelor, 
inscripţiile de pe pietrele funerare, trans-
mit, pe durată lungă, informaţii importante 

Așezările, habitatul

Cimitirul ortodox din BichișciabaCimitirul vechi din Micherechi

ÎNTREBĂRI, TEME

1.  Căutaţi pe internet și descrieţi câte o localitate din România caracteristică unui tip 
morfologic (adunată, alungită, risipită).

2.  Prezentaţi una dintre localităţile cu populaţie românească din Ungaria (structura 
localităţii, componenţa etnică, toponimele, etc.).

3.  Întocmiţi o scurtă compunere despre o biserică (anul construirii, hramul, stilul ar-
hitectural, etc.).

4.  Adunaţi inscripţii românești din cimitirul locului vostru natal.

despre comunitatea respectivă, 
având legături cu istoria, tradiţii-
le, viaţa socială, situaţia culturală 
și economică a localităţii.

De-a lungul secolelor, ampla-
samentul cimitirelor s-a schim-
bat de mai multe ori, morţii fiind 
îngropaţi, în diferite perioade 
istorice în afara satului, lângă 
biserică, în cel mai înalt punct 
al satului sau în locuri ferite de 
inundaţii. Începând cu secolul al 

18-lea, cimitirele au fost mutate la marginea 
localităţilor. În cimitirele vechi, mormintele 
erau așezate neregulat. De obicei, familiile și 
rudele își cumpărau locuri de veci apropiate, 
încât de multe ori cimitirul oglindește înru-
dirile care existau în sat și poziţia socială a 
locuitorilor.

În localităţile cu populaţie de mai multe 
religii, diferitele confesiuni au avut cimiti-
re separate sau, dacă în localitate exista un 
singur cimitir, cimitirul era împărţit pe con-
fesiuni.
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Familia, adică grupul de oameni uniţi prin 
rudenie, reprezintă unitatea fundamen-

tală a oricărei societăţi. Caracteristică co-
munităţilor românești, a fost familia extinsă, 
cu numeroși copii. Într-o astfel de familie 
convieţuiau într-o singură gospodărie, în in-
diviziune, mai multe generaţii, având între 
ele diferite raporturi de rudenie, fraţii (cu 
strămoș comun) împreună cu soţiile, copiii, 
nepoţii lor.

Structura ei fiind strâns legată de modul 
de producţie, familia tradiţională a funcţionat 
ca o unitate socială și economică. Ca urmare, 
această structură a fost menţinută, în trecut, 
chiar și forţat, scopul fiind păstrarea și spo-
rirea averii, a bunurilor materiale ale familiei. 
Capul familiei, reprezentat de cel mai vârst-
nic bărbat din casă, dispunea de pământ, ani-
male, unelte, cu toate că ele aparţineau de fapt 
întregii familii. El dirija munca, afacerile, în 
vreme ce munca femeilor era condusă de cea 
mai vârstnică femeie din familie.

În societăţile tradiţionale muncile bărbă-
tești au fost strict delimitate de cele femeiești. 
O altă delimitare a fost aceea determinată 
de vârstă. Muncile grele de la câmp (aratul, 
semănatul, grăpatul, seceratul) le reveneau 
bărbaţilor mai tineri din familie, cei mai în 
vârstă având obligaţia să întreţină ordinea în 
gospodărie și să îngrijească animalele. Rolul 
femeilor în casă se limita la educarea copiilor, 
la treburile gospodăriei, la prelucrarea câne-
pii, la hrănirea porcilor și a păsărilor de cur-
te. Și în rândul femeilor a existat o împărţire 
a muncii casnice, după vârstă, bătrâna casei 
având obligaţia de a coace pâinea și de a pre-
găti mâncarea pentru toţi membrii familiei. 
Prășitul, plivitul, seceratul, săpatul, recolta-

Comunităţile ţărănești, familia tradiţională

Familie românească din Chitighaz

Familia lui Gheorghe Anca, Giula, 1914

Români din Micherechi în secolul al 19-lea

Spațiul geografic și social al românilor din Ungaria
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rea porumbului au fost munci executate în 
comun. Copiii erau puși să lucreze încă de 
mici, pentru a cunoaște toate tipurile de ac-
tivităţi.

La începutul secolului al 20-lea, aceas-
tă structură de familie extinsă a început să 
dispară. Câtă vreme capul familiei, tatăl, era 
în viaţă, întreaga familie trăia și muncea îm-
preună, cu excepţia fetelor, care după mări-
tiș intrau în noua lor familie. După moartea 
capului de familie, rolul acestuia era preluat 
de fiul cel mai mare, dar, cu vremea, în tot 
mai multe cazuri, câte unul dintre fraţii mai 
mici își constituia o familie cu gospodărie 
proprie, mutându-se din casa părintească.
În acest caz, cei plecaţi erau nevoiţi să mun-
cească pământul luat în arendă sau se an-
gajau la alţii, mai bogaţi, lucrând la sălașele 
acestora.

În sistemul de înrudire românesc relaţiile 
dintre rude sunt menţinute până la al treilea 
grad de rudenie. Astfel, părinţii soţului și ai 
soţiei, fraţii, surorile, cumnaţii, cumnatele și 
verii primari sunt consideraţi rude apropiate, 
iar verii de gradul doi sau trei, cu copiii lor, 
sunt rude mai îndepărtate. De asemenea, în 
comunităţile românești se consideră relaţii de 
rudenie, și cele dobândite prin căsătorii, chiar 
dacă în acest caz rudenia nu mai este de sân-
ge. Nașii, în general soţ și soţie, care cunu-
nau tinerii și botezau copiii 
acestora, nu erau obligato-
riu rude cu familia. Totuși, 
în unele localităţi, copiii 
nașilor moșteneau acest 
raport de rudenie, fiind la 
rândul lor nașii generaţiilor 
următoare.

Legăturile de rudenie 
și-au păstrat importan-
ţa, pe durată lungă, de 
ele ţinându-se seama în 
toate ocaziile, atât la săr-
bători cât și la muncă sau 
când era nevoie de ajutor.
La evenimentele impor-

tante din viaţa familiei (căsătorie, înmor-
mântare, construirea caselor, etc.) erau pre-
zente și rudele mai îndepărtate.

În cadrul alianţelor matrimoniale, în co-
munităţile tradiţionale românești a funcţionat 
până în ultimele decenii endogamia etnică. Fa-
miliile românești nu acceptau căsătoriile mix-
te, părinţii nu-și dădeau consimţământul la o 
căsătorie cu o persoană de altă naţionalitate. 
Apartenenţa la aceeași naţionalitate și religie 
a constituit, în trecut, un criteriu important în 
alegerea soţului și soţiei. Motivul respingerii 
căsătoriilor mixte a fost că acestea pot să pro-
ducă schimbări în vechile cutume românești 
ale vieţii de familie. Pentru evitarea căsătoriilor 
mixte, deseori s-au încheiat căsătorii cu mem-
brii comunităţilor românești din localităţile 
apropiate. Românii veniţi din alte localităţi, ca 
noră sau ginere, odată intraţi în noua familie 
se adaptau la tradiţiile locale. În același timp 
legăturile de familie s-au extins, majoritatea 
familiilor ajungând să aibă rude în alte sate.

De asemenea, legături matrimoniale nu 
s-au încheiat nici cu membrii comunităţilor 
de altă confesiune, în societăţile tradiţionale 
funcţionând și endogamia confesională. Astfel, 
din convieţuirea românilor cu populaţia ger-
mană sau maghiară nu au rezultat în trecut 
căsătorii mixte.

Cu totul alta a fost situaţia în localităţile 
cu populaţie românească 
și sârbă, care aveau aceeași 
confesiune. De pe la sfâr-
șitul secolului al 19-lea, 
aceste căsătorii între sârbii 
și românii de aceeași religie 
ortodoxă au început să fie 
acceptate.

Pe lângă aceste criterii, 
în încheierea căsătoriilor o 
mare importanţă a avut-o 
și poziţia socială, averea 
familiilor, care urmau să se 
înrudească. Lucrurile s-au 
schimbat odată cu moder-
nizarea vieţii tradiţionale, 

Comunităţile ţărănești, familia tradiţională

Giulanul Ilie Mișcuţia cu familia în anii 1910
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cu deschiderea comunităţilor tradiţionale și 
cu lărgirea cercului de cunoștinţe al tinerilor, 
prin plecarea lor temporară sau definitivă din 

ÎNTREBĂRI, TEME

1.  Întocmiţi arborele genealogic al familiei voastre (părinţi, bunici, străbunici).
2.  Ce înseamnă endogamia etnică și confesională?
3.  Descrieţi diferenţa dintre familia tradiţională și familia modernă (de ex. sarcinile, ro-

lul, locul membrilor familiei în trecut și în zilele noastre; numărul copiilor în familie).
4.  Cum este prezentată imaginea familiei în opera lui Ion Creangă, Amintiri din copi-

lărie?

Spațiul geografic și social al românilor din Ungaria

Familie din Aletea la începutul secolului al 20-lea

satele în care s-au născut, căsătoriile mixte 
devenind tot mai frecvente în ultimele dece-
nii.
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Principala ocupaţie tradiţională a români-
lor a fost agricultura, cu cele două ramuri 

mari ale sale, cultivarea plantelor și creșterea 
animalelor. Printre ocupaţiile secundare s-au 
numărat vânătoarea, pescuitul, albinăritul.

Cultivarea plantelor

Cultivarea plantelor constituie o ocupaţie 
străveche, practicată în toate regiunile geo-
grafice ale României, indiferent de relief.

În Câmpia Maghiară românii s-au ocupat 
atât cu cultivarea plantelor cât și cu creșterea 
animalelor. Primii români așezaţi aici au fost 
ţăranii lipsiţi de proprietate. În documentele 
vremii îi găsim ca iobagi, ca, mai târziu o par-
te să devină ţărani liberi și, o parte mai mică, 
răzeși. Cei mai mulţi au locuit la sălașe, unde 
erau angajaţi ca slugi, porcari, argaţi, văcari, 
la diferiţi proprietari de pământ. Cu vremea 
și-au cumpărat case proprii în sat și și-au în-
mulţit propriile loturi de pământ, averea, în-
cât, la începutul secolului al 20-lea, au apărut 
și familii de ţărani români cu mari proprietăţi 
de pământ.

Culturile de bază au fost cele de cereale 
și de porumb. Cerealele au asigurat hrana de 
toate zilele atât oamenilor cât și animalelor. 
S-a cultivat mai ales grâul, orzul, ovăzul și în 
mai mică măsură secara. Munca s-a desfășu-
rat secole de-a rândul cu unelte tradiţionale. 
Aratul tradiţional s-a făcut de la marginea 
terenului spre mijloc. Unealta folosită pe o 
arie românească largă a fost plugul cu brăz-
dar simetric. Cu vremea acest plug a evoluat 
la plugul cu brăzdar asimetric, după care a 
cunoscut și alte îmbunătăţiri. După arat pă-

mântul era grăpat, adică mărunţit, iniţial cu 
grape cu dinţi de lemn și mai târziu cu grape 
cu dinţi de fier, după care urma semănatul. 
La unele culturi precum grâul, semănatul se 
făcea toamna. Când era copt grâul era tăiat 
cu secera și cu coasa. Secerișul necesita multe 
braţe de muncă. Populaţia mai săracă, ţăra-
nii lipsiţi de pământ, secerau la alţii, în parte, 
pentru bucate. Grâul secerat era făcut snopi 
iar snopii erau așezaţi unii peste alţii în cruci. 
Transportul la arie se făcea cu căruţa proprie-
tarului de pământ. În vechime aria pe care se 
călcau cerealele era amenajată în gospodărie, 

Ocupaţiile tradiţionale

� Treieratul la Micherechi și la Chitighaz �

Ocupaţiile tradiţionale
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dar de la mijlocul secolului al 19-lea, după ce 
a fost interzisă aducerea snopilor în sat, pen-
tru a evita incendiile, amenajarea ariei s-a fă-
cut pe moșie.

După ce snopii erau transportaţi la arie, 
se aștepta vremea favorabilă pentru treierat. 
Până la apariţia mașinilor de treierat, sepa-
rarea grăunţelor din spice s-a făcut prin căl-
carea snopilor cu caii, care erau nepotcoviţi. 
Snopii dezlegaţi erau împrăștiați în poziţie 
semicirculară, iar caii ţinuţi de hăţuri erau 
mânaţi roata. La încheierea muncii, propri-
etarul (gazda) le oferea lucrătorilor o masă.

Cultivarea porumbului a fost la fel de im-
portantă pentru gospodăria ţărănească. Îna-
inte de apariţia mașinilor de semănat, boa-
bele de porumb se împrăștiau, în rânduri, cu 

mâna, după care erau îngropate în pământ cu 
plugul. Muncile specifice culturii porumbului 
au fost: săpatul, răritul, culesul. Porumbul a 
fost folosit în alimentaţia oamenilor și la hra-
na animalelor.

Plantele cultivate erau utilizate integral. 
Produsele secundare ale cerealelor, paiele erau 
folosite la construcţia caselor și a clădirilor 
anexe sau se puneau în grajduri la animale. La 
fel, din tulpinile („tulhenii“) de porumb se fă-
ceau garduri sau se dădeau la animale, iar rădă-
cina era întrebuinţată la încălzirea locuinţelor.

O altă plantă, cultivată în trecut de fieca-
re familie a fost cânepa, firele obţinute după 
prelucrarea plantei constituind materia de 

bază pentru textilele 
ţărănești.

În grădinile de lângă 
casă se cultivau diferite 
legume pentru consu-
mul familiei. Adeseori 
în grădini erau plantaţi 
și câţiva pomi fructi-
feri, pentru necesarul 
de fructe al familiei.

În unele localităţi, 
de prin anii 1950, s-a 
răspândit viticultura, 
cultivarea viţei-de-vie. 
Culesul și prelucrarea 
strugurilor se desfășura 
în clacă și se termina 

Viţă-de-vie în Leta Mare

Dezghiocarea, „sfărmatul“ porumbului

La culegerea porumbului

Spațiul geografic și social al românilor din Ungaria
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cu o masă comună. Vinul produs era consu-
mat în familie. În satele din judeţul Bichiș, 

ţăranii au plantat butuci de vie în curţile din 
faţă, pentru struguri.

ÎNTREBĂRI, TEME

1.  Care sunt ocupaţiile tradiţionale principale și secundare?
2.  Cu ce se ocupau ţăranii români din Câmpia Maghiară?
3.  Enumeraţi cele mai importante plante cultivate și utilizarea lor în gospodăria ţără-

nească.
4.  Cum se desfășura pe vremuri secerișul? Adunați informaţii de pe internet despre 

seceriș.
5.  La ce era folosit porumbul?
6.  Adunaţi informaţii despre cultivarea viţei-de-vie.

Creșterea animalelor

Cealaltă ramură a agriculturii, prin care ro-
mânii și-au asigurat traiul, a fost creșterea 
animalelor, condiţiile geografice ale Româ-
niei fiind prielnice pentru practicarea aces-
tei ocupaţii. Românii au crescut vite cornute 
mari (vaci, boi, bivoli), vite cornute mici (oi, 
capre), cai și porci. Unele zone, mai ales cele 
montane, au o bogată tradiţie pastorală.

La românii din Ungaria până la sfârșitul 
secolului al 18-lea creșterea animalelor s-a 
bazat pe pășunat. Vara, animalele erau ţinu-
te pe pășuni, iar iarna adăpostite și hrănite în 
grajduri.

La mijlocul secolului al 19-lea oieritul a 
asigurat o mare parte din veniturile români-
lor, prin lapte, lână, carne și spor de miei. Pro-
prietarii de oi angajau un cioban cu contract 
la începutul anului calendaristic. Oile erau 
ţinute în turmă comună și erau scoase la pă-
șunat din martie până în octombrie. În sarci-
na ciobanului intra paza și mulsul animalelor, 
muncă pentru care primea plata în lapte, bani 
și miei. Proprietarul trebuia să construiască o 
colibă pentru cioban și o construcţie anexă, 
din lemn, acoperită cu tulei sau paie, unde se 
făcea mulsul. Iarna oile erau adăpostite în stâ-
nă, unde erau supravegheate de cioban. Aces-
ta se pricepea și la vindecarea diferitelor boli 
ale animalelor.

Odată cu micșorarea suprafeţelor de pă-
șune, oieritul a început să dispară și odată cu 
el și obiceiurile și credinţele legate de această 
ocupaţie tradiţională.

Locul oieritului a fost luat de creșterea vi-
telor cornute. Această schimbare a determinat 
transformarea modului de gospodărire, creș-
terea vacilor pretinzând asigurarea pășunatu-
lui, a furajelor și a adăpostului pentru anima-

Creșterea vitelor

Ocupaţiile tradiţionale
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le. Datorită micșorării 
terenurilor pentru pă-
șunat, s-a generalizat 
modul de creștere a 
animalelor în grajd. În 
gospodăria ţărănească 
vacile au însemnat un 
ajutor în muncile agri-
cole și o importantă 
sursă de hrană.

Cu creșterea cailor se 
ocupau doar ţăranii în-
stăriţi, cu pământ. Caii 
erau și ei lăsaţi vara la 
păscut pe câmp, fiind 

păziţi de stăvari. Au fost utilizaţi la munci-
le agricole și la tracţiune. În ocazii festive (la 
nunţi) erau împodobiţi și călăriţi sau înhă-
maţi la căruţe.

Creșterea porcilor a fost una generalizată, 
animalele constituind o importantă sursă de 
venit și de hrană pentru familii. Rasa autoh-
tonă a fost mangaliţa. Odinioară și porcii erau 
ţinuţi vara în turmă, pe pășunile din apropi-
erea satului, fiind păziţi de porcar. Seara erau 
aduși acasă.

Păsări de curte se găseau aproape în fiecare 
gospodărie. Se creșteau pentru consumul fa-

miliei și pentru vânza-
re. Felurile și numărul 
păsărilor (găini, gâște, 
raţe, curci, porumbei) 
depindea de starea ma-
terială a familiei.

Creșterea păsărilor 
în număr mai mare 
s-a răspândit doar în 
ultimele decenii, când 
se ţineau pentru car-
ne, ouă, pene și fulgi. 
Gâștele erau îngrășate 
toamna pentru vânza-
re, iar penele și fulgii se 
foloseau la pernele, ce 
intrau în zestrea fetelor 
de măritat.

Păstori de vite

Adăpatul cailor

Creșterea păsărilor de curte

Spațiul geografic și social al românilor din Ungaria
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Oieritul la Bedeu

ÎNTREBĂRI, TEME

1.  Creșterea căror animale a fost caracteristică zonei?
2.  Descrieţi îndeletnicirile ciobanului.
3.  Cum era construită coliba ciobanului?
4.  Prezentaţi figura ciobanului pe baza operelor literare (balada Mioriţa; Mihail Sado-

veanu: Baltagul).
5.  De ce au trecut ţăranii din Câmpia Maghiară de la oierit la creșterea vitelor cornu-

te?
6.  La ce au fost utilizaţi caii și porcii?
7. Pentru ce se ţineau păsările de curte?

Ocupaţiile tradiţionale
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Meșteșugurile au apărut 
în strânsă legătură cu 

agricultura, oamenii confecţi-
onându-și singuri o parte din 
unelte și din obiectele gos-
podărești. Deja în secolul al 
12-lea în Transilvania au fost 
atestaţi documentar meșteșu-
gari care practicau cojocăritul, 
lemnăritul, fierăritul, olăritul, 
morăritul. Odată cu evoluţia 
târgurilor aceste meșteșuguri 
au cunoscut o dezvoltare. Pen-
tru a-și apăra interesele mește-
șugarii s-au organizat, la sfârșitul secolului al 
14-lea, în orașe, în bresle. Un fenomen spe-
cific în România a fost apariţia satelor speci-
alizate în anumite meșteșuguri (olari, timari 
etc.). În același timp, alte meșteșuguri, pre-
cum prelucrarea pieii, a lemnului, a fibrelor 
textile, se întâlneau aproape în fiecare sat.

Olăritul

Unul dintre cele mai vechi meșteșuguri a fost 
olăritul. Condiţionat de materia primă, olări-
tul s-a dezvoltat în locuri deluroase, bogate în 
lut (argilă), necesar într-o cantitate mare pen-
tru a putea produce vase destinate vânzării.

În România, ceramica se lucrează și în zi-
lele noastre în mai multe sate devenite centre 
de olari. Cele mai cunoscute centre de olărit
din România sunt Horezu, Oboga, Darmă-
nești, Marginea, Cucuteni, Deleni, Vama, Le-
heceni, Corund, Bârsa, Glogova, etc.

Tehnologia folosită de olari a cunoscut, în 
timp, o evoluţie. De pildă, dacă în secolul al 

13-lea modelarea oalelor s-a 
făcut cu mâna, din secolul al 
15-lea s-a folosit, la modelare, 
roata de olar. Cu ajutorul roţii, 
care a însemnat o tehnică supe-
rioară, producerea vaselor a de-
venit mai rapidă. De asemenea, 
din secolul al 14-lea vasele au 
început să fie smălţuite cu smalţ 
cu plumb, ca din secolele 16-17 
în Transilvania să se răspân-
dească, datorită habanilor, vase-
le de faianţă, cu smalţ de cositor.

Perioada de înflorire a olă-
ritului ţărănesc a constituit-o secolele 17-19. 
În aceste secole au luat fiinţă cele mai multe 
bresle de olari. Secolul al 18-lea a însemnat o 
adevărată renaștere a ceramicii populare, ca în 
secolul al 19-lea, odată cu începerea activităţii 
marilor centre de ceramică, olăritul să atin-
gă perioada maximă de înflorire. În Ungaria 
meșteșugul a fost practicat iniţial de iobagii de 
pe domeniile feudale iar mai târziu de meș-
teri organizaţi în bresle.

Meșteșugurile

Vase de lut din secolele 16-18

Lada breslei olarilor din Giula

Spațiul geografic și social al românilor din Ungaria
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Din cauza structurii geologice a solului, în 
zona în care se află localităţile cu populaţie 
românească din Ungaria de azi – cu excep-
ţia orașului Giula – nu s-a practicat olăritul. 
Centrele de ceramică din vecinătate și-au 
răspândit în schimb marfa în târguri și pieţe 
aflate pe o arie largă, ce cuprindea și aceste lo-
calităţi. Olarii porneau cu căruţa cu oale spre 
câmpie, spre locurile de desfacere, recurgând 
frecvent la schimbul în natură cu alte produse 
necesare, în special porumb și cereale.

Vasele de lut (oale, căni, urcioare, blide, tal-
gere, strecurători, etc.) au cunoscut o mare di-
versitate de forme, culori, motive decorative și 
tehnici de prelucrare.

În Câmpia Ungară a ajuns mai cu seamă 
ceramica produsă în centrele de olari din zona 
de câmpie sud-centrală (Hódmezővásár-
hely, Mezőtúr), din zona Felvidék (comitatul 
Gömör) și din Transilvania (Turda, Zalău, 
Dej, Vadu Crișului, Ţara Bârsei, Secuime). 
S-au răspândit mai ales vase de gătit din re-
giunea Gömör și din Apuseni, după cum o 
demonstrează denumirea acestora: tót fazék 
(oală tăuţească, slovăcească), oláh korsó (ur-
cior românesc). În memoria oamenilor din 
mai multe localităţi, s-a păstrat informaţia că 
produsele de ceramică populară au sosit din 

Ardeal cu carul, aduse de negustori ambulanţi 
vorbitori de limbă română, numiţi „pădureni“.

Cromatica vaselor păstrează tradiţia cen-
trelor în care au fost produse. Motivele deco-
rative sunt geometrice, fitomorfe și avimorfe 
(dungi, linii orizontale și ondulate, frunze, 
flori și păsări), sau simbolice precum soarele, 
care apare stilizat în cercuri și rozete.

Piesele de ceramică au fost utilizate în 
viaţa cotidiană și la anumite ritualuri. Meș-
teșugul olăritului a fost legat în primul rând 
de alimentaţie, dar ceramica a avut și un scop 
decorativ, de a împodobi casa, sau ritual. În 
casele ţărănești ale românilor găsim atât vase 
de lut de bucătărie, cât și vase ornamentale 
sau vase cumpărate pentru pomeni la mort.

La începutul secolului al 20-lea s-au pro-
dus schimbări structurale în modul de viaţă 
al lumii rurale. Produsele de fabrică au început 
să facă concurenţă ceramicii populare. Unele 
centre de ceramică au decăzut, altele au dis-
părut. Vasele de lut de odinioară și-au pierdut 
funcţia, păstrându-se în câte o casă doar ca 
elemente decorative sau ca obiecte de colecţie. 
În zilele noastre însă meșteșugurile populare 
tradiţionale primesc valenţe noi, crește inte-
resul faţă de noile produse de artă populară.

Olari la târgul din Giula în secolul al 19-lea

Motivele ornamentale ale pieselor de ceramică
executate de olarii din Giula

ÎNTREBĂRI, TEME

1.  Care sunt condiţiile necesare pentru dezvoltarea olăritului?
2.  Căutaţi pe hartă cele mai cunoscute centre de olărit.
3.  Enumeraţi etapele dezvoltării meșteșugului.
4.  Cum erau utilizate piesele de ceramică?
5.  Descrieţi cromatica și motivele vaselor de lut.
6.  Prezentaţi situaţia meșteșugului în zilele noastre.

Meșteșugurile
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Piesele de ceramică, rol și utilizare

Tipurile de vase din pământ (oalele, cănile, 
urcioarele, blidele, talgerele și strecurătorile) 
prezente odinioară în gospodăriile românilor 
au forme tradiţionale și sunt strâns legate de 
necesităţile cotidiene festive, rituale.

În comunităţile românilor din Ungaria cel 
mai răspândit vas de pământ ars a fost oala, 
produsă în mai toate centrele de olărit, sub 
forme și de dimensiuni diferite, de la oalele 
mari pântecoase, nesmălţuite, prevăzute cu 
două toarte, la oalele mijlocii de transportat 
mâncare sau la cele mai mici. Oalele mari, or-
namentate adeseori cu brâu alveolar (obţinut 
prin apăsarea unui brâu de lut cu degetul), 
erau destinate pregătirii mâncării la nunţi, 
pomeni, pentru grupuri mai mari de oameni 
sau la prepararea borșului tradiţional („chisă-
liţa dă tărâţă“). Oalele mijlocii – la care or-
namentaţia era redusă la un decor simplu, de 
linii sau dungi paralele, orizontale sau ondu-
late, dispuse în registre egal distanţate – erau 

Piese de ceramică în expoziţie

Ceramică din muzeul comunal din Buteni, România

Vase de pământ utilizate de comunităţile românești
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folosite la transportatul mâncării la câmp, la 
secere, la mașina de treierat, de către copii. 
Oalele smălţuite (integral sau doar în interi-
or) au fost utilizate la depozitarea produselor 
alimentare și a cerealelor.

Cănile pentru păstrat, turnat și băut lichide, 
îndeosebi cele de lapte, aveau gâtul larg deschis, 
partea inferioară pântecoasă și erau prevăzu-
te cu o singură toartă. Cele mai multe sunt și 
azi nesmălţuite. Când se smălţuiau, se folosea 
un smalţ de culoare verde, galben și maro. De 
obicei erau lucrate cu smalţ scurs la întâmplare 
pe suprafaţa vasului, stropite cu pete de smalţ 
sau pictate cu motive vegetale. După motive 
și culori, aceste vase provin din centrele de 
ceramică din Mezőtúr și Hódmezővásárhely.

Urciorul, numit în comunităţile românești 
din Ungaria „uăluţ“, produs de multe centre 
de olari, a cunoscut de asemenea o răspân-
dire largă. Se folosea la transportul și păstra-
tul lichidelor. Urciorul pentru apă are formă 

ovoidală și gura profilată în formă de cioc. 
Este prevăzut cu o toartă arcuită, lucrată ca 
o ţeavă, prevăzută cu un gurgui, numit „ţâţă“, 
prin care se bea apa. Urciorul fără gurgui era 
utilizat la păstrarea uleiului vegetal, consumat 
mai cu seamă în timp de post.

Urcioarele sunt de regulă decorate cu benzi 
late și ondulate din argilă trasate cu cornul 
sau pensula înainte de ardere.

Talgere în interiorul casei din Aletea

Piese de ceramică din colecţia de la Otlaca-Pustă

Meșteșugurile
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Din casele românilor n-au lipsit nici tal-
gerele („blide“) smălţuite, împodobite cu 
flori colorate, sau farfuriile albe de faianţă cu 
buchete de flori viu colorate, cele din urmă 
fiind lucrate în fabricile de faianţă din Aus-
tro-Ungaria.

Blidele, piesele intermediare între cratiţă 
și farfurie, de diferite dimensiuni, în gene-
ral smălţuite, adâncite, cu fundul relativ mic 
și marginile răsfrânte, erau folosite în trecut 
la servirea mâncării. Cele de dimensiuni mai 
mari se foloseau la evenimentele importante 
din viaţa familiilor precum nunţile, de unde și 
denumirea lor de „blide dă nuntă“.

Faţă de talgere, farfuriile au o formă mai 
plată, suprafaţa lor adaptându-se la necesită-
ţile decorative. Prin această formă s-a obţinut 
o suprafaţă mai potrivită dispunerii motivelor 
ornamentale, în două câmpuri, cel central și 
cel de pe bordură. La românii din Ungaria au 
fost preferate ca elemente decorative motive 
vegetale, înflorate, colorate viu.

Strecurătorile („ciururile“), pentru strecurat 
tăiţei și alte alimente, sunt de dată mai re-
centă. Având o funcţie exclusiv utilitară, sunt 
mai puţin estetice. Tot din considerente utili-

tare ele sunt smălţuite, cu smalţ 
galben sau verde.

O parte din aceste piese ce-
ramice erau utilizate în anumi-
te ritualuri, de pildă erau spar-
te la nuntă și la înmormântare. 
La Chitighaz, când ajungeau la 
casa mirelui, se aruncau pe nuntași boabe de 
grâu, apoi blidul în care a fost grâul era lo-
vit de pământ. La Săcal, în timp ce alaiul de 
nuntă mergea la cununie, „vrăjmașul“ miresei 
arunca la roţile carului cu flori o oală de lut, 
ca forţele malefice să-i nenorocească acesteia 
viaţa, să nu aibă noroc.

Vasul folosit la spălarea trupului celui de-
cedat trebuia îngropat în loc neumblat, lângă 
gard, sau trebuia spart pe prag, când scoteau 
mortul din casă, ca să nu dăuneze celor ră-
mași în viaţă. La Bătania, dacă răposata era 
o fată tânără, convoiul funerar era condus de 
trei tineri, dintre care feciorul din mijloc du-
cea în mână o cunună de mireasă așezată pe 
un talger. Talgerul cu cununa erau așezate în 
groapă lângă capul decedatei.

Vasul de lut numit „ciortoi“ și „uală“ era fo-
losit la vrăjile de dragoste, menite să lege ma-
gic persoana iubită. Pentru vrăjit, în acest vas 
se puneau „99“ de lucruri, printre care: păpuși 
de cocean, boabe de fasole, bani mărunţi, 
grâu, porumb, tămâie, fire de păr, zdreanţă, 
basma, os, broască, mătăsuri, etc. Fetele care 
își făceau de mărit așezau la răscruci, la mie-
zul nopţii, acest vas mare de lut, îndeosebi 
oala în care se gătea la pomana mortului, ca 
persoana iubită să o atingă.

Talgere în bucătărie la Nădlac, România

ÎNTREBĂRI, TEME

1.  Enumeraţi tipurile de vase.
2.  Ce utilizare au avut vasele de lut în gospodăria tradiţională în trecut?
3.  La ce se folosea oala?
4.  Descrieţi motivele decorative și cromatica cănilor.
5.  Cum era utilizat urciorul cu gurgui?
6.  Descrieţi funcţia talgerelor, a blidelor și a farfuriilor.
7.  Prezentaţi utilizarea rituală a vaselor de lut.
8.  Ce era ciortoiul și în care ritual se folosea?

Oală de lut
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Prelucrarea cânepii

Cultura cânepii este atestată pe teritoriul Ro-
mâniei încă din neolitic. Seminţe de cânepă 
au fost descoperite în așezări din cultura Gu-
melniţa și Cucuteni. De asemenea cea mai 
veche ţesătură din Europa s-a descoperit la 
Sucidava, localitate din judeţul Olt.

Cânepa, una dintre cele mai vechi plante 
industriale, a constituit materia primă pentru 
producerea ţesăturilor.

La românii din Ungaria, în zilele noastre, 
aceste culturi de cânepă au dispărut, dar mo-
dul de cultivare a acestei plante se păstrează 
încă în amintirea oamenilor, la fel ca și în to-
ponimele („Cânepiște“) locurilor în care a fost 
semănată. Din firul de cânepă au fost ţesute 
textilele de interior, cele folosite în viaţa de zi 
de zi și unele piese de îmbrăcăminte.

Prelucrarea cânepii a fost o activitate grea 
și migăloasă, care a necesitat prezenţa mai 

multor persoane. Munca se compunea din 
mai multe faze: pregătirea solului, semănatul, 
culesul, scosul seminţelor, topitul, bătutul și 
meliţatul, pieptănatul, fiertul fibrelor, torsul și 
ţesutul. Majoritatea activităţilor erau făcute 
de femei, bărbaţii participând doar la semă-
nat, la cules și la transportarea cânepii la apă, 
pentru topit.

Semănatul se făcea cu mâna, de către băr-
baţi, în luna martie. Când sămânţa era coaptă, 
tulpinile de cânepă fie se smulgeau cu mâna, 
fie se tăiau cu secera, apoi se legau în snopi. 
Snopii erau duși acasă să se usuce și să fie cu-
răţaţi de frunze, după care cânepa era pusă în 
apă, la topit. Se scotea după două săptămâni, 
pentru a fi spălată, transportată acasă cu că-
ruţa și pusă la uscat. Zdrobirea tulpinilor de 
cânepă se făcea cu piciorul și cu meliţa por-
tabilă, cu una sau două limbi. În felul acesta 
se îndepărtau părţile lemnoase ale plantei. 
Călcatul fuioarelor s-a făcut în clacă, iar acti-

Topitul cânepii
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Șezătorile de femei, la care au participat 
doar femeile măritate s-au organizat, prin ro-
taţie, la anumite case-gazde, din sat. Șezăto-
rile plătite ale fetelor, se ţineau la case închi-
riate și ele au avut un rol important în legarea 
prieteniilor între tineri. La acestea erau pre-
zenţi și feciorii. În cadrul șezătorilor se învă-
ţau cântecele și dansurile populare, jocurile de 
societate, se însușeau normele de comporta-
ment, necesare pentru integrarea în societate. 
Printre cele mai îndrăgite jocuri de șezătoare 
s-au numărat: „D-a husarii, Întoporatu, D-a 
pituţa, Ușe-bușe, D-a ţucatele, D-a birăii, D-a 
fântâna, D-a coriga, Stânsu lămpilor, D-a cius-
da, D-a căpitănie, D-a ghezu, Boșoloaca, Pân 
focuţ, Furatu și scosu fusălor.“

Amintirea jocului de șezătoare „furatu și 
scosu fusălor“ s-a păstrat în mai multe strigă-
turi de joc:

„Ce hasnă-i dă voi, ficiori,
că viniţ în șezători?
Stau fusăle nă furate,
buză dulci nă sărutate.“

„Du-te, bade, și te culcă,
nu-m ţâne umbră la furcă.
Du-te și te hodinește,
dă guriţă nu-i nidejde.“

„Furcă cu talpă“ „Furcă cu roată“„Fus“

Grebene

vitatea a constituit un bun prilej de distracţie. 
Fibrele de cânepă erau călcate, cu picioarele 
desculţe, ore întregi, pentru a se înmuia și a se 
curăţi, după care erau dărăcite și pieptănate 
cu unealta cunoscută sub denumirea de grea-
băn sau hecelă. Ca să nu se încâlcească fuiorul, 
se făcea păpușă apoi din mai multe păpuși, 
un caier.

În felul acesta se obţineau fire de trei ca-
lităţi („fuior, bărbie, câlţi“) fiecare cu propria 
utilitate. Firele de fuior erau toarse cu „furca cu 
talpă“ sau cu „furca cu roată“. Torsul s-a desfă-
șurat în serile de toamnă și de iarnă, în comun, 
la câte o casă. La tors participau fetele, mame-
le și bunicile. A fost de fapt cea mai îndelun-
gată operaţie în procesul prelucrării cânepii.
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Conform normelor de comportament, fu-
sul furat de către fecior trebuia răscumpărat 
prin sărut, indiferent dacă feciorul era sau nu 
pe placul fetei.

După tors, firele de pe fus erau rășchiate 
pe rășchietor și făcute jirebii. Înainte de a fi 
folosite la ţesut, jirebiile trebuiau spălate, ca 
să se albească firele. Apoi erau depănate pe 
vârtelniţă, făcute gheme și mosoare.

Operaţia premergătoare ţesutului a fost 
punerea războiului, activitate ce presupunea 
urzitul, învelitul și neveditul. Urzitul era obli- Război de ţesut

Vârtelniţă Jirebie Ghem

Ţesutul în război

Meșteșugurile
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gatoriu fiindcă prin el se obţinea cantitatea de 
fire, ce urmau să fie întinse pe război. După ce 
se termina urzitul urma învelitul sulului dina-
poi al războiului. Când sulul era învelit, cape-
tele firelor erau trecute prin iţe și spată. Datul 
prin iţe, adică neveditul era operaţia cea mai 
complicată, fiindcă prin ea se obţineau moti-
vele decorative. După datul prin iţe, firele erau 
date prin spată, și se legau de sulul dinainte.

Piesele textile obţinute prin ţesut au avut, 
în gospodăriile românești, funcţie utilitară și 
decorativă.

Imaginarul popular românesc i-a atribuit 
cânepii și anumite funcţii magice. De exemplu 
se credea că descrierea chinurilor cânepii de 
a se transforma din plantă în fibră, spusă sub 
formă de descântec avea puteri terapeutice, 
alunga spiritele malefice, boala:

Față de masă

ÎNTREBĂRI, TEME

1.  Descrieţi fazele de prelucrare a cânepii.
2.  La ce se foloseau următoarele unelte: secera, meliţa, greabănul, rășchietorul, vâr-

telniţa, războiul?
3.  Cum se desfășurau șezătorile?
4.  Ce fel de jocuri se practicau la șezători?
5.  Prezentaţi operaţia ţesutului.
6.  Căutaţi pe internet informaţii despre funcţiile magice ale cânepii.

„Nu-l junde pă Petre arând, / Nu-l junde grăpând, / Nu-l junde cânepa sămănând, / Nu-l 
junde cânepa culegând, / Nu-l junde cânepa încărcându-ă, / Nu-l junde dăscărcându-ă, / Nu-l 
junde în apă băgându-ă, / Nu-l junde dân apă scotându-ă, / Nu-l junde cânepa-ntinzându-ă, /
Nu-l junde meliţând, / Nu-l junde grebănând, / Nu-l junde fuior făcând, / Nu-l junde torcând, /
Nu-l junde dăpănând, / Nu-l junde râștiind, / Nu-l junde ţăsând, / Nu-l junde pânză făcând, / 
Nu-l junde pânza albind, / Nu-l junde chimeșe dân pânză curuind, / Nu-l junde chimeșe pă iel 
luând. / Petre să trăsară curat, luminat, / Ca Dumnezo când l-o dat. /Nimica nu i-o fost, / Ni-
mica și nu-i fie, / Până-n veacu dă vecie. / Dăscântecu-i dă la mine / Leacu fie dă la Dumnezo“.

Textilele românești – tehnici,
motive, culori

Ornamentica pieselor textile românești a cu-
prins o mare diversitate de motive, realizate 
prin tehnici variate (alesătură, broderie plină, 
broderie spartă) la care s-a adăugat marea bo-
găţie cromatică.

Textilele populare, păstrate până în zilele 
noastre în comunităţile românești din Un-
garia, prezintă motive specifice românești. 
Astfel, caracteristic pentru români este geo-
metrismul figurativ, predominant liniar, sta-
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tic. În privinţa vechimii unor motive, există 
o continuitate, datorată conservatorismului 
românesc și procesului de transmitere.

Până la începutul secolului al 20-lea ma-
teria primă pentru ţesături a fost asigurată de 

cânepă. Se folosea cânepă curată sau urzeală 
de cânepă și băteală din bumbac ca ulterior 
locul cânepii să fie luat de bumbac curat, pro-
curat din comerţ.

În perioadele mai grele, ca de exemplu în 
timpul războaielor mondiale, s-au folosit din 
nou hainele cusute din pânză de cânepă, vop-
sită în culori închise.

Ornamentarea, forma și cromatica pieselor
au depins de rolul pe care îl îndeplineau în 
viaţa comunităţii. Fondul textilelor a fost tot-
deauna alb, indiferent de tipul de ţesătură. În 
ceea ce privește cromatica, în coloritul moti-
velor ornamentale s-au utilizat cu predilecţie 
nuanţele de roșu și albastru închis, înlocuit 
uneori cu negrul. Folosirea culorilor alb, roșu, 
albastru ilustrează tricromia specifică ţesătu-
rilor vechi.

Din repertoriul de motive ornamenta-
le primare, arhaice, au făcut parte punctul și 
linia (dunga, vrâsta), realizată în pânză, prin 
alesătură. Din linia dreaptă s-a născut în or-
namentica românească linia frântă sau zig-
zag-ul și linia șerpuită. Liniile încrucișate au 
dat motivele furca, roata, steaua. Din combi-
narea liniei drepte cu cea frântă s-au născut 
dinţii de ferestrău, dinţii de lup, scăunașele, 
suveicile etc. Prin combinarea liniilor frânte 
s-au obţinut o mare varietate de romburi în 
trepte, concentrice, dinţate, crestate, cu câr-
lige, cu coarne, cu coarne duble, jumătăţi de 
romburi, prescuri.

Faţă de masă brodată „cu fire umplute“

Motive ţesute pe o faţă de masă

Faţă de masă

Ștergar din Leta Mare
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Alături de formele geometrice, pe suprafaţa 
textilelor, mai cu seamă pe muchia mai îngustă, 
au fost aplicate motive cosmice (simboluri ale 
corpurilor cerești), fitomorfe (motive vegeta-
le, florale stilizate), skeumorfe (reprezentarea 
simbolică a unor ocupaţii, unelte, de ex. spicul, 
cârligul), sau simbolice (crucea, pistornicul).

Tehnicile de brodat folosite au ţinut sea-
mă de rolul piesei în viaţa tradiţională și de 

structura materialului, pe care erau realizate 
broderiile. Cele mai vechi piese au fost de-
corate prin cusătura în cruciţe, realizată pe 
direcţia firelor pânzei și urmărind textura 
acesteia.

Tehnicile de ornamentare, dispunerea 
câmpurilor brodate, motivele și cromatica 
broderiilor au evoluat în timp, păstrând tot-
odată unele forme vechi.

ÎNTREBĂRI, TEME

1.  Descrieţi specificul textilelor ţesute.
2.  Care era materia primă a ţesăturilor.
3.  Prezentaţi motivele ornamentale realizate prin linii și puncte.
4.  Enumeraţi motivele cosmice.
5.  Prezentaţi cromatica motivelor ţesute și brodate.

Tipuri de piese textile

Din punct de vedere funcţional, ţesăturile po-
pulare sunt de patru feluri: ţesături de uz gos-
podăresc, ţesături decorative pentru interior, 
ţesături pentru confecţionarea îmbrăcămin-
tei și ţesături cu caracter ceremonial. Piesele 
textile aparţinătoare celor patru categorii de 
ţesături au fost împodobite – în proporţii di-
ferite – cu alesături și broderii.

Piesele legate de anumite evenimente sau 
obiceiuri dar și o parte din piesele de interior 
au fost bogat ornamentate cu broderii pline 
și sparte. Între acestea se numără piesele de 
port, giulgiurile funerare, cearșafurile, per-
nele, feţele de masă și ștergarele din camera 
curată.

Cromatic, la piesele de port au predominat 
cusăturile în alb. Cămășile (atât cele bărbă-
tești cât și cele femeiești) folosite în zilele de 
lucru au fost lipsite de cusături ornamentale, 
pe când cele de sărbătoare, cusute din pân-
ză de cânepă sau bumbac, au fost decorate cu 
broderii pline sau sparte dispuse pe umăr, pe 
guler, pe manșetă și pe piept.

Asemănător cămășilor, izmenele, croite 
din 6 laţi (câte trei laţi cracul), prezentau cu-
sături ornamentale (cheiţe) la îmbinarea laţi-
lor, și în partea de jos, pe marginea tivului. 
Odinioară, dedesubt se utiliza șabacul, ajurul, 
franjuri realizate din urzeală, care cu timpul 
au fost înlocuite cu dantele mărunte sau colţi.

Poalele, au fost și ele împodobite cu bro-
derii și dantele în partea de jos. Broderiile 
aveau motive fitomorfe stilizate sau cusute li-
ber după desen (pe scris). La tiv se aplicau mai 
multe rânduri de dantele croșetate în casă, cu 
motive geometrice sau fitomorfe.

Cămășile lungi, fără mâneci – folosite 
în comunităţile românești prin anii 1930 
ca lenjerie de corp sau cămăși de noapte – 
au fost de asemenea ornamentate pe piept 
cu broderii alcătuite din motive fitomorfe 
(frunze, flori, vrejuri aranjate simetric). Cu 
aceleași motive au fost împodobite și șorţu-
rile de nuntă („zadiile“) cusute tot din pânză 
de bumbac, acestea fiind însă decorate pe o 
porţiune mai lată.

Giulgiul funerar („lipideul de moarte“) ca 
piesă de recuzită obligatorie în ceremonialul 
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funerar tradiţional diferă de restul pieselor 
textile, atât prin tehnica de lucru utilizată, cât 
și prin forma, structura și ornamentica brode-
riilor. În familiile românești, până în ultimele 
decenii, giulgiurile funerare s-au făcut, pentru 
fiecare membru al familiei, în casă. Ţesute din 
cânepă fină sau bumbac, ele erau compuse din 

trei lăţimi de pânză, ornamentată cu broderii 
lucrate în alb, dispuse exclusiv la capetele în-
guste. Motivele aplicate au fost geometrice, 
simbolice (cârligul, crucea, pristolnicul) și ve-
getale stilizate.

Cearșafurile de pat cu funcţie decorati-
vă au fost făcute tot din trei laţi de pânză 

Dantelă croșetată cu motive floraleBroderie în alb pe un giulgiu funerar din Chitighaz

Pat așternut cu perne decorative în Aletea

Meșteșugurile
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de cânepă, dar aveau broderii late, dispuse
pe una din laturile longitudinale, expusă ve-
derii, și mai simple pe marginile mai îngus-
te. Compoziţii ornamentale, repetate, erau 
alcătuite din motive geometrice sau fito-
morfe.

Tot din grupul pieselor textile de interior 
cu funcţie decorativă au făcut parte și perne-
le, folosite la împodobirea patului, care erau 
aranjate câte trei în două sau trei rânduri.

Feţele de pernă, confecţionate din pânză 
de bumbac erau împodobite, la capetele ex-
puse vederii, cu broderii sparte sau dantele. 
Motivele geometrice, vegetale sau avimorfe, 
culorile (verde, albastru, roșu, galben) materi-

alelor așezate în porţiunea brodată și aranja-
rea pernelor una peste alta sau una lângă alta, 
puneau în evidenţă gustul pentru simetrie, 
propriu culturii populare.

Pe chenarul feţelor de masă – pe lângă mo-
tivele ţesute (alese în război) – au apărut trep-
tat și ornamente brodate cu aţe colorate. În 
ornamentică au predominat armoniile simple, 
având la bază culorile negru, roșu, alb, mai târ-
ziu galben, albastru, roz, pe fiecare piesă fiind 
utilizate doar câte două culori. De la mijlocul 
secolului al 20-lea s-au răspândit în comuni-
tăţile românești decorurile cu motive vegeta-
le (flori, lalele, buchete de flori), cusute după 
desen.

Ștergar brodat din Micherechi

Faţă de masă cu motive brodate

Ștergar brodat „pe cruci“

Cuvertură ţesută din Aletea

Spațiul geografic și social al românilor din Ungaria
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Feţele de masă fiind confecţionate din doi 
laţi de pânză, îmbinarea se executa prin ajur 
sau dantelă croșetată.

Pe ștergarele de perete, care se puneau la 
farfurii și icoane, ornamentele au constat din 
alesături, broderii iar la capete din franjuri 
și dantele. Ștergarele mai vechi au fost or-
namentate cu puncte de cusut în cruci (cu 
motive geometrice, fitomorfe și simbolice: 

steluţă, inimă), aproape fiecare dintre piese 
având cusută și o monogramă.

Dintre ţesăturile cu caracter ceremonial 
trebuie să fie amintite ștergarele cusute special 
pentru acoperirea oglinzilor la înmormânta-
re. Decorul acestora era lucrat cu negru, zona 
ornamentată cu motive fitomorfe, avimorfe și 
simbolice, cusute în cruci, fiind concentrată 
pe porţiunea expusă vederii.

ÎNTREBĂRI, TEME

1.  De câte feluri sunt textilele din punct de vedere funcţional?
2.  Cum erau decorate piesele de port?
3.  Enumeraţi motivele ornamentale specifice feţelor de masă.
4.  Ce decoruri aveau giulgiurile funerare?
5.  Cum au fost ornate cearșafurile și ștergarele?
6.  Prezentaţi motivele și culorile caracteristice pernelor.
7.  Adunaţi informaţii în familie despre ţesăturile cu caracter ceremonial (de ex: nuntă, 

botez, Paște, etc.).

Meșteșugurile

Unelte de prelucrare a fibrelor de cânepă în muzeul din Buteni
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Locuinţa a fost pentru familia ţărănească 
cel mai important spaţiu, un mic centru 

economic, dar și locul în care se desfășurau 
principalele evenimente din viaţa omului. 
Prin urmare, casa nu reprezintă o simplă con-
strucţie aparţinând arhitecturii populare ci 
constituie un „univers“.

Gospodăriile românești din Ungaria, la fel 
ca și cele din vestul României, au fost „gospo-
dării cu curţi închise“.

Structura curţii, aranjarea locuinţei și a 
clădirilor anexe a depins, așa cum am văzut 
la habitat, de tipul de localitate, de ocupaţiile 
predominante, de starea socială și de tradiţi-
ile locale. La fel, structura caselor ţărănești a 
fost determinată de condiţiile naturale, ge-
ografice, istorice și economice, arhitectura 
acestora înscriindu-se în tradiţiile zonei dar 
răspunzând în același timp și exigenţelor co-
munităţilor.

Casa de câmpie, Nădlac, România Casa muzeu din Chitighaz

Casă tradiţională din Otlaca-Pustă Casă ţărănească din Micherechi

Casa tradiţională

Spațiul geografic și social al românilor din Ungaria
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De-a lungul timpului, au apărut forme 
variate de case, clasificate în tipuri regionale, 
zonale și subzonale. De asemenea, construc-
ţiile din mediul rural au diferit și în funcţie de 
materialele folosite (de ex.: perete din lemn, 
pământ bătut, văiugă, cărămidă, acoperiș din 
paie, trestie, șindrilă, ţiglă, etc), de tehnicile 
de construcţie. În evoluţia diferitelor tipuri 
zonale au fost înglobate elemente specifice 
mai multor populaţii.

Cele mai vechi forme de casă în estul Un-
gariei au fost casele semiîngropate, care în 
secolul al 18-lea au fost înlocuite cu cele de 
suprafaţă. Casele tradiţionale existente azi în 
zonă nu depășesc vârsta de 100–150 de ani, 
totuși, ele păstrează unele elemente și tehnici 
populare vechi, folosite și în secolul 18.

Românii stabiliţi în localităţile din Unga-
ria, au adoptat modurile de construcţie spe-
cifice zonei. Ca urmare, casele românilor se 
înscriu în tipul de casă de câmpie. Aproape fie-
care construcţie își are propria istorie, multe 
fiind locuite de-a lungul secolelor de propri-
etari de naţionalităţi diferite. Astfel o parte 
dintre români care au locuit iniţial la sălașe 
și-au cumpărat mai târziu case în sat.

În trecut clădirea era construită la margi-
nea terenului de casă, cu faţada la nivelul stră-
zii sau puţin mai înăuntru, când avea în faţă o 
grădină cu flori. În timp, construcţia a evoluat 
de la două la trei încăperi. Casa cu două încă-
peri consta dintr-o cameră și o bucătărie, iar 
cea cu trei încăperi, din două camere cu o bu-
cătărie în mijloc. Încăperile de locuit erau așe-
zate în linie, sub același acoperiș cu prispa, care 
se întindea pe lungimea casei. Intrarea în casă 
se făcea dinspre curte. Prin prelungirea acope-
rișului spre curte, s-a obţinut o prispă („tăr-
naţ“), care se întindea și ea pe toată lungimea 
construcţiei. În funcţie de materialul folosit la 
susţinerea prelungirii de acoperiș, în zonă au 
existat două tipuri de prispe, cu stâlpi ciopliţi 
din lemn și cu stâlpi din cărămidă, proprie ce-
lor mai înstăriţi.

Uneori celor trei încăperi li se mai adăuga 
o cămară. Cămara, care face azi parte din cor-

pul casei, se găsea de obicei la capătul dinspre 
curte al casei fiind obţinută prin închiderea 
unei bucăţi din prispă. Uneori și în partea de 
către stradă a prispei s-a obţinut, prin închi-
dere o încăpere în plus, cămară sau bucătărie.

Materia primă și tehnici de construcţie. Ma-
teria primă utilizată în construcţia pereţilor 
casei, în zonele joase, lipsite de material lem-
nos, a fost lutul. Pereţii casei erau construiţi 
din bucăţi uscate, pătrate, de lut, cioplite cu 
securea și lipite cu noroi sau din lut amestecat 
cu paie („pământ bătut“) iar, mai târziu, din 
cărămizi nearse (vălătuci, „voioaje“).

Pardoseala casei a fost multă vreme din 
pământ. Încăperile erau „murluite“ pe jos cu 
un strat subţire de lut galben, amestecat cu 
balegă și apă, în fiecare săptămână, mai cu 
seamă înaintea sărbătorilor mari.

Acoperișul casei ţărănești de câmpie a fost 
în două ape, uneori cu un pinion – o formă 
specifică zonei. În trecut el a fost învelit cu 
trestie, plantă care se găsea din abundenţă în 

„Tărnaţul“ casei din Micherechi

Perete din lut

Casa tradiţională
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regiunea Nagysárrét, din Câmpia Maghiară. 
După desecarea terenurilor mlăștinoase, care 
a dus la scăderea cantităţii de trestie, și după 
apariţia unor dispoziţii legate de construcţii, 
ce urmăreau prevenirea incendiilor, în satele 
din estul Ungariei au început să se răspân-
dească acoperișurile cu ţiglă.

Casele vechi românești au avut un decor ar-
hitectonic sărac. Exteriorul era văruit în general 
în alb, galben, albastru, culori care le diferen-
ţia de casele altor populaţii. Bordura casei, de 
circa 40–50 cm, s-a zugrăvit în culori închise 
(gri, maro, albastru). Compoziţiile ornamen-
tale, plasate pe fronton sau în zona ferestrelor 
au constat din rozete, X-uri, cruci, romburi, 
triunghiuri și ghivece cu flori, ca variantă a 
pomului vieţii. Acest decor, realizat din ten-
cuială în relief, era uneori colorat în culoarea 
casei dar putea să fie și de altă culoare. Stâlpii 
pridvorului și ferestrele mici, în cruce, prevă-
zute uneori cu obloane de lemn („șolocaturi“),
puteau fi însă considerate și ele, prin aspect, 
elemente decorative.

În ceea ce privește funcţia încăperilor, în 
camera dinspre stradă, numită și camera cu-
rată („soba chistașe“, „casa stătăreaţă“), se săr-
bătoreau evenimentele familiale, aici locuia 
mama cu copilul nou-născut, aici primea mi-
reasa alaiul mirelui și tot aici era așezat pe 
catafalc mortul. În această cameră se găseau 
cele mai preţioase mobile, cele mai frumoase 
textile ale familiei și toate obiectele de preţ. 

Spațiul geografic și social al românilor din Ungaria

Văruitul exteriorului casei în Chitighaz

Casă ţărănească cu fronton baroc, Bătania

Bucătărie de vară în Casa-muzeu din Chitighaz
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În timpul iernii aici se desfășurau muncile 
care necesitau spaţiu mai mare, ca de exem-
plu ţesutul sau murarea verzei. În unele lo-
calităţi această cameră curată și-a păstrat 
vechea destinaţie tradiţională până în zilele 
noastre.

Camera din spate, dinspre ocol, folosită 
zilnic de întreaga familie, era mult mai sim-
plă. Cuptoarele care încălzeau cele două ca-
mere, construite în formă de trunchi de con 
sau prismă, cu o margine destul de lată și cu 
gurile de foc în bucătărie („tindă, chindă“), au 
reprezentat în trecut construcţii importan-
te în spaţiul de locuit. Pe lângă încălzire, ele 
erau utilizate ca loc pentru așezat, ca loc de 

dormit sau pentru depozitarea unor obiecte 
de uz casnic.

O parte din viaţa familială și din lucrări-
le gospodărești s-au desfășurat în bucătărie, 
unde se gătea și se mânca. În ultima vreme, 
funcţia acestei încăperi a fost preluată de bu-
cătăria de vară, situată într-o clădire anexă sau 
într-o casă mai mică, paralelă cu casa mare.

În cămară se păstrau produsele alimentare 
(slănina, afumăturile, untura, sarea, mierea, 
produsele din lapte, etc. ), și diversele unelte 
agricole sau casnice. Multe dintre obiectele 
depozitate în cămară, de mari dimensiuni, 
nu se foloseau zilnic, dar erau indispensabile 
unor activităţi precum ţesutul, albinăritul.

Casa tradiţională

ÎNTREBĂRI, TEME

1.  Care sunt factorii care au determinat structura gospodăriei și a casei ţărănești în 
estul Ungariei?

2.  Descrieţi structura casei.
3.  Enumeraţi tehnicile de construcţie.
4.  Care sunt elementele decorative ale caselor de tip de câmpie?
5.  Prezentaţi funcţia încăperilor.
6.  Ce funcţie avea cămara?
7.  Ce rol avea „casa stătăreaţă“?
8.  Adună în familie informaţii despre rolul și utilizarea cuptorului în comunitatea tra-

diţională.

Clădirile anexe

În multe localităţi, familia a avut în hotar un 
sălaș, locuit permanent de angajaţi, cu casă și 
cu construcţii gospodărești, în care își adă-
postea majoritatea animalelor. În curtea din 
sat erau ţinute doar animalele strict necesa-
re pentru nevoile casei: o vacă-două cu lapte, 
câţiva porci și câteva păsări; unii aveau acasă 
și o trăsură cu cai. Construcţiile ridicate pen-
tru adăpostirea acestor animale în gospodăria 
cu două curţi, în curtea din spate, construite 
în tehnicile tradiţionale, se distingeau de la o 
zonă la alta, prin proporţii și prin materialul 
de construcţie.

Ca mod de dispunere, uneori, grajdul 
(„iștalăul“) pentru cai și vaci a fost construit, 
după model nemţesc, în prima curte, în conti-
nuarea casei, materialul de construcţie și aco-
perișul fiind același cu cel al casei de locuit. În 
alte gospodării, clădirile anexe (acareturile), 
inclusiv coteţele („coteaţăle“), formau cu casa 
un L sau erau construite paralel cu casa, de 
cealaltă parte a curţii. În toate curţile din faţă 
se găsea și o fântână cu cumpănă.

Mai recent, clădirile anexe au fost constru-
ite în curtea a doua, curtea din faţă, parţial sau 
integral betonată, fiind amenajată cu rondo-
uri de flori iar vechea fântână cu cumpănă a 
fost înlocuită cu o fântână cu roată.
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Șura veche, dreptunghiulară, a avut pereţi 
din nuiele lipite cu pământ muiat și acoperiș
de paie. Ea a servit la adăpostirea animalelor, 
la păstrarea uneltelor de uz gospodăresc și la 

depozitarea furajelor, în pod. Câte o șură pen-
tru fân încă păstrează vechea formă specifică 
de construcţie însă cele mai multe au fost mai 
târziu zidite.

Hambarele, coșurile și pătulele („coșarele, 
goriile“), utilizate la depozitarea cerealelor, 
au fost amplasate în diferite locuri din gos-
podărie; un amplasament special întâlnim în 
mai multe localităţi din judeţul Hajdú-Bihar, 
unde aceste construcţii au fost încastrate în 
gardul dinspre uliţă, recolta mare de porumb 
putând fi văzută de întreaga comunitate.

Ieșirea din gospodărie în stradă se făcea 
prin curtea din faţă, pe poarta mică („ușe 
uliţî“), pentru oameni, și pe poarta mare („că-
put“), pentru căruţe.

Primele garduri au fost făcute „dân bote“, 
apoi, în vechile gospodării gardurile, văruite 

Spațiul geografic și social al românilor din Ungaria

Hambar de porumb încastrat în gard la Cenadul Unguresc

Hambar de porumb în curtea casei Leta Mare

Poartă din scânduri la Micherechi

Fântâni cu roată
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în alb, au fost confecţionate din nuiele lipi-
te sau din pământ bătut și acoperite cu tulei, 
trestie (mai târziu, cu ţigle). Singurii care au 
avut garduri de scândură au fost ţăranii în-
stăriţi. După anii 1950, odată cu demolarea 
gardurilor vechi, s-au răspândit gardurile zi-
dite, cu stâlpii porţilor marcaţi de ornamente 
în tencuială și cu porţi de fier.

Românii frecventau târgurile de la Giu-
la, Debreţin, Oradea și Arad, mai ales când 
făceau cumpărături mai mari, în rest cumpă-
rau mărfuri de la târgurile mai mici dar mai 
apropiate de așezările lor. Unele materiale 
erau aduse de la mare distanţă. Astfel, lem-
năria necesară construcţiilor s-a transportat 
din pădurile bihorene, pe Crișuri, până la 
Giula. Trestia s-a cărat cu căruţele din regiu-

Casa tradiţională

Gard de nuiele

Tineri din Micherechi lângă gardul „dân bote“

Gard cu stâlpi de zid

ÎNTREBĂRI, TEME

1.  Ce fel de acareturi erau în gospodăria ţărănească?
2.  Cum erau amplasate în gospodărie clădirile anexe?
3.  Descrieţi construcţiile care deserveau creșterea animalelor.
4.  La ce foloseau șurele, hambarele, coșurile?
5.  Prezentaţi evoluţia gardurilor.

Interiorul caselor, mobilierul

Comerţul a influenţat în mare măsură cultura 
materială a diferitelor regiuni, prin moderni-
zarea pe care a produs-o. Răspândirea anumi-
tor mărfuri și unelte, precum și aria de utilizare 
a acestora a fost determinată – printre altele – 
de vecinătatea unor târguri mari și de posibi-
lităţile de circulaţie și transport ale oamenilor.
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nea Nagysárrét, iar varul din satele munţilor 
Bükk.

Piesele de mobilier au fost fie cumpărate în 
târguri fie comandate la tâmplarii din locali-
tăţile respective. Specificul etnic al interioru-
lui locuinţelor românești a fost dat – în ciuda 
uniformizării pieselor de mobilă – de modul 
de amplasare al mobilierului în încăperi și de 
elementele ornamentale.

Aranjarea interiorului locuinţei a ţinut 
seama de rolul practic al pieselor de mobi-

lier dar a avut în vedere și 
necesităţile estetice ale spa-
ţiului. Dispunerea mobilei în 
timpurile vechi a fost una pe 
diagonală, iar mai târziu una 
paralelă, pe pereţii laterali.

Vechile piese de mobi-
lă din casele românești au 
fost iniţial confecţionate din 
lemn tare, decorate cu cres-
tături geometrice ori cu mo-
tive florale vopsite, ca de la 
mijlocul secolului al 19-lea, 
să fie schimbate cu mobilie-
rul de tip burghez, confecţi-
onat de tâmplari.

La începutul secolului 
20, camera dinspre stradă a 
fost mobilată cu două pa-

turi, o laviţă, patru scaune, o masă, un dulap 
și o comodă. Paturile, așezate pe lângă pereţii 
laterali, erau acoperite cu cuverturi („lipideie“) 
și perne cu feţe frumos lucrate. Așternutul 
era acoperit cu o cuvertură brodată cu mo-

Spațiul geografic și social al românilor din Ungaria

Comodă

Interiorul Casei-muzeu din Chitighaz, camera curată

Mobilierul camerei din spate în Casa-muzeu din Chitighaz
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dele mărunte în alb, peste care se puneau trei 
rânduri de câte trei perne, a căror feţe aveau 
la capăt broderie spartă, sub care se puneau 
materiale colorate pentru a scoate în evidenţă 
broderia lucrată fin. Pe lângă cele două paturi 
erau așezate scaunele cu spătare.

Laviţa lată, susţinută de picioare fixe, cio-
plite în patru feţe, se găsea în fundul camerei, 
sub ferestre. Masa, pusă în centrul camerei, 
în faţa laviţei a avut un rol important în cere-
moniile de familie și în obiceiurile din ciclul 
calendaristic. Ea era acoperită întotdeauna cu 
o faţă de masă ţesută în casă, care îi dădea un 
caracter sărbătoresc.

Dintre piesele de mobilier vechi, cu func-
ţie de depozitare, amintim lada de zestre, 
confecţionată de dulgheri din scânduri ne-
rindeluite, decorate cu ornamente geometrice 
încrustate. În părţile bihorene au fost prefera-
te lăzile de zestre cu decoraţii florale pictate. 
Lăzile serveau la păstrarea pieselor textile și 
de îmbrăcăminte, ce constituiau zestrea fetei 
de măritat. Treptat aceste lăzi au fost scoase 
din uz, fiind înlocuite cu comoda („cozleu“) cu 
trei sau patru sertare, iar mai târziu cu dulapul
(„șifon“) cu una sau două uși. În aceste mobile 
se ţineau piesele de port, lenjeria și ţesăturile 
de casă. Deasupra comodei acoperită cu o ţe-
sătură, se puneau urcioare, pahare, castroane, 
tablouri, icoane, oglinzi de masă, iar în cele 
trei sertare se așezau diverse obiecte. În dula-
pul prevăzut cu rafturi și cu cuiere interioare, 
se păstrau broderiile, cusăturile și se agăţau 

hainele de sărbătoare. Deasupra dulapului cu 
uși ornamentate prin cioplituri, se puneau 
obiectele folosite rar, cu rol decorativ.

Rolul decorativ al camerelor a fost întărit 
prin zugrăvitul pereţilor cu modele de carton. 
Peretele zugrăvit a fost răspândit în zonă la 
toate populaţiile. Modelele, „formele“ folosite 
erau cumpărate la târguri. Tehnica zugrăvirii 
pereţilor cu aceste modele consta din așezarea 
lor unele lângă altele, apoi unele peste altele 
pe pereţi, și imprimarea acestora cu vopsea. 
Astfel se puteau realiza zugrăveli cu motive 
complicate de o frumuseţe deosebită. Pere-

Casa tradiţională

Perete „pingălit cu hengeru“

„Stelaj“

Perete zugrăvit cu modele și cu rulou
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ţii erau împodobiţi cu motive reprezentând 
flori, fructe și ciorchini de struguri, vopsite 
în albastru, galben, verde, bordo. Ornamen-
tica și culorile întrebuinţate pe pereţii văruiţi 
a ţinut seamă de funcţia încăperilor. Din pri-
ma parte a secolului al 20-lea s-a răspândit 
„pictoritul“ cu rulou din cauciuc, „cu hengeru“, 
executat de „pictoriţe“, prin care se obţineau 
motive vegetale și florale monocolore pe pe-
reţii interiori ai caselor. Pereţii odată picto-
riţi au fost împodobiţi cu icoane pe sticlă sau 

pe hârtie, cu piese de ceramică și cu foto-
grafii de familie.

Bucătăria a fost amenajată, în trecut, foarte 
simplu. În spate fiind vatra deschisă, mobila 
era așezată în partea din faţă. Piesă nelipsită 
din bucătărie a fost stelajul – așezat în dosul 
ușii de la intrare – folosit pentru depozita-
rea obiectelor necesare gătitului, îndeosebi a 
oalelor și blidelor din pământ cumpărate la 
târguri, dar și a altor instrumente produse de 
fabrică, caracteristice perioadei de mai târziu.

Spațiul geografic și social al românilor din Ungaria

Casă din Chitighaz cu steagul fixat pe vârf

ÎNTREBĂRI, TEME

1.  Care a fost funcţia târgurilor?
2.  Enumeraţi piesele de mobilier.
3.  Descrieţi amplasarea pieselor de mobilier în camera curată.
4.  Ce se depozita în lada de zestre, în comodă și în dulap?
5.  Ce fel de elemente decorative se găseau în camera dinspre stradă?
6.  Cum se executa zugrăvitul cu modelele de carton?
7.  Prezentaţi motivele și cromatica specifică peretelui vopsit cu modele.
8.  Cu ce se ocupau pictoriţele?
9.  La ce se folosea stelajul?

Mitologia casei

Specificul etnic al locuinţelor a fost dat și de 
obiceiurile și credinţele legate de casă sau de 
unele părţi ale acesteia.

Construcţia casei ţărănești a fost însoţită 
de anumite rituri de construcţie. Cel mai im-
portant rit de construcţie a fost cel de așezare 
la temelia viitoarei construcţii a unor lucruri 
cu potenţe magice și chiar a unor fiinţe vii. 
Obiceiul de a pune la temelia casei un pui 
de găină îl găsim practicat, în trecut, în toa-
te satele cu populaţie românească din estul 
Ungariei. Românii din aceste localităţi cre-
deau că puiul așezat la fundaţie va îndepărta 
moartea. Credinţa a fost una generală, fiind 
cunoscută atât de românii cât și de sârbii și 
maghiarii din zonă. Ulterior în locul puiului 
viu, meșterii au început să zidească un cap 

de cocoș, iar mai târziu, în locul unei vieţi, 
a fost oferită o altă valoare, ca de exemplu 
bani, seminţe.
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Al doilea ritual de construcţie, desfășu-
rat pe verticală, a constat în așezarea unui 
steag („steg“) de crengi verzi, ștergare și sti-
cle de băutură la căpriorii („pă hăizaș“) noii 
case. Creangă cu ștergar și sticlă de băutură 
se pune și azi la casele din mediul rural, iar 
practica este una generală la români. Aceste 
ofrande vizau protecţia casei de forţele ma-
lefice și asigurarea norocului pentru cei care 
vor locui aici.

Odată terminată, înainte de mutare, casa 
nouă este sfinţită de preot, iar semnul crucii, 
desenat sau format din ceară de preot pe pe-
rete, avea menirea de a păzi casa de duhurile 
rele. Pentru ca locuinţa să le aducă celor ce 
trăiesc în ea noroc, primul care intra în casă 
trebuia să fie un bărbat, un prunc fără păcat 
sau un bătrân.

Cel mai important loc din casă a fost 
odinioară vatra, simbolul vieţii. Datorită 
încărcăturii ei magice, la vatră se săvârșeau 
mai multe tipuri de rituri. Focul din vatră 
era cel care păzea casa de farmece, care lua 
puterea vrăjilor, îndepărta duhurile rele, vin-
deca. De exemplu copiii „stricaţi, deocheaţi“ 
se vindecau prin arderea simbolică a bolii, ei 
fiind băgaţi de nouă ori cu lopata de pâine în 
cuptor, după ce s-a îndepărtat jarul. Ca loc 
încărcat cu puteri magice, legat de vatră au 
funcţionat numeroase tabuuri. De pildă, nu 
era voie să arunci în foc pâine, lapte, coji de 
ouă, pene.

De asemenea, casele au trei locuri de comu-
nicare cu lumea exterioară: pragul, fereastra și 
hornul. Ca spaţii de trecere toate erau con-
siderate locuri vulnerabile, în care se putea 
întâmpla orice.

Pragul a fost în trecut un loc puternic 
tabuizat, în jurul lui funcţionând mai multe 
interdicţii. Femeia gravidă nu era bine să stea 
pe el, fiindcă ar fi născut greu. Mama nu avea 
voie să alăpteze pe prag, ca să nu-și piardă 
laptele, și nici nu era voie să treacă pragul ca-
sei cu copilul, până la 6 săptămâni.

Ca spaţiu de trecere între exterior (profan) 
și interior (sacru), ca spaţiu dintre lumi, ca loc 

de trecere dintr-o existenţă în alta, pragul în-
deplinea un rol complex în riturile de trecere, 
aici fiind performate mai multe practici ritu-
ale. Sicriul era oprit simbolic pe prag înainte 
de a fi scos în curte, ca mod de mulţumire 
a mortului către casa în care a locuit. Un alt 
obicei, aducător de noroc, era punerea unei 
potcoave pe prag.

Tot referitor la prag, se credea că sub 
acesta locuiește șarpele casei, duhul protec-

Casa tradiţională

Cuptor din Pecica, România

Cuptor din Chitighaz
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tor al acesteia, a cărui ucidere atrăgea moar-
tea gazdei.

De Bobotează, fetele puneau sub prag măr-
gele, ca să treacă preotul peste ele, după care, 
le așezau sub pernă, ca să-l viseze pe cel sortit.

Pentru a aduce înapoi mana vacilor, pe 
pragul de la grajd se presăra sare și era stropit 
cu apă sfinţită.

Al doilea punct de trecere al locuinţei 
este fereastra. În protejarea casei de duhurile 
necurate, un rol important l-a avut în trecut 
„crucea ferestrei“, adică lemnul care unea, la 
modelele tradiţionale de fereastră, ochiurile 
de geam. În plus, la fereastră se săvârșeau și 
diferite rituri de împiedicare. Se puneau can-
dele și lumânări aprinse, se ungea pervazul cu 
usturoi, de Sfântul Gheorghe se puneau ur-
zici și crengi cu spini, ca să înlăture duhurile 

necurate. Una din credinţele vechi, azi uitate, 
a fost aceea că nu e bine să privești pe fereas-
tră de afară în casă, pentru a nu introduce 
prin privire răul.

Hornul a fost considerat și el un loc de tre-
cere. Românii credeau că pe aici ieșea sufle-
tul mortului dar tot pe aici puteau pătrunde 
în casă duhurile rele sau fiinţe din altă lume, 
precum Marţ-Sara, zburătorul, necuratul și 
moartea. Puterea de „aducere“ a hornului s-a 
materializat în credinţa că, dacă strigi pe horn 
pe cine ţi-e drag, acela este adus pe cale ma-
gică.

În sfârșit, unele credinţe, practici rituale și 
interdicţii vizau casa în ansamblul ei. Astfel 
era interzis datul unor lucruri din casă, în 
anumite momente, în care timpul era con-
siderat vulnerabil (după asfinţit, noaptea, la 

Spațiul geografic și social al românilor din Ungaria

Crucea ferestrei

Cunună de Sânziene pe faţada casei Cunună de Sânziene, Bata, judeţul Arad Busuiocul

Casă cu ferestre „în cruce“ la Cenadul Unguresc
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sfârșitul și începutul de an 
etc.). De pildă după întâiul fă-
tat al vacii nu se dădea lapte 
din casă, după asfinţit, vreme 
de trei sau nouă zile, ca vaca să 
nu-și piardă laptele. La Cră-
ciun și Anul Nou nu se dădea 
nimic din casă, ca să nu se dea 
norocul. Gunoiul nu se arunca 
afară la sărbătorile mari, ca o dată cu el să nu 
se arunce și norocul, sporul casei.

În schimb apa cu care a fost spălat mortul 
trebuia îndepărtată de casă, de cei vii. Ea se 
arunca întotdeauna lângă gard, adică într-un 
loc ferit, ca să nu poată contamina cu boală, 
moarte pe altcineva.

Pentru apărarea casei și 
a celor ce trăiau în ea se pu-
neau pe casă sau în casă anu-
mite obiecte, plante cu valenţe 
magice. Astfel, la Rusalii se 
împleteau cununi de grâu și 
se puneau pe pereţii casei. La 
Sânziene se punea pe poartă 
sau pe peretele exterior al casei, 

spre stradă, cununa de sânziene, cu rol protector.
Grinda susţinătoare („meștergrinda“), pe 

lângă această funcţie, era și un loc de depo-
zitare a unor obiecte magice. Aici se păstrau 
plantele încărcate magic prin sfinţire: mâţi-
șoarele de la Florii, cununile de iarbă sfinţite 
la Rusalii, busuiocul.

Casa tradiţională

ÎNTREBĂRI, TEME

1.  Ce fel de rituri de construcţie cunoașteţi?
2.  Descrieţi jertfa pe baza baladelor Mănăstirea Argeșului și Kőműves Kelemen.
3.  Ce rol practic și simbolic are în casă cuptorul, vatra?
4.  Ce fel de credinţe și obiceiuri se leagă de spaţiile de trecere ale casei?
5.  Care sunt plantele și obiectele utilizate pentru ocrotirea și protejarea casei?

Cunună de Sânziene
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Ţăranii nu obișnuiau să meargă la medic 
decât în situaţii extreme. În societatea 

tradiţională românească, majoritatea bolilor 
și rănilor erau vindecate cu „leacuri băbești“.

Acest mod de vindecare a implicat trata-
mente diferite, de la cele care operau cu ma-
gie până la folosirea unor cunoștinţe empiri-
ce. Practica îndelungată a acestor tratamente 
și experienţa vindecărilor face ca unele din ele 
să fie aplicate și azi, fiind considerate mai efi-
ciente decât medicamentele.

Cele mai multe din aceste leacuri băbești 
utilizează calităţile terapeutice ale plantelor. 
Cu mult înainte de apariţia medicinii naturis-
te, ţăranii au știut la ce sunt bune plantele din 
grădină sau din pădure, care parte din plantă 
trebuie folosită și cum, când trebuie culeasă.

Românii din Ungaria folosesc și azi la vin-
decarea unor boli usturoiul, roșia, ceapa, mu-
șeţelul, cartoful, pătrunjelul, morcovul, varza, 
orezul, macul, ardeiul, chimenul, dovleacul, 
florile de mesteacăn, crinul, urechelniţa, 

pătlagina, coada-șoricelului, mărul-lupului, 
nalba mare, rotoţelele albe, etc.

În trecut, în toate satele au existat oameni, 
atât bărbaţi cât și femei, care au știut ce pentru 
ce este bun și care strângeau de pe câmp sau 
din păduri diferite buruieni de leac. Odinioa-
ră culegerea lor a fost una ritualizată. Exista 
un mod și un timp anume de cules, ca plan-
ta să aibă o putere vindecătoare maximă. De 
pildă, trebuiau să fie culese cu mâna stângă, 
la miezul nopţii, etc. Folosirea plantelor se 
făcea cu respectarea unor prescripţii. Nu era 
totuna în ce stare (proaspete, uscate, fierte, 
crude) și în ce mod erau folosite aceste plan-
te (spălând o parte a corpului cu zeama fiartă 
din ele, bând din aceasta sau turnând-o în apa 
de scăldat, eventual punând cu ea comprese).

În general se credea că plantele își potenţau 
puterea vindecătoare cu ajutorul unor lichide, 
precum oţetul, urina, apa, vinul, saliva. Multe 
din numele plantelor cu puteri vindecătoare 
erau ţinute secret.

Spațiul geografic și social al românilor din Ungaria

Plante medicinale: voronică, salvie, pelin

Tratamente empirice, medicină populară
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Alături de plante, la vindecări se foloseau 
și unele produse animale, precum unsoarea, 
slănina râncedă, sângele, urina. Astmaticul 
mânca slănină râncedă, cel care suferea de 
faringită înghiţea miere. firul de păr de cal 
usca negul, dacă acesta era legat strâns. Al-
bușul de ou se punea pe arsuri, cu smântână 
se ungeau rănile, iar pe carnea rea se punea 
miere amestecată cu piatră vânătă.

Când vindecarea implica și o anumită 
magie, prezenţa animalului sau a unei părţi 
din el devenea obligatorie. Aceste vindecări 
se bazau pe anumite credinţe. Astfel, se cre-
dea că mușcătura de câine se vindecă cu părul 
acelui câine, iar furunculul cu coadă de șar-
pe. Prescripţiile și practicile recomandate sau 
aplicate de tămăduitori de cele mai multe ori 
nu aveau o explicaţie logică ci vizau contactul, 
similitudinea sau contrariul. Dacă cineva s-a 
lovit la deget, trebuia să-și muște degetul, ca 
să nu simtă durerea cauzată de lovitură.

Ultimul grup de tratamente practicate de 
oamenii, ce știu să tomnească corpul bolnav, 
sunt masajul, ungerea, frecţiile, tăierea, spălă-
rile, aplicarea de comprese.

Durerile de gât, spate, ombilic dispăreau 
prin masaj. Durerile în piept se vindecau cu 
frecţii sau prin ungere. Bătătura se tăia cu cu-
ţitul. Extremităţile scrântite se puneau la loc, 

Tratamente empirice, medicină populară

ÎNTREBĂRI, TEME

1.  Cum, prin ce fel de tratamente se vindecau pe vremuri bolile?
2.  Ce înseamnă vindecare cu tratamente empirice?
3.  Enumeraţi plantele care au calităţi terapeutice.
4.  Cine erau vindecătorii?
5.  În ce mod au fost utilizate plantele în metodele de vindecare?
6.  Cum se foloseau în vindecarea bolilor produsele de provenienţă animală?
7.  Explicaţi îmbinarea terapiilor empirice cu procedeele magice.
8.  Prezentaţi bolile și mijloacele prin care acestea se pot tămădui.
9.  Ce fel de boli se vindecau prin masaj, ungere, tăiere, spălare, aplicare de comprese?

10.  Căutaţi legătura între vechile leacuri băbești și tratamentele naturiste din zilele 
noastre.

iar cele rupte se puneau în spetează. Dacă în 
urma unei lovituri se făcea un cucui („cocoș“) se 
punea pe el ca să dispară muchia (tăișul) cu-
ţitului. Încheieturile dureroase se ungeau cu 
apă cu săpun. Arsura se vindeca cu ulei sau cu 
albuș de ou, iar pe carnea rea se punea miere 
amestecată cu piatră vânătă. Comprese cu apă 
rece se puneau pe inimă, pe urcior („uștior“), 
pe gât, dar la fel se oprea tusea și curgerea 
de sânge din nas. Compresele de oţet opreau 
sângerarea și calmau durerile împunsăturii de 
viespe. O cârpă înmuiată în oţet se întrebu-
inţa și la vindecarea rănilor, bubelor apărute 
pe piele. Bolnavul cu râie se spăla cu apă cu 
oţet și sare, iar pe mâna sau piciorul scrântit 
se punea pământ galben. Pe tăietură se punea 
floare de crin alb înmuiată în rachiu.

Multe boli se vindecau prin scăldat. De-
gerăturile treceau cu baie de piatră-acră, ră-
ceala cu baie de mușeţel, iar bolile femeiești 
prin scăldat în apă caldă. Bolnavul cu dureri 
la rinichi trebuia să șadă pe piatră caldă. Reu-
matismul se vindeca cu baie caldă, iar durerea 
de gât inspirând aburii apei în care s-au fiert 
coji de cartofi. Cu zahăr tos se freca afta („bu-
reţii“) din gura copilului. Toate aceste trata-
mente sau terapii transmise, pe durată lungă, 
îi racordează pe românii din Ungaria la marea 
cultură tradiţională românească.
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Vindecarea magică se putea realiza și pe 
cale orală, prin magia cuvântului. Socie-

tăţile tradiţionale credeau în puterea magică a 
cuvântului care, rostit în situaţii speciale, ritu-
ale se împlinea, încât textele, spuse cu diferite 
scopuri, în cadrul anumitor obiceiuri, practici, 
aveau efecte pozitive sau negative.

Dintre textele cu scop pozitiv fac parte di-
versele urări, textele colindelor și a jocurilor 
dramatice menite să asigure fecunditate, for-
mulele rostite în scopul influenţării spre bine 
a anumitor activităţi, munci gospodărești, ex-
presiile cu rol preventiv din cadrul credinţelor 
legate de nou-născuţi sau cele rostite pentru 
asigurarea măritișului, etc.

Efect negativ, malefic aveau diversele formu-
le de imprecaţie, blestemele, textele vrăjilor de 
dragoste sau cele de luare a manei vitelor.

Cea mai frecventă formă de vindecare prin 
cuvânt, practicată și azi în unele sate este des-
cântatul.

Descântatul include alături de cuvânt și 
totalitatea actelor, practicilor magice efectu-
ate în timp ce se rostesc cuvintele. Ritualul 
magic de vindecare a unei boli este executat 
de o anumită persoană specializată, descân-
tătoarea, un intermediar între bolnav și fiinţa 
dumnezeiască căreia i se cere ajutorul. Des-
cântatul implică trei factori importanţi: textul 
descântecului, descântătorul și descântatul ca 
procedeu ritual.

Descântecele sunt creaţii populare care în-
soţesc practicile de vindecare. Sunt texte ma-
gice (de obicei în versuri) rostite fără melodie, 
care împreună cu anumite gesturi se crede că 
pot să lecuiască anumite boli sau să ia farme-
cele. Cuvântul descântec denumește la români 
și strigăturile de joc, care sunt tot creaţii în 

versuri fără melodie, menite să potenţeze 
mișcarea dansatorilor.

În general însă descântecele fac parte din 
magia secretă, magia albă, și sunt spuse cu sco-
pul de a desface, a dezlega, a anula magia nea-
gră. Nu puteau fi învăţate decât pe furiș, erau 
recitate monoton, cu voce încetată, spre a nu 
fi auzite de ceilalţi, fiind accentuate doar păr-
ţile în care se cerea ajutorul divin (Dumnezeu, 
Maica Domnului).

Ca structură, descântecul are o parte in-
troductivă (rugăciune sau invocaţie) urmată 
de identificarea afecţiunii, prezentată une-
ori printr-o povestire alegorică și de ura-
rea finală de însănătoșire. Gestul de a face 
semnul crucii pe trupul bolnavului, folosi-
rea tămâii și a apei sfinţite întăresc efectul 
procedeului. Descântătoarea mai folosește, 
în timpul descântatului, și alte elemente sau 
obiecte cu puteri magice precum focul, cu-
ţitul, mătura.

Spațiul geografic și social al românilor din Ungaria

Teodor Drăgan descântând de bubă, Micherechi, 1979

Magia cuvântului – descântatul
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Pentru a avea un spectru larg de vindecare, 
descântecul viza toate („99 de feluri“) ipos-
tazele răului. Scoaterea bolii din corp se face 
progresiv, pomenind ritual toate părţile, din 
care trebuie să iasă.

Textul este repetat, repetiţia, fiind un mij-

loc prin care descântătorul se 
transferă din lumea reală în cea 
magică.

În cazul desfacerilor se fo-
losește vraja inversată, în care 
textul se spune de la sfârșit spre
început. Scara descendentă are 
ca scop anihilarea, nimicirea 
bolii, micșorarea și în final dis-
pariţia răului.

La românii din Ungaria, 
persoana care descânta era de 
obicei o femeie. Adeseori, 

pentru vindecare, pe lângă descântătoare era 
nevoie și de prezenţa persoanei stricătoare. 
În cazul deochiului se cerea ca însuși deo-
chetorul să-l vindece pe bolnav, executând 
practicile indicate de vindecător. Descân-
tătoarea era o femeie mai în vârstă (mama, 

Magia cuvântului – descântatul

Sofia Nagy descântând de deochi și de sclântit, Vecherd, 1992

Dă sclântit

Iară Doamne tu-m ajută, Mărie Maică Sfântă!
Să luară Toader dă la casa lui pă cale mare.
Să întâlni cu niște trântituri,
Cu niște izbituri.
Și-l luară, și-l trântiră,
Și-l izbiră,
Picioru d-a stângu îl sclântiră.
Iel să tânguie și să amăre,
Nime-n lume nu-l auze,
Numa Maica Sfântă Preacurată
Dă su poala raiului,
Dă su poarta cerului
Maica Sfântă în grai grăie:
– Ce te cânţ?
Ce te văieţ?
– O, Maică Sfântă, cum nu m-oi cânta,
Cum nu m-oi văieta?
Că m-am luat dă la casa me pă cale,
Pă mare.
Când am ajuns la jumătate dă cale,
Mă întălnii cu niște trântituri
Și niște izbituri.

Mă luară,
Mă trântiră,
Mă izbiră,
Picioru mi-l sclântiră.
Maica Sfântă în grai grăie:
Nu te cânta,
Nu te văieta,
Că iară t-i vindeca.
Carne cu carne,
Ciont cu ciont,
Ptele cu ptele,
Sânje cu sânje,
Măduă cu măduă.
Tu să trăsari curat și luminat,
Ca în ceasu ce Dumnezo te-o dat.
Nici on bai n-ai avut,
Nici on bai și nu ai.
Cu gura i-am dăscântat,
cu aburi l-am suflat.
Dăscântecu-i dă la mine,
Doamne, leacu-i dă la tine.
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soacra, mătușa, vecina), care pentru această 
activitate nu primeau răsplată. Eficienţa ac-
tului magic depindea și de modul în care se 
transmiteau cunoștinţele de la un descântă-
tor la altul. După cum am arătat deja, ca să 
nu-și piardă eficienţa, descântecele puteau fi 
învăţate numai „pe furate“.

Eficienţa descântatului ritual depinde de 
respectarea anumitor condiţii prestabilite, de 
momentul, modul (gesturile, mișcările, locul, 

repetarea acţiunii, etc.) și de recuzita obli-
gatorie. Gesturile (ungerea părţii dureroase, 
suflarea asupra bolnavului de trei ori, afuma-
rea, stropirea cu apă sfinţită, lingerea frunţii 
bolnavului, scuiparea pe pământ, întoarcerea 
bolnavului spre răsărit, desenarea semnului 
crucii pe trupul bolnavului), repetarea des-
cântecului de 3, 7 sau 9 ori erau la fel de im-
portante. În cazul unor boli, descântatul se 
făcea de 3,7 sau 9 ori, în curs de 3, 7, 9 zile.

Spațiul geografic și social al românilor din Ungaria

ÎNTREBĂRI, TEME

1.  Cum apare magia cuvântului în obiceiurile românilor?
2.  Ce este descântatul?
3.  Explicaţi rolul și locul descântecelor în vindecarea magică.
4.  Care sunt motivele principale ale descântecelor?
5.  Ce rol au în procedeul de descântat recuzitele, numerele magice și versurile repe-

tate?
6.  Ce înseamnă vraja inversată și cum se practica?
7.  Prezentaţi persoana descântătorului.
8.  Ce înseamnă că descântecele se învăţau „pe furate“?
9.  Prin ce fel de gesturi magice putea fi întărit efectul descântecelor asupra bolna-

vului?
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În vremurile vechi și românii de pe aceste 
meleaguri au practicat o serie de procedee 

magice și au performat descântece, adică ri-
turi verbale. În urma dezvoltării socio-cul-
turale a satelor, descântatul, precum și des-
cântecul legat de această activitate magică, a 
început să dispară, practicile și textul să fie 
uitate, încât azi – în folclorul românilor din 
această zonă – abia mai găsim urme.

Acest tip de creaţie populară „a apărut în 
timpul copilăriei umanităţii, în epoca de crea-
re a miturilor“ (Mihai Pop: Istoria literaturii 
române). Specia este străveche, fiind atestată 
în primele documente culturale ale antichităţii 
îndepărtate, începând cu civilizaţiile caldeene, 
asiro-babiloniene și egiptene (Ovidiu Bârlea: 
Folclor românesc). Odinioară, obiceiul „descân-
tatului“ a fost bine cunoscut și des practicat și 
de înaintașii noștri.

În „graiul bihorean“ cuvântul „descântec“ 
are mai multe înţelesuri: înseamnă „chiuitură 
de joc“ și „strigătură de nuntă“ dar și poezie cu 
caracter magic. Cuvintele a chiui și a descânta 

sunt considerate sinonime. Totodată a „des-
cânta“ cuiva pentru vindecarea trupului și a 
sufletului înseamnă și influenţarea destinu-
lui. Noţiunea „îi descântă“ înglobează nu nu-
mai poezia folclorică, ci și riturile de transfer,
efectuate simultan cu rostirea acestui text 
ritual.

În comunităţile românești s-au practicat 
în trecut o serie de rituri și practici magice cu 
scopul de a influenţa măritișul. Fetele de vârstă 
premaritală încercau să-și influenţeze desti-
nul prin diferite rituri cu caracter pozitiv sau 
negativ, care erau săvârșite în mod direct sau 
indirect.

Prin descântecele de măritiș performate la 
Chitighaz și Micherechi, fata care suferea din 
dragoste, încerca să-și influenţeze destinul 
prin puterea cuvântului. Ea rostea într-o for-
mă de monolog un descântec apelând la forţe-
le supranaturale. Fecioara îndrăgostită ridica 
privirea spre cer și spre aștri, cerând ajutorul.

Descântecul îl spunea noaptea stelelor, aces-
tea fiind considerate „fragmente de suflet“, „in-

Descântece de dragoste și jocuri rituale de cunoaștere a destinului

Descântece de dragoste și jocuri rituale de cunoaștere 
a destinului

Steauă, steauă, steaua mea, Steauă, steauă, steaua mea,
Steauă luminoas-a mea! Steauă strălucită!
Io-i durmi, tu nu durmi, Trimit’e-l al mneu drăguţ,
Până cu data me nu-i vorovi! La noi în grădină.
Și n-aibă data me stare și alinare, Trimite-l pân vis pă al mn’eu voinic,
Cum n-are apa-n vale, Pă acela pă care m-a iubi,
Până la mine n-a vini, Cu el la zâuă să mă poci întâlni.
Cu mine n-a vorovi, Pă acela pă care mi rânduit,
Dânt-on blid n-a mânca, Să fie dă min’e mult iubit.
Într-on pat nu s-a culca.                             (Chitighaz)
                                  (Micherechi)
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dicatori divini ai destinului uman“ (Romulus 
Vulcănescu: Mitologie română).

Prin descântec, ea imploră aștrii, ca în tim-
pul nopţii, cât va dormi, stelele să acţioneze 
asupra rânduitei, să-i transmită ruga în uni-
vers. Steaua să îndeplinească rolul de mesager
și să fie mijlocitoare între fiinţa îndrăgostită și 
cea „rânduită“ pentru ea.

Obiceiul de cunoaștere a viitorului pe cale 
rituală este răspândit în întreg folclorul ro-
mânesc. Grigore Moldovan a consemnat 
descântece de dragoste din jurul Năsăudului. 
Variante ale acestui tip de descântece apar și în
folclorul românesc din această zonă.

În creaţia populară, visul deseori e călău-
zitor, se transformă într-o șoaptă a destinului 
care prevestește „semnele bune“ sau „semne rele“.

În ambele variante de descântece creatorul 
popular își exprimă dorinţa de-a obţine bună-
voinţa forţelor divine, în influenţarea pe cale 
magică a dragostei celui râvnit.

În varianta din Micherechi „data“ (cel 
sortit) „rânduita“ este chemată, de fata în-
drăgostită, prin puterea cuvântului. Textul 
rostit este unul de vrăjire a tânărului iubit, 
de aducerea lui forţată la ea prin puterea cu-
vântului.

Alături de aceste descântece de dragoste, la 
români există și o serie de procedee magice de 
cunoaștere a destinului, care se leagă de casa 
tradiţională și de centrul casei. Referindu-se 
la spaţiul casei, marele istoric al religiilor 
comparate, Mircea Eliade, în lucrarea De la 
Zalmoxis la Genghis-Han susţinea că: „pentru 
societăţile tradiţionale locuinţa reproducea sim-
bolic cosmogonia. Semnificaţia cosmică a locuin-
ţei umane era întărită de simbolismul Centrului 
căci, cum a început să se înţeleagă mai bine as-
tăzi, orice casă … era considerată ca aflându-se 
în Centrul lumii.“

În casele ţărănești, vatra cuptorului se găsea 
în centrul casei, în „chindă“, adică în odaia din-
tre camera spre uliţă și încăperea spre curte. 
Cuptorul a fost un loc preferat de copiii, care 
ședeau aici și ascultau povești, dar a fost un 
loc bun și pentru acţiunile menite să influenţe-

ze destinul omului. În ajunul Anului Nou fetele 
bătrâne dansau ritual în jurul vetrei deschise, 
în dorinţa de-a se mărita. În ziua de Bobotea-
ză, după sfinţirea casei, fetele din Chitighaz
și Micherechi se culcau în centrul casei, pe locul 
unde a stat preotul, ca să-și viseze „rânduita“. 
În trecut, în ziua de Bobotează fetele puneau pe 
prag mărgelele cu scopul de a fi sfinţite de preot, 
apoi le puneau sub cap să-și viseze ursitul. Ele 
credeau în forţa magică a obiectelor sfinţite.

Folclorul românilor din cele mai vechi 
timpuri înglobează și jocuri rituale de cu-
noaștere a destinului cu un anumit caracter 
distractiv. Jocul de prevestire a viitorului a fost 
cunoscut și în Moldova încă din timpul lui 
Dimitrie Cantemir.

La românii din Ungaria, un asemenea joc 
a fost în trecut „Verjelul“. De origine păgâ-
nă, precreștină, „Verjelul“ a fost un obicei ca-
lendaristic, practicat în ajunul Crăciunului sau 
al Anului Nou. Româncele și sârboaicele din 
Cenadul-Unguresc în ajunul Anului Nou pu-
neau pe masă 12 farfurii, întorcându-le cu faţa 
în jos și așezând sub fiecare câte un „obiect 
simbolic“, ca de exemplu: colac ca partenerul să 
fie bogat; oglindă să fie frumos; miere să fie dră-
găstos etc. Una dintre fete ieșea afară, iar după 
reîntoarcere i se cerea să aleagă o farfurie și să 
ghicească ce este sub farfurie. În funcţie de 
obiectul ascuns știa cum îi va fi soţul. Jocul se 
desfășura într-o atmosferă hazlie.

Jocuri similare s-au performat și la Chi-
tighaz (Verjeluţele) și Bătania (Sânvasii). 
Oriunde și oricând s-au practicat asemenea 
procedee magice, menirea lor a fost aceeași: cu-
noașterea „rânduitei“, a viitorul soţ sau soţii.

În satul tradiţional, fecioarele își sondau 
norocul măritișului și observând compor-
tamentul unor vieţuitoare. Cântecul unei pă-
sări sau zborul buburuzei reprezentau semne 
pentru fecioara care-și sonda viitorul. Într-o 
poezioară cu valenţe rituale, colecţionată la 
Micherechi, dar arhicunoscută în folclorul ro-
mânesc, fata încearcă prin puterea magică a 
cuvântului să direcţioneze zborul buburuzei
în direcţia în care urma să se mărite:

Spațiul geografic și social al românilor din Ungaria
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Păpăruga, ruga,
Încătrău îi azbura
Acolo m-oi mărita!

(Micherechi)

Fetele din Bătania încercau să cunoască 
direcţia, în care se vor căsători, urmărind 
zborul vrabiei. Ele prindeau o pasăre și o eli-
berau în ziua de Crăciun. În ambele procedee 
de sondare a viitorului se credea că încotro 
va zbura „păpăruga“ și „vrabia“, acolo vor fi 
sortite măritișului. Sensul și modul de desfă-
șurare al acestor practici este același, deose-
birea constă în faptul că eliberarea vrabiei se 
leagă de ziua nașterii lui Hristos, închizând în 
sine un sens magico-religios. Pasărea Afroditei 
sugerează și caracterul erotic al acestui joc de 
prevestire a viitorului, a măritișului. O altă 
modalitate de cunoaștere a destinului era 
ascultarea cântatului cocoșilor, a direcţiei de 
unde se auzea sunetul. Obiceiul se practică 
în dimineaţa celei de a treia zi de Crăciun, 
când fetele așteptau cântecul (de la ora trei) 
al cocoșilor, și această profeţie își are încăr-
cătura de sens.

În general vraja de dragoste era iniţiată de 
o îndrăgostită care suferea și care prin interme-
diul vrăjitoarei încearcă să „înlănţuiască“ fecio-
rul dorit. În timp ce de ziua de vineri se leagă 
mai ales farmecele de dragoste, riturile benefice, 
postul pentru prosperitatea fizică și împlinirea 

erotică, zilele de marţi și de joi erau favora-
bile și pentru efectuarea vrăjilor nocive. Carac-
terul zilelor și al riturilor magico-mitologice 
în cele mai multe cazuri coincid. În calendarul 
superstiţiilor băbești se menţionează zilele faste și 
nefaste. Marţea neagră, Marţolea și Joia verde, 
Joimăriţa au un caracter nefast, pentru că sunt 
dedicate unor semidivinităţi răufăcătoare“ (Ro-
mulus Vulcănescu: Mitologie română). Invidia, 
dușmănia determina practicarea de vrăji, de 
către aceea persoană, care dorea să-și distrugă 
rivala, să-i aducă necazuri.

„O fost așe că la uarecare fată i-o părut rău 
pă alta, dârce o umblat cu ficioru pă care i-o plă-
cut ii. S-o străduit și ieie dă la ie uarice sămn: 
chip, cârpuţa, uă păr și o mărs la vrăjitoare cu iel 
să-i facă rău“ (Florica Santău născută Secan). 
Asemenea practici au fost răspândite la toate 
popoarele lumii.

Frica de forţele malefice a dat naștere unor 
acţiuni preventive. Strămoșii practicau îm-
brăcarea pe dos a hainei, deoarece credeau că 
această acţiune ar fi putut împiedica apropie-
rea forţelor distrugătoare.

Așezarea măturii cu spicele în sus, în scopul 
de a alunga spiritele rele, e la fel un obicei ar-
hicunoscut de popoarele lumii și practicat și de 
români la diferitele rituri de trecere.

Recunoaștem amprenta unei gândiri arhai-
ce, după care nu se poate nega puterea descân-
tecelor și a practicilor magice, de a vindeca 
omul sau de a-i netezi calea de trecere și de 
agregare în noua stare.

Descântece de dragoste și jocuri rituale de cunoaștere a destinului

ÎNTREBĂRI, TEME

1.  Evocaţi câteva opere literare din literatura română, maghiară și universală în care 
visul își are semnele lui de descifrat.

2.  Descrieţi câteva jocuri rituale de cunoaștere a destinului.
3.  Comparaţi jocurile din trecut cu cele de azi.
4.  Scrieţi o compunere cu titlul: Ce fac tinerii de azi în ajunul Crăciunului sau al Anului 

Nou?
5.  Căutaţi în DEX explicaţii termenilor: mit, mitologie.
6.  Enumeraţi câteva fiinţe mitologice din literatura română, maghiară și universală.
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În societatea tradiţională există norme care 
reglementează atitudinea și comportamen-

tul copiilor. Iniţierea copiilor în muncă înce-
pea la vârstă fragedă. La început copiii luau 
parte la muncile mai ușoare: puneau foc la 
căldare, duceau mâncare la părinţi pe câmp, 
ajutau la hrănirea animalelor, la muncile din 
grădină, măturau, cărau apă de la fântână, pă-
zeau animalele pe câmp.

Regulile jocurilor reglau și ele viaţa copii-
lor. Jocurile și confecţionarea jucăriilor îi aju-
tau pe copii în pregătirea vieţii de adult. De 
asemenea, prin jocuri, ei se integrau în comu-
nitatea copiilor, legau cunoștinţe, prietenii, 
concurau unii cu alţii, își formau sentimentul 
de comunitate.

Puţinele jucării tradiţionale, ca de exem-
plu mingea din păr de vacă, vioara din „tul-
heni“, bicele, păpușile erau făcute la început 
de bunicii și părinţii lor iar mai târziu chiar 
de ei. Atât jocul cu jucăriile cât și procesul de 
confecţionare al acestora a însemnat pentru 
copii o îndeletnicire prin care li se dezvolta 
personalitatea, calităţile psihofizice, inteli-

genţa, curajul, voinţa, logica, capacitatea de a 
rezolva problemele.

Jucăriile și jocurile de copii prezintă, la di-
feritele popoare, multe asemănări. Coborând 
în timp, primele jucării, reprezentând figuri 
de animale din calcar și plăcuţe cu roate, des-
coperite de către arheologi, datează din anul 
1100 î. Hr. Dar jucării au fost în toate timpu-
rile. De exemplu, în Grecia antică, copiii se 
jucau cu mingi, păpuși și mici căruţe.

Cât privește jucăriile copiilor din satele 
românești din Ungaria acestea au fost foar-
te simple și erau confecţionate din materia-
le găsite în mediul înconjurător: nisip, noroi, 
plante, materii de origine animală etc.

De exemplu, din noroi făceau „cucurbău“.
Noroiului frământat îi dădeau formă de cub, 
îi făceau la mijloc o adâncitură cu fund cât 
mai subţire, scuipau în adâncitură și trânteau 
cubul de noroi de pământ, pe un teren plat, ca 
acesta să pocnească cât mai tare. Înainte de 
a-l trânti rosteau versurile: „Cucurbăuu, băuu 
/ Spargă-te birăuu / Dacă nu t-i sparje / Dracu 
te-a mai face.“

Spațiul geografic și social al românilor din Ungaria

Expoziţie cu jucăriile copiilor din judeţul Bichiș

Viaţa copiilor – jucării și jocuri de copii
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O preferinţă a existat și pentru jucăriile 
făcute din tulpină de porumb, din „tulhean“, 
fiindcă din acest material, scobind miezul, se 
puteau face, cu puţină iscusinţă figuri de ani-
male (cai, vaci, capre, câini, pisici) și instru-
mente muzicale (vioară, ţiteră). Din coceni
construiau colibe și fântâni, păpuși, îmbrăcate 
în zdrenţe colorate.

Din zdrenţele găsite în jurul casei sau din 
părul de vacă adunat și legat într-un ciorap se 
făceau mingi, „lopte“. Băieţii își făceau patine 
și arme (bâte, săbii, arcuri) din lemn și crengi.

Fetele împleteau cununi „perișene“ din flori 
de câmp, pe care le purtau pe cap. Cu toţii 
cunoșteau jocul de abilitate cu pietrișoarele 
„d-a tetruţăle“.

Jocurile de copii au fost diferite, în funcţie 
de vârsta copiilor. Printre cele mai des întâl-
nite la românii din Ungaria se numără: „Piţi-
gaie“, „Ţiţi mneau“, „D-a bighe“, „D-a pityke“, 
„D-a tupu“, „D-a uomu negru“, „D-a lebeni-
ţele“, Mălăieș, hu“, „Baba oarba“ „Ușe-bușe“, 
„Ceapă ciurească“, „D-a husari“, „Casa-n-t-on 
picior“.

Jocuri de copii

 Piţigaie
Este un joc de copii mai mici. Copiii își 
suprapuneau mâinile și cu degetul cel 
mare și cel arătător își piţigau reciproc pie-
lea de pe dosul palmei. Își ridicau mâinile 

după ritmul cântecului: „Piţigaie, gaie / O 
murit Mihaie / P-o scândură lată / Cu gura 
căscată.“

 D-a bighe
Se juca la marginea satului, pe un teren 
spaţios. Din coadă de mătură copiii își fă-
ceau o bâtă de 50–60 de centimetri pentru 
lovitură și o alta de 10–12 cm, ascuţită la 
ambele capete, numită bighe. Pe pământ 
desenau un semicerc din care jucătorul 
nu avea voie să iasă în timpul loviturii. Cu 
bâta lungă se străduia să lovească bighe cât 
se poate de departe. Cel care prindea bi-
ghe în zbor, putea să stea în semicerc, con-
tinuând jocul.

 D-a pityke
Se juca cu bani mărunţi sau nasturi. Băieţii 
aruncau, unul după altul, în perete, banii 
mărunţi în așa fel ca banul să cadă în apro-
pierea banului celuilalt copil. Dacă distan-
ţa dintre bani era mai mică decât o palmă, 
jucătorul câștiga moneda apropiată.

 D-a tupu
Unul dintre copii stătea cu faţa către perete 
și număra de cinci ori până la zece. În acest 
timp ceilalţi se ascundeau. După termina-
rea număratului, tupu trebuia să găsească 
pe unul dintre copiii ascunși. Dacă găsea 
pe cineva trebuia să se grăbească la locul 
unde a tupit și să spună cu glas tare numele 

Viaţa copiilor – jucării și jocuri de copii

Imagini din expoziție
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celui găsit, bătând de trei ori cu palma în 
perete. Copilul găsit devenea el tupu.

 D-a uomu negru
Un copil se ascundea după un copac în 
timp ce ceilalţi strigau versurile: „On ceas 
o trecut, Uomu negru n-o vinit, Doauă 
ceasuri o trecut, Uomu negru n-o vinit... 
Zece ceasuri o trecut, Uomu negru n-o vi-
nit“. Când ajungeau la zece, copilul care 
era omul negru trebuia să prindă pe unul 
dintre copii, iar acesta devenea în conti-
nuare omul negru.

 D-a lebeniţele
În mijlocul drumului se făcea un cerc cu 
diametru de vreo 2 metri. În acest cerc stă-
tea paznicul, „ciosul“ care forma din praf 
lebeniţe. Copiii se străduiau să dărâme gră-
mezile de praf zicând: „Fur, fur lebeniţă / 
Dă la popa din temniţă“. Jucătorul prins de 
cios, îi lua locul în continuare.

 Baba oarba
Unul dintre jucători era legat la ochi cu un 
batic, apoi era învârtit și lăsat să-i caute pe 
ceilalţi. Copiii strigau din diverse părţi ale 
camerei ca să-și semnaleze poziţia: „Baba, 
baba oarba, / Inde-ţi ieste roaba?“ Dacă co-
pilul prindea pe cineva și îl recunoștea, cel 
prins era legat el cu baticul.

 Ceapă ciurească
Copiii se așezau în cerc, unul lângă altul, 
cu mâinile alipite. Unul dintre ei avea în 
mâini un obiect mic pe care încearcă să-l 
pună în mâna cuiva în așa fel ca ceilalţi să 
nu observe, repetând monoton: „Ciapă ciu-
rească, / Nime și nu ghicească!“. Un copil stă 
în cerc, el este cel care trebuie să ghiceas-
că la cine e obiectul. În caz că nu ghicește 
trebuie să dea un gaj. La sfârșit, gajurile 
puteau fi răscumpărate cu un sărut, cu un 
cântec, cu o anecdotă, etc.

Spațiul geografic și social al românilor din Ungaria

ÎNTREBĂRI, TEME

1.  Descrieţi rolul copilului în comunitatea tradiţională.
2.  Ce rol au avut jucăriile și jocurile în procesul de dezvoltare a copiilor?
3.  Care este diferenţa dintre jucării și jocuri?
4.  Ce fel de jucării cunoșteau copiii din comunităţile românești?
5.  Enumeraţi materiile din care se făceau jucăriile.
6.  Descrieţi jocurile copiilor de odinioară.
7.  Adunaţi informaţii în familie despre alte jocuri de copii tradiţionale.
8.  Întocmiţi o compunere despre jocurile și jucăriile tradiţionale și cele de azi.
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Îmbrăcămintea a avut întotdeauna mai 
multe funcţii și semnificaţii, dintre care 

cele mai importante sunt: acoperirea și apă-
rarea corpului, manifestarea simţului pentru 
frumos, exprimarea vârstei, a sexului, a stării 
sociale și a apartenenţei la o anumită comu-
nitate.

În privinţa portului tradiţional fiecare 
zonă și-a avut propriul specific. În România 
costumele populare sunt clasificate pe șapte 
zone etnografice: Transilvania; Câmpia de 
Vest; Banatul; Oltenia și Muntenia; Dunărea 
inferioară; Moldova; Românii din peninsula 
Balcanică.

În evoluţia portului popular putem evi-
denţia trei etape:

  individualizarea portului și diferenţierea 
în funcţie de zonă;

  influenţele orășenești, înlocuirea textilelor 
casnice cu materiale industriale;

  utilizarea portului în valorificarea tradiţii-
lor sau la evenimente de sărbători.
Comunităţile românești din Ungaria nu 

au avut un port unitar. Totuși în îmbrăcămin-
tea lor se observă o asemănare de croială, cu-
lori și ornamente.

În lucrarea intitulată Magyar parasztvise-
let 1820–1867-ig (Portul ţărănesc maghiar 
între 1820–1867), Kresz Mária analizând 
comparativ datele referitoare la naţionalită-
ţile Ungariei istorice descrie îmbrăcămintea 
românilor în felul următor:

Îmbrăcămintea, piesele de port

Îmbrăcămintea, piesele de port

„... valahul se cunoaște după cămașa sa lungă purtată în afara nădragilor, prinsă de corpul său 
numai cu o curea de piele lată și după cușma sa cu vârf și înaltă.“

„Valahii se apropie mult de portul unguresc – dacă nu ar avea în urechi acei ciucuri din ar-
gint și aramă și nu ar purta în loc de vestă un anumit cojocel și nu s-ar deosebi un pic prin felul 
cum își piaptănă părul, ar merge printre unguri și număraţi – , însă chitighăzenii se arată mult 
mai valahi și în îmbrăcămintea lor decât giulanii și bichișenii.“

„... Un semn de deosebire al valahilor și sârbilor este că poartă un dolman mare, cu mâneci 
scurte, făcut din piele de oaie, cu nasturi strălucitori pe el și că își poartă cămașa mai mult în 
cioareci. Cojoacele din piele de oaie le poartă, egal cu bărbaţii, și femeile...“

„Femeile se deosebesc numai într-atâta că fetele și nevestele unguroaice poartă rochii roșii și 
de altă culoare, pe când la românce și la femeile tăute vezi aproape numai haine albe și de culori 
închise, albastre cu picăţele sau altele, cu totul închise.“

Caracterul etnic al îmbrăcămintei s-a păs-
trat cel mai mult în portul femeiesc, deoarece 
acesta a rezistat mai bine influenţelor venite 
din mediul înconjurător. Pieptănătura („tica 
pă cap“) și podoaba de cap a fetelor și feme-
ilor românce se deosebeau de cele de la alte 

naţionalităţi. La fete, cele două cozi („corz“) 
împletite fiecare în trei erau unite într-o cu-
nună („cosorău“) împodobită numai cu puţine 
panglici. Femeile își prindeau părul într-un 
coc („conti, conci, pup, ciuci“) și nu umblau ni-
ciodată în capul gol. Vara, femeile purtau ie 
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(„spăcel, spătoi“) din pânză sau voal, cu mâneci 
lungi, cu nasturi până la brâu, încreţită pe la 
piept și la manșete și împodobită cu brode-
rie albă. După obiceiul general, sub fustă se 
purtau poale largi de pânză sau voal, încre-
ţite, legate la brâu, ornamentate cu șinglitu-
ră sau tazle și terminate cu dantelă („cipcă“). 
Îmbrăcămintea purtată pe deasupra a constat 
din bluză („bluz, lacriu“) și fustă („rote, rotie, 
sumnă“), precum și din șorţ („zade, zadie“)
lat, uneori încreţit împrejur. Iarna, portul fe-
meiesc se întregea cu cârpa groasă purtată pe 
umăr („cârpă după cap, cârpă mare, cârpă de 
lână“), cu pieptar („teptar, labriu, zobon“), cu 
cojoc („cojoc, becheci, chebeci“), cu mintean de 
lână („ciurac, ţundră“), de postav („coţobaică, 
mintie, doac, cobat, căbat“) și cu blană („bundă, 
bitușe“).

Podoabele femeiești erau purtate la gât. În 
trecut, se purtau salbe de bani, taleri din ar-
gint, prinși pe un fir de metal, și panglici în-

creţite („gușe“). Femeile bogate își puneau la 
gât mai multe rânduri de bani („salbă, suferini, 
bani la grumaz“).

În trecut, vara, femeile au umblat desculţe, 
doar la seceriș își puneau în picioare opinci
făcute din tureci de cizme. În zile de sărbă-
toare și pe vreme friguroasă, purtau ciorapi 
peste genunchi și pantofi cu șireturi („topanci 
cu fizele, ţâpele cu tureac“) sau cizme.

Principalele piese ale portului bărbătesc
au fost cămașa („chimeșe“) și izmenele („gaci, 
izmene“). Cămașa avea nasturi până la brâu, 
mâneci bogat încreţite terminate cu manșete 
și era împodobită cu cusături albe la piept, 

Spațiul geografic și social al românilor din Ungaria

Familia lui Gheorghe Ruja din Micherechi

Români din Chitighaz la sfârșitul secolului al 19-lea (litogr.)

Salbă
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la umeri și la manșete. Izmenele se confec-
ţionau din 4 laţi (fiecare crac din câte 2 laţi) 
și erau legate în partea de sus cu un brăcinar 
(„brăcinar, golund“). Cele mai puţin împo-
dobite, se terminau cu ciucuri. În faţă, peste 
izmene se purta de obicei un șorț („zadie“)
de culoare albastru-închis, iar peste cămașă 
o vestă („laibăr, labriu“) tot de culoare închi-
să. Piesele indispensabile portului bărbătesc 
au fost acoperitorile de cap, fiindcă – cu ex-
cepţia înmormântărilor – ţăranii nu umblau 
cu capul descoperit. Vara, la muncă, purtau 
pălărie de paie („clop dă paie“) iar duminica 
și la sărbători pălărie de postav („clop“), iarna 

cușmă („cujmă“). Până la începutul secolului 
20 s-a purtat pălăria cu bor îngust („clop cu 
bardă mică, clop cu gardină mică, ciupercă“),
care a fost schimbată cu pălăria cu bor mai 
lat.

Generaţiile în vârstă își mai amintesc de 
ţăranii și păstorii de odinioară, care aveau pă-
rul lung până la umeri („păr păstă urete, păr 
sucit păstă clop“). Și această pieptănătură a dis-
părut la începutul secolului al 20-lea, din ve-
chea înfăţișare păstrându-se numai mustaţa.

La sărbători și în perioada de iarnă, băr-
baţii îmbrăcau pantaloni de culoare închisă 
(„pantaloni, cioareci, nădraji“) veston („lacriu, 

Îmbrăcămintea, piesele de port

Români din Chitighaz

Micherecheanul Ioan Iuhas în anul 1885 Femei din Otlaca-Pustă
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man („suman, buhai“) sau blană de oaie („bon-
dă, bundă, bitușe“).

În picioare, la muncă, bărbaţii purtau 
opinci („opinci“) făcute de ei, iar în viaţa co-
tidiană se încălţau cu papuci („păpuci, șlapi“)
sau umblau desculţi. La sărbători și pe frig 
purtau cizme cu carâmb înalt („cizme cu tu-
reac, cizme dă box“).

În procesul urbanizării și în urma convie-
ţuirii cu alte naţionalităţi, portul românilor 
din Ungaria s-a schimbat, pierzându-și chiar 
cele mai importante însemne etnice.

Spațiul geografic și social al românilor din Ungaria

Femei în haine de lucru în anii 1950, Micherechi

ÎNTREBĂRI, TEME

1.  Căutaţi pe internet fotografii reprezentând portul femeiesc și bărbătesc al unei 
zone etnografice din România.

2.  Cum era portul românilor din Ungaria în secolul al 19-lea?
3.  Scrieţi o compunere pe baza fotografiilor.
4.  Enumeraţi piesele portului femeiesc.
5.  Cum era pieptănătura fetelor?
6.  Care erau podoabele portului femeiesc?
7.  Din ce piese era compus portul bărbătesc?
8. Adunaţi fotografii vechi care reprezintă membri ai familiei voastre.

Fată din Micherechi în 1929

miţălă“) și anumite piese mai groase („ciurac, 
cobat dă iarnă, miţălă mare“), confecţionate 
din stofă, postav. De asemenea mai purtau su-
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În fotografii sunt imortalizate cele mai im-
portante evenimente din viaţa de familie și 

din cea individuală. Ele prezintă individul în 
mediul său social, și prin aceasta, prin ele se 
poate cunoaște societatea, familia, diferitele 
generaţii, colective și solidarităţi de muncă, 
îmbrăcămintea tradiţională, precum și toate 
modificările care au avut loc în timp.

Fotografiile de familie păstrate în comu-
nităţile rurale au un caracter personal, dar în 
același timp fac parte integrantă din cultura 
unei comunităţi, a diferitelor pături sociale. 
Prin urmare seriile de fotografii nu pot fi con-
siderate doar piese cu caracter decorativ, uti-
lizate la ornamentarea locuinţelor, ele repre-
zentând și o importantă sursă documentară.

Fotografiile românilor din Ungaria se lea-
gă de anumite evenimente, în funcţie de care 
pot fi clasificate în mai multe tipuri. În nu-
măr mare sunt fotografiile ce imortalizează 
cel mai important și memorabil eveniment al 
vieţii omului, căsătoria, nunta. Fotografierea a 
fost inclusă în șirul obiceiurilor de nuntă, de-
venind o tradiţiie, în care locul, timpul, perso-
najele sunt bine stabilite.

De asemenea, aproape în fiecare familie 
sunt păstrate fotografiile din anii petrecuţi în 
armată, așa numitele „tipuri dă cătănie“. De 
obicei, perioada trecerii băieţilor în rândul fe-
ciorilor coincide cu evenimentul înrolării lor 
în armată, soldatul fiind recunoscut ca bărbat 
apt pentru întemeierea unei familii proprii. 

Fotografiile vechi de familie

Nuntași din Săcal în anul 1954

Fotografiile vechi de familie
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Feciorul – soldat este și un simbol al forţei și 
continuităţii familiei din care face parte.

Reprezentarea morţii, prin imaginea de-
cedatului așezat pe catafalc, apare doar din 
anii 1950. În fotografiile de acest gen, sicriul 
deschis al răposatului era înconjurat de rude 
și cunoștinţe, conform normelor prestabilite. 
Prin actul fotografierii se urmărea eternizarea 
mortului, prelungirea prezenţei lui în familie 

prin fotografie. Tot de la mijlocul secolului al 
20-lea datează, obiceiul aplicării fotografiilor 
răposaţilor pe crucile din cimitir.

Multe la număr sunt și fotografiile de grup,
îndeosebi tablourile de familie. Modul de am-
plasare al personajelor fotografiate reflectă re-
laţiile de familie, raportul dintre oameni. În-
totdeauna în centru se află persoana cea mai 
importantă, în jurul căreia își ocupă locul cei-
lalţi membri ai familiei. În rândul întâi sunt 
așezate generaţiile mai vârstnice și persoanele 
cu un anumit rang social. Copiii mici ocu-
pă și ei un loc central, fiind așezaţi în braţele 
mamei sau stând în picioare – sugerând astfel 
continuitatea familiei.

În fotografii apar multe elemente proprii 
culturii tradiţionale, mai cu seamă îmbră-
cămintea specifică locului și regiunii în care 
trăiește cel fotografiat. Cu ocazia fotografierii, 
oamenii au îmbrăcat – conform anotimpului – 

Spațiul geografic și social al românilor din Ungaria

Familie din MicherechiSoldați din Micherechi în al II-lea Război Mondial

Soldat cu nevastă-sa în perioada Primului Război Mondial
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hainele de sărbătoare, piesele de îmbrăcămin-
te cu care se duceau duminica la biserică. În 
fotografiile vechi observăm anumite elemente 

tipice, specifice acelor timpuri, cum sunt de 
exemplu ţinuta disciplinată, privirea deschisă, 
fizionomia serioasă a celui fotografiat.

Fotografiile vechi de familie

Soți din Bătania Pereche tânără din Chitighaz

Românce din Chitighaz
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Spațiul geografic și social al românilor din Ungaria

ÎNTREBĂRI, TEME

1.  Ce înseamnă că fotografia este un mijloc de documentare?
2.  Ce fel de informaţii se pot „citi“ din fotografii?
3.  Enumeraţi tipurile de fotografii.
4.  Care sunt caracteristicile acestor tipuri de fotografii?
5.  Cum se păstrau pozele de familie?
6.  Descrieţi imaginea comunităţii românești din Micherechi pe baza fotografiilor pu-

blicate în volumul lui Gheorghe Dulău intitulat Satul meu.

Fotografii pe pereții camerei

Fotografiile au fost realizate pentru a pu-
tea fi văzute de alţii, dar expunerea pozelor
s-a făcut după reguli bine stabilite. Foto-
grafiile cu funcţie reprezentativă, destinate 
publicului, erau prinse pe pereţii camerelor. 
Spaţiul destinat fotografiilor a fost peretele 
principal al camerei curate, dar ele puteau 
fi așezate și pe pereţii laterali. Fotografiile 
de familie și portretele de dimensiuni mari 
erau agăţate deasupra paturilor. Modul de 
aranjat fotografiile urmărea regulile sime-
triei. Din anii 1950 s-a răspândit obiceiul 
de a fixa mai multe fotografii într-o singură 
ramă.

Pozele mai intime, cu un pronunţat carac-
ter personal, erau ţinute în albume, putând 
fi privite doar cu acordul proprietarilor, iar 
fotografiile persoanelor mai apropiate și res-
pectate în mod deosebit s-au pus în Sfânta 
Scriptură, în cartea de rugăciuni sau de cân-
tări bisericești, tocmai pentru a accentua in-
timitatea și valoarea sentimentală pe care o 
reprezintă.

O valoare documentară importantă au și 
însemnările scrise pe spatele fotografiilor, ele cu-
prinzând numele celor fotografiaţi, data foto-
grafierii, unele texte referitoare la ocazia sau 
motivul pentru care au fost dăruite.
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Modul de alimentaţie oferă bogate in-
formaţii privind viaţa tradiţională a 

unei etnii, a unui grup social. Alimentaţia este 
prezentă în fiecare moment al vieţii, în toate 
manifestările spirituale ale comunităţii și ale 
individului. Ea cuprinde, alături de hrană, și 
instrumentele de preparare, obiceiurile, cre-
dinţele legate de pregătirea și de consumarea 
mâncărurilor.

Alimentaţia de fiecare zi precum și cea ce-
remonială presupune procurare, preparare și 
consumarea hranei. Este o activitate esenţială 
a omului, profund influenţată de condiţiile de 
mediu, climă, de contextul socio-economic 
și de ocupaţiile tradiţionale ale regiunii. Bu-
cătăria, tehnica de preparare, instrumentele, 
celelalte spaţii de pregătire, definesc în mod 
hotărâtor modul de alimentaţie. Bucătăria ca 
spaţiu se integrează în ansamblul culturii, re-
prezentând centrul vieţii familiale și al activi-
tăţilor gospodărești.

La românii din Ungaria este specifică în-
trebuinţarea în bucătărie, în același timp, a 
pieselor confecţionate în gospodărie (traista 
pentru făină, coș din paie pentru depozitarea 
ouălor), cu produsele meșteșugărești (vase de 
lut, vase de lemn pentru depozitare și cântări-
re) și cu cele de fabrică (cratiţe de fier, căldări, 
farfurii).

În comunităţile tradiţionale, cunoștinţele 
gastronomice au fost modeste. În alimentaţia 
tradiţională se foloseau alimente de bază, se-
zoniere, ocazionale și ceremoniale. Alimentul 
de bază l-a constituit pâinea de mălai și de 
grâu, coaptă în cuptor, pregătită tradiţional, 
cu respectarea anumitor prescripţii și inter-
dicţii. Fiecare femeie din comunitatea ţără-
nească trebuia să fie pricepută la această acti-
vitate. La măritiș tânăra trebuia să știe să facă 
pâine.

Perioadele de post alternau cu cele de 
dulce. În perioadele de dulce, principalele 

Tradiţia culinară

Coacerea pâinii la Chitighaz

Tradiţia culinară
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alimente au fost carnea și grăsimile (slănina, 
untura), laptele și produsele lactate, precum și 
legumele și fructele.

Consumul de carne s-a bazat pe animale-
le și păsările crescute în gospodărie. Carnea 
de porc a fost asigurată prin tăierea porcilor. 
Carnea de porc și preparatele din carne se 
consumau iarna și în timpul primăverii, dar se 
și afumau, păstrându-se astfel până toamna.

Consumul păsărilor de curte începea în ci-
clul sărbătorilor de primăvară. Și în acest caz 
existau anumite obiceiuri și rânduieli. În une-
le sate, la micul dejun, se frigea și sângele pă-
sărilor. Ficatul și pipota era împărţită frăţește 
între copii, labele le primea fata cea mare din 
familie, ca să știe să coase frumos.

Ca produs secundar, laptele s-a consumat 
atât proaspăt, cât și prelucrat. Se făcea mai 
ales lapte bătut, în special vara, când laptele 
se acrea repede. Din laptele acru încălzit se 
făcea brânza, care apoi era pusă într-o pânză 
ca să se stoarcă. Cașul se prepara din brânză 
frământată cu sare și afumată. Din smântână 
se bătea untul, într-un vas de lut sau în pu-
tineiul numit „diobârlău“. Zerul rămas după 
prepararea untului era folosit la alte mâncă-
ruri. Prin fierberea lui cu făină de mălai se 
obţinea balmoșul. Din laptele muls a doua 
sau a treia oară după fătat s-a preparat „cu-
riasta“, o mâncare cu funcţii rituale. O parte 
din produsele lactate, brânza, cașul erau con-

sumate în familie iar surplusul s-a vândut în 
pieţe.

Perioadele de post au fost respectate cu 
stricteţe, în acest interval consumându-se 
numai alimente vegetale. Cea mai cunoscu-
tă mâncare de post a fost chisăliţa pregătită 
din apă, tărâţe de grâu, mălai, sare și cumnău. 
Chisăliţa se consuma ca băutură răcoritoare 
dar se folosea și la pregătirea supelor și a cior-
belor. Celelalte alimente au fost legumele, fa-
solea, cartofii, varza, untdelemnul, completate 
cu fructe și condimente.

Untdelemnul pentru gătitul mâncărurilor 
de post era obţinut din seminţe de floarea-soa-
relui sau de dovleac („sămânţă dă iarba-soare-
lui și dă ludaie“). Presarea se făcea la moara 
din satul respectiv sau în unul vecin. Cei care 
ţineau post adevărat nu foloseau nici untde-
lemnul, găteau mâncărurile doar cu apă și 
sare. Denumirea mâncărurilor de post, modul 
de gătire a fost diferit de la o localitate la alta.

Anumite norme existau și în legătură cu 
modul în care se servea masa. Locul de frunte 
îi revenea stăpânului casei. El împărţea mân-
carea, nimeni nu putea gusta din mâncăruri 
până ce gazda nu rostea cu glas tare rugăciu-
nea. Odinioară femeia nu avea dreptul să se 
așeze la masă, dar trebuia să mănânce și ea în 
vreun colţ în acest timp, fiindcă, după ce gaz-
da termina de mâncat, nimeni nu mai avea 
dreptul să mănânce. Copiii mâncau la o masă 
separată de cea a adulţilor.

Gazda îi asigura și argatului său (zilierului) 
masa, care însă intra în plata muncii. Slugile 
mâncau de obicei la altă masă, dar primeau 
aceleași mâncăruri ca familia gazdei.

În modul de alimentaţie al comunităţilor 
tradiţionale au intervenit schimbări pe par-
curs. Ca și în alte domenii ale culturii tra-
diţionale, cu vremea, a început să se obser-
ve amprenta puternică a urbanizării satului, 
a generalizării inovaţiilor tehnice. În urma 
modernizării rapide a sistemului alimentar, 
hrana oamenilor de la sate a devenit tot mai 
complexă și mai variată, fiind utilizate reţe-
te rafinate și un mod de preparare modern, 
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avansat. Pătrunderea industriei alimentare la 
sate a avut drept urmare standardizarea hra-
nei. În privinţa modului de alimentaţie pu-
tem observa interferenţa și influenţa recipro-

că dintre credinţele și obiceiurile grupurilor 
etnice învecinate. Caracteristicile tradiţionale 
pot fi surprinse mai ales în alimentaţia cere-
monială sau festivă.

Tradiţia culinară

Moara lui Mihai Triffa, Micherechi

ÎNTREBĂRI, TEME

1.  Adunaţi în localitatea voastră denumirile mâncărurilor tradiţionale românești.
2.  Prezentaţi reţeta unei mâncări tradiţionale.
3.  Înșiraţi instrumentarul bucătăriei de ieri și de azi.
4.  Întocmiţi o compunere descriind fazele de coacere a pâinii.
5.  Ce se mânca în perioadele de post?
6.  Cum se pregătea chisăliţa?
7.  Prezentaţi modul de servire a mesei în trecut și azi.
8.  Ce fel de schimbări s-au produs în modul de alimentaţie?
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Alimentaţia tradiţională are un aspect spi-
ritual, fiindcă luarea mesei, oferirea de 

daruri alimentare fac parte dintr-un sistem 
ritual performat în contextul unor obiceiuri 
și credinţe.

Alimentele festive, ocazionale, erau de na-
tură diferită. Cu ocazia sărbătorilor familiare 
sau calendaristice se alcătuiau meniuri spe-
ciale, tradiţionale. Meniul de nuntă consta 
din supă de găină, tocană de oaie, friptură de 
pui, cozonac, prăjituri și vin, pe când poma-
na mortului era constituită ori din slănină, 
pâine și vin, ori din tocană, sarmale, cozonac, 
pălincă, în funcţie de starea economică a fa-
miliei.

Postul Crăciunului se încheia cu tăierea 
porcului. Pomana porcului cuprindea de ase-
menea un meniu tradiţional special, din care 
nu putea să lipsească varza cu carne, cârnaţii 
fripţi și chiflele făcute din „haioș“. La Anul 
Nou nu se mânca carne de pasăre, pentru că 
pasărea împrăștie totul cu ghearele și se cre-
dea că prin consum și familia va împrăștia 
banii, averea. La Paști, după perioada lungă 
de post se prepara supă de găină, friptură de 

miel, de pui sau de porc, șuncă afumată, go-
goși, cozonac.

Printre alimentele ocazionale se înscriu și 
unele preparate cu caracter ritual, de exemplu 
grâul fiert (coliva), prescura, colacul și băutura 
sfinţită și împărţită în cimitir cu ocazia Paște-
lor morţilor, colacul de la înmormântare sau 
de la parastas, cocuţii împărţiţi colindătorilor, 
colacul de Crăciun numit în unele locuri „să-
nătate“, ouăle roșii.

Consumarea hranei a fost însoţită de reguli, 
convenţii, deprinderi, interdicţii, preferinţe și 
un anumit comportament. De obicei, spaţiul 
destinat mesei zilnice era încăperea unde se 
pregăteau bucatele, dar mesele cu caracter 
festiv sau ceremonial se desfășurau în came-
ra curată a casei. Vechiul obicei de a mânca 
pe pământ a avut o semnificaţie simbolică, cu 
valenţe magice (legătura cu pământul). De 
exemplu când se făcea „curiasta“, gazda îm-
părţea vecinilor, cunoscuţilor, sau invita co-
piii rudelor să mănânce, pentru ca astfel să 
se înmulţească laptele vacii. Copiii mâncau 
dintr-un vas mare așezat direct pe pământ, 
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Prescuri

Prescurăriţa cu coliva, „grâul fiert“

Alimentaţia ceremonială, obiceiuri și credinţe legate 
de mâncăruri
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în timp ce gazdele îi stropeau ritual, pentru 
a stimula sporul. Obiceiul meselor servite 
pe pământ s-a păstrat, desemantizat, doar la 
consumarea hranei la ţarină, în cadrul diferi-
telor munci agricole.

În comunităţile românești au funcţionat și 
o serie de obiceiuri și credinţe menite să ocro-
tească vaca, laptele sau viţelul de puterile ma-
lefice ale diferiţilor agresori (vrăjitoare, „pri-

colici“, – oameni care se puteau transforma 
noaptea în câini).

De exemplu, vasul în care cineva a primit 
lapte trebuia restituit nespălat, ca laptele de la 
vacă să nu rămână, prin magie, în casa străină.

În cazul „chisăliţei“, pentru a garanta fer-
mentarea, prepararea era însoţită de vrăji, 
gesturi și formule, care cu timpul s-au șters 
din memoria oamenilor. Oamenii își mai 
amintesc azi doar că vasul cu „chisăliţă“ tre-
buia mutat din loc până la Sântoader, ca să 
fie ocrotit de duhurile necurate și că, în timp 
ce se pregătea „chisăliţa,“ se rosteau formule 
magice. „Chisăliţa“ era utilizată și în medicina 
populară, la vindecarea unor boli de plămâni 
și de stomac.

Actele ceremoniale de oferire a darurilor
alimentare au avut o importantă funcţie so-
cială dar și rituală. Darurile cu funcţie socială 
erau reglate de reguli și impuneau reciproci-
tate pentru membrii comunităţii tradiţionale. 
De pildă rudele și cunoștinţele aveau obliga-
ţia să ofere mâncăruri consistente și anumite 
alimente lăuzei și nou-născutului. Darul era 
întors, când năștea cineva din familiile care 
au dus daruri.

Mesele comune, pregătirea bucatelor pen-
tru anumite ocazii festive (nuntă, botez, în-
mormântare, sărbători) mobilizau o mare 
parte a colectivităţii. Ajutorarea cu alimente, 
împrumut de vase sau mobilier în pregătirea 
meselor relevă solidaritatea, legăturile oame-
nilor în societatea tradiţională. Această men-
talitate a supravieţuit până azi.

Darurile rituale pentru morţi (colaci, ouă, 
băutură) se dădeau sub formă de pomană pe 
pământ ca, prin similitudine, morţii să se bu-
cure de ele pe lumea cealaltă.

Mâncarea apare și în creaţiile populare ale 
românilor din Ungaria. Unele proverbe și zi-
cători sunt strict legate de foame, de mâncă-
ruri: „Așe mâncă ca on cal rupt“ (mănâncă cu 
lăcomie), „Are ce demica-n chisăliţă“ (omul 
înstărit), „Crăciunu-i ciul și sătul, Paștile-s 
mândre și flămânde“ (la începutul iernii căma-
ra este încă plină), „Stă la gura cuptorului dă 
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Împărţirea colivei în biserică

Așezarea pe morminte a alimentelor sfinţite 
la Paștile morţilor la Bătania
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doru mălaiului“ (este nerăbdător la mâncare), 
„N-am bai cine ce zâce, numa doba-m fie trala-
la“ (important e că m-am săturat), „Amu poci 
zâce Mă cătă popa“ (m-am săturat), „Foame-i 
bună socăciţă“ (cel flămând nu alege în mân-
căruri), „Rău mâncai, bine mă săturai“ (după o 
masă bogată), „Mâncă cât o uală spartă“ (mă-
nâncă mult), „Ăi zimbrit dă-i cură balele“ (este 
pofticios), „La cămara goală-i socăciţa proas-

tă“ (nu are din ce găti), „Mâncă 
mere, mâncă pere, locu pitii tă nu 
ptere“ (pâinea nu se poate înlo-
cui cu nimic)“.

Sunt proverbe și zicători cu 
aluzii la mâncare, utilizate pen-
tru definirea unor oameni sau a 
unor situaţii care sunt rostite în 
glumă: „cacă-frică și mămăligă cu 
pisat“ (om laș), „apă-n chisăliţă“ 
(rudenie îndepărtată), „atunci 
s-a coace când l-i băga înante pi-
tii“ (nu se va înţelepţi niciodată), 
„nu poţ fi și cu curetiu uns și cu cli-
sa-ntreagă“ (din puţin nu poţi să 
ai de toate), „nu-i bine și mânci 
d-înt-on blid cu domnii“ (o s-o 

păţești), „cum ţ-î ferbe așe-i mânca“ (după cum 
pregătești așa ai), „o ales pecie dâ la curu vacii“
(a ales prost), „l-o ars pisatu la gură“ (a păţit-o), 
„cine-i flămând pita-i în gând“ (se gândește la 
ce îi lipsește), „bun ca pita, moale ca pita“ (om cu 
fire blândă), „ăi arde rântașu“ (e grăbit), „pofteș-
te la masă, dacă ţ-ai adus d-acasă!“ (în glumă 
celor invitaţi la masă), „bună dimineaţa, pălinca 
ne spele greaţa!“ (salut glumeţ de dimineaţă).

Spațiul geografic și social al românilor din Ungaria

Sfinţirea colacului, ouălor și a vinului de la Paștile morţilor din Apateu

ÎNTREBĂRI, TEME

1.  Prezentaţi meniul tradiţional de nuntă și mâncărurile de la nunţile zilelor noastre.
2.  Enumeraţi mâncărurile consumate la pomana morţilor.
3. Ce fel de preparate cu caracter ritual cunoașteţi?
4.  Adunaţi în familie informaţii legate de coacerea și consumarea prescurei.
5.  Prezentaţi regulile de consumare a hranei.
6. Care erau alimentele tradiţionale la sărbătorile mari?
7.  Ce este curiasta și cum se consuma?
8.  Adunaţi denumiri ale mâncărurilor de post.
9. Prezentaţi obiceiul oferirii de daruri.

10.  Adunaţi creaţii populare legate de alimentaţie (descântece de joc, oraţii, etc.).
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Tăierea porcului – „diznotorul“

În vechile culturi, porcul a fost considerat un 
animal sacru. După unii cercetători, el a fost 
socotit o întrupare a zeului grec Adonis, care 
simbolizează moartea și renașterea ciclică a 
vegetaţiei. De aceea el era ucis în ocazii so-
lemne și mâncat sacramental de către cei care 
îl adorau. Mai târziu, creștinismul a acceptat 
practica sacrificării porcului, ca secvenţă a 
unor obiceiuri pregătitoare a Crăciunului.

Tăierea porcului este prezentă în cultura 
tuturor societăţilor tradiţionale europene. Ca 
și la alte popoare, și la români timpul Cră-
ciunului începea cu tăierea porcului – ofran-
dă rituală închinată zeilor pământului – care 
avea loc, anual, în 20 decembrie, cunoscută ca 
„ziua de Ignat“ sau „Ignatul porcilor“.

Tradiţia spune că sacrificiul a fost instituit 
de însuși „Sfântul Ignat, patronul porcilor și al 
păsărilor“. Sacrificiul este susţinut de „pomana 
porcului“, adică de consumul ritual al tuturor 
părţilor componente ale jertfei, și de credinţe-
le care justifică ritualul. Conform acestor cre-
dinţe, Ignat, care este considerat în ţinuturile 
din sud-estul României „un sfânt fără cruce“, 
ar fi vindecat porcii de o boală grea, dar tot el 
este cel care li se arată porcilor în vis și le spu-
ne că au să moară, și, în final, le ia sufletele. 
De aceea se zice că porcul care n-a fost tăiat 
în ziua de Ignat nu se mai îngrașă. În această 
zi nu se lucrează, „ca să ai noroc la porci“. De 
asemenea, începând cu această zi, până în 8 
ianuarie, femeilor le este interzis să spele și să 
toarcă, „ca să nu se întoarcă Crăciunul de la ele“.

Tăierea porcului a fost un mare eveniment 
în viaţa românilor. În trecut, sacrificiul avea 
loc într-un timp ritual, dimineaţa în zori. În 
vederea omorârii rituale, spaţiul era curăţat 
și demarcat. De asemenea, erau respectate o 
serie de gesturi și formule rituale pentru con-
sacrarea victimei. Animalul era stropit cu apă 
sfinţită, era așezat cu capul spre răsărit, pe 
frunte sau pe ceafă i se trasa cu cuţitul o cruce, 
pe care se presăra sare, și se spunea „Doamne 
ajută!“ sau „Să-l mâncăm cu sănătate“.

La românii din Ungaria tăierea porcului, 
„diznotorul“, se desfășoară și azi conform tra-
diţiei, chiar dacă o parte din vechile secvenţe 
rituale s-au uitat. Tăierea are loc tot diminea-
ţa devreme, dar momentul tăierii depinde, de 
multe ori, de rudele care vin în ajutorul gaz-
dei. Pregătirile încep cu o zi înainte. Familia 
făcea rost de cele necesare. Gazda curăţa locul 
pârjolirii și cel al despicării porcului, copiii ce-
reau împrumut de la rude vase și unelte, băr-
baţii ascuţeau cuţitele, pregăteau paiele pen-
tru pârjolit, femeile cumpărau condimentele 
și orezul, curăţau ceapa și usturoiul.

Odinioară rudele soseau în ajutor în zorii 
zilei spunând: „Fie clisa grasă, ș-o mânce gazde-
le cu sănătate!“ Bărbaţii erau serviţi cu rachiu 
(„pălincă“), după care porcul era scos din coteţ 
pentru a fi înjunghiat. Femeile luau sângele 
porcului într-un vas, apoi urma pârjolitul. În 
timpurile vechi porcul, culcat pe burtă cu pi-
cioarele întinse, se pârjolea cu paie. Mai târziu 
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La tăierea porcului
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s-a răspândit pârjolitul cu mașina prevăzută 
cu o roată, prin învârtirea căreia ieșea flacăra 
printr-o ţeavă, putând fi îndreptată spre porc. 
După pârjolit urmează spălatul, curăţatul cu 
un cuţit cu lamă lată și cu o perie aspră, până 
pielea devenea de culoare roz.

Conform tradiţiei, micul dejun constă și 
azi din sângele porcului, călit cu ceapă și con-
dimentat cu sare și piper. La această mâncare 
se servește, de obicei, cafea cu lapte.

După micul dejun urmează despicarea 
porcului, care necesită pricepere și experien-
ţă. Porcul putea fi despicat pe spinare sau pe 
burtă, fiind așezat pe o ușă din scândură. Car-
nea și slănina era pusă pe o scară, pe care erau 
așezate scânduri. Femeile se ocupau de spă-
latul maţelor în covată în vreme ce, într-un 
cazan, se încălzea apă pentru a pune la fiert 
părţile din care urmau să se facă caltaboșii.

De pregătirea prânzului se ocupă și azi 
gospodina. Prânzul constă din supă de spina-
re „leveșe“ și carne friptă „pecie“.

După-masă se fac caltaboșii, toba, cârnaţii, 
se topește slănina. Caltaboșii se pregătesc din 
carnea, splina, ficatul, plămânii fierţi. După ce 
se macină și se condimentează după gust se 
umple maţele, se leagă la capete și se pun la 
opărit în cazanul cu apă fierbinte, la foc mic, 
ca să nu plesnească. După caltaboși se umple 
toba cu carne din capul porcului, cu urechi, 
limbă, inimă, șorici, toate tăiate bucăţi. Toba 
se umple cu mâna, se leagă, se opărește și se 
presează.

Urmează pregătirea cârnaţilor din carne și 
slănină măcinată, frământată bine și condi-
mentată cu sare, cu două feluri de boia, dulce 
și iute, cu usturoi zdrobit și piper. Umplerea 
maţelor subţiri cu această compoziţie se face 
cu mașina de cârnaţ. Cârnaţii se mănâncă 
fripţi sau afumaţi, în afumătoare.

Slănina pentru untură se taie bucăţi și se 
topește încet, la foc mic, în cazan sau într-un 
vas mare smălţuit, după care untura este stre-
curată în bidoane. Stăpânul casei sărează șun-
cile, ciolanele, oasele, tablele de slănină, coas-
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Pârjolitul cu paie

Mașina de pârjolit
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tele așezate într-o 
covată, unde ră-
mân timp de 3-4 
săptămâni.

La cină se mă-
nâncă supă de 
spinare, tocană 
cu varză („toroș“),
caltaboși, cârnaţi 
și carne friptă. 
În trecut, seara la 
masă apăreau și 
musafiri nepoftiţi, 
mascaţi, îmbrăcaţi 
în haine zdrenţuite 
(„boșoloacă“, „maș-
care“). Ei spuneau 
versuri hazlii, care 
s-au șters din me-
moria oamenilor, 
și profitau de nea-
tenţia gazdelor ca 
să fure bucăţi din 
porc, spre hazul 
celor de faţă. Mai 
târziu, poznașii 
aduceau ce au luat 
și erau serviţi cu 
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Umplutul cârnatului la Chitighaz

Cârnaţi în afumătoare

Slănină („clisă“) și cârnaţi
în cămară

caltaboși și prăjituri. Rolul lor a fost să provoa-
ce o atmosferă veselă la pomana porcului. În 
trecut, interpretau și câte o parodie.

Stăpâna casei, la plecare, oferă pachete cu
bucăţi din preparatele de porc („cuștulău“) pen-
tru cei prezenţi, mulţumindu-le pentru aju-
tor, iar în ziua următoare trimite farfurii cu 
preparate și vecinilor și rudelor apropiate ale 
familiei.

Toate aceste comportamente înscriu tăia-
tul porcului în rândul activităţilor tradiţionale 
de importanţă deosebită.

ÎNTREBĂRI, TEME

1.  Ce știţi despre Ignatul porcilor?
2. Cum se lua și la ce se folosea sângele porcului?
3.  Enumeraţi fazele tăierii porcului în comunitatea tradiţională.
4.  Cum se desfășura înjunghiatul ritual al porcului?
5. Descrieţi pârjolitul cu paie și cu mașina.
6.  Din ce mâncăruri constă prânzul și cina?
7.  Cum se făceau caltaboșii și cârnaţii?
8. Cum se desfășura tăiatul porcului pe vremuri în localitatea voastră?
9.  Cum se desfășoară în zilele noastre diznotorul?

10.  Prezentaţi diferenţele între tradiţia veche și obiceiul de azi pe baza unui interviu 
luat cuiva din familie.
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Reţete culese de la românii
din Ungaria

 Coade dă laboș
Se rumenește în ulei ceapă tocată mărunt 
și se adaugă puţină boia. Aceasta va fi um-
plutura aluatului. Se pun la fiert în apă să-
rată morcovi, pătrunjei și cartofi, din care 
se obţine compoziţia pentru supă.

Din 500 gr de făină și apă în cantitate po-
trivită se frământă, apoi se întinde un alu-
at. Pe acesta se scurge umplutura din ceapă 
rumenită, întinsă egal pe toată suprafaţa 
aluatului. Din aluat se face un sul de grosi-
mea degetului și se taie în bucăţi de cca 7 
cm, care apoi sunt răsucite un pic la capete. 
Acest aluat se fierbe în supă. Era o mân-
care de post, consumată mai ales vinerea.

 Pisat
Se încălzește apă sărată, neașteptându-se 
să clocotească. Se presară în ea încetinel 
cca 500 gr de păsat de porumb, se învârte 
mereu pentru a evita cocoloașele. Când s-a 
îngroșat potrivit, se scoate de pe foc. Turnat 
pe farfurii, poate fi servit cu lapte rece, cea-
pă rumenită, untură cu jumări, untură în 
care s-a fript cârnaţul, cârnaţ fript sau borș.

 Cocoradă
Din 1 kg de făină, 50 gr de drojdie umfla-
tă, în care se adaugă sare și apă, se fră-
mântă un aluat. Până ce aluatul crește, se 
scot sâmburii din câteva prune. Se întinde 
jumătate din aluat și se pune într-o tavă 
unsă, apoi se pun una lângă alta prunele 
fără sâmbure. Peste acest strat de aluat cu 
prune se pune cealaltă foaie de aluat, după 
care tava se bagă în cuptorul încălzit pen-
tru coacerea pâinii.

 Chisăliţă dă tărâţă
Într-un vas mare de lut, se pune un 
pumn de tărâţe, câteva boabe de porumb 
și puţin mălai. Se adaugă la toate aces-
tea câteva bucăţi de cărbune de lemn, un 

pumn de sare, se toarnă peste ele întâi apă
clocotită, apoi apă rece, spre a iuţi fer-
mentaţia așteptată. Vasul de lut se aco-
peră cu o bucată de pânză curată și se 
pune într-un coș căptușit cu paie. Se 
acoperă cu o pernă, păstrându-se timp de
nouă zile. În vederea fermentaţiei mai 
rapide, în trecut, în cursul pregătirii i se 
descânta:

„Până-oi mere la fântână
Chisăliţa fie bună!
Până-oi mere după apă
Chisăliţa fie acră!“

 Sămăchișe
În laptele proaspăt muls se toarnă puţin 
lapte acru din ziua precedentă. În felul 
acesta el se acrește repede. Dacă se încălzea 
ușor, din această sămăchișă se putea obţi-
ne „scoaca“ de vacă. Pentru asta, sămachișa 
încălzită se punea într-un sac de pânză, ca 
să se scurgă zerul. Acest zăr era folosit la 
muratul castraveţilor.

 Curiastă
Se strânge într-un vas mai mare lapte-
le de la primele 2-3 mulsuri, după fă-
tarea vacii. Vasul cu acest lapte se pune 
pe soba de gătit, să se încălzească. Când 
laptele se încheagă, devenind brânzos se
poate consuma. Deseori este îndulcit cu 
zahăr.

 Curet umplut
Carnea crudă sau afumată e tăiată bucăţi 
cu cuţitul. În carne se amestecă și o bu-
cată de slănină,tăiată mărunt. Mai demult 
se făceau cu pisat. Acum se fac cu orez. În 
oală pe fund și deasupra se pun frunze de 
varză murată, nu varză tăiată. Se fierb până 
când aceste frunze se topesc și rămân nu-
mai sarmalele. Odinioară sarmalele se fier-
beau în cuptor.

Spațiul geografic și social al românilor din Ungaria
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 Mămăligă
Se fierbe mămăliga apoi, cu o lingură, se 
fac găluște, care sunt apoi tăvălite în pes-
met sau în griș prăjit. După ce găluștele 
sunt așezate în formă de cerc, într-o far-
furie, se pune pe ele marmeladă și zahăr 
pudră.

 Béles
Se face un aluat moale din făină, sare 
și apă. Apoi este împărţit în bucăţi cât 
pumnu și astfel este lăsat să stea. După 
aceea aluatul este întins subţire și este uns 
cu undelemn. Se poate umple cu cartofi, 
cu varză murată sau cu mere. Făcut rulou, 
aluatul este sucit în forma unei cochilii 
de melc.

 Chisăliţă de prune
Se fierbe din fructe uscate sau compoturi. 
La această mâncare nu se face rântaș de fă-

ină. Era îngroșată cu pireu de prune grase, 
în care se punea scorţișoară.

 Scrobu
Aluatul frământat trebuia trecut prin ră-
zuitoare, apoi se fierbea în apă puțină. 
Când aluatul era fiert, se îngroșea cu puți-
nă făină. Mâncarea astfel devenită deasă se 
mânca îndulcită sau sărată.

 Dopuri
Se preparau din aluat de pâine. Din acest 
aluat se suceau fâșii de grosimea unui de-
get, apoi se coceau pe tavă. După copt erau 
rupte în bucățele. Se turna pe ele apă în-
dulcită și se presărau cu pesmet dulce.

 Moare-ngroșată
Se fierbea un pumn de varză murată în 
zeama ei, la care se adăuga 1 litru de apă. 
Înainte de a fierbe din nou, mâncarea era 
îngroșată cu făină de mălai. Când se ser-
vea, se picura pe ea untdelemn amestecat 
cu boia.

 Crumpe cu boț
Cartofii se fierb în apă sărată în care se 
pune frunză de pătrunjel și o ceapă. Se 
făcea aluat de post din apă, făină și pu-
țină sare. Din acest aluat frământat bine,
pițigau bucăți mărunți în zeama cu car-
tofi.

 Cloape cu zamă
Se făcea o pătură de aluat și se tăia în for-
mă de pătrățele. Se amestecau sfărmuri de 
pâine cu untdelemn și puțină sare. Acest 
amestec era pus pe pătrățelele din alu-
at care erau îndoite în formă de pălărie, 
„clop”. Au fost fierte în zeamă.

 Șaușpec
Se punea untdelemn într-un castron. În 
acesta se prăjea făină pe care se punea chi-
săliță. În afara postului acest sos gros era 
servit cu slănină prăjită.

Alimentaţia ceremonială, obiceiuri și credinţe legate de mâncăruri

 Curet umplut (sarmale)

Mămăligă
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ÎNTREBĂRI, TEME

1.  Ce fel de mâncăruri tradiţionale se găteau în familia voastră?
2.  Care sunt mâncărurile preferate azi la voi în familie?
3. Descrieţi reţeta vărzarului!
4.  Adunaţi reţete ale mâncărurilor tradiţionale cunoscute în familie!

 Cocoși
Se făceau din cucuruz. Se puneau în ciur și 
se prăjeau deasupra jarului, zicând:

Seri, moș. dă su coș
Și ne fă vreo doi cocoși!
Seri, babă, dă su ladă
Și ne fă câte-o grămadă!

 Lângălău
Un pumn de aluat de pâine era întins cu 
sucitoarea să fie frumos rotund. Cu lopa-
ta se băga în cuptor, pe vatra cuptorului 
nu prea fierbinte, să se coacă. După ce se 
scotea din cuptor era uns cu untdelemn și 
tăiat ca tortul în opt felii. 

 Rătişe
Se înmoaie aluatul, ca la plăcinta întinsă. Se 
întinde pe masă, se unge cu ulei și se ră-
sucește, ca și coarda. După aceea aluatul se 
taie bucăţi, mai mari ca o nucă, și se face 
așa, ca o lipie mică, și se lasă să stea, apoi 
este întins cu o sucitoare se umple cu varză 
acră, mărar și cartofi și este copt în ulei.

Pregătirea vărzarului

Rătișe cu varză
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Tradiţiile precreștine, cele legate de 
schimbarea anotimpului, a vegetaţiei și 

a etapelor agricole s-au suprapus sărbătorilor 
creștine, încât, mai ales sărbătorile mari din 
calendarul bisericesc, cuprind o serie de obi-
ceiuri impregnate atât de elemente creștine 
cât și de elemente arhaice, păgâne.

Alături de calendarul bisericesc, societăţile 
tradiţionale și-au avut propriul Calendar po-
pular, care se baza pe fenomenele cosmice, 
echinocţii, solstiţii, faze lunare, răsărituri și 
apusuri de soare, în funcţie de care se desfă-

șurau muncile agricole și pastorale și se ţineau 
sărbătorile.

Sărbătorile de peste an – fie ele cu dată 
fixă sau mobilă – au celebrat în trecutul înde-
părtat divinităţi, animale mitice, arbori mitici 
sau elemente cosmice și terestre, despre care 
se credea că trebuie îmbunate, fiindcă pot să 
influenţeze viaţa oamenilor.

După perioada în care cad, sărbători-
le anului se împart pe cicluri calendaristice
în sărbători de iarnă, primăvară, vară și 
toamnă.

Sărbători calendaristice

Sărbători calendaristice

Sărbători de iarnă
Sfântul Nicolae (6 decembrie) Crăciunul (25 decembrie)
Sfânta Lucia (13 decembrie) Anul Nou (31 decembrie–1 ianuarie)
Postul Crăciunului (15 noiembrie–24 decembrie) Boboteaza (6 ianuarie)

Sărbători de primăvară
Câșlegile (Bobotează – Postul Mare)
Postul Mare (șapte săptămâni înainte de Paști)
Sfântul Toader (prima sâmbătă din Postul Mare)
Bunavestire (25 martie)
Sfântul Gheorghe (23 aprilie)
Floriile (Intrarea lui Isus în Ierusalim – duminica care precede Paștele)
Paștile (prima duminică după Lună Plină, care cade imediat după echinocţiul de primăvară)
Paștile Morţilor (prima zi de luni după Duminica Tomii)
1 Mai – Armindenul (1 mai)
Rusaliile (șapte săptămâni după Paști)

Sărbători de vară
Sânzienele (24 iunie) Schimbarea la faţă (6 august)
Sfinţii Apostoli Petru și Pavel (29 iunie) Adormirea Maicii Domnului (15 august)
Sfântul Ilie (20 iulie) Înălţarea Sfintei Cruci (14 septembrie)

Sărbători de toamnă
Sfântul Mihai (29 septembrie) Ziua Morţilor (1 noiembrie)
Sfântul Dumitru (26 octombrie) Sfinţii Mihail și Gavril (8 noiembrie)
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Ziua în care cad aceste sărbători este stabi-
lită de calendarul bisericesc, care, la cele mai 
multe popoare, coincidea cu calendarul ofici-
al, de stat.

Primul calendar oficial, preluat de biseri-
cile creștine, a fost Calendarul Iulian, întoc-
mit de Iulius Cezar cu ajutorul astronomului 
Sosigene. Acesta a fost înlocuit în anul 1582 
de calendarul întocmit de Papa Grigore al
XIII-lea, care a primit numele de Calendarul 
Gregorian sau calendarul pe Stil Nou, în care 
sărbătorile calendaristice, cădeau cu 13 zile 
mai devreme. Diferite ţări europene și bise-
rica catolică au trecut la noul calendar încă 

din secolul al 16-lea însă bisericile ortodoxe 
au continuat să folosească Calendarul Iulian 
și să ţină sărbătorile la vechea dată.

Românii din Ungaria au folosit și ei până 
în anii 1920, Calendarul Iulian, cu toate că 
Ungaria a trecut la Calendarul Gregorian 
încă din anul 1587.

Cât privește biserica ortodoxă română ea 
nu a adoptat integral calendarul gregorian ci 
folosește începând cu anul 1924 un Calendar 
„Iulian îndreptat“, la care a dispărut decala-
jul de 13 zile, dar Paștile și celelalte sărbători, 
care ţin de data Paștelui, continuă să se calcu-
leze tot după Calendarul Iulian.

Spațiul geografic și social al românilor din Ungaria

Calendar ortodox

ÎNTREBĂRI, TEME

1.  Căutaţi informaţii despre calendarul popular.
2.  Cum sunt sistematizate sărbătorile calendaristice?
3. Enumeraţi sărbătorile ciclului de iarnă.
4.  Care sunt sărbătorile de primăvară?
5.  Înșiraţi sărbătorile de vară și de toamnă.
6.  Explicaţi însemnătatea Calendarului Iulian îndreptat.
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Cele mai importante sărbători din peri-
oada premergătoare Crăciunului sunt 

Sfântul Nicolae și Sfânta Lucia.
Unul din obiceiurile performate în trecut, 

în ziua de Sfântul Nicolae a fost „umblatul 
prin sat cu icoana“. La românii din Bătania, 
în ajunul zilei de Sfântul Nicolae copiii își 
vizitau rudele, cunoștinţele ducând în mână 
icoana Sfântului Nicolae. La fiecare casă
ei spuneau formula consacrată („Oc, toc, toc, 
Nicolae Sfinte“), menită să producă fecun-
ditate, pentru care primeau de la gazde
bani.

În ziua de Sfânta Lucia cele mai multe 
practici se leagă de influenţarea, pe cale ma-
gică, a fecundităţii păsărilor de curte. La ro-
mânii din Chitighaz și Bătania, găinile sunt 
bătute sau scormonite ritual cu lopata, pen-
tru a da mai multe ouă. Tot în acest scop se 
arunca în coteţul găinilor vătraiul cu care se 
scormonește jăraticul, știut fiind că focul, ja-
rul, cărbunele deţine puteri magice.

Ziua era marcată și de anumite interdicţii. 
Astfel era interzis cusutul ca, prin similitu-
dine, să nu se oprească ouatul. Din această zi 
începeau observaţiile meteorologice. Din ziua 

Sărbătorile de iarnă

Icoană reprezentând pe Sfântul Nicolae Stelași din Giula la începutul secolului al 20-lea

Sărbătorile de iarnă
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de 13 decembrie, timp de 12 zile, se urmărea 
mersul vremii (fiecare zi corespunzând unei 
luni din an) pentru a cunoaște cum va fi vre-
mea, pe luni, în anul care vine.

Postul Crăciunului („Postu Mic“), mai pu-
ţin riguros decât Postul Mare, constituie o 
perioadă de pregătire trupească și sufletească 
pentru sărbătoarea Crăciunului, cu abstinenţe 
și cu respectarea postului alimentar.

În acest interval erau interzise petrecerile 
și nunţile, oamenii se îmbrăcau și se compor-
tau decent. Perioada era folosită de feciori și 
de copii, ca să repete colindele de Crăciun. 
Ultima săptămână din post era destinată cu-
răţeniei. Fetele văruiau casa și dereticau în ju-
rul ei, ca să poată primi oaspeţii și cetele de 
colindători.

Dintre zilele însemnate, Crăciunul (Săr-
bătoarea Nașterii Mântuitorului), conţine nu-
meroase tradiţii populare. Unul dintre cele 
mai vechi obiceiuri – menţinut, pe alocuri, 
într-o formă ușor schimbată, până azi, – este 
colindatul („corindatu, a cucuţare“). Colinda-
tul în grup și jocurile dramatice (umblatul cu 
turca, cu Vifleimul, cu steaua, cu icoana) s-au 
practicat în ajun și în ziua de Crăciun pentru 
belșugul întregii comunităţi.

Multe credinţe și datini se leagă și de 
noaptea dintre ani și de ziua de Anul Nou, 
care, ca orice început, era la fel de importantă 
în viaţa colectivităţilor tradiţionale.

Un obicei generalizat a fost cel de tragere 
a clopotelor, la miezul nopţii. „Când se rupe 
anu-n doauă“, tinerii satului, adunaţi în ceată, 
„îngroapă anu vechi“ și întâmpină Anul Nou 
cu mare gălăgie. Feciorii și copiii umblau prin 
sat pocnind din bice, clămpănind din blide, 
bătând toba adică făcând mare zarvă, pentru 
a izgoni sărăcia și nenorocirea din sat.

Începutul anului a fost considerat propice 
pentru practici magice de cunoaștere a vremii și 
de influenţare a viitorului.

Pentru cunoașterea mersului vremii se pre-
gătea calendarul de ceapă. Pe 12 foi de ceapă, 
presărate cu sare, ţăranii notau lunile anului. 
În ziua de încheiere a ciclului sărbătorilor de 

Crăciun, din aceste foi se ghicea vremea din 
anul următor, cantitatea precipitaţiilor.

Cât privește cunoașterea ursitului, a viito-
rului soţ sau soţii, la Bătania, Micherechi și 
Chitighaz, în noaptea dintre ani, tinerii prac-
ticau un obicei numit „Vergeluţa“ sau „Sân-
vasii“. Se puneau sub farfurii diferite obiec-
te (bani, pâine, aţă, bucăţi de cărbune, sare, 
oglindă, pieptene, inel, câlţi de cânepă etc.), 
și fiecare tânăr sau tânără ridica o farfurie. 
Lucrul găsit dedesubt constituia, prin simili-
tudine, un indiciu al însușirilor exterioare sau 
ale calităţilor viitorului soţ sau soţii.

Un alt procedeu de cunoaștere a ursitului 
se practica în timpul gălăgiei de la miezul 
nopţii, când fetele numărau parii unui gard 
de nuiele, în ordine inversă, de la zece până 
la unu, cu ochii închiși. Pe ultimul par pu-
neau, ca semn, o panglică roșie, iar dimineaţa 
următoare mergeau să vadă forma parului, ca 
să afle trăsăturile exterioare ale viitorului soţ.

Ţăranii mai credeau că cele întâmplate în 
prima zi a anului vor determina evenimentele 
întregului an. De aceea, în ziua de Anul Nou 
nu se dădea nimic din casă, ca să nu se dea tot 
anul. Dacă primul vizitator era bărbat, însem-
na noroc, dacă era femeie, nenorocire. Tot ca să 
le meargă bine tot anul, familiile așteptau, de 
Anul Nou, să vină băieţii din vecini să facă urări.

Un alt obicei a fost Vergelul („verjelu“), 
practicat de tinerii din Micherechi. La ori-
gine vergelul a fost petrecerea de spargere a 
cetei de colindători însă cu vremea semnifi-
caţia s-a pierdut devenind o simplă ocazie de 
petrecere în comun, cu cântec și joc.

O altă zi însemnată în viaţa comunităţilor 
tradiţionale este și azi ziua de 5 ianuarie, când 
se sfinţesc casele („umblă popa cu cruce“, „cu Ior-
danu“).

Preotul însoţit de diac și de copii îmbrăcaţi 
în stihare umblă la casele oamenilor cântând 
troparul Bobotezei: „În Iordan botezându-te 
Tu, Doamne, închinarea Treimii s-a arătat; / că 
glasul Părintelui a mărturisit Ţie, fiu iubit pe 
Tine numindu-Te; / și Duhul în chip de porumb 
a adeverit întărirea cuvântului. / Cel ce Te-ai 

Spațiul geografic și social al românilor din Ungaria
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arătat, Hristoase Dumnezeule, și lumea ai lu-
minat, mărire Ţie!“

Preotul sfinţește cu busuioc muiat în apă 
sfinţită casa și – la cererea gazdelor – anexele 
gospodărești.

Odinioară, în această zi, toată familia ţinea 
post. Obiectelor sfinţite de preot li se atribu-
ia putere vindecătoare, de aceea se puneau pe 
prag sau sub masă boabe de porumb și grâu, 
pe care apoi le dădeau la animale pentru sănă-
tate și spor. Și în această zi se putea cunoaște 
ursitul. Dacă fata se culca, pe locul unde a stat 
preotul în casă, își visa perechea.

În ziua de 6 ianuarie cunoscută sub nu-
mele de Boboteaza avea loc sfinţirea apei în 
biserică. Aghiasma, apa sfinţită avea un rol 

Sărbătorile de iarnă

Sfinţirea apei în biserica din Chitighaz

„Cu Iordanu“ la Micherechi în zilele noastre

vindecător, apotropaic. Toţi credincioșii luau 
apă și o păstrau acasă vreme de un an, pentru 
vindecarea bolilor.

ÎNTREBĂRI, TEME

1.  Ce obicei se practica de Sfântul Nicolae?
2.  Cum se sărbătorește în zilele noastre ziua de Sfântul Nicolae în familie, la școală 

și la biserică?
3.  Ce fel de credinţe se leagă de Ziua de Sfânta Lucia?
4.  Prezentaţi perioada Postului Mic în comparaţie cu Postul Mare.
5.  Ce sărbătorim la Crăciun?
6.  Ce fel de obiceiuri se leagă de Crăciun?
7.  Enumeraţi obiceiurile legate de Anul nou.
8.  Cum își aflau fetele viitorul la Anul Nou?
9.  Prezentaţi procedeul de prevestire a vremii.

10.  Cum se desfășura sfinţirea caselor și ce rol avea?

1–232 Népismeret_korr5.indd   79 2016. 06. 27.   21:30



80

Datina colindatului

Colindatul la români este un obicei de Cră-
ciun încă viu, înscris de UNESCO în patri-
moniul umanităţii.

Iniţial colindatul a reprezentat o urare de 
sănătate și bunăstare, făcută într-un timp cu 
valenţe magice, în care cuvintele rostite aveau 
puterea de a se împlini. Într-o altă etapă, colin-
dul-urare a devenit un colind-vestire a nașterii 
lui Cristos.Treptat multe din vechile colinde 
laice au fost înlocuite cu colinde religioase, care 
au pătruns din Occidentul medieval spre răsărit.

Colind se numește nu numai textele perfor-
mate la Crăciun ci orice text ceremonial com-
pus din elemente magice, dansuri și scenete, 
gesturi și ritualuri de sacrificiu, obiceiuri care 
simbolizează moartea și nașterea, care sunt 
interpretate de grupuri ce umblă din casă-n 
casă, în momentele de schimbare a timpului.
Treptat însă colindatul la alte sărbători a dis-
părut, singurul rămas fiind cel de la Crăciun.

Referitor la originea cuvântului, unii cerce-
tători susţin că denumirea de colind derivă din 
latinescul „Calendae“. Românii din Ungaria au 
conservat forma veche a termenului, cândva 
generală în toată Transilvania și în vestul Ro-
mâniei, de „corindă“. Excepţie fac câteva loca-
lităţi, unde s-a folosit denumirea de „cucuţare“. 
Cuvântul pare să provină de la denumirea lo-
cală a colăcelului, („cocuţ“) pe care îl primeau 
colindătorii, pentru urări, de la gazda casei.

Odinioară la acest obicei lua parte tot satul. 
Comunitatea îi aștepta, se implica ritual prin 
dialogul cu colindătorii și prin darurile pregă-
tite, iar grupurile de colindători urau în numele 
tuturor și prevesteau pentru întreaga comuni-
tate bogăţie și fertilitate. De la un sat la altul, 
repertoriile de colinde au fost ușor diferite.

Ca mod de desfășurare, colindatul de 
Crăciun cunoaște patru tipuri de performare:
colindul copiilor în vârstă de 4-5 ani cu pă-
rinţii lor, colindul copiilor mai mari, colindul 
de fete sau femei tinere și colindatul cetei de 
feciori, ultimul cu origini vechi. În comunită-
ţile românești din Ungaria au funcţionat doar 

două tipuri de colindat: colindatul copiilor de 
10-12 ani și colindatul feciorilor în ceată.

Copiii, în grupuri de câte 4-5 colindători, 
băieţi între 10-12 ani, mai rar și fete, se în-
tâlneau să repete colindele în ultima seară 
dinaintea Ajunului Crăciunului. De obicei se 
mergea cu colindul mai întâi la casele rude-
lor. Colindele erau interpretate sub fereastra 
casei, după ce gazda, la întrebarea „Slobodu-i 
a corinda?“ sau „Lăsa-mi gazdă-n casă?“ răs-
pundea „Slobod“ sau „Lăsa, dacă-i ști corinda“.

Când colinda ajungea la final, găzdoaia 
deschidea colindătorilor ușa și îi plătea cu 
colăcei, cârnaţi, prăjituri, mere și nuci. Foar-
te rar primeau pentru colindat și bani. La
Chitighaz și la Bătania se făceau special pentru 
copiii colindători colăcei în formă de pasăre.

Fiecare băiat avea o bâtă și o traistă, confec-
ţionată de mame, din pânză ţesută acasă. Refe-
ritor la „bâtele“ sau „costanele“ purtate de băieţi, 
se zicea că ele erau instrumente de apărare. Pe 
străzile întunecate ale satului cu acestea se pu-
teau apăra de câini. În unele sate aceste bâte 
erau împodobite cu panglici și dantele („cipcă“).
Mai demult în unele zone ale României bâte-
le colindătorilor erau făcute din crengi de măr 
înmugurite, de unde provine și textul, cunoscut 
și azi, care se cântă doar la colinde „florile dalbe, 
flori de măr“. Refrenul „florile dalbe“ păstrea-
ză amintirea ramurilor înflorite de odinioară.

Al doilea tip de colindat a fost cel al ce-
tei de feciori. Conform datinii după începe-
rea postului ei se adunau și repetau colindele 
seară de seară. La colindat umblau însoţiţi 
de muzicanţi. Începeau să colinde în Aju-
nul Crăciunului după lăsarea serii și colindau 
până în zori.

Colindătorii purtau bâte, pe care aveau 
bătute mici tăbliţe, de care erau agăţaţi zur-
gălăi, cu care își anunţau sosirea. Gazdele îi 
așteptau cu prăjituri și vin pe masă, iar dacă 
la casă era o fată mare, după ce terminau de 
colindat, feciorii o luau la joc. La Chitighaz și 
Otlaca-Pustă, la fel ca și în Otlaca din judeţul 
Arad acest mod de colindat, cu muzică, a avut 
și o denumire aparte, „umblatul cu hidede“.

Spațiul geografic și social al românilor din Ungaria
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Darurile primite (colac, cârnaţ, băutură) 
erau adunate de unul din ceată numit „iapă“, 
într-un sac, și erau consumate la jocul organi-
zat de Bobotează, la care participau și fetele.

Între colindatul copiilor și cel al feciori-
lor au existat importante diferenţe. Motiva-
ţia copiilor a fost câștigul primit, pe când la 
feciori colindatul respecta un scenariu arha-
ic, menit să asigure bunăstarea comunităţii. 
Copiii mergeau în grup de 2-3, feciorii erau 
constituiţi în ceată, care odinioară avea reguli 
precise de comportare și era condusă de un 
„voievod“, „căprar“, „căpitan“. Timpul de colin-
dat era și el diferit, copiii colindau de regulă 

de dimineaţa până spre seară, pe când feciorii 
porneau prin sat când se întuneca și umblau 
până în zorii zilei. Referitor la darurile pri-
mite, fiecare copil păstra pentru el ce primea 
în vreme ce feciorii puneau darurile într-un 
sac, iar la sfârșit le împărţeau sau le consumau 
împreună.

În ciuda acestor diferenţe, cele două forme 
de colindat (ale copiilor și ale feciorilor) care 
se terminau ambele cu urări, au urmărit ace-
lași scop: determinarea bogăţiei, fertilităţii și 
norocului, încât membrii comunităţii, pentru 
a-și asigura sporul gospodăriei și sănătatea 
familiei, primeau ambele grupuri.

Sărbătorile de iarnă

ÎNTREBĂRI, TEME

1.  Ce rol a avut colindatul în comunitatea tradiţională?
2.  Ce este colindul?
3.  Explicaţi originea cuvântului colindă, colindat.
4.  Câte tipuri de performare are obiceiul?
5.  Descrieţi obiceiul colindatului copiilor.
6.  Adunaţi informaţii legate de colindatul cetelor de feciori.
7.  Prezentaţi diferenţele între cele două tipuri de colindat.
8.  Ce fel de recuzite aveau colindătorii?
9.  Scrieţi o compunere despre obiceiul colindatului pe baza informaţiilor aflate de la 

bunici.

Am pornit a colinda …Colindători cu traiste de gât din anii 1930
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Poezia colindelor

Colinda este o poezie de străvechi caracter 
ritual, devenită mai târziu preponderent cere-
monială sau cu funcţii spectaculare.

Poezia colindelor este foarte bogată și va-
riată ca text, de la colindele laice, „lumești“ 
până la cele religioase. Azi cel mai mult sunt 
cântate colindele cu conţinut religios, care 
descriu nașterea și suferinţele lui Cristos, dar 
pe teritoriul României există un bogat reper-
toriu de colinde laice, precreștine (colinde 
de fecior, de fată, colinda cerbului, colinda 
cosmogonică „Furarea astrelor“ etc.). Adeseori 
tema colindei este una epică, de baladă sau de 
poveste. În formă de colind apare de exemplu 
balada Mioriţa sau balada Meșterului Mano-
le. Simbolurile însă și-au pierdut semnificaţia 
originală, au devenit simple imagini poetice, 
sau au dispărut, atât din desfășurarea obice-
iului cât și din textul colindelor. Colindele de 
copii, mai ușoare și glumeţe se compun de 
obicei din urare și din cererea recompensei 
pentru colindat:

„Dârt-on fir dă busuioc
Dă-i, Doamne, gazdii noroc!
Dârt-on fir dă iarbă creaţă,
Dă-i, Doamne, gazdii viaţă!
Și la tăţi câţ îs în casă!“

„Să fii, gazdă, sănătoasă,
Să plătești corinda noastă:
C-on colac mândru, frumos,
Dân peliţa lui Cristos.“

„Amin, ș-o cantă dă vin,
Să fie zece, tăte-ar trece!“

„Corinda mi-i gata,
On forint mi-i plata!“

În decursul secolelor în corpul colindelor 
laice au fost introduse texte aparţinând altor 
obiceiuri. De pildă în unele colinde apar texte 
întâlnite în unele obiceiuri agrare (ieșirea la 
holdele verzi și cântecele de seceriș) sau texte 
din ceremonialul nunţii, în noul context ele 
având același rol, de aducere a belșugului și 
de a grăbi măritișul, pentru a asigura conti-
nuitatea neamului. Colindele nu au putut fi 
cântate în afara obiceiului, textul ritual fiind 
parte integrantă din performare. Cât privește 
modul de interpretare al colindelor, cu toa-
te că se cântau în grup, ele erau cântate pe o 
voce.

Chiar dacă colindatul în România ca obi-
cei viu se mai performează la sate pe stradă, 
colindătorii întrând în toate casele în care 
sunt primiţi, colindele au intrat și în reper-
toriul echipelor folclorice, interesate de păs-
trarea tradiţiilor. Spectacolele de colinde, 
desfășurate pe scenă, în preajma Crăciunului 
sau chiar în ziua de Crăciun, sunt la fel de 
îndrăgite de comunităţile românești, chiar 
dacă, odată mutat colindatul pe scenă, vechile 
funcţii ale colindei s-au pierdut.

De asemenea, pe Internet circulă, nume-
roase colinde tradiţionale, în interpretarea co-
piilor, a corurilor sau a unor soliști de muzică 
populară renumiţi, dar și variante prelucrate 
artistice, încât putem spune că vechile tradiţii 
renasc într-o haină nouă. Odată cu schimba-
rea și actualizarea textelor, apar variante noi, 
cântate într-un tempo mai rapid.

În comunitatea românească din Ungaria, 
obiceiul colindatului a dăinuit în satele româ-
nești, în forma colindatului în ceată până prin 
anii 1950 iar în forma colindatului copiilor, 
până prin anii 1970, ca ulterior să dispară de 
tot în cele mai multe localităţi.

În paralel cu acest proces de dispariţie a ve-
chii datini, asistăm azi și la apariţia unui feno-
men opus, de reînviere a colindatului, susţinut 
atât de biserica ortodoxă cât și de confesiunile 
neoprotestante, care au început să acorde obi-
ceiului o importanţă deosebită. De pildă, în 

Spațiul geografic și social al românilor din Ungaria
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localitatea Micherechi, în fiecare an, se organi-
zează serate de colinde, la care participă tineri 
de diferite confesiuni, care prezintă colinde. 
De asemenea în această localitate din nou gru-

Sărbătorile de iarnă

puri de tineri umblă din casă-n casă colindân-
du-i pe localnici. Repertoriul conţine însă doar 
colinde religioase, învăţate la biserică, vechiul 
repertoriu laic al satului rămânând uitat.

ÎNTREBĂRI, TEME

1.  Ce subiecte au colindele?
2.  Când se puteau cânta?
3. Care este rolul urărilor de la sfârșitul colindelor?
4.  Ce fel de texte au fost incluse în corpul colindelor?
5.  Prezentaţi rolul colindelor în lumea de azi.
6.  Cum se păstrează colindele în comunitatea românilor din Ungaria?

Din repertoriul colindelor românești din Ungaria

O ce veste minunată

1. O, ce veste minunată,
   Lângă Vifleem s-arată.
   Astăz s-a născut,
   Cel fără-nceput,
   Cum au zâs prorocii.

2. Mergând Iosif cu Maria,
   Săvârșind călătoria,
   Într-un mic sălaș,
   Lâng’ acel oraș,
   A născut pe Cristos.

3. Păstorii văzând o zare,
   Dân cer o lumină mare,
   Ei fluierau,
   Înjerii cântau,
   Cu toţii se bucurau.

4. După o stea luminoasă,
   Dintre altele aleasă,
   Trei crai mergeau,
   Daruri aduceau,
   În genunchi îi cădeau.

5. Pe fiul în astă lume,
   Tatăl l-a trimis în lume.
   Să se nască,
   Și să crească,
   Să ne mântuiască.

6. Aceluia noi să cântăm.
   Credincioșilor să strigăm:
   Mărire ţie,
   Pe vecie,
   Puternice Doamne!
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Tri păstori se întălniră

1. Tri păstori se întălniră, 3. Să-mpletim cu voie bună,
   Tri păstori se întălniră.    Să-mpletim cu voie bună.
   Raza Soarelui, floare Soarelui,    Raza Soarelui, floare Soarelui,
   Și așa se sfătuiră.    Și să facem o cunună.

2. Haidaţ fraţilor, să merjem, 4. Și să ducem la Cristos,
   Haidaţ fraţilor, să merjem.    Și să ducem la Cristos,
   Raza Soarelui, floare Soarelui,    Raza Soarelui, floare Soarelui,
   Floricele să culejem.    Să ne fie de folos.

Ciucuri, muguri

1. Ciucuri muguri dă mătasă, 4. Dî la tăte strășinele,
   Lasă-mă găzdoaie-n casă!    Dî la tăte strășinele.

2. Că d-asară-s tă p-afară, 5. Dacă, gazdă, nu te-ncrez,
   Cu botuţa susuară.    Hai afară și ne vez!

3. Și mă ploaie și mă ninje, 6. Că sântem în hane verz,
   Și mă pică picurele.    Că sântem în hane verz.

   Corinde-mi-ș, Doamne!

Spațiul geografic și social al românilor din Ungaria

Jocuri dramatice de Crăciun –
Umblatul cu turca

Cel mai vechi tip de colindat la români și 
anume colindatul cu măști animaliere, are o 
origine preistorică, în care măștile erau in-
strumentele culturale ale unei magii active. 
Scopul urmărit prin text, mișcări, recuzită, 
gesturi rituale și practici magice era asigura-
rea fertilităţii, a rodului vegetaţiei.

Dintre jocurile dramatice de Crăciun, în co-
munităţile românești din Ungaria a fost per-
format Umblatul cu turca, obicei în care apare 
în mod simbolic masca de capră, substitutul 
animalului mitic care moare și reînvie.

Figura centrală a acestui joc popular este 
mascatul. Masca de turcă este alcătuită din 
două părţi: capul și corpul. Capul măștii, con-
fecţionat din lemn, blană, pene, întruchipa un 
animal asemănător caprei, iepurelui sau berzei, 
ce putea fi identificat și cu diavolul. Este fixat 
de capătul unui băţ, iar falca se poate mișca cu 
ajutorul unei sfori. Turca are și coarne, împo-
dobite cu panglici multicolore și cu clopoţei iar 
în ultimii ani cu oglinzi și hârtii colorate. Cor-
pul turcii constă dintr-o pătură de culoare roșie, 
prinsă de capul de lemn, care acoperă interpre-
tul. Acesta stă sub pătură în poziţie dreaptă și, 
mișcând falca inferioară, clămpănește și bate 
ritmul cu capătul băţului pe podea.
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În vreme ce colindătorii umblau prin satele 
mari în mai multe cete, la umblatul cu turca, 
datorită caracterului magico-ritual al jocului, 
fiecare sat avea o singură ceată de turcași.

Această ceată era alcătuită din turcă, co-
lindători și muzicanţi, un conducător numit 
„birău“, un „chișbirău“, care mergea înainte pe 
la case, să întrebe dacă sunt primiţi, și o „iapă“ 
sau „gudă“, care aduna darurile.

În faţa casei sau în casă, însoţitorii turcii 
colindau. Primele interpretate erau colindele 
religioase, iar în partea a doua birăul rostea o 
oraţie de dezlegare a colacului, în care se po-
vesteau toate activităţile necesare pentru a-l 
produce: aratul, semănatul, recoltarea. Simpla 
înșirare a acestor munci atrăgea prin simili-
tudine bunăstarea. După colindat urma jocul 
propriu-zis al măștii animaliere. Jocul ritual 

era jucat pe o anumită melodie, cunoscută ca 
danţul turcii.

Alegerea personajului principal, adică a 
mascatului, se făcea cu mare băgare de sea-
mă, deoarece dansul săltat, cu figuri îndrăz-
neţe necesita mare pricepere. În timpurile 
vechi interpretul turcii a avut un rol mult mai 
însemnat în desfășurarea obiceiului. Odată 
îmbrăcată masca el devenea un substitut al 
animalului mitic, care prin dansul dezlănţu-
it asigura fecunditatea. Această energie vi-
tală, asimilată de imaginarul popular cu cea 
drăcească, transmisă turcașului la îmbrăcarea 
măștii a stat la originea credinţei că cel ales 
pentru acest rol este prin comportament di-
ferit de restul feciorilor din sat. La Bătania de 
exemplu, în anii 1950 ţăranii spuneau că mas-
cat poate să fie numai feciorul care se ducea la 
miezul nopţii la răscruce și acolo juca dansul 
turcii. Conform unei alte credinţe populare, 
pentru puterea pe care o primește turca și-a 
vândut sufletul pentru un an necuratului. Prin 
extensie, puterea magică, de sorginte păgână, 
a cetei reiese din chiar modul în care intrau la 
Bătania turcașii în casă spunând: „Dumnezeu 
afară din casă, noi în casă!“

La sfârșitul dansului, turca primea daruri,
îndeosebi cârnaţi și colaci. Gazda se străduia 
să pună darurile în locuri greu accesibile pen-
tru mascat. Cârnatu era agăţat pe grindă și, 

Sărbătorile de iarnă

Masca de turcă din Chitighaz

Turca din AleteaTurcaș din Chitighaz Turcaș din Micherechi
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fiindcă turca avea coarne lungi, ajungea la el 
cu mare greutate. Iapa așeza cârnatu în sacul 
în care aduna darurile. Banii destinaţi turcii 
erau puși pe masă sau pe podea, de unde tre-
buia să-i ia cu botul. În final, birăul mulţumea 
pentru daruri. La fel ca și colindătorii, după 
ce terminau urarea la casele din sat, turcașii 
împărţeau între ei sau consumau împreună 
cele primite.

Din anii 1950, în comunităţile românești 
din Ungaria jocul turcii a început să fie per-
format pe scenă, ca simplu spectacol, deritu-
alizat, ceea ce i-a prelungit într-un fel exis-
tenţa.

Ca obicei, umblatul cu turca constituie o 
variantă a turcii din Bihor și Bucovina, fiind 

totodată înrudit cu jocurile dramatice cu măști 
din Ardeal („Capra“, „Cerbul“), din Moldova 
(„Buhai“) și din Muntenia („Brezaia“).

Spațiul geografic și social al românilor din Ungaria

Umblatul cu turca performat pe scenă de echipa
de păstrare a tradiţiilor din Micherechi

Revitalizarea obiceiului la Chitighaz în anii 1980

ÎNTREBĂRI, TEME

1.  Descrieţi figura principală din ceata celor care umblau cu turca.
2.  Cine putea juca rolul turcii?
3. Înșiraţi personajele care apar în acest joc de Crăciun.
4.  Cum se desfășura obiceiul?
5.  Ce fel de daruri primeau turcașii?
6.  Cum s-a păstrat în localităţile cu populaţie românească din Ungaria acest obicei?
7.  Adunaţi informaţii legate de umblatul cu turca în diferite zone etnografice din Ro-

mânia.
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Jocuri dramatice de Crăciun –
Umblatul cu Trei crai de la răsărit,

cu steaua, cu icoana, cu „Vi�eimul“

Tot de Crăciun se leagă la români și jocuri-
le dramatice religioase Trei crai de la răsărit, 
Umblatu cu steaua, Vifliemul și Umblatul cu 
icoana. Aceste jocuri religioase nu au avut o 
răspândire generală în comunităţile româ-
nești din Ungaria.

Jocul dramatic Trei crai de la răsărit – cu-
noscut în unele părţi ale României sub nu-
mele de „Irozii“ sau „Magii“ și „Umblatu’ cu 
steaua“ – au fost performate, în trecut, de 
Crăciun, numai la Giula, la Chitighaz și la 
Bătania. Ele își au originea în drama litur-
gică în care se prezenta misterul Nașterii lui 
Iisus Hristos.

În orașul Giula, la începutul secolului 20, 
se umbla cu steaua în prima și a doua zi de 
Crăciun. Obiceiul a fost descris, în anul 1915, 
de preotul ortodox David Voniga. Grupul de 
stelași era format din 3 băieţi, pentru care 
preotul trebuia să ceară aprobare de la poliţie, 
ca să poată umbla prin localitate.

Actanţii, stelașii, care îi interpretau pe
craii Gașpar, Vultezar și Irod, au fost trei co-
pii în vârstă de 8-10 ani, îmbrăcaţi în stihare. 
Pe cap purtau coif de hârtie, decorat cu ste-
le și alte ornamente. Gașpar purta în mână o 
stea, făcută din lemn și învelită în hârtie ar-
gintată, iar Irod și Vultezar ţineau în mâini 
săbii frumos împodobite. În timp ce cântau, 
steaua se învârtea la stânga și la dreapta.

Textele rostite de stelași au fost conservate 
în memoria colectivă doar fragmentar. Irod, 
intrând în casă rostea următoarele cuvinte:

„Cinstiţi creștini preaiubiţi.
Voiţi ca să ne primiţi?
Pentru aceia am îndrăznit,
Și cu magii am venit,
Ca să facem pomenire,
De-a lui Cristos menire.“

Sărbătorile de iarnă

Jocul dramatic 
continua cu dialogul 
celorlalte persona-
je, conform scena-
riului. În încheiere 
copii cântau colinda 
Trei crai de la răsă-
rit sau Mărire-ntru 
Cel-de-Sus. Când 
terminau, băieţii pri-
meau de la gazdă da-
ruri sau bani.

În ceea ce pri-
vește jocul dramatic 
Trei crai de la răsărit,
și acesta era inter-
pretat în prima și a 
doua zi de Crăciun. La Chitighaz performerii 
erau în număr de șase: cei trei crai de la răsă-
rit (Gașpar, Melhior, Vultezar), Irod „împăratul 
cel mare, și tare“, un păstor și stelașul. În plus, 
uneori băieţii erau însoţiţi de un om mai în 
vârstă, care ducea sacul cu daruri.

În varianta cunoscută la Bătania – pe 
lângă cei trei crai – apărea împăratul Irod și
un înger, care ducea steaua, interpretat de o 
fetiţă.

În ambele localităţi îmbrăcămintea și recu-
zita băieţilor semăna cu a stelașilor. Craii pur-
tau stihare ornamentate cu cruce roșie, coifuri 
din hârtie împodobite, sabia înfășurată în sta-
niol. Cea mai importantă piesă din recuzită 
a fost steaua în șase colţuri, făcută, de regulă, 
din lemn și îmbrăcată și ea în staniol.

Din aceeași familie de teatru popular reli-
gios face parte și varianta catolică, numită de 
români Umblatul cu Vifleimul, o traducere a 
Bethleemului ( Jocului păstorilor), cunoscut de 
maghiari, slovaci și germani.

Umblatul cu Vifleimul a fost performat 
doar de românii greco-catolici, din Bedeu, 
Pocei și Nyíradony, care au cunoscut și vari-
anta în limba maghiară a textului. La Vifleim, 
grupul performerilor era format din 6-8 bă-
ieţi. Românii ortodocși din judeţul Bichiș nu 
au cunoscut acest joc dramatic.

Umblatul cu steaua la românii din 
Giula în anii 1920
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În sfârșit, tot un obicei de Crăciun, azi 
aproape uitat, a fost Umblatul cu icoana, prac-
ticat de românii din Giula. Participau doi bă-

ieţi, care umblau din casă în casă, cu o icoană 
primită de la biserică, cântând colinda Noi 
acum, hortacilor.

Performerii umblatului cu Vifleimul la Bedeu: Irod, Gașpar, Melhior, Vultăzar și cei doi păstori

ÎNTREBĂRI, TEME

1.  Ce fel de jocuri dramatice erau practicate la Crăciun?
2.  Enumeraţi localităţile în care s-a umblat cu Steaua.
3. Cine a descris obiceiul din Giula?
4.  Înșiraţi personajele jocului dramatic.
5.  Prezentaţi îmbrăcămintea și recuzita stelașilor.
6.  Ce roluri interpretau actanţii obiceiului din Chitighaz?
7.  Care a fost originea Umblatului cu Vifleimul?
8.  În care localităţi s-a practicat?
9.  Ce înseamnă cuvântul Vifleim?

10.  Cum se desfășura Umblatul cu icoana?

Călușerul sau călușul de iarnă

Călușerul transilvănean, performat pentru o 
scurtă vreme, de Crăciun, și în unele comu-
nităţi românești din Ungaria are indiscutabil 
legături cu călușul de vară, obicei păgân, ates-
tat de milenii în teritoriile locuite de români 
și care se desfășoară în sâmbăta sau duminica 
de Rusalii.

Cea mai veche menţiune a acestui aseme-
nea joc ritual, cu valenţe magice, vindecătoa-

re, o găsim la Xenofon, care în vizită la rege-
le trac Seuthes a văzut și a descris unul din 
dansurile războinice ale tracilor, ce prezintă 
asemănări cu jocul călușului românesc. După 
unii cercetători, numele dansului călușarilor 
provine de la dansul sacral al colisaliilor (co-
lisalii: confrerie masculină, care purtau și ei 
curele bătute în ţinte puse în cruce, pălării ro-
tunde împodobite și săbii).

Obicei complex, cu importante funcţii 
simbolice, călușul românesc, performat și azi 
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în forma arhaică, ritualizată, în satele Osica, 
Vâlcele, Izvoarele, Radomirești, Drăgănești, 
Dobrun, Optași, Curţișoara, Greci etc. a fost 
inclus în anul 2006, de UNESCO, în patri-
moniul mondial al umanității.

Specific călușului este caracterul ocultat. 
Călușarii sunt o corporaţie de iniţiaţi care în 
perioada Rusaliilor îi vindecă pe oamenii îm-
bolnăviţi de spiritele feminine nocturne (Iele, 
Rusalii). 7 sau 9, ei au propriile însemne: stea-
gul, o vestimentaţie specială (pălărie neagră 
ornamentată cu panglici lungi, colorate, bas-
ton împodobit cu ciucuri, brâu încrucișat pe 
piept, clopoţei și pinteni la opinci), îmbrăcată 
doar cu această ocazie, și plante sacre (usturoi, 
pelin, busuioc). Spaţiul de adunare, de lega-
re a călușului, de confecţionare a ciocului, de 
depunere a jurământului și în final de îngro-
pare a ciocului este unul ferit, secret, în afa-
ra cotidianului, în pădure. După depunerea 
jurământului ceata, condusă de vătaf, func-
ţionează ca o societate secretă: nu mai merg 
acasă la soţii, locuiesc împreună, în abstinenţă 
și curăţenie.

Cel mai important actant din ceată este 
mutul, singurul care nu jură ci primește ju-
rământul celorlalţi și care nu se supune co-
menzilor vătafului. După cum sugerează 
și numele, el nu are voie să vorbească câtă 
vreme ceata este sub jurământ, adică de la 

Legarea Steagului până la Spargerea Călu-
șului. Autoritatea sa, care provine din sacra-
litatea ridicată, se păstrează la nivelul cetei 
și al obștii sătești, vreme de un an. Îmbrăcat 
în zdrenţe, adică nici bărbat nici femeie, el 
este un substitut al zeului protector al cai-
lor. Din recuzita sa face parte obligatoriu o 
armă primitivă și traista, în care duce Ciocul 
Călușului (un cap de cal cu cioc) și plantele 
vindecătoare.

Obiceiul cuprinde 3 secvenţe: Legatul, Jo-
cul și Spargerea Călușului. La Legatul Călu-
șului, membrii cetei se dezbracă în tăcere, se 
spală sau se stropesc cu apă și mănâncă us-
turoi și pelin, pentru a fi imuni faţă de Iele, 
după care îmbracă hainele de călușar. Apoi 
se confecţionează ciocul și steagul. Steagul se 
face dintr-o prăjină, care are în vârf o năfra-
mă albă sau roșie, câte o căpăţână de usturoi, 
un fir de pelin și un spic de grâu pentru fie-
care membru din ceată. Acest steag se înfige 
pe parcursul ritualului într-un cerc trasat de 
Mut. Pe prăjina steagului fiecare își crestează 
înălţimea, operaţie simbolică de consfinţire a 
legăturii mistice instituite.

Jocul are valenţe terapeutice și apotropaice: 
gospodăria în care călușarii joacă este proteja-
tă de rele, vitele care mănâncă drobul de sare 
în jurul căruia s-a dansat devin sănătoase și 
fertile, copiii luaţi în braţe de călușari cresc 

Călușul românesc fotografiat în anul 2006
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sănătoși. Alungarea bolilor se face cu plantele 
de leac.

Din punct de vedere coregrafic, jocul se 
desfășoară în cerc sau pe loc. Mutul scoate 
sunete înfricoșătoare, fluieră, dansează după 
cum are chef, îi încurcă pe ceilalţi dansatori, 
lovindu-i cu băţul sau cu biciul, sărută fetele 
și femeile etc.

Cât privește călușarul din Transilvania și 
în vestul României el a aparţinut iniţial ace-
luiași model istoric conceptual, însă în timp 
a cunoscut importante schimbări, cea mai 
importantă fiind practicarea între Crăciun și 
Anul Nou. De asemenea, suita de dansuri, 
muzica, recuzita au devenit autonome însă 
s-a conservat organizarea ierarhică a cetei, 
succesiunea secvenţelor ceremoniale și func-
ţiile legate de fertilitate și de prosperitate ale 
jocului. Obiceiul în această formă mai este 
performat azi în localitatea Șicula din judeţul 
Arad.

Din a doua jumătate a secolului al 19-lea 
în Transilvania s-a răspândit și o variantă de 
călușer cultivată, de scenă, introdusă de das-

căli și învăţători, care a fost folosită ca simbol 
al identităţii naţionale. Jocurile interpretate 
au fost Romanul, Bătuta călușerilor, Banu 
Mărăcine etc. Acest Călușer a fost inclus, pe 
o scurtă perioadă, și în repertoriul coregrafic 
al câtorva localităţi cu populaţie românească 
din Ungaria.

Astfel, echipa de dansuri din Bătania a in-
trodus prin anii 1930 în repertoriul de dan-
suri pe lângă dansurile tradiţionale locale și 
călușerul. Dansatorii au primit costume de 
călușeri din România, care au constat din 
cușmă neagră, cămașă albă, lungă, pantaloni 
albi, strâmţi și opinci cu zurgălăi. Vătaful pur-
ta pe piept, încrucișat, tricolorul românesc și 
cel unguresc.

Tot în această perioadă de timp a avut 
echipă de călușeri și comunitatea românească 
din Cenadul Unguresc. Călușerii din Cenad 
au performat jocurile, deritualizate, exclusiv 
pe scena căminului cultural, sub formă de 
spectacol.

Un alt tip de Căluș, cel moldovenesc, cu-
noscut sub numele de Jocul căiuţilor a ajuns 
în anii 1950 la românii din Micherechi, fiind 
adus de un soldat român stabilit aici după 
război. De la el au învăţat feciorii din sat 
acest obicei, în care dansatorii purtau măști 
de cal. Capul măștii teriomorfe era făcut din 
lemn, iar corpul din două site, acoperite cu 
cearșaf alb. De sita din spate se lega o coa-
dă din câlţi de cânepă. În Micherechi Căiu-

Călușul românesc, patrimoniul mondial al umanității Călușul românesc
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ţii umblau la Crăciun la fel ca turcașii sau 
colindătorii. La casele cu fete mari „caii“ le 
jucau, lucru pentru care primeau de la gaz-
dă bani și băutură. Toţi dansatorii aveau și o 
sabie din lemn.

Includerea călușerului, considerat ca obicei 
specific românesc, în viaţa culturală a tinerilor 
români din aceste trei localităţi, de către in-
telectualii satului, a avut, ca și în Transilvania, 
drept scop susţinerea conștiinţei naţionale a 
comunităţilor românești. Echipa de călușeri din Cenadul Unguresc în anii 1930

ÎNTREBĂRI, TEME

1.  Informaţi-vă pe internet despre caracterul Călușului.
2.  Cine sunt performerii obiceiului?
3.  Ce costumaţie și ce însemne au călușarii?
4.  Descrie rolul Mutului.
5.  Enumeraţi localităţile din Ungaria unde s-a practicat obiceiul.
6.  Cum s-a desfășurat și ce rol a avut obiceiul în aceste comunităţi?
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Câșlegile sau perioada carnavalului (făr-
șangului) este un interval de tranziţie în-

tre ciclul sărbătorilor de iarnă și ciclul sărbă-
torilor de primăvară în care se pot face nunţi și 
petreceri. Acest interval se încheia în trecut, în 
ultima duminică dinaintea Postului Paștilor, 
cu defilări de măști, cu o masă „grasă“, cu bal.

În comunităţile românești din Ungaria, au 
organizat Farșangul cu măști și păpuși doar 
românii din Aletea, care au preluat obiceiul 
de la germanii („șvabii“) din localitate. După 
repatrierea șvabilor, românii au organizat mai 
departe, în fiecare an, defilările cu măști, pe 
străzile localităţii, menite să izgonească iarna. 
Obiceiul se păstrează și azi.

În timpul Postului Mare, când dansul este 
interzis, tinerii din comunităţile românești au 
organizat Mălăieș, o reuniune la care, în loc 
de dans se practicau diferite jocuri („d-a so-
ruţâle, d-a purecile, ceapă ciorească“, etc.). Mă-
lăieșul a devenit un obicei românesc specific 
acestei perioade de interdicţii.

La fel ca în Postul Crăciunului, pe întrea-
ga durată a Postului Mare sunt interzise că-
sătoriile, există restricţii comportamentale și 
interdicţii alimentare. În trecut, toţi românii
posteau, adică consumau numai alimente de 
provenienţă vegetală, iar pentru gătitul mân-
cărurilor foloseau ulei. La începutul postului, 
lunea, femeile spălau vasele cu leșie, sau le du-
ceau pe cele „de dulce“ în pod și foloseau altele. 
În Săptămâna Mare, de la florii până la Paști 
se ţinea post sever. Unii nu foloseau nici ulei, 
gătind numai cu apă și cu sare.

Dintre sărbătorile din post, prima este săr-
bătorea Sfântul Teodor („Sântoaderul“) care 
cade totdeauna în sâmbăta primei săptămâni 
de post. Sâmbăta Sântoaderului deschide ciclul 
sâmbetelor de pomenire a morţilor („sâmbetele 
morţâlor“), care durează tot postul. Și în prezent 
de Sântoader se duc la biserică prescuri și lumâ-
nări pentru morţii din familie. La sfârșitul sluj-
bei toţi creștinii primesc anafură și colivă, „grâu 
fert“. Acestea se consumă în biserică, dar în tre-
cut deseori credincioșii le aduceau și celor rămași 
acasă, mai ales la bolnavi, pentru a-i vindeca.

În ziua de Sântoader nu se lucrează. Inter-
dicţia se referă mai cu seamă la tors și la ţesut, 
deoarece se credea, că cei ce nu respectă ziua 
sfântului, vor fi pedepsiţi de „calu lui Sân-
toader“ o fiinţă mitică, nocturnă. Totuși, sunt 
câteva munci speciale, care se leagă exclusiv 
de această sărbătoare. Astfel, la Sântoader, 
considerat patron al cailor, se tundeau caii și 
vacile, mai ales mânjii și viţeii.

Printre riturile performate în această zi se 
numără și spălatul pe cap al fetelor. Practica a 
fost una generală, cunoscută și în satele cu po-
pulaţie românească din Ungaria. În diminea-
ţa zilei de Sântoader fetele fierbeau, în apa cu 

Sărbătorile de primăvară

Sfinţirea mâţișorilor în biserică
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care se spălau pe cap, mugurii de vișin, prun și 
gutui, apoi strecurau apa, ca să le crească pă-
rul ca pomii roditori. Această apă se vărsa la 
rădăcina unui pom roditor. În unele localităţi 
erau rostite cu această ocazie invocaţii adre-
sate sfântului, ca să le crească părul precum 
cozile cailor.

La Sfântul Gheorghe („Sânjorj“, „Sânjorz“)
în comunităţile românești avea loc udatul fe-
telor, obicei practicat de unguri la Paști. Fe-
ciorii veneau la casele cu fete și le scoteau la 
fântână unde le udau, ca să fie sănătoase tot 
anul. Aceeași funcţie o avea și urzicatul fe-
telor („urzâcare“) practicat în ajunul zilei de 
Sfântul Gheorghe. Feciorii umblau în grup și 
loveau fetele întâlnite cu urzici, ca să fie sănă-
toase, frumoase și isteţe.

Cum ziua de Sfântu Gheorghe (23 aprilie) 
cade la începutul ciclului de primăvară, când 
se credea că strigoii umblă în mare număr, 
vrăjesc, strică oamenii și animalele, ţăranii 
puneau la porţi, garduri, ferestre, la intrarea 
în grajd crenguţe de trandafir sălbatic, urzici 
și usturoi, ca oamenii și animalele din gospo-
dărie să fie apăraţi de aceste forţe malefice.

De asemenea, în ziua de Sfântul Gheor-
ghe, care deschidea o nouă perioadă agricolă
erau angajaţi zilierii, slugile pentru muncile 
de vară și tot în această zi se plătea salariul 
lucrătorilor angajaţi în ziua de Sfântul Mihai 
pentru perioada de iarnă.

Mâţișori sfinţiţi la Florii

Udatul fetelor la „Sânjorj“
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În Săptămâna Mare, cu o săptămână îna-
inte de Paști, la Florii, biserica sărbătorește 
Intrarea lui Iisus în Ierusalim. În această zi se 
sfinţesc în biserică mâţișori sau ramuri de sal-
cie, iar credincioșii le duc acasă să-i apere pe 
ei și vitele de trăznete și boli. Acești mâţișori, 
puși în casă și în grajduri, erau păstraţi un an.

În seara de Joia Mare, din Săptămâna 
Mare, în turnul bisericii, feciorii încep să 
bată, în locul clopotelor toaca, cu un ciocan 
de lemn. Toaca se folosea și pentru anunţarea 
morţii celor decedaţi în perioada de la Joia 
Mare până la Paști.

Vinerea Mare a fost în trecut cea mai stric-
tă zi de post, când era interzis să se facă până 
și focul.

În noaptea de sâmbătă spre duminică, bi-
serica sărbătorește Învierea Domnului prin-
tr-o procesiune în jurul bisericii. Începând 
cu această zi oamenii se salutau cu: „Cristos 
a-nviat!“ și răspundeau la salut cu „Adevărat 
c-a-nviat!“

Duminica, în ziua de Paști, după liturghie 
copiii și tinerii se întreceau în curtea bisericii 
în ciocnitul ouălor. Jocul era foarte îndrăgit de 
copii, fiindcă câștigau ouăle sparte de la cei 
cu care se întreceau. Azi ouăle sunt ciocnite 
de membrii familiei acasă, înainte de masa 
de Paști. De asemenea, rudele și cunoștinţele 
le dau copiilor care îi vizitează ouă roșii și 
bani.

Ouăle se vopseau cu fiertură de coji de 
ceapă sau de grâu verde, iar ornamentarea 
se obţinea prin fixarea pe coaja oului, cu un 
ciorap de damă, a unei frunze cu forme mai 

Toaca din Săcal, 1984

Ouă vopsite de Sfintele Paști

Toaca din Jaca, 1992

La Paștile Morţilor în cimitirul din Bătania în anul 1977
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deosebite. În locul cu frunze ouăle rămâneau 
nevopsite.

În prima duminică sau în alte locuri lunea 
de după Paști, se ţineau „Paștile morţilor“ . În 
această zi românii merg la cimitir cu ouă, co-
laci, vin și preotul le sfinţește, după care sunt 
împărţite printre cei prezenţi acolo, de poma-
nă pentru morţii familiei.

O altă sărbătoare de primăvară era ziua 
de 1 Mai (Armindenul). Numele sărbătorii 
vine de la Sfântul Ieremia, sărbătorit de or-
todocși în această zi. La românii din Unga-

ria era obiceiul ca feciorii să ridice fetelor 
pe poarta casei un pom împodobit, numit 
Armindenul sau Pomul de mai, un simbol al 
renașterii naturii.

Ultima sărbătoare din acest ciclu este săr-
bătoarea Rusaliilor. De Rusalii are loc sfinţirea 
semănăturilor în hotarul satului sau în biseri-
că. Femeile împletesc cununi din fire de grâu 
și de iarbă sfinţite. Cununile de grâu se pun la 
prapuri, iar cele de iarbă se duc acasă. După 
credinţa populară, agăţate pe grinda principa-
lă sau pe un cui, ele păzesc casa de trăznet.

Punerea cununii de Rusalii la prapurCunună de grâu în colecţia din Aletea

ÎNTREBĂRI, TEME

1.  Informaţi-vă despre specificul Fărșangului.
2.  Ce fel de interdicţii caracterizau Postul Mare?
3.  Prezentaţi sărbătoarea Sântoaderului.
4.  Adunaţi din publicaţiile apărute, date legate de „Calu lui Sântoader“.
5.  Cum se desfășura spălatul părului fetelor în ziua de Sântoader și de ce?
6.  Prezentaţi obiceiurile legate de Sfântul Gheorghe.
7.  Descrieţi obiceiul udatului fetelor pe baza informaţiilor adunate de la bunici și pă-

rinţi.
8.  Care sunt momentele importante în Săptămâna Mare?
9.  Prezentaţi principalele obiceiuri legate de Paști.

10.  Când, cum și de ce se sărbătorea Paștile morţilor? Adunaţi informaţii despre acest 
obicei.

11.  Care este momentul important al sărbătorii Rusaliilor?
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Solstiţiul de vară este marcat în toată Eu-
ropa de numeroase obiceiuri. Un obicei 

specific sărbătorii de Sfântul Ioan Botezătorul
(„Sânziene“) îl constituie la români împletirea 
cununii de sânziene (Galium verum), simbol 
al vechii zeiţăţi agrare.

La ziua de Sânziene, fetele și femeile îm-
pleteau cununi din această plantă galbenă, 
frumos mirositoare, care înflorea în perioada 
de coacere a grâului, pe marginea drumurilor, 
în cimitire și pe lângă garduri. Se credea că 
aceste cununi pot prevesti moartea. Prin ur-
mare, se făceau atâtea cununi, cu diametrul de 
20-30 cm, câţi membrii avea fiecare familie. 
În unele localităţi se puneau printre flori și 
fire de usturoi. Cununile erau apoi aruncate 
cu mâna stângă pe acoperișurile caselor, în 

credinţa că dacă cununa cuiva din familie va 
cădea jos, acela va deceda încă în cursul anului.

La Bătania și la Cenadul Unguresc, ro-
mânii pun câte o cunună pe faţada caselor, cu 
scop de ocrotire-păzire, iar în Micherechi le 
așezau pe crucile mormintelor, ca și acestea să 
fie păzite de rele. Obiceiul împletirii cununi-
lor de sânziene, în Chitighaz, a fost revitalizat 
de profesoara. Maria Sarca Zombai în colabo-
rare cu elevii școlii românești din Chitighaz.

Ziua Sfinţilor Apostoli Petru și Pavel mar-
chează miezul verii, din această zi începe se-
cerișul, cea mai importantă activitate agricolă.

Ziua Prorocului Ilie, numită sărbătoa-
re mânioasă, este ziua închinată în trecutul 
îndepărtat arhaicului zeu al furtunii, Perun, 
contopit prin creștinare cu Sfântul Ilie, care 
dacă se mânie produce tunete, trăsnete, fulge-
re și aduce grindina.

De obicei în această zi se pornește furtuna, 
care împrăștie crucile de grâu și răstoarnă că-
ruţele. Pentru a nu-l mânia pe „Sântilie“ erau 
interzise muncile agricole, seceratul, dar și 
spălatul. Despre cei care lucrau, se credea că 
îi va ajunge mânia Sfântului Ilie și vor avea 

Cunună de Sânziene

Culegerea florilor de Sânziene

Sărbătorile de vară și de toamnă
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Sărbătorile de vară și de toamnă

pagube (le vor lua foc crucile de grâu, vântul 
le va sufla rufele întinse, și nu se vor mai găsi 
etc.). Nu era permis nici a înjura în această zi, 
ca să nu se supere „Sântilie“.

Trecând la sărbătorile de toamnă, de Ziua 
Înălţării Sfintei Cruci („Ziua crucii“), se leagă 
o mulţime de practici ce vizează efecte te-
rapeutice. Românii spuneau că în această zi 
pământul se închide și nu mai primește în el 
șerpii. Prin urmare nu era considerat un păcat 
să-i omori pe cei rămași afară și să-i folosești 
în scopuri terapeutice. De asemenea, se cre-
dea că, unele boli se pot vindeca cu coadă de 
șarpe găsit în Ziua Crucii, tăiată cu un ban. 
Această coadă pusă pe furuncul îl făcea să 
dispară. Tot în scop terapeutic se folosea și 
dovleacul cules în această zi.

La Ziua Crucii se afumă stupii, se culege 
și se pune la uscat busuiocul care va fi folosit 
în cursul slujbelor de la biserică.

Ziua Sfântul Mihai din 29 septembrie 
marchează începutul toamnei. Conform tra-
diţiei, până în această zi se termină strângerea 
recoltelor. Ca urmare, de la „Sânmihai“ ani-
malele puteau fi lăsate libere pe întregul ho-
tar, să mănânce ce a mai rămas după recoltat.

Din această zi începea perioada de lucru 
de toamnă-iarnă a slugilor, vizitiilor, argaţi-
lor, care se încheia în anul următor la Sfântul 
Gheorghe. În România animalele erau slobo-
zite pe câmp la Sfântul Dumitru și tot atunci 
se încheiau noile contracte, cu zilierii.

De la mijlocul secolului al 20-lea românii 
au început, după tradiţia maghiară, să ţină 
ziua morţilor și toamna. A doua zi după Toţi 

Sfinţii („Ziua morţilor“) se merge la cimitir, se 
curăţă mormintele, se duc cununi și se aprind 
lumânări pe morminte în amintirea celor de-
cedaţi, dar în paralel cu acesta, a rămas viu și 
obiceiul de a sfinţi bucate și de a le da de po-
mană la Paștile Morţilor. Ieșirea la cimitir la 
1 noiembrie, este un obicei mai nou, preluat 
de la catolici și reformaţi.

Cununi de Sânziene pe acoperișul de trestie la Chitighaz

Cunună de Sânziene pe faţada casei din Bătania

ÎNTREBĂRI, TEME

1.  Cum se desfășura culegerea și împletirea cununii de sânziene?
2.  Ce rol aveau aceste cununi în previziunile legate de moarte?
3.  Ce însemnătate are ziua Sfântului Apostol Petru?
4.  Adunaţi povestiri, întâmplări legate de sărbătoarea mânioasă.
5.  Ce fel de obiceiuri și credinţe erau legate de „Ziua crucii“?
6.  Ce însemnătate avea ziua de Sfântul Mihai?
7.  Adunaţi informaţii și analizaţi comparativ cele două obiceiuri dedicate morţilor: 

Paștile morţilor și Ziua morţilor.
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Credinţa în forţa apei – în puterea ei de 
a produce fecunditate – stă la baza mai 

multor datini, printre care și ritualul de invo-
care a ploii, în perioadele de secetă.

În România, acest obicei, fără dată fixă, se 
practica în general vara, în timpul secetelor 
mari, în forme diverse (Paparuda, Caloia-
nul).

În cultele agrare, influenţarea mersului 
vremii, provocarea sau oprirea rituală a ploii 
au constituit elemente definitorii. În multe 
părţi ale României obiceiul numit paparu-

Păpăruga – ritual de invocare a ploii

dă, papaluger sau goţoi se practica în ziua de 
Sânjorj, între udatul fetelor pentru sănătatea 
fizică și udatul ritual al paparudelor, ca să 
înceapă ploaia și natura să învie existând o 
anumită analogie.

Ritualul de invocare a ploii, numit și des-
cântec de ploaie a fost cunoscut, sub diferite 
denumiri, în toate localităţile cu populaţie 
românească din Ungaria: la Micherechi „Pă-
păruga“, la Chitighaz „Păpărugile“, la Otla-
ca-Pustă „Cu dăudul“, la Bătania și Cenadul 
Unguresc „Dodolaie“, la Aletea „Dodule“. 

Ruga de ploaie din Chitighaz
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Păpăruga – ritual de invocare a ploii

Esenţa obiceiului însă pretutindeni a fost in-
vocarea ploii prin cântece rituale și dans, și 
provocarea acesteia prin stropirea cu apă a 
participanţilor, de către membrii comunităţii.

Performerii au fost copii, care nu au depă-
șit vârsta pubertăţii, de obicei fete – la Mi-
cherechi băieţi – organizaţi în grupuri forma-
te dintr-un număr impar (7 sau 9), îmbrăcaţi 
în frunzare (frunze verzi de salcie, brusture 
ori soc).

Scenariul era foarte simplu: grupul de fete 
trecea pe la fiecare gospodărie, cântând cânte-
cul de invocare a ploii și dansând pe ritmul me-
lodiei monotone. Gazda le stropea cu apă și le 
cinstea cu diferite produse (ouă, prăjituri, pâi-
ne, slănină, legume). Darurile erau împărţite în 
final între participante. Mai târziu s-au dat bani. 
Cântecele de invocare a ploii difuzate pe cale 
orală s-au păstrat uneori doar fragmentar, însă 
toate conţin și în zilele noastre urări de belșug:

„Păpăruga, ruga,
Roagă-m Dumnezău,
Să ne deie ploaie,
Ploiţă curată,
Făr d-on fir dă teatră!
Grâuu până-n brâu,
Iarba până-n barbă,
Spicu cât cuţâtu,
Tentiu cât copacu.
Rod, rod, până-n pod!“

(Micherechi)

„Dăudule, dăudule,
Sloboz Doamne ploile!
Ploile curate,
Dâ la Domnul date.
Unde dai cu sapa,
Să să umple groapa.
Dă cu trocotelele,
Varsă cu ciuberele!“

(Otlaca-Pustă)

„Dodolaie, laie
Dă Doamne să ploaie!
Hei, dodolaie,
Hei, dodolaie!

Unde dai cu sapa,
Să sporească apa.
Hei, dodolaie,
Hei, dodolaie!

Rodu până-n podu,
Spicu cât cuţâtu.
Hei, dodolaie,
Hei, dodolaie!“
(Cenadul Unguresc)

ÎNTREBĂRI, TEME

1.  Care este baza magică a ritualurilor de invocare a ploii?
2.  În care comunităţi românești din Ungaria a fost cunoscut obiceiul?
3.  Ce fel de denumiri ale datinii sunt cunoscute?
4.  Prezentaţi rolul acestui obicei în cultul agrar.
5.  Enumeraţi elementele principale ale ritualului de invocare a ploii.
6.  Cine erau actanţii și ce costumaţie aveau?
7.  Ce rol are apa în acest obicei?
8.  Scrieţi o compunere despre acest obicei pe baza informaţiilor adunate în familie.
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Mária Gurzău Czeglédi

Riturile de trecere
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Evenimentele de răscruce ale vieţii omului: 
nașterea, cununia și moartea ceremonia-

lizate prin botez, nuntă, înmormântare sunt 
marcate prin ceea ce literatura de specialita-
te, folosind sintagma lui A. Van Gennep, le 
numește „rituri de trecere“. Marele etnolog 
în lucrarea sa intitulată: „Riturile de trecere“ 
afirmă că: „Orice schimbare în starea unui in-
divid comportă acţiuni și reacţiuni între sacru 
și profan, acţiuni și reacţiuni care trebuie regle-
mentate și supravegheate, astfel încât societatea 
generală să nu sufere lezări, nici deteriorări.“

Trecerea omului de la o etapă de viaţă la alta 
nouă aduce cu sine pierderea pentru un timp a 
echilibrului sufletesc, situaţie în care, comunita-
tea își asumă sarcina ca, prin diferite obiceiuri, 
credinţe, acte ceremoniale, rituri sacre și profa-
ne, să-l ajute la separarea de vechiul statut (de 
nou-născut, copil, fecior etc.) și la integrarea în 
noua stare, condiţie.

Obiceiurile legate de naștere cuprind o 
primă perioadă, care începe cu sarcina, conti-
nuă cu nașterea și ating punctul culminant cu 
botezul sacru, ori cu actul sfânt de binecu-
vântare, prin săvârșirea căruia nou-născutul 
se integrează în biserica creștină, Biserica Orto-
doxă, Greco-catolică, Baptistă sau Penticostală. 
Deoarece în rândul românilor din Ungaria, 
alături de religia ortodoxă și greco-catolică, sunt 
răspândite și religiile neoprotestante: baptistă
și penticostală, cu privire la botez ori binecu-
vântare ne vom opri asupra fiecărei confesiuni.

Dacă o femeie rămânea gravidă, adică „în 
altă stare“, „după voie lui Dumnezeu“, și dacă 
era căsătorită după regulile și normele comu-
nităţii, începea grija și gesturile de protecţie 
ale familiei și ale consătenilor. Atitudinea co-
munităţii tradiţionale era una pozitivă, mem-
brii acesteia arătau o mare atenţie faţă de „noua 
stare“ a femeii. Femeia gravidă era scutită de 
muncile grele și istovitoare, deși se zicea că 
„dacă va lucra până la capăt, va naște mai cu 
ușor“. I se oferea să guste din bunurile (mân-
căruri, legume, fructe) consumate de cei din jur, 
ca nu cumva, de poftă, să-și piardă copilul. Nu 
era voie ca cineva să lovească (nici chiar din 
glumă) femeia „gre mare“, pentru că pe partea 
atinsă a corpului apărea o „pată“. Asemenea 
semn se putea ivi și dacă femeia însărcinată
fura vreun fruct. Acest lucru putea fi preve-

Obiceiuri legate de naștere

„Stelele deasupra mea
nimeni nu mi le-a fura.“

(Lucian Blaga)

Obiceiuri legate de naștere

Arnold Van Gennep: Riturile de trecere
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nit dacă spunea, fie și în gând formula menită 
să o ferească: „Doi suntem, doi gândim“. Când 
tânăra era în a doua parte a gravidităţii, cei 
din jur încercau să ghicească după anumite 
semne, sexul copilului.

Prevestirea era mai ușoară dacă femeia „gre 
mare“ era încinsă cu o „zadie“ (un șorţ), „că 
să vide mai bine forma corpului“ (Eva Sava n. 
Iuhas). Unele femei aflau sexul copilului cu 
verigheta trasă pe o aţă și rotită deasupra burţii 
gravidei, care trebuia să stea culcată pe spate.
Alteori, câte-o femeie curioasă scăpa în mod 
intenţionat o batistă, ca prin mișcările efectu-
ate de femeia în „altă stare“ să ghicească dacă 
va naște băiat ori fetiţă. După consemnările 
Stellei Nikula (Nașterea la românii din Unga-
ria) în Chitighaz se știa că „se va naște băiat
dacă mamei îi place să mănânce slănină, îi plă-
ceau dulciurile, să beie vin, nu se ferea de fumul 
de pipă, faţa îi era cu pete, burta era ţuguiată, 
avea greţuri, năștea cu oarecare întârziere.Tot 

așa cum se știa că se va naște fată dacă mamei: 
îi plăcea să bea lapte, să mănânce acru, dacă era 
„folticoasă“ (se îngroșa peste tot), dacă avea faţă 
curată, năștea mai devreme, avea buzele umfla-
te. Iar pentru a asigura ca copilul să fie frumos, 
ea era pusă să se uite la ceva frumos.“

Femeia gravidă trebuia să respecte o serie 
de interdicţii, să nu se „mnire“ la ceva urât, ci 
să se uite mereu la ceva frumos, ca și copilul 
pe care îl aduce pe lume să fie înzestrat cu cele 
mai de preţ calităţi umane.

Dacă viitoarea mamă se speria de ceva, ori 
se uita la ceva urât, pentru a nu avea un copil 
urât ea trebuia să gândească ori să spună chiar 
în acel moment: „Doi suntem, doi ne mnirăm“.

Femeia însărcinată trebuia ferită de toate 
relele, mai ales „dă diuăti“. Ca să nu fie de-
ocheată i se punea la căpătii „Visul Maicii 
Domnului“, tămâie, usturoi (ai), fir de busuioc
sau trebuia să poarte cămașa pe dos. Femeile 
din Chitighaz își puneau fir roșu la mână.

Până pe la mijlocul secolului al XX-lea fe-
meile au născut acasă, uneori chiar și pe câmp.
În aceste clipe grele, gravida era ajutată de 
moașă, o femeie pricepută, care știa tot ce tre-
buie făcut.

Întâlnirea Mariei cu Elisabeta

Leon Augustin Lhermitte, Familie fericită

Riturile de trecere
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După naștere, ea spăla noul născut, îl ri-
dica spre cer, spre icoane, arătându-l Maicii 
Domnului și îi rostea cu voce tare numele de 
botez ales de părinţi, conform normelor moș-
tenite de la înaintași. Tot moașa era cea care 
mergea la Casa satului (Primărie) să înregistre-
ze în mod oficial copilul.

Primul scăldat al pruncului a fost unul ritu-
al, cu rol benefic, menit să-i aducă noroc, bogăţie, 
frumuseţe și sănătate. În acest scop în apă se 
puneau o serie de lucruri simbolice, unele cu 

valenţe magice: apă 
sfinţită, busuioc, sare, 
petale de flori, bani.

Apa sfinţită tur-
nată în scaldă era 
din Aghiasma de la 
Bobotează adusă de 
la biserică și păstrată 
într-un vas curat, la 
loc de cinste. Fiecare 
creștin credea în pute-
rea benefică, tămădui-

toare și purificatoare a apei sfinţite la Bobotea-
ză. Ea se păstra nestricată vreme îndelungată.

Aghiasma mare (adică apa sfinţită la Bobo-
tează) chiar și în zilele de azi rămâne tot așa de 
proaspătă, de curată și plăcută la gust. Creș-
tinii, mai ales în trecut, stropeau cu această 
apă sfinţită camera, în care a născut femeia, 
precum și curtea, grădina, vitele și ogoarele. 
Despre „apa sfinţită“ în lucrarea Credinţa Or-
todoxă se scrie: „În caz de boală, să gustăm 
din ea cu credinţă. Căci apa aceasta, având în-
tr-ânsa darul și puterea dumnezeiască a Sfân-
tului Duh, a făcut adesea multe minuni, însă-
nătoșind, tămăduind răni, apărând de rele, de 
necazuri și de primejdii“.

În trecut se stropea cu apă sfinţită și patul 
nou-născutului, așezându-i-se la căpătâi: fir 
de busuioc, tămâie, toate menite să alunge for-
ţele malefice, duhurile rele. În unele sate ro-
mânești se obișnuia să-i dea în gură pruncului 
din această apă sfinţită.

Apa de la prima scaldă era aruncată fie în lo-
curi neumblate, pentru a nu fi contaminată de 
forţele nefaste, fie la rădăcina unui pom roditor. 
În unele sate populate de români datina era 
ca apa să fie aruncată în același loc, timp de 
6 săptămâni, ori până la botez. Locul nou-
născutului era, până la botez, lângă mama lui. 
Lăuza nu avea voie să iasă din casă și să-l lase 
singur timp de șase săptămâni. În acest interval 
ea nu avea voie să tragă apă din fântână, ca 
nu cumva să-i sece laptele. Lăuza înfigea în 
îmbrăcăminte un ac, ca nu cumva să rămână 
fără lapte.

Un obicei cunoscut și practicat și în zi-
lele noastre era acela de vizitare a lăuzei și a 
pruncului. În trecut se mergea „cu dă mân-
cat“. Casa nou-născutului era vizitată de rude, 
surori, verișene, prietene.Toate îi aduceau 
mâncăruri gustoase, supă de găină, friptură, 
prăjituri, plăcintă, ca să se întărească. Vizita-
torii dăruiau copilașului hăinuţe și bani. Ca 
nu cumva la plecare să ducă laptele mamei, sau 
somnul nou-născutului, cei ce veneau în vizi-
tă trebuiau să lase o „zdrămătură“, o „scamă“,
o bucăţică de aţă, zicând formula consacrată:

Obiceiuri legate de naștere

Aghiasmă

Învățătura de credință ortodoxă
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„Ce-i a vost, a vost să fie,
Ce-i a mneu a mneu și rămâie
Și nu vă duc nici sânu nici somnu.“

„Diochiul“ era periculos și pentru no-
ul-născut. Ca urmare, pentru a feri pruncul 
de deochi, vizitatorii trebuiau să „scuipe“ în-
spre copil și să zică:

„Pti, pti, și nu te diuăti“!

În cazul în care copilul era deocheat plân-
gea, suspina, nu avea somn și deseori vărsa. 
Pentru a păzi copilul de orice rău, mama în-
cerca să nu-l lase singur nicio clipă. Dar când 
nu avea încotro și trebuia să iasă din cameră 
îl învelea în șorţul ei și lângă leagăn punea o 
mătură cu firele în sus, cu scop apotropaic, de 
apărare. Tot pentru a-l feri de duhurile rele 
și de alte fiinţe malefice, în patul copilului 
se punea usturoi ori obiecte de metal. Noaptea 
lampa rămânea aprinsă, căci necuratul se te-
mea de lumină.

Mama își liniștea, își adormea copilul cân-
tându-i cântece de leagăn.

În trecut și în folclorul românilor de pe 
aceste meleaguri a fost cunoscut un bogat re-
pertoriu de cântece de leagăn. Ana Hoţopan 
în studiul Poezia riturilor de naștere în folclorul 
românesc menţionează: „cântecul de leagăn per-
mite exprimarea subiectivă și liberă, fără obli-
gaţia încadrării într-un model determinat, a 
sentimentelor stimulate de o experienţă umană“ 
și accentuează „funcţia magică“ a cuvântului.

Nou-născut „în perină“ (anii ’90)

Nou-născut „în perină“ din Micherechi (anii ’60)

Corneliu Baba, Maternitate

Riturile de trecere
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În trecut, când mamele își legănau copilul, 
cântau, cu un ton blând, un cântec mângâie-
tor. Acest cântec de leagăn a avut mai mul-
te roluri. Pe de o parte urmărea adormirea 
micuţului, iar pe de alta, încerca, prin magia 
cuvântului, să influenţeze evoluţia copilului, 
să-l facă bun, blând, cuminte. Mama dorea ca 
pruncul ei să fie sănătos, frumos, înţelept, bun și 
să aibă o viaţă fericită, împlinită și binecuvân-
tată de Dumnezeu. Prezentăm aici un cântec 
de leagăn auzit de la Eva Sava (născută Iuhas) 
din Micherechi.

Abua, bua, bua, Să fie fără suspin,
Că mama te-a legăna, Să fie fără suspin.
Că mama te-a legăna. Abua, bua, bua,
Că și-ţi fie somnu lin, Că mama te-a legăna.

Vibraţia lirică a acestor cântece este foar-
te puternică și armonizată cu mesajul plin de 
dragoste și de dăruire.

Rudolf Schweitzer-Cumpăna, Cântec de leagăn

ÎNTREBĂRI, TEME

1.  Ce statut avea femeia gravidă în comunităţile tradiţionale?
2.  Enumeraţi interdicţiile impuse gravidei.
3.  Unde nășteau femeile în trecut și cine le venea în ajutor?
4.  Ce știţi despre simbolismul „primului scăldat“?
5.  Enumeraţi câteva obiecte purtătoare de valenţe magice, ca de exemplu: apă sfin-

ţită, tămâie, busuioc.
6.  Solicitaţi-le pe bunicile voastre să vă cânte „cântece de leagăn“, înregistraţi-le 

audio.
7.  Întocmiţi un rebus, cuvântul de descifrat să fie „nașterea“.
8.  Navigaţi pe internet și întocmiţi o „Mică culegere de texte pe tema nașterii“ din 

literatura română, maghiară și universală.
9.  Evocaţi această temă și pe baza unor întâmplări biblice.

Obiceiuri legate de naștere
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Botezul la biserică este actul sacramental 
prin care nou-născutul se integrează în 

viaţa creștină. Martorii principali ai acestui rit 
sfânt sunt nașii, consideraţi ca „jumătate de 
părinţi“. Pruncul, care urmează să fie botezat, 
este adus la biserică de către nașă.

Taina Botezului e săvârșită de episcop 
(sau de preot) în pridvorul sau pronaosul bi-
sericii. După rânduielile străvechi botezul era 
săvârșit la opt zile după naștere, iar cu vremea, 
la români și la românii din Ungaria, acest rit 
sacru a început să fie ţinut la șase săptămâni 
după naștere.

Pe baza lucrării Tipic bisericesc (București, 
1976), prezentăm în continuare cele mai im-
portante rânduieli din timpul acestui eveni-
ment sacru.
  Pregătirea pentru Sfintele Taine

(a Botezului și a Sfântului Mir)
Pentru săvârșirea celor două taine sunt aran-

jate în pronaos următoarele obiecte: cristelniţa 
cu apă curată, cădelniţa cu tămâie și o masă pe 
care vor fi așezate: Sf. Evanghelie, Sf. Cruce, 
un vas cu untdelemn, vasul cu Sf. Mir, miruito-
rul, o foarfecă, sfeșnice cu lumânări și un prosop.

Nașa ţine pruncul în braţe, cu capul pe 
mâna dreaptă, stă cu el înaintea ușilor biseri-
cii, cu faţa spre răsărit. Preotul, înveșmântat 
cu epitrahil, stând în ușa bisericii, îl desfa-
ce de fașă, suflă de trei ori în chipul crucii, pe 
faţa lui, însemnându-l de trei ori la frunte, la 
gură și la piept, rostind formulele sacre, pre-
cum și cele patru rugăciuni de exorcizare.

Urmează rânduiala lepădărilor. Nașa ţine 
pruncul în braţe cu capul pe mâna dreaptă și 
cu faţa spre apus și în mod simbolic este alun-
gat întunericul, răul. După lepădări nașa cu 
pruncul se întorc cu faţa spre răsărit și se să-

Mama cu copilul la botez

Ritualul botezului în Biserica Ortodoxă

„A crede este aproape a f i.“
(Tudor Arghezi)

Riturile de trecere
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pilului în apa sfin-
ţită din cristelniţă. 
Acest act închipu-
ie cele trei zile pe-
trecute de Dom-
nul în mormânt: 
moartea, învierea,
mântuirea (Matei
12, 40).
După scoaterea din 

apa botezului nașa ia 
în braţe pruncul, în 
timp ce preotul ros-
tește cuvintele sacre, 
aprinde lumânarea 
botezului, o binecuvântează și o dă în mâna 
dreaptă a nașei, cântând troparul: „Dă-mi mie 
haină luminoasă, cel ce te îmbraci cu lumina ca 
și cu o haină“.

Botezul coincide cu ritul morţii și al învierii, 
al trecerii într-o viaţă nouă.
  Ungerea cu Sfântul Mir (a doua taină de 

Botez).

Întreita afundare a copilului în apa sfinţită din cristelniţă

Tattarescu, Botezul Domnului Isus

vârșește rânduiala unirii cu Hristos și mărturi-
sirea credinţei.

Intrând apoi în pronaos se aprind toate lu-
mânările în sfeșnice și episcopul (sau preotul) 
începe săvârșirea Tainei Botezului.
  Prima parte a slujbei e sfinţirea apei pentru 

botez.
  În a doua parte, mai importantă, a actu-

lui sacru se desfășoară ungerea celui ce se 
botează cu untdelemnul bucuriei: pe frun-
te, pe piept, la mâini și la picioare. Preotul 
toarnă din untdelemnul binecuvântat în apa 
botezului de trei ori, cruciș. Ungerea simbo-
lizează mai multe lucruri: este semnul milei 
și al bunătăţii dumnezeiești, precum ramura 
de măslin adusă de porumbelul lui Noe era 
semnul izbăvirii din potop. În trecut erau 
unși împăraţii, prorocii și Mântuitorul 
(Luca 4, 18).

  A treia parte constituie punctul culminant
al săvârșirii Tainei. Se face de către episcop 
(sau preot), în numele Tatălui, al Fiului și 
al Sfântului Duh, întreita afundare a co-

Ritualul botezului în Biserica Ortodoxă
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Ungerea cu Sfântul Mir se săvârșește îndată 
după botez, slujba se îmbină cu cea a botezului.

Se unge noul botezat cu Sfântul Mir (fă-
cându-i semnul crucii) la frunte pentru sfinţi-
rea minţii și a gândurilor; la ochi, nas, gură și 
urechi pentru sfinţirea simţurilor; la piept și pe 
spate pentru sfinţirea faptelor și a căilor crești-
nului. De fiecare dată episcopul (sau preotul) 
rostește: „Pecetea darului Sf. Duh, Amin“ (Co-
rinteni I, 21-22).

Urmează înconjurarea mesei botezului, 
spălarea, tunderea părului.

Slujitorii, împreună cu nașul și botezatul, 
înconjoară de trei ori cu cristelniţa masa pe 
care este Sfânta Evanghelie, cântând imnul: 
„Câţi în Hristos v-aţi botezat, în Hristos v-aţi 
și îmbrăcat. Aliluia“.

Înconjurarea se desfășoară în formă de 
horă, este semnul bucuriei bisericii pentru pri-
mirea în sânul ei al unui nou creștin.

Slujba continuă cu spălarea copilașului. 
Episcopul (sau preotul) citește rugăciunile de 
spălare a Sfântului Mir. Îi stropește faţa și îi 
spală părţile trupului pe care le-au miruit.

Tunderea părului celui care se botează la 
fel este o secvenţă importantă. Preotul taie cru-
ciș câteva fire din creștetul capului și le pune 
în cristelniţă, rostind cuvintele: „Se tunde ro-
bul (roaba) lui Dumnezeu în numele Tatălui, al 

Fiului și al Sfântului Duh“. La popoarele vechi 
părul capului era privit ca un semn al puterii 
și tăriei bărbătești (Judecătorii 16, 18-20). De 
aceea tunderea lui închipuie predarea desă-
vârșită a noului botezat în stăpânirea și sub 
ascultarea lui Dumnezeu. Tunderea fiind fă-
cută cruciș e și pecetea lui Hristos.
  Ultima secvenţă a Botezului și a Ungerii cu 

Sfântul Mir se termină cu o ectenie întrei-
tă pentru botezat și pentru nași: „Miluieș-
te-ne pe noi Dumnezeule“ și cu otpustul: „Cel 
în Iordan…“
Slujba se încheie cu un cuvânt de învăţătu-

ră, rostit de episcop (sau preot) și cu felicitări.

Tunderea părului

ÎNTREBĂRI, TEME

1.   Ce însemnătate are botezul bisericesc în viaţa omului?
2.  După cultul ortodox cum se săvârșește acest rit de trecere, de integrare și de 

consacrare?
3.  Cine sunt martorii acestui act sacru?
4.  Cum erau consideraţi aceștia de comunitatea tradiţională?
5.  De cine poate fi săvârșită taina botezului?
6.  Iniţiaţi o discuţie despre sistemul de înrudire la românii din Ungaria?
7.  Descifraţi pe baza textului simbolurile sacre legate de acest act sacramental.
8.  Ce simbolizează ungerea cu untdelemn?
9.  Care este punctul culminant al slujbei botezului? Prezentaţi-l.

10.  Ce știţi despre simbolurile legate de numărul trei și de Sfânta Treime (filioque)?
11.  Ce știţi despre ungerea cu Sfântul Mir și înconjurarea mesei?
12.  Întocmiţi o prezentare PowerPoint despre secvenţele cheie ale botezului din Bise-

rica Ortodoxă.

Riturile de trecere
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Alături de Biserica Ortodoxă și Bisericile 
neoprotestante: Baptiste și Penticostale 

constituie „focare de credință și de păstrare 
a limbii și a culturii românești“ în rândul ro-
mânilor din această țară. Comunitățile baptiste
precum și cele penticostale prezente în satele 
românești, atrag sufletele sensibile la învățătu-
rile biblice, fiind frecventate de oamenii preo-
cupați de calitatea morală a existenței umane, 
de tot ceea ce înseamnă credință, dragoste, 
nădejde, aspirație spre un univers edenic.

În aceste biserici, (dintr-o anumită privin-
ță) chiar și în zilele noastre se practică en-
dogamia confesională, ceea ce înseamnă că 
în aceste comunități religioase „de tip închis“
majoritatea tinerilor își aleg partenerii din 
biserica în care cresc, se roagă, cântă și se îm-
prietenesc, ca apoi să se căsătorească în lăcașul 
lor de credință. Sunt foarte multe familii, în 
care generații de-a rândul „a fost sădită“ în 
inimile copiilor sămânța credinței din mamă în 
fiică, din tată în fiu, moștenindu-se eternele 
principii morale, învățăturile divine.

Cei ce se nasc în familiile de religie bap-
tistă, ori penticostală, după naștere, sunt bine-
cuvântați în biserică, cu gândul ca în faza ma-
turității, în urma propriei decizii, să se boteze 
în lăcașul sacru, ori să rămână „aparținători“ 
ai bisericii, alături de cei ce simpatizează cu 
învățăturile transmise.

Practica binecuvântării copiilor
în Biserica Baptistă

„Și Iisus le-a zis: Lăsați copilașii să vină la Mine 
și nu-i opriți, căci Împărăția cerurilor este a celor 
ca ei“ (Matei 19:14).

Unul dintre prilejurile de mare bucurie 
pentru oricare familie creștină este dat de eve-
nimentul nașterii unui copil. În rândul creștini-
lor baptiști, pe la 6-8 săptămâni, părinții nou- 
născutului programează, împreună cu biserica 
locală, data în care vor aduce copilul pentru pri-
ma dată la Biserica Baptistă. Ziua programată 
va deveni una însemnată, atât pentru familia 
respectivă, cât și pentru comunitatea biseri-
cească.

Pentru acest eveniment se pregătește un 
serviciu divin special. Acesta include un pro-

Binecuvântarea

Binecuvântarea copiilor în Bisericile neoprotestante: 
Baptiste și Penticostale

„Ascultă, fiule, învățătura tatălui și nu lepăda îndrumările mamei tale.“
(Proverbe 1:8)

„Lăsați copilașii să vină la Mine“

Binecuvântarea copiilor în Bisericile neoprotestante: Baptiste și Penticostale
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gram al copiilor bisericii, adecvat evenimen-
tului sacru, prin care de fapt chiar ei îl primesc 
pe cel nou născut în rândurile lor, salutându-l 
prin cântări și poezii și încredințându-l prin 
acestea lui Dumnezeu.

După acest program are loc „actul binecu-
vântării“.

Întreaga comunitate creștină se ridică în 
picioare, iar pastorul citește textul biblic con-
sacrat pentru acest eveniment, solicitând, ca 
de fiecare dată, la rostirea numelui copilului 
să se răspundă cu cuvântul „Amin“ care în-
seamnă „Așa să fie“.

Textul citit este următorul:
Domnul a vorbit lui Moise și a zis: „Vor-

bește lui Aaron și fiilor lui și spune-le: Așa 
să binecuvântați pe copiii lui Israel și să le 
ziceți: Domnul să te binecuvânteze și să te 
păzească! Și se rostește numele copilului, ca de 
exemplu Ana, Gheorghe, la care Biserica spu-
ne Amin. Numele este rostit la fiecare sfârșit al 
versetelor 24, 25, 26. Domnul să facă să lumi-
neze fața Lui peste tine și să se îndure de tine! 
Domnul să-și înalțe fața peste tine și să-ți dea 
pacea! Astfel să pună Numele Meu peste copiii 
lui Israel, și Eu îi voi binecuvânta“ (Numeri 
6:23–27).

După citirea textului părinții acestuia sau 
bunicii lui se roagă pentru copil, după care 
pastorul ia copilul în brațele lui, din brațele 
mamei, și rostește o rugăciune prin care în-
credințează acel copil în mâinile Domnului 
Dumnezeu, de la care cere binecuvântare. 
Această binecuvântare solemnă este urmată 
de o cântare a bisericii, care în duh de rugă-
ciune cântă:

Domnul păcii să fie cu tine,
În furtună sau zile senine!
Din potirul divin să-ți dea pace din plin!
Harul Lui, pacea Lui peste tine.

Domnul vieții cu tine să fie
Dimineața și-n noapte târzie!
Din izvorul divin să-ți dea viața din plin!
Viața Lui, viața Lui pe vecie!

Mesajul de cântare conduce spre predica de 
binecuvântare, în care pastorul dă învățături 
părinților cu privire la creșterea copiilor, pre-
cum și copiilor cu privire la cinstirea părin-
ților.

„Copii, ascultați în Domnul de părinții voș-
tri“ Efeseni 6:1.

Ce așteaptă părinții noștri de la noi?
Dumnezeu este cel ce a creat familia. 

Aceasta este pe de o parte o comuniune pe via-
ță dintre un bărbat și o femeie, și o comunitate 
pe viață dintre părinți și copii.

Tatăl nostru din ceruri dă părinților ca-
pacitatea de a procrea copii, prin care lumea 
omului să se înnoiască. Solomon spune des-
pre copii în Psalmul 127:4 „Iată fiii sunt o răs-
plată dată de El“.

Părinții așteaptă de la fiii lor ca să-i cin-
stească. Mai multe texte biblice pun în lumină 
acest fapt. Porunca din decalog spune: „Cinsteș-
te pe tatăl tău și mama ta“. În Noul Testament 
Apostolul Pavel scrie bisericii din Efes că po-
runca de a cinsti pe tatăl tău și pe mama ta este 
cea dintâi din cele zece porunci, care este însoți-
tă de făgăduința de a trăi multe zile pe pământ.

Iosif și frații săi

Riturile de trecere
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Ce înseamnă să-ți cinstești părinții?
A „cinsti“ înseamnă a respecta, a onora, a 
prețui pe cineva sau pe ceva, a considera pe 
cineva. A trata cu cinste maximă, izvorâtă 
dintr-un sentiment de apreciere deosebită 
(Dicționarul explicativ al limbii române – 
online).

În Biblie sunt mai multe exemple de cin-
stire a părinților printre care și întâmplarea: 
Iosif și frații lui (Geneza 50:22–26). Iosif din 
toate necazurile a ieșit învingător, fiindcă și-a 
cinstit părinții.

A doua așteptare a părinților este asculta-
rea de părinți. „Copii, ascultați de părinții voș-
tri“. Unul din cele mai evidente persoane care 
și-a ascultat părinții a fost Isac, fiul lui Avram.

A treia așteptare este întâietatea. Părinții 
trebuie să aibă primul și ultimul cuvânt, ei 
trebuie să fie primii care află de probleme-
le noastre, cu care ne consultăm cu privire la 
prietenie, cu privire la școală, la muncă. Părin-
ții așteaptă să-i asculți, să-i cinstești și să le dai 
întâietate. Cel mai important este să le arați 
că-i iubești. Iubirea trebuie să fie fundamentul
pe care să construiești cinstea, ascultarea, întâ-
ietatea.

(Fragment din predica pastorului Petrică 
Crețu, rostită în Biserica Baptistă din Miche-
rechi.)

Serviciul divin se încheie cu felicitări și 
daruri oferite din partea bisericii. De obicei
o floare sau un buchet de flori, iar apoi urmează 
o masă de dragoste cu membrii familiei.

Binecuvântarea copiilor
în Biserica Penticostală

Unul dintre momentele minunate din viața 
comunității penticostale este atunci când fa-
miliile își aduc noii născuți pentru prima dată la 
biserică (la 6-8 săptămâni) pentru a-i dărui lui 
Dumnezeu în vederea primirii binecuvântării 
și așezarea Numelui lui Dumnezeu peste ei, 
conform cerinței din Numeri 6:23, 27. „Așa să 
binecuvântați pe copiii lui Israel și să le ziceți…

Astfel să pună numele Meu peste copiii lui Israel 
și Eu îi voi binecuvânta“.

O învățătură fundamentală a bisericii des-
pre copii este bazată pe Psalmul 127, unde 
copiii sunt prezentați ca: 1. O moștenire de 
la Domnul – ceva vrednic de multă atenție, 
ceva ce cere multă responsabilitate. 2. O răs-
plată – valori ce nu pot fi așezate în cuvinte, 
răspleți ce colorează viața. 3. Săgeți – ce vor 
putea purta lucruri de valoare dintr-o gene-

Rugăciunea părinților pentru binecuvântarea copiilor

Binecuvântarea copiilor în Bisericile neoprotestante: Baptiste și Penticostale

Binecuvântarea
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ÎNTREBĂRI, TEME

1.   Întocmiți un proiect cu titlul „Comunitățile bisericești din satul (orașul) meu natal“.
2.   Răsfoiți monografii legate de această temă, navigați și pe internet. Faceți-vă no-

tițe.
Intervievați vârstnici, solicitați-i să evoce amintiri legate de biserica căreia îi apar-
țin, înregistrați-le (pe CD). 
Colecționați fotografii din trecutul bisericii căreia îi aparțineți și întocmiți o prezen-
tare PowerPoint cu comentări scurte.

3.   Descrieți practica binecuvântării în Biserica Baptistă și cea Penticostală.
4.   Comparați ritualul botezului ortodox cu actul sacru al binecuvântării baptiste și 

penticostale.
5.   Recitiți pildele biblice: Iosif și frații, Isac, fiul lui Avram… și descifrați mesajul 

acestora.
6.   Faceți trimiteri la diferite ramuri ale artei.
7.   Desfășurați un dialog pe tema: „Relația dintre părinți și copii“.
8.   Colecționați și întocmiți o „listă de citate“ referitoare la „legătura dintre părinți și 

copii“, spicuiți câteva din ele și învățați-le pe de rost.

Riturile de trecere

rație în alta. Vor fi trimise departe în timp și 
încă vor zbura când poate părinții nu vor mai 
fi. De aceea creșterea și educarea lor trebuie
să fie în concordanță cu Biblia pentru a lăsa 
în urma noastră o generație cu un moral ridicat.

Copilul este adus în Casa Domnului de 
către familie și rudeniile apropriate. La mo-
mentul actului biserica se ridică în picioare, 
pastorul ține în brațe copilașul și citește tex-
tul de bază din Numeri 6:22–27. La momen-
tul rostirii fiecărei binecuvântări biserica răs-
punde cu Amin.

Pe urmă pastorul încredințează copila-
șul în mâna lui Dumnezeu prin rugăciune, 
iar tatăl binecuvântatului este cerut să mul-
țumească lui Dumnezeu. Pe tot parcursul 
acestui serviciu religios atât cântecele, cât și 
poeziile au un caracter specific. Se cântă atât 
cântece vechi cât și cântece noi. Grupele de 
copii au întotdeauna prioritate – a accentuat 
pastorul bisericii penticostale din Giula, Dorin 
Gavra.Binecuvântarea
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Pe când Biserica Ortodoxă are 7 taine, Bi-
sericile neoprotestante au două simboluri

importante. Acestea sunt „Botezul“ și „Cina 
Domnului“.

Botezul în Biserica Baptistă

Botezul este actul public prin care un cre-
dincios își mărturisește credința lui în Iisus 
Hristos.

Pentru ca în Biserica Baptistă să fie botezat
cineva, acesta trebuie să îndeplinească două 
condiții importante. Întâi el trebuie să creadă
Evanghelia. Aceasta presupune că înainte de 
a crede, el a ascultat proclamarea Evangheliei

Tattarescu, Botezul Domnului Iisus

sau a citit-o. Dacă în urma auzirii sau a citirii 
scripturii, în mod individual, acea persoană a 
ajuns să creadă, el poate fi admis pentru botez.

În istoria Bisericii primare descrisă de 
evanghelistul Luca, în cartea Faptele Aposto-
lilor, diaconul Filip a fost provocat de fame-
nul etiopian să-l boteze, la care Filip a spus: 
„Dacă crezi din toată inima, se poate“ (Faptele 
Apostolilor 8:37). A doua condiție ca cineva 
să fie botezat este pocăința. „Pocăiți-vă le-a zis 
Petru și fiecare din voi să fie botezat…“ (Fap-
tele Apostolilor 2:38). Acest termen în limba 
greacă este „metanoia“ și are sensul de schimbare 
a gândirii. Aceasta înseamnă că înainte de a 
avea parte de Evanghelie și înainte de a da 
crezare lui Dumnezeu, omul a avut un anume 
set de valori care i-au dat satisfacții într-un 
trai și comportament păcătos. Prin pocăință 
el regretă acel timp și transfigurat de Cuvân-
tul Scripturii și de Duhul lui Dumnezeu de-
cide să trăiască în voia lui Hristos și pentru 
gloria lui. Cel ce urmează a fi botezat parcur-
ge împreună cu pastorul un set de lecții prin 
care este învățată doctrina creștină și practica în 
care urmează ca acel om să trăiască.

La botez candidații pentru botez sunt 
conduși în apa în care urmează a fi botezați 
într-un mod solemn, de obicei pe versurile 
unei cântări:

„Așa cum sunt la Tine vin, putere n-am, 
Tu-mi fii sprijin.

Mă spală-n, spală-n sângele-ți divin, o Mie-
lule eu vin, eu vin!“

După intrarea în apă, pastorul îi mărturi-
sește pe candidați în mod individual prin ur-
mătoarea formulă: „Te întreb și te mărturisesc 

Simboluri, practici sacre
în Bisericile Baptiste și Penticostale

„Lasă–mă acum, căci așa se cade să împlinim
tot ce trebuie împlinit.“

(Matei 3:15)

Simboluri, practici sacre în Bisericile Baptiste și Penticostale
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înaintea lui Dumnezeu, înaintea martorilor 
văzuți și nevăzuți, dacă crezi din toată inima că 
Iisus Hristos este fiul lui Dumnezeu și Mântu-
itorul tău personal?“ La această întrebare can-
didatul răspunde cu „Da“, iar pastorul spune: 
„Pe baza mărturisirii credinței tale și la porunca 
lui Dumnezeu, eu te botez în numele Tatălui, al 
Fiului și al Duhului Sfânt!“

Botezul se face prin scufundarea în apă; de 
aici numele de „baptist“ din grecescul „bap-
tizo“ care înseamnă scufundare. Scufundarea
în apă însemnând că omul a murit împreună cu 
Hristos, iar ridicarea din apă că a înviat împre-
ună cu El la o viață nouă.

După botez, candidații sunt aduși îna-
intea bisericii, iar pastorul își pune mâinile 
peste cei botezați, încredințându-i în mâna 
Atotfăcătorului.

Practica „Cinei Domnului“ la baptiști

Cel de-al doilea simbol al Bisericii Baptiste este 
Cina Domnului. Acest act de cult este un sim-
bol repetabil, prin care cei botezați mărturisesc 
că s-au ferit de păcat și că au păstrat unitatea 
cu biserica în care sunt membri.

Înainte de luarea Cinei pastorul în predica lui 
descifrează însemnele multiple ale acestei prac-
tici sacre, concentrându-se la trecut (patima lui 
Mesia), la prezent (autocercetarea individu-
lui) și la viitor (anticiparea cinei din paradis).

La cină sunt două elemente: pâinea (sim-
bolul trupului lui Hristos) și vinul (sângele
Mântuitorului).

După binecuvântarea prin rugăciune a pâi-
nii și a vinului credincioșii mănâncă pâinea
(„Luați, mâncați, acesta este trupul Meu care se 
frânge pentru voi“ Matei 26:26) și beau fieca-
re din paharul cu vin („Acest pahar este sângele 
Meu“ Matei 26:27). Practica sacră este însoți-
tă de o cântare comună, ca apoi să fie urmată 
de benedicția:

„Și Harul sfânt al Domnului nostru Iisus 
Hristos, iubirea Tatălui din cer și părtășia cu 
Duhul Sfânt să fie și să rămână cu noi în veci!“ 
Amin. (Învățături prezentate de pastorul
Petrică Crețu.)

Botezul în Biserica Penticostală

Actul botezului în Biserica Penticostală se des-
fășoară conform învățăturii biblice:

„Cine va crede și se va boteza va fi mântu-
it, dar cine nu va crede va fi osândit“ Marcu 
16:15–16.

Botezul în apă este considerat ca un legă-
mânt cu Dumnezeu indispensabil pentru toți 
cei ce vor să aibă o viață după voia lui.

Botezul în sine poate fi organizat în biseri-
că sau chiar în aer liber (în apă curgătoare, lac 
sau bazin special amenajat).

Înainte de botez candidații pentru legă-
mânt sunt instruiți prin catiheza, însușesc 
cunoștințele de bază despre pocăință, naștere 
din nou, botez, botezul cu Duhul Sfânt, Cina 
Domnului, ființele spirituale, Biserica, Sfânta 
Scriptură și Sfânta Treime.

Candidatul pentru a fi botezat trebuie să-și 
exprime această dorință de pocăință pe baza 
glasului său lăuntric, a unei hotărâri persona-
le, vrând și manifestând schimbări radicale în 
modul de gândire și de trăire.

Cuvântul botez înseamnă cufundare. De 
aceea cel ce se botează este cufundat în apă
total, ceea ce simbolizează moartea împreu-
nă cu Hristos, iar ridicarea din apă simboli-
zează învierea în comuniune cu Hristos la 
o viață nouă și plină de credință. Botezul în 
apă este o mărturie a faptului că el crede în 

Riturile de trecere

Botez în Biserica Baptistă din Micherechi
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Dumnezeu, acceptă lucrarea de mântuire și 
crede în viața veșnică.

Pastorul efectuează botezul în numele 
Tatălui, al Fiului și al Sfântului Duh. Atât în 
timpul intrării creștinului în apă, cât și al ie-
șirii din apă, biserica cântă cântece de laudă
la adresa Creatorului. Botezatul este îmbră-
cat în haină albă, ca un însemn al purității și 
al triumfului vieții asupra morții. Creștinul 
prin botez devine membru al bisericii în ca-
uză.

Simboluri, practici sacre în Bisericile Baptiste și Penticostale

Botez în Biserica Baptistă din Micherechi

Botezul în Biserica Penticostală din Micherechi
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Practica Cinei Domnului la Penticostali

Cina Domnului este sărbătorirea, înnoirea și 
întărirea acelui legământ, acelei unități care 
s-a instaurat atât între creștin și Dumnezeu 
cât și între creștin și creștin.

Împărtășirea în mod frecvent simbolizea-
ză viața veșnică, câștigată de Iisus Hristos 
prin crucea de la Golgota. Sărbătoarea Cinei 
Domnului implică trei elemente: Pâinea (pre-
parată din aluat nedospit) – care simbolizea-
ză trupul Mântoitorului fără păcat, Muștul 
(suc de struguri nefiermentat) – simbolizând 
sângele lui Mesia, singurul în stare să poată 
spăla păcatele întregii lumi, datorită sfințe-
niei Sale, și în mod indirect. Masa (pe care 
sunt așezate pâinea și muștul) – întruchipea-
ză părtășia la care ne cheamă jertfa lui Hris-
tos.

Cina Domnului este împărțită de către 
pastori sau prezbiteri, care după ce cer bine-
cuvântarea prin rugăciune peste pâine și mușt 
o frânge bucățele, respectiv îl toarnă în paha-

re și apoi le împarte 
membrilor botezați, 
care s-au pregătit 
în prealabil, ana-
lizându-și viața. 
În timp ce pasto-
rul sau prezbite-
rul împarte pâinea 
și muștul, rostesc 
cuvintele lui Isus, 
amintite de apos-
tolul Pavel în Co-
rinteni 11:24-25. 
„…Acesta este tru-
pul Meu care se frânge pentru voi …acest pahar 
este legământul cel nou în sângele Meu…“.

(Învățături prezentate de pastorul Dorin 
Gavra.)

Relația creștinilor din Bisericile sus-amin-
tite, este una de familie, de dragoste, de iubire, 
de prietenie, ceea ce oferă un mediu prielnic 
pentru întărirea credinței, practicarea și păs-
trarea limbii române.

ÎNTREBĂRI, TEME

1.  Ce știți despre istoricul Bisericilor protestante și neoprotestante?
2.  Întocmiți o prezentare PowerPoint despre botezul în apă în modul cum se desfă-

șoară în Biserica Baptistă și în cea Penticostală.
3.  Ce știți despre etimologia termenului „baptist”?
4.  Analizați Cina cea de taină de Leonardo da Vinci, evocând și câteva sentințe bibli-

ce.
5.  Navigați pe internet și citiți poezii pe tema divinității din literaturile: română, ma-

ghiară, universală.
6.  Ce rol au comunitățile bisericești baptiste și penticostale în viața românilor din 

Ungaria? Exprimați-vă părerile proprii.

Riturile de trecere

Cina Domnului
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Manifestări tradiţional – folclorice din perioada prenupţială

Fete și feciori la șezătoare (Obicei revitalizat pe scenă.)

„Șezătoare“ la Apateu (Obicei revitalizat pe scenă.)

Șezătoarea și poezia acestei datini

În societatea rurală a vremurilor de ieri, pe 
lângă jocurile duminicale și de la sărbători,

din datinile ţărănești au făcut parte și șezăto-
rile, care au înglobat în modul de desfășurare
o complexitate de funcţii și sensuri. Adunarea 
membrilor comunităţii la șezători reprezintă 
un obicei străvechi, cu o largă răspândire, atât în 
Ungaria și România, cât și la alte popoare.

Șezătoarea este „un ceremonial nu din ciclul 
muncii, ci din ciclul vieţii, ca nașterea, nunta și 
înmormântarea, f iind un preludiu al nunţii. 
Implicit repertoriul se axează nu pe tema lucru-
lui, ca cel de clacă, ci pe problema acestor destine, 
problema considerată și tratată nu numai la ni-
vel individual, ci și colectiv“ (M. Kahane: Re-
pertoriul de șezătoare – specie ceremonială). Șe-
zătorile au constituit prilejuri sociale, în care se 
transmitea și se prelua tradiţia (cântece, jocuri 
de societate etc.).

La românimea din această zonă au exis-
tat mai multe tipuri de șezători. Oamenii din 

Manifestări tradiţional-folclorice
din perioada prenupţială

„Cât îi lungu pă su soare,
Nu-i bine ca-n șezătoare.“

(strigătură)
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Șezătoarea noastră-i mare,
Plină de fete f icioare
Noi așteptăm ficiorii
Ai, Doamne, știre dă ii.

(Micherechi)

Șezătoarea în universul tradiţional al sa-
tului a constituit un loc potrivit pentru legarea 
unor prietenii și a cimentării relaţiilor de dra-
goste. În cele mai multe cazuri feciorii veneau 
la șezătoare însoţiţi de muzicanţi, aducând cu 
ei distracţie și voie bună.

Unii erau însoţiţi de „hididuși“ (muzicanţi), 
alţii de „ceterași“, alţii veneau fără lăutari. De 

aceste sate se adunau în grupuri pe criterii de 
vârstă, de vecinătate, de rudenie. Cel mai com-
plex ceremonial de șezătoare era cel organizat 
pentru fetele de vârstă premaritală. Șezăto-
rile se organizau de la începutul lui noiembrie
până la sfârșitul lui ianuarie.

La românii din Chitighaz și Micherechi
aceste șezători se desfășurau într-un loc fix, la 
o gazdă anuală, într-o încăpere cu un mobi-
lier simplu. În celelalte sate, ca de exemplu 
la Apateu, Săcal, Bedeu, Leta-Mare, Peterd, se 
ţineau acasă la fetele de măritat.

Fetele se adunau la șezătoare numai în 
anumite zile ale săptămânii, în „serile de lucru“ 
– ca luni, miercuri și joi – considerate seri faste 
pentru astfel de activităţi și niciodată în zilele 
de marţi și vineri considerate nefaste, zile rele. 
După codul moral respectat de comunitate, 
nu se lucra nici duminica și nici în sărbători.

Când mergeau la șezătoare, fetele duceau 
cu ele „furca de tors“, fiindcă la început, în aș-
teptarea feciorilor, torceau, după cum mărtu-
risește următoarea strigătură: Fus

Șezătoare la Micherechi în anii 1950
(Obicei revitalizat de echipa de păstrare a tradițiilor.) Furcă de tors

Riturile de trecere
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exemplu chitighăzenii cântau 
la piaptăn și dansau. După 
sosirea feciorilor scopul lucra-
tiv se schimba în unul dis-
tractiv. Șezătoarea se trans-
forma într-un adevărat focar 
de creaţie folclorică, în care 
se transmiteau piese din fol-
clorul local: strigături, cântece 
neocazionale, dansuri, povești, 
proverbe, jocuri de societate.

Dintre jocurile de soci-
etate, „furatul fusului“ s-a 
practicat în toate localităţile 
din Ungaria în care trăiau și  
români, fiind răspândit, de 
altfel, în toate teritoriile locu-
ite de români. Pretutindeni, 
fetele așteptau cu nerăbdare 
ca feciorii „să le fure fusul.“

„Furatul fusului“ și al 
„sărutului“ era sarcina-cheie a feciorului, pre-
cum reiese din următoarele strigături.

Feciorul „fura fusul“ de la fata care-i era 
dragă, și numai după sărut i-l înapoia. În fe-
lul acesta fusul, dintr-un instrument de lucru 
se transforma într-un mijlocitor în apropierea 
dintre fete și feciori.

La Leta-Mare feciorii deseori furau nu 
numai „fusul“ ci și „furca de tors“, preţul de 
răscumpărare fiind tot sărutul, semn al plăcerii
și al dragostei.

Toarce, mândră, fuioru,
Că ţ-o vinit f icioru.
Furca-n colţ ţi ua ţâpa
Și-n gură te-a săruta.

(Otlaca-Pustă)

Ce haznă-i dă voi, f iciori,
Că viniţi în șezători.
Stau fusăle năfurate,
Buză dulci năsărutate.

(Micherechi)

La Apateu, Săcal, Peterd, 
se întâmpla, uneori, ca fe-
ciorul rămas nesărutat, de 
ciudă, să strice firul de tort, 
ori să-l răsucească în jurul 
coloanelor porţii, cu scopul 
de-a împiedica ieșirea fetei.

Un alt joc distractiv, cu ca-
racter erotic, a fost și cel in-
titulat: „Am picat (căzut) în 
fântână“, performat mai ales 
în satele din judeţul Haj-
dú-Bihar de azi. Succesiunea 
evenimentelor se desfășura 
conform unui scenariu obli-
gatoriu. De exemplu, în vari-
anta acestui joc de la Săcal,
feciorul care începea jocul, se 
așeza pe un scaun, în ușa în-
căperii, în care avea loc șeză-
toarea. La un moment dat el 

striga în gură mare, chemând-o pe fata care-i 
plăcea „Hai, dragă, scoate-mă din fântână și 
sărută-mă de vreo 20–30 de ori!“ În joc exista 
și un birău (judecător) cu un zbici de zdrenţe
în mână. Dacă fetei nu-i plăcea feciorul și nu 
vroia să-l sărute, se punea la tocmeală cu birăul,
nutrind dorinţa de-a tăia din numărul sărutu-
rilor. Iar când îi plăcea feciorul, îl săruta toată 
seara, n-o mai interesa furca.

La șezătorile din Săcal, se practicau și jo-
curi cu măști, care amintesc de vechile rituri 
dionisiatice. În unele cazuri fetele și feciorii 
veneau la șezătoare purtând măști teriomor-
fe (lup, vulpe, cal) și antropomorfe, fiind tra-
vestiţi în moș, babă. Dorinţa lor era să înșele 
forţele malefice și să stârnească hazul și voia 
bună. În prezenţa lor râsul participanţilor era 
unul catartic.

Tot în cadrul șezătorilor, feciorii adeseori 
făceau pariu între ei, punând la cântar forţa lor 
f izică, ca mărturie a bărbăţiei și voiniciei lor. 
Doreau ca prin diferite probe – de pildă luarea 
în gură și aruncarea peste cap a scaunului – să-și 
dovedească puterea, ca una dintre cele mai de 
preţ însușiri ale sexului masculin.

Nicolae Grigorescu, Femeie torcând

Manifestări tradiţional – folclorice din perioada prenupţială
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Cu prilejul șezătorilor se desfășurau și di-
ferite practici și jocuri magice ce vizau cu-
noașterea trăsăturilor f izice ale partenerei, ori 
ale partenerului de dragoste. Flăcăii din Chiti-
ghaz și Otlaca-Pustă furau „câlţi din fuior“, îi 
aprindeau și ziceau: „a f i neagră, a f i mnerâie 
(albastră) la uăti“.

„Aprinderea câlţilor“ se făcea și cu scopul ca 
„mândruţa“ să termine cât mai repede cu tor-
sul, să aibă mai mult timp pentru feciorul iubit.
Șezătoarea fetelor de vârstă premaritală a fost 
o manifestare importantă în viaţa tinerelor din 
comunitatea rurală. În cadrul șezătorilor, fe-
tele torceau, coseau, brodau, punându-și în evi-
denţă abilitatea manuală.

Șezătoarea a fost o întrunire, un prilej de 
formare a noi și noi cupluri, dar și o ocazie 
pentru creaţia populară, un prilej de a cân-
ta, de a dansa, de a „descânta“, de transmitere 
a unor credinţe, un „focar de informaţii“ în 
legătură cu viaţa individuală și comunitară. 
Casa de șezătoare a fost un spaţiu de per-
formare a unui anumit gen de „teatru popu-
lar“, și anume de performare a unor jocuri de 
societate cu semnif icaţii erotice și cu caracter 
distractiv, un loc în care se puteau face far-

mece, practici magice pentru a cunoaște viito-
rul.

Obiceiul șezătorii, practicat și de maghiari 
cu denumirea de „fonó“, a fost înregistrat pe 
întreaga arie sud-est europeană, dar foarte pro-
babil, cu multă vreme în urmă, a fost cunoscut 
și în părţile occidentale ale Europei. Șezătoa-
rea l-a inspirat și pe marele compozitor maghiar 
Kodály Zoltán.

ÎNTREBĂRI, TEME

1.  Pe ce criterii se întruneau la șezători românii de la sat?
2.  În care perioadă a anului se desfășurau șezătorile fetelor de vârstă premaritală și 

ce rol au avut în viaţa tinerilor?
3.  Povestiţi câteva „jocuri de societate“ performate în vremurile din trecut și câteva 

din zilele noastre.
4.  Comparaţi unele jocuri de societate din trecut cu altele de azi.
5.  Ce știţi despre rolul ascuns al „furcii de tors“ și al „fusului“?
6.  Informaţi-vă despre obiceiul șezătorii (fonó) la maghiari. Comparaţi șezătorile ro-

mânilor cu ale ungurilor.
7.  Navigaţi pe internet la diferite muzee etnografice, evocaţi lumea din trecut și com-

paraţi-o cu cea de azi.

Riturile de trecere
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Jocurile duminicale și de la sărbători

„Cine nu știe juca, / Nu cunoaște dragostea.“
(strigătură)

În trecutul îndepărtat satele românești din 
zona limitrofă graniței maghiaro-române din 
Ungaria de azi au constituit adevărate „vetre 
de folclor“, de cultură tradițional-populară. 
Erau multe ocazii de manifestări muzical-in-
strumentale, de dansat, de chiuit, ca de exem-
plu: jocul duminical și din sărbători, șezătoa-
rea, botezul, logodna, nunta și altele. În satul 
tradițional o relativă „liniște“ era în Postul 
Mare – cu șapte săptămâni înaintea Paștilor
și Postul Mic (Postul Crăciunului), cu 40 de 
zile înaintea acestui praznic, când erau oprite 
petrecerile cu muzică și dans.

Jocurile duminicale și de la sărbători au 
avut un rol complex în viața comunităților 
tradiționale. Ele constituiau „o imagine în mic 
a întregii vieți a satului. Gesturile și cuvinte-
le flăcăilor și fetelor au avut o semnif icație ce 
depășea cu mult în gravitate simpla expresie a 
euforiei jocului“ (Mihai Pop: Istoria literaturii 
române). Aici se legau cele mai multe dintre idi-
lele între tineri dintre care unele culminau în 
taina cununiei, însoțită de un bogat ceremo-
nial nupțial.

Jocul duminical și de la sărbători repre-
zenta „cea mai de seamă întrunire a tinerilor 
și aparținea obiceiurilor periodice“. Desfășu-
rarea acestei petreceri diferea de la sat la sat. 
În unele localități (Micherechi, Chitighaz, 
Leta-Mare) jocul se desfășura pe criterii de 
vârstă, iar în alte sate (Bătania, Cenadul-Un-
guresc, Aletea) se derula pe criterii de naționa-
litate (români, sârbi, nemți).

În Micherechiul tradițional petrecerea se 
organiza în două locuri fixe: la Băra „jocul 
mare“, la Luca „jocul mic“. Fetele mai tinere 
care la „jocul mare“ nu prea erau invitate la 
dans, la „jocul mic“ jucau în față, în locul de 
frunte. În trecut tinerii intrau la joc la vârsta
de 16 ani, până când prin căsătorie se in-
tegrau în noul statut uman. Jocul se desfășu-
ra ziua, cam de la ora 10, până la apus de 
soare, fiindcă după codul comportamental 
al comunității, așa se cuvenea, ca spre înse-
rare fetele să meargă acasă. Micherechenii și 
chitighăzenii atât vara, cât și iarna aveau lo-
curi f ixe, la gazde anuale pentru desfășurarea 
dansului. „Chizeșii“ din Micherechi și „tăbla-
șii“ din Chitighaz, aleși dintre dansatorii de 
frunte, erau organizatorii jocului. Chizeșii 
începeau jocul duminical și de sărbători in-
vitând la dans fetele care aduceau pentru ei 
într-un „dos“ (textilă populară) tors și cusut 

Ansamblul de păstrare a tradițiilor Gheorghe Nistor din Micherechi
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de ele „pită“ (pâine) și „clisă“
(slănină), iar la Paști le ofe-
reau organizatorilor și colac. 
Acest „dos“ era legat apoi la 
brâul feciorilor, ca un însemn 
al chizeșiei.

Sarcina-cheie a dansatori-
lor-conducători era desfășu-
rarea jocului într-o atmosferă 
veselă și pașnică. Prin inter-
mediul lor se închiria o casă 
țărănească, se angajau muzi-
canții, și al lor era primul dans 
de deschidere a petrecerii.

Tinerii din Otlaca-Pus-
tă și din Bătania în timpul 
verii dansau pe uliță, în fața bisericii situată 
în centrul satului. În Bătania, cu o populație 
mixtă, la târg f iecare naționalitate avea un 
loc anumit pentru jocul intitulat „tămburași“
la sârbi și „hid’iduși“ la români, așa cum se 
numeau și muzicanții lor. La Cenadul-Un-

guresc, în comuna populată 
în trecut mai ales de români 
și sârbi, jocul duminical și 
din sărbători se desfășura în 
două locuri, alese pe criterii
de naționalitate și nu de vâr-
stă. „Jocul românesc“ și „jo-
cul sârbesc“ își aveau locul 
pentru desfășurare la căsuțe 
închiriate pentru o anumită 
perioadă anuală. La „jocul ro-
mânesc“ cântau la vioară „hi-
didușii“, iar la „jocul sârbesc“
„tâmburașii“, care cântau 
mai ales la cobză și armonică. 
Cele mai răspândite jocuri în 

rândul românilor din Ungaria erau și sunt: 
lunga, mânânțălu (mânânțaua), ardelenescu 
(ardeleanu), țâgăneasca, bătrânescu, bătuta, 
câmpinescu, știoapa, a dragosti, sârba, duba, 
hora, ciardașu (dansul preferat al ungurilor).

Românii din Săcal își organizau jocurile 
la fel ca micherechenii, iar cei din Apateu și 
Bedeu își amintesc de „jocul la căși“, organi-
zat într-o rotație. Muzicanții jucau la ceteră, 
potențau petrecerea. La Peterd jocul „Țuha-
re“ își avea desfășurarea pe strada Tulipán, 
unde lăutarul român, Josif Codila cânta la 
vioară, fiind plătit de flăcăi. Fetele și feciorii 
români din localitatea Pocei aveau un loc fix 
de petrecere, în curtea lui Tânase. Pe acele 
vremuri fiecare sat își avea lăutarii bine cu-
noscuți și apreciați, ca de exemplu: la Mi-
cherechi printre cei mai talentați muzicanți 

Riturile de trecere

Soții Nistor din Micherechi Cele două formații (Covaci și Sebő)

Soții Buha din Chitighaz

1–232 Népismeret_korr5.indd   124 2016. 06. 27.   21:30



125

se înșirau: Gala, Dele, 
Ștroli, Iancu, Păsulași, la 
Cenadul-Unguresc Me-
niu, la Pocei frații Nagy, 
Mihai și Gheorghe; la 
Chitighaz Ciotălbău, 
Farcu, la Aletea Bila, 
Moțu, la Otlaca-Pustă
Burde și Dodu.

Muzicanții cunoșteau 
repertoriul tuturor me-
lodiilor de joc, dar și melodiile unor cântece 
cântate cu gura, de o rară frumusețe. Ei nu 
erau formați la școli muzicale, ca să știe să ci-
tească notele așternute pe hârtie, minunatele 
melodii le moșteneau generații de-a rândul din 
tatăl în fiu, după ureche.

„Hidedea“ (vioara) a fost tovarășa lor de 
viață, alături de ea plângeau și se veseleau atât 
ei, cât și consătenii, în cadrul celor mai dife-
rite întruniri.

Alături de dansatorii: Gheorghe Nistor 
(din Micherechi), soții Buha (din Chitighaz), 
Gheorghe Bágy, Petru Sabău, Gheorghe 
Gal, Pavel Botaș (din Aletea) și unii dintre 
muzicanți au devenit „Maeștri ai artei popu-

lare“, ca de exemplu Te-
odor Covaci „Dele“din 
Micherechi.

Muzica lui Teodor 
Covaci a devenit cunos-
cută și peste ocean, în Sta-
tele Unite ale Americii,
fiind răspândită de For-
mația Sebő – cunoscută 
în Ungaria și peste hota-
re – și de fiii și de (stră)

nepoții lui.
Azi contextul natural de performare a dan-

surilor populare este mult mai modest decât 
în trecut, se mai dansează jocurile tradiționale 
doar la câte-o nuntă românească și la balurile 
românești. Cu atât mai mult, ele sunt păstrate 
și prezentate pe scenă cu mare însuflețire de 
„Ansamblurile de dansuri populare“ ale sate-
lor, inclusiv ale școlilor românești din această 
zonă. Amintim dintre acestea Ansamblul de 
păstrare a tradițiilor Gheorghe Nistor din Mi-
cherechi, Ansamblul Liceului Nicolae Bălcescu
din Giula, condus de profesorul Mihai Cser-
háti din Giula și susținut de Centrul de Do-
cumentare și Informare al Autoguvernării pe 

Manifestări tradiţional – folclorice din perioada prenupţială

Ansamblul Liceului Nicolae Bălcescu din Giula

Teodor Covaci și Sebők Ferenc
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Țară a Românilor din Ungaria; Echipa Kaláris 
din Chitighaz și Ansamblul Doina Bihoru-
lui alcătuit din tineri din Săcal, Bedeu, Pocei.

Comunitățile românești din Ungaria 
au avut și au instructori de dansuri popula-
re foarte talentați, dintre care amintim pe 
Ioan Ruja (Mitică), Gheorghe Netea (Mi-
cherechi), Gheorghe Gros (Chitighaz), Petru 
Sabău, Gheorghe Bágy (Aletea). Unii dintre 
instructori aparținători noilor generații, ca 
de exemplu Nándor Cosma (Micherechi) și 
Ioan Nedreu (Aletea), sunt pregătiți la școli 
superioare, ei sunt adevărate speranțe ale co-
munităților pentru viitor. Prin intermediul 

acestor oameni însuflețiți și iubitori de tradi-
ții, au posibilitatea și noile generații să în-
vețe și să performeze dansurile populare ro-
mânești.

Gheorghe Dulău a avut un rol foarte im-
portant în păstrarea valorilor culturale ale ro-
mânilor din Micherechi, coordonând activita-
tea ansamblurilor folclorice.

Gh. Dulău a editat un album cu titlul Sa-
tul meu.

La întrebarea „Ce însemnătate avea jocul 
în viața tânărului de la țară?“ cel mai adecvat 
răspuns ni-l dă însăși poezia populară (din ur-
mătoarea lecție).

Riturile de trecere

Ansamblul din Aletea

ÎNTREBĂRI, TEME

1.  Ce rol au avut jocurile duminicale și de la sărbători în viața tinerilor din satele tra-
diționale românești?

2.  Căror obiceiuri aparținea jocul duminical și de la sărbători?
3.  Unde, când și pe ce criterii se desfășurau aceste petreceri?
4.  Ce rol au avut „chizeșii“, „tăblașii“?
5.  Ce însemna „dosul“ legat la brâul dansatorilor?
6.  Enumerați câțiva muzicanți renumiți!
7.  Comparați jocurile din trecut cu discotecile de azi.
8.  Ce știți despre eticheta de dans din lumea de ieri și despre cea din zilele noastre? 

Comparați-o.
9.  Întocmiți un proiect despre activitatea Ansamblurilor de păstrare a tradițiilor din 

satul ori din școala voastră.
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Strigături la jocurile tradiţionale 
românești

„Drag mi-e jocu românesc
Tăt în iel mă prăpădesc.“

(strigătură)

Dansuri populare românești, însoţite de o 
bogată creaţie poetică, care le potenţa, a avut 
o anumită putere catartică pentru performe-
rii din universul rural. În acest univers rural 
poezia strigăturii, care însoţea dansul, a fost 
în floare.

Strigătura de joc își are geneza în copilă-
ria omenirii, iar primele mărturii despre stri-
gături (chiuituri) legate de jocul românilor au 
văzut lumina tiparului la sfârșitul secolului 
al XVIII-lea. Primul care le pomenește este 
Samuil Micu pe la 1780; al doilea George 
Bariţ, care pe la 1838 le numește „descântări“. 
În Bihor se întrebuinţează cuvântul de „des-
cântec“, adică un cântec, o poezie fără melodie
„cântec-descântec“. Așa cum am văzut într-o 
altă lecţie, pentru românii din Ungaria ter-
menul a „descânta“ are două sensuri, pe de o 
parte a „descânta“ cuiva pentru vindecarea bolii 
f izice sau sufletești, iar pe de alta, a chiui la joc, 
la nuntă și în alte prilejuri de distracţie.

În literatura de specialitate strigătura este 
considerată ca o „specie aparte“. Strigăturile, 
prin conţinutul lor concentrat, prin monotema-
tica și forma lor compactă, prin faptul că s-au 

răspândit din gură-n gură, au constituit for-
ma preferată de expresie a complexelor senti-
mente ambivalente ca: dragostea, ura, credinţa, 
deznădejdea ș.a. m. d., la care s-au adăugat co-
mentariile admirative și glumeţe.

Aceste creaţii sunt „poezii de moment“, prin 
care se desfășoară însăși viaţa. „Ultimul vers 
aduce cu sine și o poantă f inală, ca în orice epi-
gramă izbutită. Strigăturile sunt tradiţionale 
și moderne, conservatoare și pururea reîntine-
ritoare. Unele stau într-o apropiată rudenie cu 
doina, mai ales cele pe tema dragostei“ (Ovidiu 
Bârlea: Folclor românesc).

Pe lângă mesajul din conţinut, strigăturile 
au și un rol coregrafic în desfășurarea dansu-
rilor. Unele se rostesc în anumite momente 
ale desfășurării jocului, cu scopul de susţinere 
verbală a mișcărilor, de coordonare a acesto-
ra, iar altele se spun în orice moment și conţin 
mesaje potrivite stării din acea clipă (stări de 
dragoste, de dor, de veselie). După eticheta popu-
lară feciorii invitau fetele la joc prin „strigă-
turi, invitaţii la dans“.

Dansatorii cunoșteau un repertoriu de 
strigături care sincronizau mișcările și infor-
mau despre felul dansului. Ei strigau și când 
se făceau schimbări în conf iguraţia și ritmu-
rile dansului. La jocurile mai complicate, cu o 
variaţie de f iguri, dansatorii rosteau un lanţ 
de strigături. Aceste creaţii populare au avut 
funcţia de „factori animatori“ și „regulatori ai 
dansului“ și au fost cunoscute în folcloristică 
drept strigături comandă la joc (Ovidiu Pa-
padima: Literatură populară română).

Micherechenii și chitighăzenii, când 
aveau chef de a dansa bătrânescul descântau:

Doi înainte, doi napoi,
Haidaţi, fete, voi cu noi.

(Micherechi)

Doi înainte, doi napoi,
C-așe joacă pă la noi. 

(Chitighaz)

Manifestări tradiţional – folclorice din perioada prenupţială
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Tăblașii din Chitighaz orientau desfășura-
rea dansului cu următoarea strigătură coman-
dă la joc:

Joacă, joacă mânânţăl,
Tragă-te, dracu, dă păr!

(Chitighaz)

Într-o altă strigătură, se sugerează schim-
bări de mișcare în configuraţia și ritmurile jo-
cului, îndemnând dansatorii la jocul lunga. 
Când dansul e prea accelerat, cu scopul de a-l 
încetini, micherechenii rosteau o strigătură de 
încetinire, iar când jocul e lent în Aletea, rit-
mul dansului era accelerat printr-o altă stri-
gătură:

Nu te tare toropi,
Că și mâne-i trebuii.
Trebui-i la fene,
Dacă-i face tăt așe.

(Micherechi)

Românii de pe aceste meleaguri cunosc 
și un repertoriu de strigături cu adresă, de 
exemplu pentru muzicanţi.

Aceste texte folclorice au un caracter local
și un ton glumeţ, fiind dedicate unor lăutari 
bine cunoscuţi și apreciaţi de sătenii dintr-o 
anumită localitate. Catrenul care urmează 
se bucură de o rară popularitate în rândul
micherechenilor. Strigătura păstrează amin-
tirea muzicantului Teodor Covaci, poreclit 
Dele:

Zâ, măi, Dele-n lung și-n lat,
Și s-audă păstă sat,
Și ne-audă uarecine,
Cum ne petrecem dă bine.

(Micherechi)

În timpul jocului, dansatorii adresează 
muzicanţilor și câte-o strigătură glumeaţă la 
adresa muzicanţilor, stârnind râsul tuturor:

Hididușu zâce bine,
C-o cinat asar-on câne.
Numai coada i-o rămas
Să să șteargă pă su nas.

(Aletea)

Strigăturile și melodiile sunt expresii ale 
multor stări afective, ele aduc mângâiere, li-
niște în suflet. Adeseori, în aceste strigături, 
vioara (hidede) apare ca o prietenă f idelă care 
însoţește omul atât la bucurie cât și la durere:

Bate-o, Doamne, hidede,
Mândru zâce-o coardă-n ie,
Coarda ce mai subţâre,
Că zâce pă chedve me.

(Micherechi)

Repertoriul de strigături din folclorul nos-
tru este unul bogat și divers. El cuprinde stri-
gături despre joc și dansatori, versuri pline de 
haz și de umor, sau satirice. Unele sunt ade-
vărate confesiuni despre plăcerea de a juca:

Hu, iu, iu și iară iu,
Că tare-m place jocu!
(Cenadul-Unguresc)

Hopu sus, și hopu-n jos,
Joc io tare mânios.

(Aletea)

Strigăturile cu caracter satiric vizează 
defectele unor membri ai comunităţii, lipsa 
unor calităţi precum cinstea, omenia, sârgu-
inţa, demnitatea umană. Sunt satirizate și fe- 

Riturile de trecere
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cioarele frumoase dar fără minte, frumusețea 
fiind considerată zadarnică în absenţa minţii:

Ilenuţa ce frumoasă,
Păru lung și minte proastă!

(Aletea)

Tot în timpul dansului sunt rostite și 
strigăturile de dragoste. Acestea sunt niște 
oglinzi ale relaţiilor premaritale, ele constituie 
un prilej de comunicare al îndrăgostiţilor prin 
limbajul poeziei populare.

Priceperea în joc este pusă pe aceeași 
treaptă cu priceperea de a iubi. Cel ce știe juca 
știe și să iubească. Pasiunea din timpul jocului 
este pentru fată un indiciu al pasiunii cu care 
feciorul iubește:

Bade mneu știie juca,
Și pă mine săruta.
Bade mneu Știie sări,
Și pă mine-a mă iubi.

(Otlaca-Pustă)

Cine nu știe juca,
Nu cunoaște dragostea.
Cine nu știe sări,
Nu-i place nici a iubi.

(Otlaca-Pustă)

În concepţia omului simplu dragostea oda-
tă instalată devine atotstăpânitoare asupra 
celui îndrăgostit, care nu mai ţine seama de 
rânduielile vieţii comunitare:

Dragoste inde să pune,
Nici îi ciudă, nici rușine,
Nici-i temere dă nime.

(Micherechi)

Românii din acest colţ au avut și strigături 
speciale de încheiere a jocului:

Noi merem dup-aiice,
Și lăsăm petrecere,
La sfârșitu jocului,
Tât uomu cu mândra lui.

(Bedeu)

Strigătura a constituit o formă de exprima-
re a stărilor sufletești faţă de ceilalţi oameni, 
faţă de activităţile și lucrurile care îi înconju-
rau pe strămoșii noștri. Deși unele strigături 
par niște comunicări directe, ele impresionea-
ză prin puterea sentimentului care izbucnește 
din ele. Sunt scandate pe ritmul dansului, sau 
cântate pe melodia lui. Le considerăm drept 
un testament arhaic de stări sufletești lăsat 
urmașilor.

Manifestări tradiţional – folclorice din perioada prenupţială

ÎNTREBĂRI, TEME

1.  Explicaţi sensul termenului „a descânta“.
2.  Enumeraţi câteva caracteristici ale strigăturii.
3.  Clasificaţi acest tip de poezie după conţinut și funcţie.
4.  Într-o compunere comparaţi viaţa tinerilor de ieri și de azi.
5.  Descrieţi activităţile școlare extracurriculare legate de păstrarea tradiţiilor.
6.  Realizaţi un interviu cu bunicii voștri despre întrunirile tinerilor din acele vremuri.
7.  Cercetaţi legătura dintre Teodor Covaci și Echipa Sebő.
8.  Intervievaţi vreun „Maestru al artei populare“, prezentaţi activitatea lui și colegilor 

de clasă.
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Fugitul ca un model de căsătorie

„Hai, mândruţă, fuji cu mine,
că mă-nprind că ți-a f i bine.“

(strigătură)

„Fugitul“ (fujitu) este un model de căsătorie de 
sorginte străveche, răspândit pe un spaţiu întins,
la multe popoare. Acest obicei a fost practicat 
și de cele mai vechi popoare, de indieni, romani,
eleni. Datina era prezentă și la unguri, spani-
oli, albanezi, sârbi și are un lung trecut și la 
românii din diferitele părţi ale României, pre-
cum și la cei de care trăiesc în afara hotarelor.

Acest mod de căsătorie a fost în trecut 
frecvent și la românii din Ungaria. În cele mai 
multe localităţi populate și de români, în spe-
cial în cele din judeţul Bichiș – la Aletea, Mi-
cherechi, Chitighaz, Bătania găsim acest obi-
cei. Îl practicau și săcălanii, precum și românii 
din Apateu, dar nu-l găsim la românii din 
Pocei, Leta-Mare și Peterd. Principalele mo-
tive ale „fujitului“ au fost neînţelegerea dintre 
tânăr(ă) și părinţi, precum și starea materială a 
familiilor. În cele mai multe cazuri părinţii au 
hotărât alesul (aleasa) în locul feciorului sau a 

fetei, pe criterii de naţionalitate, de religie și de 
„avere“ (bogăţie). În trecut românii de pe aces-
te meleaguri au trăit în comunităţi de tip închis,
caracterizate prin endogamia etnică, confesio-
nală și chiar locală. Firul endogamiei locale se 
rupea din când în când, însă endogamia confe-
sională s-a păstrat vreme îndelungată. Miche-
rechenii se căsătoreau între ei sau cu românii 
din Mădăras, Homorog, Salonta-Mare, Ciu-
meghiu. Chitighăzenii își alegeau parteneri(e) 
mai ales din sat, dar se căsătoreau și cu români 
din Cenadul-Unguresc, Aletea, Otlaca-Pustă.

La Cenadul-Unguresc „încuscrirea dân pe-
rină“ era cunoscută nu numai la români, ci și la 
sârbi. Dacă feciorul sau fata s-a îndrăgostit de 
altul sau alta, ori voinţa tinerilor și a părinţilor 
nu coincidea, neînţelegerea constituia un motiv 
pentru „fujit“. Opoziţia părinţilor stârnea în-
dârjirea îndrăgostiţilor. În cazul în care părin-
ţii nu-și dădeau consimţământul, „însurăţeii“ își 
găseau refugiu la una dintre rudele apropiate.

Transformarea simbolică a fetei se făcea 
prin găteala capului.

Cozile erau legate în coc, ca semn al trecerii
în noua stare civilă. Mulţi dintre cei ce au ales 
această formă de căsătorie, trăiau chiar și mai 
mulţi ani necununaţi. Sătenii îi considerau ca 
și pe cei căsătoriţi.

La românii din Bătania însă căsătoria celor 
necununaţi nu putea să dureze mai mult de 3-4 
săptămâni, după care li se cerea cununia bise-
ricească (dacă pe îndrăgostiţi părinţii îi ier-
tau). Dacă îndrăgostiţii erau iertaţi de părinţi, 

Riturile de trecere

Tineri din Micherechi, anii 1950

Cozi legate în coc
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noua nevastă își continua viaţa la casa socrilor 
mari, dacă nu, tinerii se mutau la sălaș.

Când motivul era „sărăcia“, din cauza 
cheltuielilor, familiile renunţau la ceremoni-
alul nunţii și alegeau „fujitul“.

În cele mai multe cazuri tinerii înștiinţau 
comunitatea despre planul lor de a „fuji“, mai 
ales printr-o strigătură la joc:

Hai, mândruţă, fuji cu mine,
Că mă-nprind, că ţi-a f i bine,
Că-n gură te-oi săruta,
La lucru nu te-oi mâna.

(Micherechi)

Astăzi, mâine și poimâne.
Rămâne jocu dă mine.
Mai f iciorească cine-a vre
Io am ficiorit f iciorie me.

(Chitighaz)

În comuna Săcal, dacă sătenii știau des-
pre această intenţie, ieșeau în calea tinerilor 
cu tălăngi, pocnituri, zurgălăi și astfel însoţeau 
tânăra pereche până la casa rudei care îi pri-
mea să stea temporar la ea. Sunetul zurgălă-
ilor informa comunitatea despre eveniment, 
iar în plan magico-religios avea menirea să 
alunge forţele malefice și să influenţeze în 
mod pozitiv împlinirea relaţiei dintre tineri 
(ori să-i facă să se despartă).

Azi mulţi dintre tineri aleg să trăiască îm-
preună necăsătoriţi, practica fiind similară cu 
cea din trecut al celor care au „fujit“. Și unii și 
alţii devin concubini pentru un anumit timp, 
ca apoi să se căsătorească (ori să se despartă).

Însă, în vreme ce până pe la mijlocul secolului 
al XX-lea, endogamia era foarte răspândită,
azi este specifică exogamia etnică, confesio-
nală și locală, mai ales pentru tinerii de la sate 
care au luat drumul spre orașe, să lucreze ori să 
înveţe, fapt ce a mărit șansa căsătoriilor mixte.

În cazul căsătoriilor de acest tip este nece-
sară o înţelegere între părinţi în ceea ce priveș-

te opţiunea confesională. După mărturisirile 
informatorilor din Săcal, dacă părinţii sunt 
de diferite religii, conform datinii, fata pri-
mește religia mamei sale, iar băiatul e botezat 
la biserica de care aparţine tatăl său. La româ-
nii din Peterd criteriile materiale dominau în 
privinţa alegerii religiei copiilor. Dacă familia 
femeii era mai înstărită, atunci bărbatul scria 
o declaraţie, conform căreia copiii vor fi de re-
ligia soţiei.

În cazul când soţul era mai bogat, femeia 
proceda în acest fel. La Cenadul-Unguresc 
dacă mireasa era de naţionalitate sârbă, iar 
mirele român, fata trecea la Biserica Ortodoxă 
Română și copiii aparţineau apoi acestei co-
munităţi creștine. Ea și urmașii ei învăţau și 
românește.

În majoritatea satelor românești moșteni-
rea religiei se făcea pe baza înţelegerii reciproce 
a celor două familii. În zilele de azi, în cazul 
căsătoriilor mixte (român și ungur) și religiile 
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1–232 Népismeret_korr5.indd   131 2016. 06. 27.   21:30



132

copiilor sunt „mixte“. Unul dintre copii e bote-
zat după ritualul ortodox, iar celălalt conform 
ceremonialului romano-catolic, evanghelic, re-
format.

În cazul bisericilor neoprotestante (bap-
tiste și penticostale), este specifică endo-
gamia confesională, care o aduce cu sine și 

cea etnică și locală. Majoritatea tinerilor din 
aceste biserici se căsătoresc ei între ei, păs-
trându-și religia, limba, credinţa pe care le 
moștenesc din familie. Alături de Biserica 
Ortodoxă aceste biserici constituie o puter-
nică forţă de păstrare a identităţii și a lim-
bii române.

Riturile de trecere

ÎNTREBĂRI, TEME

1.  Descrieţi actul căsătoriei prin „fujit“.
2.  Cum apreciaţi acest mod de unire?
3.  Ce înseamnă „încuscrire dân perină“ și ce părere aveţi despre acest fapt?
4.  Descrieţi simbolul de trecere din starea de fecioară în cea de nevastă.
5.  Descrieţi găteala capului de nubilă și/sau de nevastă.
6.  Ce înseamnă endogamia și exogamia etnică, confesională și locală?
7.  Scrieţi o compunere despre rolul bisericii (căreia îi aparţineţi) în păstrarea identi-

tăţii.

Peţitul („Cerutu“)

„Și m-o daţi miie dă soţie, pă veciie,
Ca Dumnezău și v-o ţâie“.

(oraţie de peţire)

Peţitul, („cerutu“), cum se zice pe la noi, este 
un moment esenţial în șirul secvenţelor pre-
mergătoare nunţii. Despre acest moment 
scrie Dimitrie Cantemir în Descrierea Mol-
dovei: „Dacă unui flăcău îi place o fată, atunci el 
trimite la părinţii ei oameni pe care ei îi numesc 
cu o rostire latinească stricată, peţitori, adică pe-
titores. Aceștia iscodesc mai întâi pe departe gân-
durile bătrânilor, ca să nu păţească rușinea să nu 
vrea părinţii fetei“.

Peţitul nu se putea face oricând. În vremu-
rile vechi, cerutul, logodna și nunta erau interzise 
în perioada de Post. Exista și un timp bun pen-
tru cerutul fetei. Zilele considerate bune de peţit
au fost: ziua de joi, de sâmbătă și mai ales cea 
de duminică. Zilele de marţi și de vineri erau 
considerate nefaste pentru astfel de evenimen-
te. În aceste seri fetele nu coseau, nu coceau și 
nu spălau vasele, dar nici peţitori nu le veneau.

În trecut, peţitul s-a desfășurat conform 
unui scenariu precis circumscris de tradiţie. Pro-
babil că acest act important din etapa premer-
gătoare cununiei a fost însoţit de o poezie orală
adecvată. Din păcate în folclorul nostru au 
rămas doar câteva „formule de peţire“.

În timpul peţitului, în casa fetei se des-
fășura un adevărat spectacol, în care actanţii 
erau membrii celor două familii. De exem-
plu la Micherechi, în primul act, feciorul
se adresa părinţilor fetei cu următoarele cu-
vinte:

Pețitul în cadrul nunții zărăndene (România)
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Feciorul:
–„Am venit dă la noi la dumneavoastră,

Cu ce mai mare dragoste cătă dum-
neavoastră
Și cătă fata dumneavoastră,
Și m-o daţi miie dă soţiie, pă veciie,
Că Dumnezo și v-o ţâie.“

Părinţii fetei: „Noauă iești dă plăcut, 
numa trabă și trimeţi pă a voști și vo-
rovim dă lucru aista“ (Teodor Ciotea, 
Micherechi).
Peste o săptămână, duminica seara, 
veneau la casa viitoarei mirese părinţii 
feciorului, adresându-se părinţilor fe-
tei astfel:

Părinţii feciorului:
– Sara bună!
– Sara bună!
– Întrebaţi-mă că după ce am venit la 

dumneavoastră!
Părinţii fetei:
– Vă ascultăm.
– Am venit după voarbele tânărilor și 

videm dară că ce a fi?
Dacă om fi dă plăcut, vom mai vini,
și-om mai băsădi,
Dacă nu, oameni mai răi n-om fi.

– Dacă vă place fata noastră,
Și noauă ne place ficioru dumnea-
voastră.

(Teodor Ciotea, Micherechi)

Cu închinarea paharului și cu urarea de 
bine: „Să le deie Dumnezo noroc la tânări“ – 
pecetluiau înţelegerea.

În vremurile de demult, la români, ca și 
la alte popoare, după această înţelegere urma 
„tocmeala“ în legătură cu bunurile materiale 

pe care le dădea fiecare din cele două fami-
lii. La românii din Ungaria această formă de 
„târg“ se făcea în prealabil, prin mesaje pur-
tate de un om bun, de un prieten sau de o 
rudă. De-a lungul secolelor „tocmeala reală“
s-a transformat într-un joc de simulare a stră-
vechiului obicei de rânduială socială.

Desfășurarea peţitului în fiecare sat avea o 
coloratură locală. Feciorul din Chitighaz mer-
gea la peţit însoţit de un grăitor și de părinţi. 
Grăitorul era un om vorbăreţ, cu umor îngro-
șat, priceput în a face haz și veselie. El rostea 
următoarele cuvinte:

Grăitorul:
– Noi am făcut o cale tare lungă,

Ș-am dori dă la fata asta ficioară on 
păhar dă apă.
(Așe or vrut și vadă că nu-i știoapă.
După ce a băut apă, a continuat să spu-
nă.)

Dumneavoastră nu ne întrebaţi că după 
ce am vinit?
Tata fetei:
– Trecuta-ţi dumneavoastră dă 7 ani 

(răspundea tata fetei).
Grăitorul:
– Vid’em că tânări aiștiie să înţăleg bine 

laolaltă,
– Ș-apu noi am vinit și ne daţi fata 

noauă.
Tata fetei:
– D-apu v-o dăm,

Dacă puneţ pă masă.
Preţu d-on cal și d-o vacă.“

(Florica Santău născută Secan,
Chitighaz)

Urmau apoi: tocmeala și urările de bine, 
precum și ciocnirea paharelor cu răchie.

În comuna Bătania părinţii feciorului du-
ceau un „măr roșu“ fecioarei pe care vroiau 
s-o peţească. Fructul avea un rol mijlocitor și 
devenea însemnul învoielii sau împotrivirii

Manifestări tradiţional – folclorice din perioada prenupţială

1–232 Népismeret_korr5.indd   133 2016. 06. 27.   21:30



134

părinţilor. Mărul primit era 
un semn bun, iar cel restituit
familiei feciorului însemna că 
nu se dorește căsătoria. Mărul 
este un străvechi simbol ero-
tic. Printr-un măr l-a înșelat 
Eva pe Adam, dintr-un măr 
s-a născut cearta între Iuno,
Venus și Minerva și datorită 
„mărului de aur“ al lui Paris a izbucnit războiul 
din Troia. În obiceiul românilor din Bătania,
mărul este un purtător de mesaj, semnul reali-
zării căsătoriei sau stricării planului tinerilor,
legat de trecerea la viaţa conjugală.

La românii din Pocei un rol asemănă-
tor avea „închinarea paharului“. În această 
comună, dacă vreunui fecior îi plăcea vreo 
fată, trimitea un cerător (un prieten, o rudă, 
un bun cunoscut mai în vârstă decât el).

Cerătorul la casa fecioa-
rei anunţa scopul sosirii, 
adresând marea întrebare că-
tre părinţii fetei. Urmau apoi 
câteva zile de gândire, iar la 
reîntoarcere primea răspun-
sul mult așteptat. Dacă răs-
punsul era af irmativ, ceră-
torului i se oferea un pahar 

de răchie, iar dacă-i respingeau cererea, nu-l 
serveau cu nimic. Conform tradiţiei și bunu-
lui simţ mesajele erau exprimate prin gesturi
adecvate.

Din experienţa lor de viaţă, vârstnicii își 
amintesc, că în tinereţea lor – prin interme-
diul părinţilor – adeseori „glasul pământului“
era mai puternic decât „glasul iubirii“, temă 
dezbătută și în romanul Ion de Liviu Re-
breanu.

Riturile de trecere

„Mărul este un purtător de mesaj“

ÎNTREBĂRI, TEME

1.  Comparaţi într-o lucrare în scris obiceiul peţitului din vremurile vechi, cu cel din 
zilele de azi. Exprimaţi-vă părerea proprie.

2.  Care era cea mai potrivită perioadă pentru peţire?
3.  Ce știţi despre „tocmeala“ dintre părinţi?
4.  Ce rol a avut „mărul roșu“ în actul de peţire?
5.  Ce simbolizează mărul? Faceţi trimiteri la Biblie și la creaţii din literatura română, 

maghiară și universală, precum și la opere de artă. Cercetaţi această temă și pe 
internet.

Logodna („Credinţarea“)

„Dumnezo le deie noroc,
Să trăiască la mulţi ani!“

(urare de bine)

Cuvintele „logodnă“ și „credinţare“ sunt 
expresii sinonime și denumesc evenimentul
culminant din perioada prenupţială. Pe când 
românii din Bucovina, Basarabia, Moldova și 
Muntenia întrebuinţează mai mult termenul 
de „logodnă“, cei din Banat, din Transilvania
și din Ungaria de azi numesc acest act din 

etapa premergătoare nunţii „credinţare“, „încre-
dinţare“.

În trecut, în cadrul logodnei, tinerii ro-
mâni de pe aceste meleaguri își declarau iubi-
re și credinţă, mai ales prin schimbarea unor 
obiecte cu rol de simbol, ca de exemplu: nă-
frama, mărul, batista, ori alte obiecte, iar mai 
recent, prin dăruirea verighetelor.

În vremurile mai vechi logodna, acest pre-
ludiu al căsătoriei, a anticipat cu vreo 5-6 săp-
tămâni ceremonialul nunţii, iar mai recent s-a 
ţinut (și se ţine) și cu mai multe luni înainte 
de cununie.
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Conform tradiţiei, 
credinţarea – în fiecare 
sat populat și de români 
– a avut loc întotdeauna 
la casa fetei, în general 
duminica după masă, sau 
la vreo sărbătoare, când 
nu era Post. La acest 
eveniment participau 
părinţii, bunicii, fraţii 
și nănașii (nănașii, de-
numire întrebuinţată și 
în Transilvania, Ma-
ramureș și Banat). Pe 
la noi „nănașii“ erau și 
sunt consideraţi „jumă-
tate de părinţi“ și au un 
rol important nu numai 
la logodnă, ci și la nuntă, 
precum și la botez.

În trecut nașii erau 
aleși dintre prieteni sau 
oameni buni, ca să se extindă reţeaua de ru-
denie, iar în zilele de azi mulţi tineri își aleg 
ca naș pe fratele mirelui, obicei împrumutat de 
la unguri.

Micherechenii zic despre tinerii care s-au 
„încredinţat“ că „or dat brâncă“, adică au pe-
cetluit înţelegerea. Presupunem că această 
denumire se referă la acel obicei, când logodna
se făcea cu „încrucișarea mâinilor“. Asemenea 
practici erau cunoscute mai ales de popoarele 
sud-est europene.

Cu toate că „schimbarea verighetelor“ este 
un obicei străvechi, cu geneză în viaţa precreș-
tină, românii în trecut rar „se încredinţau“ cu 
inele. Semnele unirii și ale legământului erau 
darurile schimbate de cei doi: „năframa“, 
„cârpa de delin“, „cârpa cu ciucuri“, mărul pe de 
o parte și cămașa pe de alta.

Pe când bătănienii duceau un măr la pe-
ţit,  chitighăzenii foloseau acest fruct, ca un 
însemn de logodnă. Feciorul din această comu-
nă ducea cu el un măr tăiat în patru bucăţi și 
o basma, iar fata îi oferea feciorului o cămașă. 
Chitighăzenii au considerat mărul un simbol 

al unirii, al credinţei re-
ciproce. La românii din 
Otlaca-Pustă logodna 
era un act simplu, în 
care tinerii și-au dăruit 
o „cârpuţă dă jeb“ (ba-
tistă) ca un însemn al 
încredinţării. La Bedeu
și Peterd simbolul cre-
dinţării era „cârpa dă 
delin“, iar la Leta-Ma-
re „cârpa cu ciucuri“. La 
Cenadul-Unguresc fe-
ciorul venea cu un inel, 
iar logodnica îi dăruia o 
cămașă.

„Întrebuinţarea ine-
lelor la logodnă e obicei 
străvechi, pe care Biserica
creștină numai l-a pre-
luat și l-a consfinţit prin 
încadrarea lui în slujba 

bisericească. Inelele, care sunt cercuri închise, fără 
început și fără sfârșit, erau în Vechiul Testament
simbol al puterii și încrederii care se acordă cui-
va. În ritualul creștin al logodnei ele sunt sim-
bolul iubirii nesfârșite și al fidelităţii reciproce
pe care și-au jurat-o logodnicii unul faţă de al-
tul, precum și semnul trăiniciei, legăturii dintre 
viitorii soţi“ (Ene Braniște: Liturgica specială).

Credinţarea, în mentalitatea tradiţiona-
lă a neamului nostru, reprezenta o „jumăta-
te de cununie“, iar tinerii logodiţi erau priviţi 
aproape ca soţ și soţie.

Atât în trecut, cât și azi, dacă tinerii logo-
diţi se despart, își restituie reciproc darurile 
primite, inelul sau alte obiecte simbolice. Așa 
se procedează și la alte neamuri, 
la unguri și la mai multe po-
poare vecine. Întoarcerea 
inelelor și a cadourilor, 
în momentul desface-
rii logodnei, își avea 
explicaţia în frica de 
rău, de blestem, de 
practici magice.
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Ca în toate evenimentele importante din 
viaţa individului nunta se desfășoară și ea în 
prezenţa și cu concursul comunităţii. Mem-
brii ei sunt martorii marilor treceri. Această 
relaţie dintre individ și grup o dovedește și 
strigarea la biserică, care avea loc înaintea 
nunţii.

Strigarea la biserică constituie ultimul act 
înainte de căsătorie, o formă de asigurare că 
se respectă rânduiala. Strigarea la biserică se 
face de trei ori, în trei duminici. Preotul, ros-
tind numele tinerilor informează creștinii 
despre apropierea marelui eveniment. Din 
comportamentul celor prezenţi se putea ști, 
dacă comunitatea consideră potrivită cununia 
tinerilor în cauză, ori nu. În concepţia româ-
nilor, până la a patra viţă era interzisă căsăto-
ria între rudenii. Dacă mirele și mireasa erau 
rude apropiate (veri întâi sau ai doilea) în bise-
rică se lăsa o tăcere generală, iar dacă nu erau 
asemenea probleme, atunci mai multe voci – 
parcă în cor – rosteau urările de bine: „Dum-
nezo le ajute și le deie noroc! Doamne, dă-le 
noroc! Să trăiască la mulţi ani! La mulţi ani!“

Căsătoria între rude se practica la famili-
ile înstărite, ca să nu se împartă averea, pă-
mânturile. Acest fapt nu era tolerat de co-
munitate.

Conform datinii, la șase săptămâni după 
logodnă, avea loc cununia, însoţită de un spec-
tacol fastuos, la care în mod direct ori indirect 
participa întreg satul.

Riturile de trecere

ÎNTREBĂRI, TEME

1.  Cum se desfășoară ceremonialul logodnei în zilele de azi?
2.  Ce simbolizează schimbarea verighetelor?
3.  Cine „pecetluiește“ credinţarea?
4.  Ce atitudine avea comunitatea faţă de tinerii logodiţi?
5.  Ce înseamnă strigarea la biserică?
6. Comparaţi ceremonialul logodnei de azi cu cel din trecut.
7.  Ce ar putea să însemne „credinţarea“ pentru tânărul de azi.
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Cununia – Nunta în diferitele religii
și re�ectarea ei în literatură și artă

Nașterea, cununia, moartea, evenimentele 
esenţiale din viaţa omului, s-au fixat în li-

teratura de specialitate cu sintagma lui Arnold 
Van Gennep, Rituri de trecere. Botezul și cere-
monialul înmormântării apar mai mult în le-
gătură cu viaţa religioasă și sunt obiceiuri mai 
conservatoare ca nunta. Datina înmormântării 
este păstrată de românii din Ungaria așa cum 
s-a practicat de-a rândul secolelor, pe când 
ceremonialul nupţial este supus unor înnoiri și 
modificări, care oglindesc schimbarea modului 
de trai și convieţuirea cu populaţia majoritară
precum și cu alte naţionalități (sârbi, germani).

Mircea Eliade, în lucrarea sa Sacrul și 
profanul, explică sensul riturilor de trecere, 
pe de-o parte sub aspectul gândirii laice, iar 
pe de alta, prin prisma filozofiei religioase. 
Marele gânditor susţine că în spiritualita-
tea nereligioasă a existenţei 
toate aceste „treceri“ și-au 
pierdut caracterul ritual și 
nu înseamnă mai mult de-
cât naștere, căsătorie, moarte.

Totodată cu exemple luate 
din religiile lumii dovedește că 
omul religios consideră căsăto-
ria drept o reproducere a ritu-
lui hierogamiei cosmice. Femeia 
în mod mistic se contopește cu 
pământul, iar nașterea e mode-
lul uman al rodniciei pămân-
tului. „Eu sunt cerul“ explică 
bărbatul în Brahadâraniaca 
Upanishad (VI, 4, 20) „tu 
ești pământul“, iar în Athar-

va Veda soţul și soţia sunt identificaţi cu ce-
rul și pământul (XIV, 2, 71). În Coran 2, 225 
se afirmă: „soţiile sunt arături pentru voi“. 
În Biblie căsătoria este considerată ca tai-
nă, ca sacrament. În „Cartea cărţilor“, la Ge-
neza (Fac.) 1, 28 se poate citi: „Creșteţi, în-
mulţiţi-vă, umpleţi pământul și supuneţi-l…“

Și concepţia creștinilor români din această 
regiune este una profund religioasă. În măr-
turisirile lor se ascunde dorinţa de a f i roditori, 
de a se înmulţi, ca un dat de la Dumnezeu. La 
întrebarea: „Ce gândești despre scopul căsători-
ei?“ au o serie de răspunsuri potrivite: „Așe o 
lăsat Dumnezo ca oamenii să aibă copii și bucu-
rii“. „Să să-nmulţească familie și poporul“. „Fe-
meie și nu umble dân bărbat în bărbat“. „Doru 
dă dragoste și să avem prunci“.

Cununia este o împărtășire din sacru. 
Conform Bibliei cununia e considerată ca o 
taină, ca un rit de sf inţire atât de către Bise-
rica Ortodoxă, cât și de Biserica Catolică. Este 

deci una dintre cele 7 taine: 
Botezul (Matei 3, 10), Mi-
rul (II. Corinteni 1, 21–22), 
Euharistia (I. Corinteni 11, 
24–25), Nunta (Efeseni 5, 
31–32), Maslul (Iacob 5, 
4–16), Hirotonia (Timotei 5, 
22, Mărturisirea Ioan 20, 22-
23). Fiecărei taine i se asoci-
ază o culoare ca purtătoare de 
simbol. De Botez se leagă cu-
loarea albă, simbolul purităţii, 
Mirului i se asociază galbe-
nul, culoarea uleiului. Verdele, 
simbolul nădejdii se leagă de 
Euharistie. Roșu, ca sângele 
însoţește Mărturisirea, Mas-

Cununia – Nunta

Cununia și Nunta

„A se însura spre a câştiga copii e un lucru sfânt.“
(Varro la Marcot)
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lului i se asociază negrul (doliu), Hirotoniei 
movul, ca haina preotului. De nuntă se lea-
gă culoarea albastră, simbolul f idelităţii. Cei 
mai mulţi români de pe aceste meleaguri 
sunt de religie ortodoxă, iar cei din Leta-Ma-
re, Bedeu și Pocei sunt de religie greco-cato-
lică. În paralel cu acestea înfloresc și își îm-
plinesc misiunea cu multă vocaţie și dăruire 

Riturile de trecere

Nuntă în Cana Galileii

„Sărbătoarea nunţii! Prin fast e cea mai strălucitoare şi n-o echivalează decât ceremonialul 
morţii, prin gravitatea şi tragicul său sublim. O intuiţie a destinului întruchipat în cântec şi joc 
dramatic a celor ce se unesc prin cununie nu lasă nunta să fie numai o exuberantă manifestare 
de veselie, ci o învăluie într-o aură a conştiinţei omeneşti supraindividuale, în care razele bu-
curiei sunt răsfrânte prin cele mai curate lacrimi de fecioară“ (Mihai Beniuc: Nunta la româ-
ni). „Nunta propriu-zisă constituie şi astăzi cea mai bogată manifestare folclorică prilejuită de 
încheierea căsătoriei. Ea împleteşte într-o armonie deplină muzica, dansul, poezia, jocul scenic 
(…) În timpul nunţii se îmbină o serie de momente solemne cu unele de oarecare tristeţe şi nos-
talgie, provocate de părăsirea casei părinteşti, şi cu altele de bucurie pentru întemeierea noului 
cămin, a unei gospodării viitoare“ (Ion Vlăduţiu: Etnografia românească).
„Nunta tradiţională este un adevărat colocviu despre rosturile familiei şi despre viaţă“ (I. A. 
Popescu: Studii de folclor şi artă populară).

și confesiunile neoprotestante (baptiste și pen-
ticostale), care atrag mulţi creștini români în 
lăcașurile lor de cult.

Nunta este complexul de obiceiuri care 
ceremonializează căsătoria. Manifestarea este 
descrisă de experţi complex. Prezentăm aici 
doar câteva din constatările interesante legate 
de spectacolul etnofolcloric al nunţii.
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Nunta ca manifestare spectaculoasă și ca 
act sacramental a constituit întotdeauna un 
izvor bogat de inspiraţie pentru literatură și 
artă. Să apelăm doar la câteva dintre cele mai 
cunoscute creaţii literare și artistice în care este 
tratat acest eveniment din viaţa omului.

În Biblie, la Ioan, Cap. 2 (1-12) este descrisă 
Nunta din Cana Galileii, în care Iisus – ca în-
ceput al minunilor sale – a schimbat apa în vin.

Literatura antichităţii conţine și ea nu-
meroase trimiteri la nuntă, ca de exemplu în 
epopeile lui Homer, în poeziile lui Sappho, 
Anacreon, Catul. Cununia este eternizată și 
de marele poet francez al Evului Mediu, de 
Francois Villon.

Prima descriere a nunţii în literatura româ-
nă i se datorează lui Dimitrie Cantemir în 
Descrierea Moldovei. Dar cine nu cunoaște 
Nunta Zamfirei de George Coșbuc, Călin 
(file de poveste) de Mihai Eminescu sau Ura-
re la nuntași de Tudor Arghezi? Cine nu-și 
amintește de monumentala capodoperă artis-
tică Menyegző de Nagy László? Extinzând 
perspectiva și la alte ramuri ale artei amintim 
cel mai mare tablou din celebrul muzeu Luvru 
cu titlul Nunta din Cana Galileii. Enumera-
rea o putem continua cu Nunta ţărănească de 
Bruegel, Călătorie de nuntă de Patrick Modi-
ano, Nunta în Moldova de A. Verona, Nuntă la 
Voroneţ de Gavrilean, Nuntă rusească de Marc 
Chagall, ori Dimineaţa nunţii de I. H. Fede-
rick Bacon. Impresionante sunt și Lohen-

grinul lui Wagner sau filmul Pillangó reali-
zat pe baza romanului de Móricz Zsigmond.

În trecut, la manifestările folclorice ţără-
nești participa în mod direct sau indirect întreg 
satul. Ritul de trecere al tinerilor dintr-o stare 
existenţială într-un alt statut social și uman 
se desfășura în prezenţa comunităţii, ea era 
martora jurământului ce se lega în cer și pe 
pământ. Trecerea era consacrată prin mijloci-
rea unor rituri de mare complexitate, unirea este 
marcată de gesturi ritual-simbolice și de-o poe-
zie populară de o rară bogăţie spirituală și su-
fletească, care merită să fie salvată de la uitare.

Cununia – Nunta

Nuntă la Voroneţ de Gavrilean

ÎNTREBĂRI, TEME

1.  Cine a introdus în literatura de specialitate sintagma rituri de trecere?
2.  Enumeraţi „Cărţile sfinte“ ale diferitelor religii ale lumii.
3.  Care sunt cele 7 taine și ce culori li se asociază?
4.  De ce religie sunt românii din Ungaria?
5.  Citiţi versetele biblice despre Nunta din Cana Galileii, comentaţi-le împreună.
6.  Strângeţi fotografii (arhive) vechi din colecţia (stră)bunicilor.
7.  Răsfoiţi Culegeri de texte și albume pe tema cununiei, a ceremonialului nunţii.
8.  Navigaţi pe internet și spicuiţi creaţii artistice pe această temă. Concentraţi-vă la 

cele mai diferite ramuri ale artei (literatură, arte plastice, muzică) din artele româ-
nești, maghiare și universale).
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Ritualul de chemare la nuntă în satul 
tradiţional

„Gânduri bune vă gândiţi,
Și la nuntă să viniţi.“

(oraţie de chemare la nuntă)

„La nuntă nu să mere năchemat“ – astfel sună 
zicala din bătrâni. Actul de invitare la nuntă
în mediul rural, în trecut, a ocupat un loc dis-
tinct în complexul de secvenţe ceremoniale 
ale nunţii tradiţionale. „Chemarea sau pofti-
rea la nuntă e ursită nu numai la români și la 
celelalte popoare neolatine, ci ea se află mai la 
toate popoarele indoeuropene“ (Marian Si-
meon Florea: Nunta la români).

În satul tradiţional misiunea de a invi-
ta la nuntă era îndeplinită de solii celor doi 
tineri, ai mirelui și ai miresei. Acești actanţi 
în Moldova și Muntenia se numesc „vorni-
cei“ sau „vătaji“, iar în zona Brașovului „che-
mători“. În cele mai multe sate populate de 
românii din Ungaria se folosește termenul de 

„chemători“, dar în unele localităţi cum sunt: 
Cenadul-Unguresc, Bătania, Aletea, Otla-
ca-Pustă, Chitighaz este utilizat termenul de 
„pălăscari“.

În perioada premergătoare nunţii, după 
„credinţare“, părinţii și tinerii se întâlneau și 
întocmeau lista celor invitaţi la nuntă. Ei ale-
geau de asemenea bărbaţii și femeile, care ur-
mau să aibă roluri importante în timpul nun-
ţii. Erau aleși cei care urmau să fie chemătorii,
grăitorul, stegarul, muzicanţii, „meseleoucele“ 
(fete cu cunună), bucătăresele și alţii. Chemăto-
rii erau aleși din ambele părţi. Ei erau prieteni 
sau rude apropiate cu mirele și cu mireasa. La 
nunţile mari se alegeau câte doi chemători, iar 
la cele mai mici câte unul din partea fiecăruia. 
Chemătorii purtau o anumită vestimentaţie 
și piese specifice, tradiţionale.

Pălăscarii din Cenadul-Unguresc erau 
împodobiţi cu panglici albe, așezate cruciș 
pe piept, la fel cum era împodobită și sticla cu 

Riturile de trecere

Chemători din Aletea
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băutură și „bâtă“ pe care o duceau în mână. 
Costumul pălăscarului era de culoare închisă, 
la piept aveau prinse flori albe iar la clop roz-
marin.

Intrarea în casa invitaţilor, precum și mo-
mentele de așteptare a celui ce invita la „us-
păţ“ reprezenta un moment sărbătoresc, și se 
desfășura după un anumit scenariu de „teatru 
popular“. Pălăscarul și gazdele se salutau re-
ciproc și rosteau urări de bine. În cazul în care 
cel invitat nu dorea să participe la nuntă „o 
pus pă băţ o cârpă dă cap, că și f iie a mniresâ“.

Bâta și clopul pălăscarilor din Otlaca-Pus-
tă erau împodobite în trecut cu panglici roșii 
și albe, iar în vremurile mai noi – preluând obi-
ceiul de la unguri – își puneau la pălărie și șase 
oglinzi (cocotori). Împodobirea însemnelor 
de pălăscari se făcea la mireasă acasă, de către 
prietenele acesteia.

Otlăcanii mergeau să cheme la nuntă, 
cu două săptămâni înainte de cununie, că-
lare pe caii împodobiţi cu panglici, cu flori și 
cu ţesături. Pentru chemarea la nuntă exista 
un repertoriu de texte folclorice, cunoscut de 
oamenii din sat:

Cununia – Nunta

Chemători din MicherechiPălăscari din Chitighaz

Pălăscari din Otlaca-Pustă
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Chemătorul:
– Bună zuua la dumneavoastră,

Cinstită gazda noastră!
Am vinit că sânteţi chemaţi la uspăţ
La ficioru…și la fata…
P-on scaun dă hodină,
Pă prânz, pă mneazăză, pă cină,
Pă o leac dă băutură,
Și pă multă voie bună.

Gazda:
– Mulţămim, Dumnezo să-i trăiască!

La mulţi ani!
(Otlaca-Pustă, Gheorghe Gabor)

Textul folcloric exprimă direct scopul vizi-
tei, tălmăcește invitaţia la petrecere și descrie 
bogăţia mesei de nuntă.

Urările de bine nu puteau fi neglijate nici 
de chemători, nici de gazde. Mesajul era ros-
tit solemn, cu multă cinstire. Chemătorul și cei 
invitaţi stăteau în picioare în aceste momente. 
Cei chemaţi la nuntă răspundeau invitaţiei 
prin anumite cuvinte și gesturi. Cel mai firesc 
gest în caz de acceptare era gustarea din bău-
tura oferită de pălăscar. Simboliza un răspuns 
afirmativ, iar respingerea băuturii însemna că 
familia nu va participa la nuntă.

Pălăscarii din Bătania purtau haine negre, 
decorate cu un val de pânză brodat, așezat cruciș 
peste piept. Pălăria lor era decorată cu pene de 
fazan și rozmarin. În vreme ce chemătorii din 
celelalte localităţi purtau în mână bâta împo-
dobită, cei din Bătania duceau numai o ploscă 
cu vin, frumos decorată cu verdeaţă și rozmarin 
și o traistă. Pălăscarii porneau la drum prin 
sat călare pe cai la fel de frumos împodobiţi.

La Chitighaz, la nunţile mari, patru pă-
lăscari îndeplineau misiunea de chemare. 
Insemnele pălăscarului erau: „pălasca“; ze-
ce-douăsprezece prime la oglinzi (cocotori), bâta 
imprimată. Și pălăscarii din acest sat umblau 
să invite la nuntă pe cai împodobiţi cu textile 
populare și cu cipcă colorată (dantelă colorată). 

Ei dansau în casa celor invitaţi și rosteau oraţii 
frumoase.

Chemătorii din Micherechi își îndepli-
neau sarcina de chemare la nuntă duminica 
înainte de masă, cu însemnele împodobite 
sâmbăta seara de meseleouce (fetele cu cunu-
nă).

Gazdele așezau chemătorul în capul me-
sei și ascultau „versu“, chemarea la nuntă în-
văţată de la înaintași.

Oraţie de chemare la nuntă

Chemătorul:
– Bună zuua!

Gazda:
– Placă șezi la noi!

Chemătorul:
– Șadă-vă binele!

Că n-am rând d-a șidere.
C-am drum d-a merere.
Eu sânt mânat,
Dă la doi oameni dân sat.
Că la nuntă și plecaţi.
La fata (Bucului)
Și la ficioru (Marcului).
Și vă gătaţi și viniţi:
Lune la șatră,
Mnercure la aluate
Sâmbăta la ciupelite
Duminica la un păhar dă băutură,
Și la multă voie bună…
Gânduri bune vă gândiţi
Și la nontă să viniți.
Gânduri bune, uomenie,
Că la gazda mneu și am ce-i spune.

Gazda:
– Mulţămim, Dumnezo le deie noroc la 

tânări!
Sănătate bună.

(Micherechi, Teodor Țirle)

Riturile de trecere

1–232 Népismeret_korr5.indd   142 2016. 06. 27.   21:30



143

Textele tradiţionale de chemare la nuntă au 
un mesaj precis circumscris și o structură bine 
gândită:

Imaginea introductivă și secvenţa f inală 
constă din dialogul axat pe salutări și urări de
bine dintre chemător și gazdă;

Enunţarea scopului sosirii mesagerilor – 
invitarea directă;

Creionarea viitoarei petreceri, cu masa plină 
de bunătăţi.

Varianta din Micherechi are o coloratură 
proprie prin faptul că descrie și pregătirile ce 
au loc în săptămâna dinaintea nunţii: „Lune
la șatră“, mnercure la aluate, sâmbăta la ciupe-
lite, duminica la on păhar dă băutură. Cununia
este exprimată mereu prin metafora „păhar dă 
băutură“. După Ion Șeuleanu (Poezia popu-
lară de nuntă): „E probabil că avem și aici de 
a face cu un ecou târziu al acelei încrederi totale 
în puterea de influenţare a realităţii prin cu-
vânt, familiară gândirii arhaice.“ În formulele 

de chemare la nuntă metafora nunţii viitoare 
este urmată de secvenţa finală, care coincide 
întotdeauna cu o urare de bine: „Să trăiască 
tânării“, „Dumnezău le deie noroc la tânări. La 
mulţi ani cu sănătate!“

La Apateu și la Săcal (precum și în alte 
sate bihorene învecinate) sarcina invitării la 
nuntă le revenea „chemătorului mare“ (al june-
lui) și „celui mic“ (al miresei). Pe lângă bâtele și 
plosca de vin, decorate cu prime colorate și cu 
baticuri, „chemătorul mic“ ducea în mână și un 
coș, în care adunau ouă din partea invitaţilor, 
ca un simbol al fecundităţii. Din păcate în lo-
calităţile din judeţul Hajdú-Bihar oraţiile de 
nuntă nu se mai păstrează în limba noastră 
strămoșească.

Azi datina chemării la nuntă prin persoa-
ne alese în acest scop este dată uitării, rolul 
chemătorilor fiind preluat de invitaţia tipări-
tă și expediată prin poștă ori înmânată personal 
de miri.

Cununia – Nunta

ÎNTREBĂRI, TEME

1.  Descrieţi ritualul de chemare la nunta tradiţională.
2.  Căutaţi pe internet invitaţii la nuntă cu citate frumoase.
3.  Învăţaţi câteva citate pe de rost.
4.  Realizaţi și voi o „invitaţie modernă“, cu motto și cu text adecvat.
5.  Adunaţi fotografii vechi cu vestimentaţia și însemnele chemătorilor și purtaţi un 

dialog despre cele văzute.
6.  Aduceţi câteva piese tradiţionale și îmbogăţiţi „micromuzeul de etnografie“ din 

școala voastră.
7.  Întocmiţi o prezentare PowerPoint pe această temă.
8.  Împodobiţi o „pălărie“ și o „bâtă de pălăscar“.
9.  Navigaţi pe internet și urmăriţi portul și piesele chemătorilor din cele mai diferite 

zone etnogeografice românești.
10.  Interpretaţi rolul chemătorului, rostiţi „chemarea la nuntă“.
11.  Informaţi-vă despre obiceiul de chemare la nuntă la unguri și la alte naţionalităţi 

conlocuitoare (germani, sârbi, slovaci).
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Activităţi și petreceri din săptămâna 
premergătoare cununiei

„Lucru ce so-ndăluit și f iie-n
ceas bun și cu noroc.“

(urare de bine)

De fiecare zi a săptămânii premergătoare eveni-
mentului sacru al cununiei se leagă o serie de 
activităţi, întruniri importante și o bogată cre-
aţie populară. Pregătirea ceremonialului nunţii 
se face atât la casa mirelui, cât și la mireasă. În 
mai multe sate populate de români ziua che-
mării la nuntă coincidea cu „ziua cernutului“, 
cum o numeau moldovenii după consemnările 
lui Dimitrie Cantemir în Descrierea Moldovei.

La Aletea, în ziua de duminică – cu două 
săptămâni înaintea cununiei – se făceau „gâr-
cenii“, „cijele“ (melcișorii).

La românii din Otlaca-Pustă, Apateu, 
Săcal, Pocei, Bedeu „cijele“ se produceau în 
duminica chemării la nuntă, cu o săptămână 
înaintea marelui eveniment. Femeile invitate 
de viitoarele soacre duceau pentru miri ouă, 
făină, zahăr și rosteau urarea de bine: „Lucru 
ce so-ndăluit și f ie-n ceas bun și cu noroc“.

Această activitate era însoţită de cântece, 
strigături și dansuri populare și se încheia cu 
o cină.

Ziua de luni pentru nuntașii din Miche-
rechi și Pocei era una de construire a cortului
(șetrei) în curtea viitorilor socri-mari.

În ziua de marţi femeile coceau colaci și fel 
de fel de prăjituri.

Miercurea, româncele din Cenadul-Un-
guresc, Chitighaz și Micherechi, purtând 
șorţuri albe la brâu, făceau „aluaturile“(tăiţeii). 
Spre seară „nuntășiţele“ urcau într-un car tras 
de cai împodobiţi cu zurgălăi și cu textile po-
pulare, și colindau prin sat rostind strigături 
picante. Se făcea un schimb reciproc între cele 
două cete de femei (ceata mirelui și a miresei).

Într-un trecut mai îndepărtat miercurea 
pentru românii din Leta-Mare și Bedeu era 
ziua „ciupelitului“ (jumulitului).

Românii din Cenadul-Unguresc și din 
Otlaca-Pustă în această zi construiau „șatra“ 
(cortul) și duceau zestrea miresei la mire (june). 
Cele mai apropiate rude ale miresei din aces-
te sate, precum și ale mirilor din Bătania so-
seau la casa socrilor mari cu o căruţă trasă de 
cai împodobiţi cu ștergare brodate și cu clopoţei, 
încărcată cu zestrea miresei.

Riturile de trecere

Bucătăresele din Chitighaz

„Ciupelitul“ la Chitighaz

Pregătiri de nuntă, Micherechi, anii 1960

1–232 Népismeret_korr5.indd   144 2016. 06. 27.   21:30



145

În ziua de joi, la Leta-Ma-
re și Bedeu se săvârșea cunu-
nia, iar în alte sate continuau 
pregătirile pentru nuntă.

Vinerea se adunau cele 
trebuincioase pentru ma-
sa-mare, iar sâmbăta era ziua 
tăierii porcilor, oilor, găinilor, 
ziua de „ciupelit“ (jumulit) și 
a altor activităţi de pregătire. 
În această zi, mirii din Mi-
cherechi, însoţiţi de nași, cu 
„hinteul“ tras de cai cu zur-
gălăi porneau la fotograful 
din Șercad, pentru a eterniza 
evenimentul. Și această secvenţă a ceremoni-
alului se desfășură într-o atmosferă plină de 
veselie și de urări. Femeile cu șorţuri albe la 
brâu și cu sticluţe de băutură în mână, urcau 
într-un car bogat împodobit, cântau și „descân-
tau“ (chiuiau) de se auzea peste sat. Ceata de 
femei întâmpina cuplul de miri la marginea 
satului, la o încrucișare de drum.

Sâmbăta seara, în ajunul cununiei, se ţi-
nea „Stegul“ – petrecerea gălăgioasă, însoţită de 
dans și muzică populară în cadrul căreia stega-
rul, unul dintre cei mai pricepuţi dansatori, ţi-
nea în mână și juca steagul de nuntă, o creangă 
împodobită de fete și feciori cu panglici colora-
te, cu clopoţei, cu baticuri multicolore și cu spice 
de grâu. Toate acestea erau „semne purtătoare 
de noroc“. Practica are semnificaţii mai adânci. 
Faptul că la prăjina de care se prind batiste 
colorate, se agaţă flori, colaci, spice de grâu de 
la cununa cu care s-a încheiat secerișul, toa-
te lasă să se înţeleagă o legătură strânsă între 
fertilitatea ogoarelor și perpetuarea biologică 
prin căsătorie (George Vrabie: Retorica fol-
clorului). Acest obicei este practicat de româ-
nii din Transilvania, dar și de slovaci și sârbi.

„Steagul“ se ţinea la mireasă, unde sosea și 
partida mirelui, tinerii petrecându-și împreu-
nă până la miezul nopţii.

În trecut, ziua cununiei era duminica, ziua 
de sărbătoare și de odihnă, când plugarii nu 
lucrau, ci mergeau la biserică și serveau masa 

de prânz împreună cu întrea-
ga familie. În această zi, direct 
ori indirect, participa la nun-
tă întreg satul. Porţile caselor 
mirilor, precum și corturile 
(„șetrile“) erau împodobite cu 
crengi de brad – pomul veșnic 
verde, ca simbol de bun augur
– și cu multe flori colorate. 
Muzica populară românească
răsuna peste sat, iar clopotele
și inimile oamenilor erau mai 
„vesele“ ca altădată.

În unele sate românești, 
fetele și feciorii așterneau co-

vor de flori pentru mire și mireasă, de la pri-
mărie – unde se desfășura cununia oficială 
– până la biserică și în lăcașul sfânt, unde se 
consfinţea legământul tinerilor. Pe străzile Să-
calului tropotele cailor împodobiţi și mersul 
trăsurilor decorate – care duceau chemătorii 
și muzicanţii la locul petrecerii – își revărsau 
ecoul plin de veselie.

Chemătorii (pălăscarii) din Micherechi, 
Chitighaz, Cenadul-Unguresc, Aletea îm-
brăcaţi în costumele de sărbătoare, purtând 
însemnele funcţiei lor, dialogau cu sătenii în 
următorul fel:

Chemătorul:
– Plăcaţi cu noi!

Sătenii:
– Mulţămim! Lucru ce so-ndăluit și fie 

în ceas bun și pă noroc.
Dumnezo și le deie noroc la tânări.

Între timp, la casa miresei și a mirelui, se 
desfășura ritualul de pregătire a tinerilor 
care urmau să se căsătorească. Li se puneau 
hainele și podoabele de nuntă, însemnele de 
miri.

Haina albă a miresei precum și voalul alb 
și cununa fac parte din obiectele rituale. „Cu-

Cununia – Nunta
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nuna simbolizează respectul datorat miresei de 
azi și soţiei devotate de mâine. Tânăra fată este 
ridicată pe culmile stimei pe care i-o acordă co-
lectivitatea, frumoasa cunună fiind un însemn 
al acestei atitudini“ (I. A. Popescu: Studii de 
folclor și artă populară).

Cei ce nu erau invitaţi știau că vor ieși la 
drum ca să vadă „regina“ și „regele“ spectaco-

lului popular, organizat conform unui scena-
riu arhaic, desfășurat ca un „teatru popular“.

„Nunta și în sine este o formă special cere-
monială a jocului teatral. Obiceiurile legate de 
căsătorie pot f i considerate ca niște scene ce se 
ţin lanţ sub îndrumarea unui regizor invizibil. 
Acest regizor e însăși tradiţia“ (Ujváry Zoltán: 
Népszokás és népköltészet).

Riturile de trecere

ÎNTREBĂRI, TEME

1.  Descrieţi activităţile din săptămâna premergătoare cununiei (de luni până sâmbă-
tă) și comparaţi-le cu cele din zilele noastre.

2.  Strângeţi fotografii dintr-o lume a trecutului și discutaţi pe tema acestora.
3.  Descifraţi simbolismul „stegului“.
4.  Adunaţi urări de bine legate de marele eveniment, formulaţi și voi astfel de texte 

de bun augur.
5.  Întrebaţi bunicii și întocmiţi o listă de bucate din acele vremuri.
6.  Scrieţi o compunere despre pregătirile pentru nuntă în modul cum se desfășurau 

în satul vostru.

Strigăturile de nuntă

„Și-m place miie la nuntă,
Cu oameni cu voie bună.“

(strigătură de nuntă)

De ceremonialul nupţial se leagă un foarte bo-
gat și variat repertoriu de strigături de nuntă, 
altul decât setul de strigături de joc – care în-
soţeau dansurile românești la cele mai dife-
rite întruniri. Atât chiuitura de joc, cât și cea 
de nuntă își are tematica, funcţionalitatea și 
atmosfera sa proprie.

Strigătura de nuntă nu se rostește la alte 
ocazii, ea se leagă mai ales de personajele prin-
cipale ale nunţii (mire, mireasă), precum și de 
ceilalţi actanţi (nai, socri, bucătari) și însoţeș-
te diferitele secvenţe ale spectacolului popular. 
„Gestul ori practica se cereau după mai vechi ros-
turi ale ritualului consacrate și prin cuvânt. Căci 
așa cum se știe, prin logos, insul societăţilor arha-
ice și mai târziu, folcloric-tradiţionale se înstă-
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pânea în realitate, și-o asuma.“ (Ion Șeuleanu: 
Poezia populară de nuntă).

Deci strigăturile aveau o valoare de rit 
verbal, un rol distractiv-educativ și unul de 
interpretare a evenimentelor. Strigături-
le „descântate“ mai ales de tinerele femei, în 
general se transmit din gură-n gură, unele 
sunt arhicunoscute și răspândite pe întreg spa-
ţiul populat de români, altele au un caracter 
local, ori sunt variante ad-hoc. Strigăturile de 
nuntă exprimă duioșia, entuziasmul, veselia 
și melancolia. Cele mai multe strigături de 
nuntă aduc un elogiu noului cuplu (miresei și 
mirelui).

Strigăturile se adaptează întotdeauna mo-
mentului și atmosferei dominante. Prin unele 
„creaţii de moment“ unele se referă la spec-
tacolul ceremonial-nupţial, ca la un prilej de 
sărbătoare pentru întreaga comunitate să-
tească. La nuntă sunt toţi oamenii de omenie, 
sufletul supărat își găsește alinare, fiindcă la 
această petrecere a fi vesel este o lege funda-
mentală.

Când mere uomu la nuntă,
Supărare tăt-o uită.
Că supărare nu-mi place,
Uomu nimica să face.

(Micherechi)

Și-mi place la veselie,
Și-m place miie la nuntă,
Cu uoameni cu voie bună.
Și îmi place la uspăţ,
Cu uoameni dân alte părţi.
Cu uoameni dă uomenie.

(Chitighaz)

Un alt grup de strigături sunt dedicate pro-
tagoniștilor nunţii, adică miresei și mirelui. 
Ele sunt actuale în orice loc și moment al spec-
tacolului popular al nunţii. Trecerea tinerilor 
dintr-o etapă a vieţii în alta este susţinută în 
mod direct de întregul alai nupţial, și indirect 

de întreaga comunitate. În strigături, tră-
săturile miresei și ale mirelui sunt idealizate, 
lipsite de slăbiciuni umane. Mireasa ca „ar-
hetip“ întruchipează frumuseţea, cuminţenia, 
hărnicia, iar mirele bărbăţia, curajul, sârguin-
ţa. În strigături el e „voinic“, „nalt“ și „meșter 
la sărutat“.

Portretele protagoniștilor sunt din acest 
punct de vedere imagini ale perfecţiunii, tră-
săturile lor fiind extrase din ethosul popular. 
„Așa cum în textele la mireasă liniile portretu-
lui nu sunt ale fetei pentru care se actualizează 
scenariul ceremonial ritual, tot astfel strigăturile 
recompun chipul eroului arhetipal și nicidecum 
al flăcăului aflat în ziua respectivă în centrul 
atenţiei generale.“ (Ion Șeuleanu: Poezia po-
pulară de nuntă). Pentru descrierea frumuse-
ţii „fetei-mirese“ și a „flăcăului-mire“ creatorul 
popular folosește deseori hiperbola, ridicând 
lucrurile la dimensiuni cosmice, aspaţiale, 
singularizând perfecţiunea mirilor.

Mândru-i stă la cer cu lună,
La mnireasă cu cunună.
Mândru-i stă la cer cu stele,
La mnireasă cu mărjele.
(Aletea, Chitighaz, Micherechi)

Foaie verde pipirig,
Avem on june voinic.
Da îi nalt, da-i sprincenat,
Și meșter la sărutat.

(Micherechi)

Unele strigături se referă la „nași“ care 
sunt consideraţi ca „jumătate de părinţi“. Ei 
sunt martorii actului sfânt și mentorii morali
ai cuplului. Ei au un rol-cheie în momentele 
esenţiale ale scenariului ritual-ceremonial, și 
un rol aparte în viaţa tinerilor intraţi în noul 
statut uman.

În societatea tradiţională să fii naș era o 
cinste mare. Nașii meritau urările de bine as-
cunse în poezie:

Cununia – Nunta
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Dă-i, Doamne, nănașului
Mult bine în casa lui!
Și-i dă, Doamne, nănași,
Mult bine în casa ii.

(Micherechi)

Dintre personajele evocate pe scena poe-
ziilor nupţiale, din cele mai străvechi timpuri, 
„soacra-mare“ este cel mai negativ personaj. 
Imaginea ei e creionată – într-o poezie po-
pulară cu o arie de o răspândire foarte largă 
– cu metafora arhicunoscută de „poamă acră“, 
plină de ironie și de sarcasm.

Soacră, soacră, poamă d-acră,
Acârcât t’ i d-îndulci,
Mamă bună nu mi f i,
Ce mi f i o pădureaţă
Mâncătoare de viaţă.

(Chitighaz)

Din strigăturile de nuntă nu sunt uitate 
nici „socăciţele“ (bucătăresele), care asigură 
cu pricepere mâncărurile de la petrecerea de 
nuntă. Strigăturile adresate lor au un ton la-
udativ și sunt pline de urări, ca mulţumire 
pentru eforturile făcute. Varianta din Săcal 
este o urare de noroc, sănătate și în plus de 
câștig material:

Socăciţa dă la uale,
Deie-ţi, Dumnezău, cereale.
Și noroc și sănătate 
Și poţi ferbe-n altă parte.

(Săcal)

Folclorul românilor din Ungaria păstrează 
și o serie de strigături legate de diferite mo-
mente din ziua cununiei. Aceste creaţii sunt 
și niște „interpretări versif icate“ ale unor sec-

venţe nupţiale, „relatări directe“ ale unor eve-
nimente. Un șir de strigături se rosteau de că-
tre nevestele tinere în timpul când se mergea 
după mireasă:

Frunză verde dă alună,
Cale noastră-i tare lungă.
Că merem după mnireasă,
După mândra ce aleasă.
Și f im tăţi cu veselie,
C-om mere la cununie.

(Micherechi, Apateu)

Prin strigăturile de la poarta miresei nun-
tașii mirelui anunţau scopul sosirii, pregăteau 
mireasa pentru momentul care urma, plecarea 
la cununie:

Frunză verde dă su fag,
Ieși mnireasă până-n prag!
Frunză verde dă su pom,
Ieși mnireasă păn la drum.
Și merem la cununie,
Și-m fii nevastă pă vecie.

(Chitighaz)

Următoarele strigături erau rostite când 
se mergea cu mireasa la cununie. În timp ce 
cortegiul nupţial mergea spre primărie, femeile 
spuneau strigături potrivite locului și momen-
tului. Aceste creaţii folclorice, rostite după
„iertăciuni“, au avut și un rol de eliberare ca-
tarctică, de detensionare sufletească.

Frunză verde dă hârtie,
Noi merem la cununie.
Clopotele or suna,
Tânării s-or cununa.

(Chitighaz)

Riturile de trecere
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Frunză verde dă colie, 
Noi merem la cununie.
Și colie s-a usca,
Și popa ne-a cununa.

(Micherechi)

După cununia oficială și cea bisericească, când 
veneau cu mireasa de la cununie, femeile chiu-
iau strigături în care făceau referinţă la noua 
stare a miresei, de femeie cununată. Schimbarea 
statutului uman necesita modificarea tiparelor 
comportamentale ale noii soţii. Alte strigături 
sunt adevărate „imnuri“ închinate „perechii 
arhetipale“.

Mniresuţă dă la sat,
Steie-ţi gându la bărbat,
Tu cu el te-ai cununat.
Și cu iel ai d-a trăi
În lume, până-i muri.

(Micherechi)

În casa socrilor mari se rosteau strigături 
la masa mare, mai ales după cină, când era 
câte un dans, între fazele de servire a felu-
rilor de mâncare. Acestea au un caracter ve-
sel, cu referire la bunătăţile așezate pe masă. 
Ele sunt versuri descriptiv-ilustrative și au 
o coloratură glumeaţă și erotică. Interjecţia 
„u-iu-iu“ care apare frecvent îmbiie la chef 
și veselie.

U-iu-iu, că iu mă tiamă,
Găina-i bună dă zeamă,
Și cocoșu dă friptură,
Fata sărutată-n gură.

(Micherechi)

U-iu-iu, că iu mă cheamă,
Iepurele-i bun dă zeamă,
Iepuroaica dă friptură,
Fata sărutată-n gură.

(Chitighaz)

La jocul miresei, înainte de furtul și con-
firmarea ei ca nevastă prin găteala capului și 
schimbarea portului, i se descânta:

Mniresuţa ști juca,
Și pă mine m-a-nvăţa.
Mniresuţa joacă bine
Și m-a-nvăţa și pă mine.

(Micherechi)

Când se termina nunta, la răsăritul zorilor, 
otlăcanii se despărţeau de alai și de gazdă cu 
următoarele versuri:

Noapte bună și ușoară,
Mulţămim dă gurișoară.
Noapte bună și ne-om duce,
Mulţămim dă gură dulce.

(Otlaca-Pustă)

Cununia – Nunta

ÎNTREBĂRI, TEME

1.  Comparaţi chiuiturile de joc cu strigăturile de nuntă.
2.  Descrieţi portretul arhetipal al „fetei-mirese“ și al „flăcăului-mire“.
3.  Ce știţi despre tematica, funcţionalitatea și spiritul strigăturii de nuntă?
4.  Scrieţi o compunere despre rolul strigăturii în desfășurarea ceremonialului nupţial.
5.  Exprimaţi-vă părerea despre „arta chiuitului“ în mediul tradiţional-folcloric.
6.  Adunaţi obiceiuri și poezii populare din satul vostru natal.
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La casa mirelui

În ziua cununiei (în trecut joia, dar mai ales 
duminica), azi sâmbăta, neamurile mirelui se 
adunau la mire, iar musafirii miresei la mirea-
să. Porţile și „șetrile“ (corturile) erau împodo-
bite cu verdeaţă și cu flori.

Nuntașii, îmbrăcaţi în haine de sărbătoare, 
erau așteptaţi cu mâncăruri gustoase și cu bă-
uturi. Secvenţele nupţiale desfășurate înainte 
de masă au fost similare în toate localități-
le, doar ici-colo difereau puţin. Chemătorii 
din Săcal mergeau după muzicanţi cu căruţa 
cu cai, și-i duceau la casa socrilor mari. Ca-
rul și caii, viorile muzicanţilor, precum și calea 
însurăţeilor erau bogat împodobite cu flori. În 
comuna Micherechi, conform tradiţiei, tot 
chemătorii mirelui plecau după „nănași“. Între 
timp mirele era bărbierit și îmbrăcat de prie-
tenii săi în costum negru și cămașă albă, iar la 
casa „socrilor mici“ mireasa era îmbrăcată de 
prietenele ei într-o rochie lungă de mireasă de 
un alb imaculat peste care cădea voalul, în fal-
duri bogate, până la pământ.

Mirele din Micherechi, înainte de-a pleca 
după mireasă, mulţumea părinţilor, printr-o 
oraţie de iertăciune, pentru osteneala cu care 
l-au crescut și l-au ocrotit până acum, în pra-
gul trecerii la noua stare.

Acest tip de poezie populară este unul din-
tre cele patru tipuri de oraţii de nuntă: „oraţia 
de iertăciune“, „oraţia schimburilor“, „oraţia de 
colăcărie“, „oraţia la masa mare“.

Cea mai veche oraţie de nuntă o găsim în 
Descrierea Moldovei de Dimitrie Cantemir. 
În această alegorie a „vânătorii“, peţitorii mi-
relui caută o „ciută“, adică o tânără nubilă. Ea 
apare metamorfozată, are „ochi de șoim“, „trup 

Riturile de trecere

Miri din Micherechi în anul 1959

Nuntași la casa mirelui

Obiceiuri, rituri, oraţii de nuntă din ziua cununiei

„Și ne-arăduim la drum, / Doamne, ajutăne-n ceas bun.“
(orație de iertăciune)
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Literatura de specialitate este bogată în 
menţiuni legate de acest tip de poezie. După 
I. A. Popescu (Poezii populare din Ardeal) ele 
sunt: „un fel de catehism artistic al vieţii, ofe-
rind sugestii și gânduri care înseninează dăi-
nuirea lumii“. Mihai Pop și Pavel Ruxăndoiu 
(Folclor literar românesc) scriu despre aceste 
poezii populare că: „sunt creaţii de amploare 
mai mare, răspândite pe parcursul desfășurării 

Obiceiuri, rituri, oraţii de nuntă din ziua cununiei

ca leoaica“, „gât ca lebăda“. Comparaţiile-cheie 
folosite în această oraţie „buze mai roșii decât 
cireșile“, „faţa mai strălucitoare decât soarele și 
luna“ sunt întâlnite și în folclorul românilor 
din această zonă.

Orația de nuntă este „o specie de mari di-
mensiuni“. Acest tip de creaţie populară im-
plică inși specializaţi, care o transmit de la o 
generaţie la alta și de la o regiune la alta.

„Versu junelui“

Mai nainte de-a mă duce
Doauă-trei cuvinte aş zice!
Tata mneu şi mamă dulce.
Vă salut tare cu dulce.
Că mă dăspărţăsc dă casă
Şi-om pleca după mnireasă.
După o floare dân grădină,
Asmulsă dân rădăcină,
Şi-o punem în altă grădină.

Tare mult aţi alergat,
Până ce m-aţi ridicat.
Aţi suferit pentru mine,
Nopţi întreji şi luni dăpline.
M-aţi crescut cât sunt de mare,
Cum să vă mulţămăsc uare?
Dar voi mulţumi aşe:
Tată scump, măicuţa me,
Dumnezău şi Vă trăiască,
Şi dă rele Vă ferească!

Dar vă rog să mă iertaţi
Şi voi părinţi şi voi fraţi
Şi voi fraţii mei iubiți.
Care mult mă bănuiţi.
Şi voi neamuri mici şi mare,

Şi ne rugăm lui Dumnezău,
Şi ne ferească de rău.
Şi ne arăduim la drum,
Doamne, ajută-ne-n ceas bun!

(Micherechi, Vasile Poiendan)
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Riturile de trecere

Alaiul nupțial din Micherechi în anii 1960

obiceiului în toate momentele-cheie, intensif i-
când caracterul dramatic și spectacular al aces-
tora, atmosfera solemnă sau momentul de bună 
voie“. După Ion Șeuleanu (Poezia populară de 
nuntă): „funcţia de căpetenie a oricărei oraţii ră-
mâne cea de urare, dar oraţiile au și menirea de a 
ordona și structura scenariul“.

În poezia obiceiului nunţii la românii din 
Ungaria întâlnim trei tipuri de oraţii: oraţia 
de iertăciune, oraţia de colăcărie, oraţia la masa 
mare.

Funcţia de urare domină și în oraţia de 
iertăciune, rostită de mire înainte de-a ple-
ca la cununie (termenul popular este „versu 
junelui“).

Oraţia de iertăciune, auzită de la Vasile Po-
iendan din Micherechi, închide în sine patru 
motive-cheie: mirele destăinuie scopul plecării; 
mulţumirile împerecheate cu urări de bine; ier-
tăciunile; îndemnul la rugăciune.

După acest moment emoţionant, grăito-
rul, un alt actant cu rol important în desfășu-
rarea ceremonialului, rostea oraţia de plecare:

Oraţie la plecarea mirelui după mireasă

A sosit vreme că şi ne-arăduim,
D-aci dă la casa părintească.
Pă drum la casa domnească,
C-acolo este o floare înflorită
Dă junele nost mult iubită.
Floare mândră albă, o mândră crăiasă, 
Dă a nost june aleasă.

Noi pă a nost drum ne arăduim,
Floricica noastră s-o mântuim.
Dă vânt, dă ploaie, dă soare, dă răcoare.
Dă tăte relele dân a ii cale.
Noi vrem şi o aducem la noi în grădină,
Şi nu fie niciodată veştezită.
Aici şi crească şi înflorească.
Pă junele nost şi -l iubească.
Dumnezo ne ajute şi merem în ceas bun 
şi pă noroc!

(Micherechi, Mihai Marc)
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Tema-cheie a acestei oraţii se concentrează 
pe motivarea plecării de la casa mirelui la cea 
a miresei, exprimă într-un stil metaforic-ale-
gorizant.

Alaiul pleacă la „casa domnească“ după „o 
floare înflorită“, „floare mândră albă“, „mândră 
crăiasă“. Imaginea miresei e întregită atât prin 
metafora florală, cât și prin cea a crăiesei. Tran-
splantarea „florii“ dintr-o grădină într-alta, 
simbolizează trecerea din faza premaritală în 
cea de nevastă.

După rostirea oraţiilor de iertăciune și de 
plecare, nuntașii se așezau în rânduri, conform 
unui vechi scenariu. În faţă stăteau chemătorii 
cu bâtele „împănate“, apoi mirele însoţit de-o 

verișoară. Urmau nașii, părinţii, fraţii și su-
rorile, verii și verișoarele precum și fetele cu 
cunună („meseleoucele“), care erau întâmpinate 
de feciori.

Mai în spatele alaiului, nevestele descântau, 
iar bărbaţii dansau și cântau, fiind acompa-
niaţi de muzicanţi. Tot satul era stăpânit de 
o atmosferă sărbătorească. Porţile se deschi-
deau pe rând, iar sătenii, tineri și bătrâni, mici 
și mari, priveau nuntașii cu mare curiozitate. 
Câte un bărbat, cu sticlă de băutură în mână, 
ieșea din ceată și servea spectatorii.

Urările de bine, strigăturile, cântecul și dan-
surile răsunau peste sat, lăsând tuturor amin-
tiri de neuitat.

Obiceiuri, rituri, oraţii de nuntă din ziua cununiei

ÎNTREBĂRI, TEME

1.  Răsfoiţi Descrierea Moldovei de Dimitrie Cantemir și descifraţi mesajul primei 
oraţii de nuntă.

2.  Caracterizaţi în câteva cuvinte-cheie acest tip de poezie.
3.  Comparaţi obiceiurile din trecut cu cele de azi.
4.  Începeţi un dialog deschis pe tema: Ce rol avea un astfel de „spectacol popular“ 

în viaţa înaintașilor noștri?
5.  Intervievaţi bunicii voștri despre obiceiurile din vremea tinereţii lor.
6.  Adunaţi fotografii vechi, comparaţi-le cu cele recente.
7.  Formaţi-vă o părere proprie despre această secvenţă de nuntă.

Obiceiuri, rituri, colăcării
și iertăciunea

La casa miresei

„Ie-ţi mnireasă zuuă bună,
Dă la soare, dă la lună,

Dă la mama ta cea bună.“
(oraţie de iertăciune)

Punerea unui obstacol simbolic la poarta 
miresei a fost și el un obicei străvechi, arhicu-
noscut de românii de pretutindeni, precum și 
de alte popoare (italieni, polonezi, maghiari). 

Și prin satele populate de românii din Ungaria 
se practică de secole legarea porţii cu funii, sau 
încuierea cu zăvorul. Sosirea alaiului nupţial 
la casa socrilor mici pentru a cere în versuri 
mireasa reprezintă o secvenţă importantă, 
înainte de cununie și se numește, colăcărie.
Mirele, precum și nuntașii săi erau supuși la 
diferite probe. După credinţa populară, mirele 
numai după ce învinge obstacolele ce i se pun în 
cale merită ca să primească mireasa iubită (fapt 
ce ne amintește de lupta lui Odiseu pentru 
Penelope din epopeea antică).

La întâlnirea celor două cete de nuntași
– când alaiul mirelui venea după mireasă – 
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aveau loc „o confruntare și o tocmeală la 
poartă“ precum și „jocul de-a mireasa“.

La Peterd, la poarta miresei, nuntașilor 
mirelui li se cerea să așeze niște bănuţi pe o 
lingură de lemn, scoasă pe o gură a ușii. Numai 
după această plată erau lăsaţi să intre în cur-
tea socrilor mici. Această datină de „a plăti 
vamă“ este cunoscută și în alte sate populate și 
de românii din Ungaria. În unele localități se 
cerea „un pașaport simbolic“, ori se plătea vama 
cu o „sticluţă de băutură“. Despre confrunta-
rea de la poartă există diferite păreri din partea 
exegeţilor care au analizat nunta . Unii expli-
că acest act cu „furtul miresei“ de cândva, alţii 
cu o încercare de-a rezolva conflictul dintre 
cele două neamuri, familii, din care una pier-
dea un membru, iar alta îl câștiga. Acest si-
mulacru de opoziţie și de punere la probe este 
considerat de nuntașii de azi, un simplu joc cu 
un rol distractiv.

„Jocul de-a mireasa“ (simularea miresei) se 
desfășura în mod similar în toate satele româ-
nești, inclusiv în satele populate și de românii 
din Ungaria. Cei doi grăitori (unul din partea 
mirelui, altul din partea miresei) purtau un di-

alog hazliu prin care „se târguiau“ în legătură 
cu mireasa.

Grăitorul mirelui căuta „o floare înflorită“, 
dar grăitorul miresei aducea o „bătrână“ în-
velită într-un cearșaf alb. Grăitorul mirelui o 
respingea, zicând că e „floare veștejită“, iar el 
caută alta, tânără și frumoasă. I se oferea apoi 
o „fetiță“, care la fel era respinsă, cu gândul că 
e prea fragedă și mică. A treia oară aduceau 
„mireasa adevărată“ spre bucuria mirelui și a 
celor prezenţi. Acest obicei străvechi apare și 
în alegoria vânătorii din Descrierea Moldovei 
de Dimitrie Cantemir, în care este urmărită o 
„ciută“. În general, românii caută „o floare în-
florită“ sau o „căprioară“, italienii o „porumbiţă
albă și nepătată“, ungurii urmăresc o „porum-
biţă“; ucrainenii o „nevăstuică“, sârbii o „floare 
roșie“.

„De jocurile de „tocmeală“ dintre cele 
două tabere se leagă un repertoriu de oraţii 
(colăcării). Acest tip de poezie orală ocupă 
un loc important în folclorul românesc, „se de-
tașează net de celelalte tipuri, prin amploarea 
suflului epic, prin raf inamentul artistic al unor 
versuri și imagini poetice, prin întreaga atmo-

Riturile de trecere

Miri din Micherechi însoțiți de nuntași, anii 1960
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sferă pe care o degajă, prin valorile de artă pe 
care le deţine, superioare de cea ce putem întâlni 
în altă parte.“ (Ion Șeuleanu: Poezia populară 
de nuntă).

Din păcate, la românii din Ungaria de 
azi, colăcăriile în limba română nu se mai păs-
trează decât în satele din judeţul Bichiș, dar și 
acolo și-au pierdut mult din haina metafori-
co-alegorizantă de cândva, s-au deseman-
tizat. O mărturie vie a scurtărilor suferite
de text întâlnim într-o variantă din Miche-
rechi:

Colăcăria de cerere a miresei

Grăitorul mirelui:
– Uomu gazdii, ie fă bine vină faţă dă 

masă;
C-ași avea doaua-trii cuvinte cu 
dumneavoastră-n faţă.

Grăitorul miresei:
– Plăcaţi și vă așezaţi, și să spuneţi cu 

drag.
Grăitorul mirelui:
– Dacă-ţi face bine și mi-ţ asculta,

Io în picioare m-oi scula,
Clopu dân cap mi l-oi luua,
Și pă uomu gazdi și pă gazdă frumos 
l-oi ruga.
Căci noi am vinit în casa asta în chip 
dă călătorie,
Dumnezău pă tăţi la mulţi ani și vă 
ţâie!
Dar călătoria noastră
Și fiie plătită dă dumneavoastră,
C-o floare mândră și frumoasă,
Care ie fiicuţa dumneavoastră.

(Micherechi, Ștefan Iuhas)

În ziua cununiei, după colăcărie, în casa so-
crilor mici, când mireasa, îmbrăcată în rochie 
albă de mireasă, este întâmpinată de mire, de 
nași, de părinţi și neamuri, se spunea iertăciu-
nea miresei.

Referindu-se la funcţia acestor iertăciuni, 
Ion Meiţoiu subliniază„Cu momentul iertă-
ciunilor accentul dramatic al spectacolului de 
nuntă crește simţitor. Actul în sine marchează 
despărţirea mirilor de părinţi și trecerea în noua 
stare de căsătoriţi, gestul iertării consemnând un 
act etic de sensibilitate, un elogiu adus grijii și 
strădaniei părintești“ (Ion Meițoiu: Folclorul 
și educația estetică a maselor).

Obiceiul de a rosti o iertăciune, la ple-
carea din casa părintească, este practicat de 
majoritatea popoarelor europene, inclusiv de 
români. După credinţa populară nu există 
căsătorie reușită fără iertarea și binecuvân-
tarea părinţilor. Secvenţa ceremonială de la 
casa miresei atinge punctul culminant, în mo-
mentul rostirii iertăciunii de către mireasă, la 
despărţirea de casa părintească. Versurile ating 
și cele mai sensibile corzi ale sufletului, at-
mosfera devenind încărcată de dramatism.

Lacrimile miresei și ale nuntașilor curg 
șiroaie. Mireasa și mama ei suportă greu dure-
rea produsă de plecarea pe o cale necunoscută. 
Conform mentalităţii tradiţionale, în această 
situaţie se cuvine ca mireasa să plângă, ca semn 
al durerii pricinuite de despărţirea de iubiţii 
săi părinţi, de familie, de casa în care a crescut.

„Plânsul era obligatoriu, pentru că el avea și 
o funcție de rit de fertilitate și de propiţiere vi-
zând bunăstarea familiei și, prin similitudine, 
a întregii comunități“ (Ion Șeuleanu: Poezia 
populară de nuntă). În multe cazuri mireasa, 
de plâns, nu putea să-și rostească până la sfâr-
șit versurile de rămas bun. În acest caz „gră-
itorul“ îi venea în ajutor și citea în numele ei.

O frumoasă și impresionantă poezie po-
pulară de despărţire este și iertăciunea auzită 
de la Eva Sava (născută Iuhas) din Micherechi.

În partea introductivă fiica ce pleacă se 
adresează mamei, care suferă durerea despăr-
ţirii de fiinţa pe care a iubit-o și a ocrotit-o, ca 
nimeni în lume. Motivul „cărării neumblate“, 
exprimă implicit frica de necunoscut, de noua 
casă, de noua familie.

În partea a doua se face elogiul părinţilor, 
care au trudit până au crescut-o. Comparaţia 

Obiceiuri, rituri, oraţii de nuntă din ziua cununiei
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fetei cu floarea nu lipsește nici din această 
creaţie orală. Al treilea segment constituie o 
mulţumire în versuri, iar partea a patra un ră-
mas bun, exprimat printr-o formulă poetică 
șablon. Partea f inală îndeamnă la rugăciune, 

exprimă dorinţa de a câștiga și binecuvântarea 
lui Dumnezeu.

După rostirea versurilor de rămas bun, mi-
reasa e îmbrăţișată și sărutată în primul rând 
de părinţi, de fraţi și de surori, apoi și de cei 

mai apropiaţi actanţi.
„Binecuvântarea părinţilor sau 

îmbrăţișările și sărutările de rămas 
bun ale mirilor cu rudele și ceilalţi 
nuntași, în ipostaza lor de gesturi 
ritualizate, au pe lângă funcţia de 
mască a despărţirii și una integra-
toare. Gestul binecuvântării părin-
tești, prin care se ratif ică separarea, 
și mai departe, formarea cuplului, se 
instituie și ca premisă a noii stări“ 
(Ion Șeuleanu: Poezia populară de 
nuntă).

După îmbrăţișările și sărutu-
rile cu funcţii complexe, cei pre-
zenţi încep să cânte cântecul de 

Riturile de trecere

Orație de iertăciune „versu mniresî“

Plâje-mă, măicuță, dragă,
C-amu plec d-abună samă,
Pe-o cărare neumblată,
Inde n-am fost niciodată.
M-aţi crescut cât sânt de mare,
Cu trudă şi cu sudoare.
Braţul vostru părintesc,
N-am să-l uit ieu cât trăiesc.

Câte flori sunt pă su soare,
Toate-s asemănătoare,
Cu viaţa fetelor,
Până sânt la mama lor.
Să udă şi să plevesc,
Până ele mare cresc.
După ce au crescut mare,
Sânt rupte fieştecare.

Dar cum să Vă mulţămăsc?
Cu ce să Vă răsplătesc?
Dragi părinţii mei iubiţi,
Vă mulţumesc la amândoi,

Dumnezău fiie cu voi.
Înainte de-a mă duce,
Vă sărut tare cu dulce.

Rămas bun unchi şi unchioaie,
Şi dragi mătuşele mele.
Rămas bun veri, verişene,
Rămas bun chertuţ cu pene.
Rămas bun nănaşi şi fini,
Rămas bun iubiţi vecini.
Rămas bun chertuţ cu flori,
Că ieu nu mai rămân cu voi.
Aşa şi eu, mamă dragă,
Azi mă rup ca şi o pană.
Şi de-al mneu tată iubit,
Dâr mine mult o trudit.

Şi ne rugăm lui Dumnezău,
Şi ne ferească dă rău.
Şi ne începem la drum,
Doamne ajută în ceas bun!
(Micherechi, Eva Sava n. Iuhas)

Nuntă la Chitighaz
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despărţire al miresei, cântecul liric ritual in-
titulat Plânjeţi fată păru tău… care are mai 
multe variante și în folclorul românilor din 
Ungaria.

Creatorul popular, prin paralelismul sin-
tactic sinonimic și prin repetarea unor cuvin-
te-cheie ca „plânje-ţi“, „păru“, „coada“, „mnila“
etc., exprimă starea emoţională a miresei din 
pragul trecerii spre statutul de femeie mări-
tată. Găteala capului reprezintă un simbol al 
despărţirii de vârsta premaritală și a acceptă-
rii noii stări. Cântecul marchează trecerea de 
la o stare la alta.

Creaţiile de acest tip sunt foarte asemă-
nătoare, chiar și la cele mai diferite popoare.

Obiceiuri, rituri, oraţii de nuntă din ziua cununiei

Plânje-ţi, fată, păru tău,
Mnilă dă la tatăl tău.
Iară-ţi plânje coada ta,
Mnilă dă la maică-ta.
Ie-ţi, mnireasă, ziuă bună.
Dă la soare, dă la lună
Dă la mama ta ce bună.
Dă la fraţi, dă la surori,
Dă la grădina cu flori.
Dă la fete şi feciori.
Dă la grădina cu pene,
Dă la veri şi verişene.
(Micherechi, Ioan Marc)

ÎNTREBĂRI, TEME

1.  Ce înseamnă termenul de „colăcărie“?
2.  Vizionaţi un filmuleţ cu ceremonialul nunţii din trecut, iar altul cu secvenţe nupţiale 

din zilele de azi legate de despărţirea miresei de casa părintească.
3.  Comparaţi riturile de despărţire, de cerere a iertăciunilor din folclorul românesc și 

din cel maghiar.
4.  Aruncaţi o privire generală asupra oraţiilor de iertăciune și asupra repertoriului de 

„menyasszonysirató“.
5.  Descifraţi sensurile ascunse din dosul actelor ritual-ceremoniale.
6.  Ascultaţi și cântaţi împreună cântecul de despărţire al miresei intitulat „Plânje-ți 

fată părul tău“.
7.  Navigați pe internet și urmăriţi obiceiuri străvechi de nuntă din diferite zone etno-

geografice românești. Aruncaţi o privire generală și asupra tradiţiilor altor naţio-
nalităţi conlocuitoare (germani, sârbi, slovaci), precum și ale altor popoare înveci-
nate (polonezi, ucraineni, croaţi etc.).
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Slujba nunţii, desfășurată în cadrul Biseri-
cii Ortodoxe, închide în sine o serie de acte 

sacramentale, rituri de sf inţire, de unire, de pu-
rif icare și simboluri sacre. În concepţia omului 
credincios templul este situat în „centrul lumii“ 
și constituie legătura între cer și pământ, în-
tre viaţa telurică și cea transcendentă. Despre 
această legătură mistică, marele savant al re-
ligiilor lumii, Mircea Eliade, în lucrarea sa 
Sacrul și profanul menţionează: „Pentru omul 
religios templul se situează într-un alt spaţiu ca 
uliţa pe care se află. Poarta ce te conduce în inte-
riorul bisericii se referă la ruperea continuităţii 
spaţiale. Pragul dintre cele două spaţii e însem-
nul celor două moduri ale existenţei, ale adân-
cului dintre profan și sacru, deodată e bariera, 
linia ce desparte cele două lumi și e totodată locul 
paradox care le și împreună și prin care se rea-
lizează trecerea din lumea profană în cea sacră. 
Templul este un loc sacru cosmologic“.

În Biserica Ortodoxă cununia reprezintă una 
dintre cele 7 taine.

Slujba nunţii este serviciul divin prin care 
se binecuvântează și se consfinţește căsăto-
ria, legătura dintre bărbat și femeie. În „men-
talitatea religioasă“ slujba cununiei este un act 
sacramental, un rit de sf inţire, un jurământ
pe veșnicie, ce se leagă în cer și pe pământ. În 
„gândirea profană“, ritualul nunţii e mai mult 
legalizarea unui contract, poate temporar. Ma-
joritatea tinerilor de azi subestimează cere-
monialul nunţii, precum și căsătoria însăși.

Ritualul sacru se desfășoară conform datinii 
strămoșești, după cununia of icială de la primă-
rie. Mireasa și mirele însoţiţi de nași intră în 
biserică, fiind urmaţi de feciori și fete și de 
rudele mai apropiate. Făcliile aprinse lumi-
nează, iar florile se aștern ca un covor în calea 
mirilor, mărind fastul.

Primul act săvârșit în biserică este acela 
în care mireasa și 
mirele merg îna-
intea icoanelor – a 
Mântuitorului și 
a Maicii Domnu-
lui – Mirii sunt 
însoţiţi de nași, 
martorii marelui 
eveniment.

Nașul stă tot-
deauna de-a dreap-
ta mirelui, iar nașa 
de-a stânga miresei. 
Amândoi ţin în 
mâini lumânări de 
ceară, împodobite 
cu panglici albe, 
aprinse de la flacăra 

Riturile de trecere

Ritualul sacru al cununiei în Biserica Ortodoxă

„Nunta păstrează sfinţenia“
(Sfântul Ioan Gură de Aur)

Interiorul Bisericii Ortodoxe din Micherechi
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sfeșnicelor din altar. Aceste 
făclii sunt simboluri ale pu-
rităţii, ale luminii și bucu-
riei nuntașilor.

În timp ce se aprind lu-
mânările, inelele – simbo-
lurile fidelităţii reciproce,
precum și ale infinitului 
– sunt așezate pe o farfu-
rioară, apoi duse în altar și 
puse pe Sf. Evanghelie.

După aceste secvenţe, 
urmează Ectenia Mare, 
care cuprinde diferite ru-
găciuni de binecuvântare 
și consacrare a logodnei. 
În succesiunea rugăciuni-
lor preotul pomenește nu-
mele mirilor și sfinţește 
inelele lor de trei ori.

Se rostește apoi o ru-
găciune specială pentru 
sanctificarea „credinţării“, 
care e urmată de pronunţa-
rea formulei de logodnă din 
nou de trei ori. „Se logodește 
robul lui Dumnezeu … cu 
roaba lui Dumnezeu … în 
numele Tatălui, al Fiului 
și al Sfântului Duh“. La 
sfârșitul acestora se mai 
zice: „De-acum și pururea 
și-n vecii vecilor. Amin“. 
Apoi, cu ajutorul nașilor, 
li se pun inelele pe mâna 
dreaptă.

Al doilea act se leagă 
de momentul în care mirele și mireasa sunt 
conduși în centrul bisericii, în faţa tetrapo-
dului, unde este așezată Evanghelia și Icoana 
Învierii. Aici se repetă Ectenia Mare și rugă-
ciunile de binecuvântare și consacrare. Când 
se rostește a doua rugăciune, se leagă mâinile 
mirilor cu batistă albă, gest menit să împli-
nească unitatea conjugală, bazată pe iubire, 
f idelitate și respect reciproc. Unirea mâinilor 

este un simbol al veșnicei 
convieţuiri.

Legarea mâinilor e ur-
mată de așezarea „unei 
pânze de stofă – simbol al 
unirii –“ pe spatele miri-
lor, gest cu aceeași funcţie 
magică, de obţinere a uni-
tăţii conjugale. Tot în aces-
te momente sunt așezate 
pe masă cununile, la fel 
purtătoare de adânci sem-
nificaţii, explicate de Ene 
Braniște în Dicţionarul de 
teologie. „Actul ritual care 
simbolizează și pecetluiește 
săvârșirea tainei este pune-
rea cununiilor pe capetele 
mirilor. Cununiile sunt fă-
cute în chipul coroanelor cu 
care se cununau odinioară 
regii, biruitorii în războaie-
le și în întrecerile din arene 
și palestre, precum și fecioa-
rele în anumite rituri și pro-
cesiuni religioase. Ele erau 
semnele puterii, ale stăpâ-
nirii și ale biruinţei (la băr-
baţi), ori ale frumuseţii și 
curăţiei virginale (la fecioa-
re), întruchipând totodată 
podoaba, cinstea și slava 
ce se dădea împăraţilor de 
către supușii lor, precum și 
sentimentele de admiraţie, 
recunoștinţă sau omagiu 
datorite biruitorilor în lup-

te. Ele se pun pe capul mirilor ca un elogiu sau ca 
o răsplată adusă curăţiei și fecioriei acestora, pe 
care ei au păstrat-o până la nuntă și pentru care 
au fost încununaţi“. Ei sunt chemaţi să depă-
șească egoismul și individualismul omenesc, 
printr-o viaţă de comunitate și solidaritate.

După legarea mâinilor drepte cu batista albă,
preotul ia în mână cununa din dreapta mirelui.
În momentul când o ridică face cu ea semnul 

Ritualul sacru al cununiei în Biserica Ortodoxă

Icoana Maicii Domnului

Icoana Mântuitorului Iisus Hristos
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crucii peste Sf. Evanghelie, apoi peste fața mi-
relui. Actul este repetat de trei ori, în numele 
Sf. Treimi. Gesturile sunt însoţite de formula 
sacră de cununie: „Cunune-se robul lui Dum-
nezeu … (în aceste momente se atinge cu cu-
nuna fruntea mirelui) cu roaba lui Dumnezeu
(se atinge cu cununa și fruntea miresei) în 
numele Tatălui, al Fiului și al Sf. Duh. Când 
se rostește numele Tatălui din nou se atinge frun-
tea mirelui.“ Când se pronunţă numele Fiu-
lui este atins pieptul mirelui. La evocarea Sf. 
Duh se atinge cu cununa umărul drept și apoi 
cel stâng. A treia oară formula sacră se înche-
ie cu cuvintele „Acum și-n pururea, și-n veci 
vecilor Amin“. În următoarea secvență mirele 
sărută cununa, care este pusă de preot pe capul 
lui. Conform credinţei omului din societatea 
tradiţională se cere ca aceste cununi să fie bine 
așezate pe capetele mirilor, fiindcă dacă una din-
tre ele cade la pământ, aduce nenorocire. În tre-
cut pe capetele mirilor de religie greco-catolică
se așezau coroane din pietre scumpe, iar dacă în 
timpul slujbei cădea vreo pietricică era însemn 
rău. Toate acele gesturi și cuvinte sacre se re-
petă și în cazul miresei. Pe capul fecioarei este 
așezată a doua coroană, simbolul virginităţii și 
al purităţii.

Într-o altă secvenţă a ritualului de consfin-
ţire a căsătoriei preotul așază epitrahilul pe 
mâinile legate ale mirilor și cântă de trei ori: 
„Doamne, Dumnezeul nostru cu mărire și cu 
cinste încununează-i pe dânșii“.

Se rostește apoi Apostolul, se citește din 
Evanghelie și se spune Tatăl nostru.

Esenţială în ritualul de consfinţire este și 
„Rugăciunea de binecuvântare a vinului și a 
pâinii“ care ne aduce aminte de Nunta din 
Cana Galileii, precum și de Cina cea de taină, 
pictată de Leonardo da Vinci.

În trecut în cadrul cununiei se oferea mi-
rilor și nașilor pâine și vin, iar azi li se ofe-
ră numai vin. „Paharul cu vin închipuie atât 
bucuria și veselia nunţii, cât și soarta comună 
a viitorilor soţi, pe care vor împărtăși-o împre-
ună, având parte de aceleași necazuri și aceleași 
bucurii“ (Ene Braniște: Dicţionarul de teolo-
gie). Gustarea din vin echivalează cu o împăr-
tășire din sacru și din simbolul unirii mirilor.

După ridicarea de trei ori a paharului cu vin 
preotul cu mirii și cu nașii înconjoară de trei ori 
tetrapodul dinspre stânga spre dreapta, ca și la 
botezul noului-născut. Cercurile simbolizea-
ză infinitul, veșnica legătură dintre soţ și so-
ţie, consfinţită în cer și pe pământ. Tămâia din 
cădelniţa ridicată spre cer și coborâtă spre pă-
mânt, simbolizează alungarea forţelor nefaste.

După înconjurare se iau coroanele de pe 
capetele mirilor în ordinea în care au fost 
așezate. Urmează apoi dezlegarea mâinilor, 
precum și luarea „pânzei“ de pe spatele mirilor.

Între timp se ajunge la punctul culminant 
al actului matrimonial, la depunerea jură-
mântului. Jurământul apare atât în Vechiul 
Testament, cât și în Noul Testament.

Riturile de trecere

Cununie în Catedrala Ortodoxă Română din Giula (2004)
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În cadrul cununiei din Biserica Ortodoxă
mirii jurau pe Sf. Cruce, că vor f i împreună 
și la bine și la rău. În trecut mulţi indivizi, în 
ciuda căsătoriei nefericite, de frica de consecin-
țele jurământului rostit, renunţau la divorţ.

Azi jurământul se săvârșește cu punerea 
mâinilor pe Sfânta Evanghelie și pe Sfânta 
Cruce. Formula rostită însă este mai tolerantă,
decât cea din trecut.

De finalul ritualului cununiei se leagă 
urările. Se cântă: „Mulți ani, mulţi ani, / să 
trăiască mulţi ani!“.

Românii din Leta-Mare, Pocei și Be-
deu sunt de religie greco-catolică. Slujba 
lor de cununie se desfășoară, din 1924, în 
limba maghiară. În trecut ritul de sfinţire al
greco-catolicilor era la fel cu al ortodocșilor. 
Episcopia din Hajdúdorog a simplif icat însă 
ritualul greco-orientalilor. Coroana e înlo-

cuită cu cunună de mirt. Nu se face încon-
jurarea tetrapodului și nu se bea vin. Nici 
epitrahilul nu se pune pe mâinile legate ale 
mirilor și nici jurământul nu este atât de so-
lemn.

Ritualul e mai simplu, conţine mai puţine 
acte și simboluri sacre.

La ieșirea din biserică, noul cuplu era în-
tâmpinat de nuntași cu diferite gesturi ma-
gico-rituale de sorginte străveche. De exemplu 
aruncau „bănuţi dă noroc“ ca să aducă belșug 
în noul cămin.

„Orice tineri care se căsătoresc, el și ea,
ar trebui să intre în căsătorie cu credinţa
că, din toată omenirea, numai urmașii lor
sunt destinaţi să ducă mai departe viaţa
pe pământ.“

Lucian Blaga

Ritualul sacru al cununiei în Biserica Ortodoxă

ÎNTREBĂRI, TEME

1.  Ce însemnătate are cununia bisericească în viaţa individului?
2.  Expuneţi-vă părerile pro și contra pe tema „jurământ și divorţ“.
3.  Evidenţiaţi mesajul cununiei sub aspectul gândirii religioase, precum și al celei 

profane.
4.  Descrieţi diferitele secvenţe ale ritualului sacru și descifrați simbolurile ascunse în 

gesturi și cuvinte.
5.  Ce știţi despre rolul sacru și profan al vinului? Faceţi trimiteri la Biblie și la creaţii 

din diferite ramuri ale artei, inclusiv din literatura română, maghiară și universală.
6.  Comparaţi ritualul cununiei ortodoxe cu cel din biserica greco-catolică.
7.  Scrieţi o compunere despre ceremonialul cununiei pe care v-o imaginaţi, cu privire 

la viitorul vostru.
8.  Urmăriți filmuleţe ori prezentări PowerPoint ale unor colegi de clasă, de religie ro-

mano-catolică, reformată ori evanghelică. Fiţi atenţi la similitudini și la deosebiri. 
Discutaţi pe această temă.
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Și pentru membrii bisericilor baptiste și pen-
ticostale nunta este unul dintre evenimen-

tele speciale, deosebite și pline de sfințenie. 
Acest serviciu divin este precedat de două peri-
oade importante: perioada prieteniei și peri-
oada logodnei.

În prima perioadă tinerii membri ai bise-
ricii sunt sfătuiți să-și facă prietenii, în care 
să-și păstreze sf ințenia și un nume bun. Ei sunt 
învățați să se respecte și să își direcționeze priete-
nia spre logodnă și apoi spre evenimentul sfânt 
al nunții. Dacă în perioada prieteniei familiile 
lor nu sunt atât de implicate, logodna aduce 
o situație nouă. Familiile celor doi tineri se 
împrietenesc în vederea înrudirii prin căsăto-
ria fiilor lor. Ei stabilesc de comun acord data 
nunții.

Nunta în Biserica Baptistă

Spectacolul nunții în Biserica Baptistă are 
două etape. Prima este etapa ceremoniei, în care 
are loc actul divin al binecuvântării.

Mirii sunt primiți în biserică pe un pre-
ludiu de orgă, sau pe o cântare a corului sau a 
întregii adunări, după care urmează o rugă-
ciune de invocare a prezenței lui Dumnezeu 
la această nuntă.

Formațiile muzicale ale bisericii împodo-
besc serviciu divin, după care pastorul ține 
o predică prin care cei prezenți sunt învățați 
că familia este o instituție creată de Dumne-
zeu. Ea este heterosexuală, în sensul că este 
obligatoriu doar între un bărbat și o femeie, este 
monogamă, în sensul că este numai dintre un 
singur bărbat și o singură femeie și este indi-
solubilă, adică pentru toată viața. Mirii sunt 

învățați să se iubească și să-și construiască o 
căsnicie pe principiile Sf intei Scripturi.

„Mesajul nunților“ – Învățăturile pasto-
rului baptist către noii căsătoriți –

În scrierile evangheliștilor sunt prezentate 
trei nunți. Acestea sunt:
– Ioan 2 – Nunta din Cana Galileii;
– Matei 22 – Pilda nunții f iului de împărat;
– Matei 25 – Pilda celor zece fecioare.

Mesajul primei nunți din Ioan 2 este: „In-
vită-l pe Iisus la nunta ta, ascultă de ce-ți spune 
El, și roagă-l să rămână în familia ta.“

Iisus este cel mai deosebit invitat al nunții 
din Cana Galileii. El trebuie să f ie cel mai im-
portant invitat al nunții oricărui om. Cel mai 
frumos gest pe care l-au făcut mirii la nunta 
lor este că l-au invitat și pe Iisus.

Riturile de trecere

Cununie în Biserica Baptistă din Micherechi

Nunta în Bisericile Baptiste și Penticostale

„Trebuie să crezi în căsătorie, precum în nemurirea sufletului“
(Honoré de Balzac)
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La această nuntă, la un moment dat, a în-
ceput o criză. Textul identifică această criză 
prin cuvintele „nu mai au vin“. Această criză 
este un simbol al crizelor, prin care trec toa-
te familiile. Soluția crizei a fost că au făcut ce 
le-a spus Iisus.

Cred că unul din cele mai mari păcate pe 
care le face un om este să-l caute pe Dom-
nul Hristos numai la momente de criză. La 
această nuntă vă sfătuiesc să-l chemați pe Iisus 
pentru totdeauna în casa voastră. El să fie pre-
zent la bucuriile și greutățile voastre. Această 
nuntă a fost salvată de prezența lui Hristos. 
Prin greutățile vieții veți fi salvați de prezența 
lui. Chemați-l, nu vă f ie rușine de El și cu El. El 
este întotdeauna soluția câștigătoare.

Matei 22, „Sf ințește-te pentru nuntă și f ii 
sfânt în căsnicie“.

Cea de a doua nuntă arată că omul trebuie 
să f ie îmbrăcat pentru nuntă. Imaginea îmbră-
cămintei nu are în vedere doar partea exteri-
oară a omului, ci ea arată înspre partea lăun-
trică. De la nunta fiului de împărat un om a 
fost dat afară pentru că a crezut că se poate 
oricum. Nu! La nuntă nu se poate oricum și în 
viața de familie de asemenea. În vederea nun-
ții omul trebuie să se păstreze curat, și apoi în 
viață trebuie să umble pe calea sfințeniei. Este 
o profanare a nunții, ca mirii să fie necurați, 
necredincioși unul altuia. Este o pervertire a 
căsniciei trăirea în minciună, infidelitatea și 

necurăția. De la nunta fi-
ului de împărat învățăm că 
stăm înaintea unui Împărat 
care vede ce noi nu vedem 
și judecă și după lucrurile 
ascunse, nu doar după cele 
lăsate la vedere. El este sfânt 
și dorește ca asemenea lui să 
fim și noi.

Matei 25, „Fii plin de în-
țelepciune și de Duhul Sfânt 
al lui Dumnezeu“.

Cea de a treia nuntă
pune în evidență înțelep-
ciunea celor cinci fecioare, 

în comparație cu neînțelepciunea altor cinci. 
Fecioarele înțelepte s-au pregătit pentru nun-
tă și pentru întâmpinarea mirelui. Ele au avut 
candele pline cu untdelemn. Pentru căsătorie 
și apoi pentru viața de familie este nevoie de 
maturitate, discernământ, multă chibzuință, 
dar și de prezența binecuvântată a Duhului lui 
Dumnezeu pe care untdelemnul din această 
parabolă îl simbolizează.

Concluzii pentru o căsnicie fericită, face 
din Iisus Hristos invitatul vostru permanent, 
sfințiți-vă, adică f iți curați înaintea lui Dum-
nezeu și înaintea oamenilor, și nu în ultimul 
rând, maturizați-vă cerând înțelepciunea 
Duhului Sfânt care vă va da învățătura corectă.

(Predică rostită de pastorul Petrică Crețu
în Biserica Baptistă din Micherechi)

În urma predicării are loc momentul speci-
al al legământului, în care mirii sunt întrebați 
dacă din dragoste curată, nesiliți de nimeni și 
pentru totdeauna intră în acest legământ al 
căsătoriei. În urma răspunsurilor lor afirma-
tive ei îngenunchează, iar pastorul își întin-
de mâinile peste ei și rostește o rugăciune în 
care cere binecuvântarea lui Dumnezeu peste 
viitorul noii familii. Rugăciunea este urmată 
de o cântare a bisericii, iar apoi pastorul îi pre-
zintă bisericii, ca fiind cea mai nouă familie la 
care adaugă cuvintele Domnului Hristos: „Ce 
Dumnezeu a împreunat, omul să nu despartă!“
(Matei 19:26).

Nunta în Bisericile Baptiste și Penticostale

Pilda celor zece fecioare
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Slujba cununiei
în Biserica Penticostală

În ziua nunții mirele și mireasa se îndreaptă 
spre Biserică, după ce au străbătut o bucată de 
drum pe jos, urmați de alaiul de nuntași și de 
o formație ce cântă cântece de nuntă creștine, 
creând astfel o stare de sărbătoare localității. 
Aceștia i-au însoțit de la casa mirelui până la 
Casa de rugăciune.

Intrarea în Lăcașul sfânt se face într-un 
mod solemn, pe un fond muzical. Aici are loc 
un program sacru întocmit din cântece și poe-
zii prezentate de tineri și de copii.

Pastorul bisericii, sau un 
pastor invitat special, rostește 
predica de bază. Prin cuvin-
tele rostite mirele, viitorul 
soț, este învățat să-și iubeas-
că soția, luând ca model de 
dragoste, dragostea lui Iisus, 
Efeseni 5:25.

„Bărbaților iubiți-vă ne-
vestele cum a iubit și Hristos 
Biserica și s-a dat pe Sine pen-
tru ea“.

Mireasa, viitoarea soție, 
este sfătuită să fie supusă 

soțului ei „ca Domnului“ Efeseni 5:22. Dar 
această învățătură nu înseamnă o umilire, ci 
o supunere în dragoste, cu respect și cu multă 
bucurie.

(Din învățăturile auzite de la pastorul Do-
rin Gavra din Biserica Penticostală din Giula).

După rostirea principiilor fundamentale,
dedicate tinerilor din faza de trecere dintr-un 
statut într-altul, pastorul prezintă mirilor de-
clarația de credincioșie pe care cei doi și-o 
spun în mod reciproc.

În următoarea secvență solicită mirii să se 
plece pe genunchi în fața lui Dumnezeu, iar 
prin punerea mâinilor se cere binecuvânta-

rea peste căsnicia lor. Ur-
mează apoi felicitările, ură-
rile de bine din partea celor 
prezenți.

Partea a doua a nunții este 
cea a ospățului la care parti-
cipă doar cei ce au fost invi-
tați în mod special de cei doi 
miri și familiile lor.
„Iubirea este aripa dăruită de 
Dumnezeu
sufletului, pentru ca să urce 
până la el“

(Michelangelo)

Riturile de trecere

Cununie în Biserica Penticostală
din Micherechi

ÎNTREBĂRI, TEME

1.  Descrieți – pe baza unei prezentări PowerPoint – scenariul de desfășurare a nunții 
în Biserica căreia îi aparțineți.

2.  Comparați ritualul cununiei ortodoxe cu secvențele nunții baptiste ori ale cununiei 
penticostale.

3.  Cum se desfășoară logodna între tinerii bisericilor neoprotestante? Căutați răs-
punsuri pe această temă.

4.  Citiți predica cu titlul „Mesajul nunților“ și exprimați-vă părerile cu argumente pro-
prii.

5.  Cum se desfășoară momentul special al legământului?
6.  Evocați câteva creații legate de nuntă din literaturile: română, maghiară, univer-

sală.
7.  Memorizați câteva sentințe, învățături biblice pe tema nunții (cununiei).
8.  Intervievați un creștin vârstnic de religie baptistă ori penticostală despre nunțile 

de ieri și de azi.
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La casa socrilor mari

Conform gândirii tradiţionale, alaiul nup-
ţial nu repeta niciodată calea odată pășită. 

După cununia bisericească nuntașii nu se în-
torceau pe același drum, pentru a nu se desface ceea 
ce s-a făcut. Ion Șeuleanu (Poezia populară de 
nuntă) explică această datină: „Nu este exclusă 
nici de data aceasta influenţa gândirii de sorginte 
mitică: de a-i feri pe cei doi să mai revină la vechea 
situaţie, cu alte cuvinte, căsătoria să fie durabilă“.

La casa socrilor mari, rudele apropiate aș-
teptau sosirea alaiului, în frunte cu noii căsă-
toriţi, cu multă veselie. Porţile casei erau îm-
podobite cu trandafiri, cu crengi de liliac și cu 
ramuri de brad.

Florile alese și bradul nu au numai un rol 
decorativ, ci sunt purtătoare de simboluri. Li-
liacul și trandaf irul sunt „florile dragostei“, iar 
bradul, veșnic verde, este la români simbolul 
veșniciei.

Romulus Vulcănescu (Mitologie română)
consideră bradul bipolar: „totdeauna arbore 
cosmic și arbore terestru, arbore al vieţii și al 
morţii, arbore al norocului și al nenorocirii, ar-
bore benign și arbore malign, bradul creează și 
promovează viaţa în formele și aspectele ei mul-
tiple, este prezent în toate manifestările rituale și 
ceremoniale ce ţin de purtarea astrelor, de ciclul 
vieţii (naștere, nuntă, moarte)“.

În cadrul ceremonialului nupţial, bradul
este un simbol de bun augur, e simbolul tine-
reții, vieții și al norocului, prezenţa lui e menită 
să influenţeze forţele benefice pentru o căsnicie 
încărcată de belșug și de rodnicie.

În acest moment de căpetenie din scena-
riul nunţii, în casa socrilor mari, se rostesc 
urări de bun venit către noua nevastă și se 
performează o serie de acte și de rituri de natură 
magico-religioasă. Sunt practicate mai ales ri-
turi cu funcţii integratoare, rituri de purif icare 
și de fecunditate. Toate acestea au scopul de a 
influenţa pozitiv destinul noii familii, de a câș-
tiga protecţia și ocrotirea forţelor divine. Deși 
unele obiceiuri diferă puţin de la sat la sat, 
sensul lor este similar. În trecut, în comuna Mi-
cherechi, în curtea casei se așeza o masă și pe 

Rituri, obiceiuri și oraţii populare după cununie

Rituri, obiceiuri și oraţii populare după cununie
„Și măicuța așe m-o spus /Când dân casa ei m-am dus,

De-oi vide pă soacră-me / Să gândesc că-i maica me.
D-oi vide pă socru-mneu/ Să gândesc că-i tata-mneu.”

(orație de nuntă)
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ea se punea un colac, o farfurie cu apă sfinţită 
și busuioc. Mirii înconjurau masa de trei ori, 
timp în care se arunca asupra lor grâu și erau 
stropiţi cu apă sf inţită. Ritualul era săvârșit de 
două fecioare. Una arunca cu boabe de grâu și 
stropea cu apă sf inţită, iar cealaltă arunca în sus 
colacul. Cei prezenţi se străduiau să-l prindă, 
fiindcă era un simbol al belșugului, al bunătăţii
și al norocului. Despre funcţiile apei, Mircea 
Eliade subliniază că „spală păcatele, purif ică 
și reînvie“. În Biblie apa e simbolul vieţii și al 
fericirii. Grâul, dătătorul de pâine, e însemnul 
rodniciei, al belșugului și al bunurilor. După 
Ion Filipciuc (Mândră floare-i norocu) busu-
iocul e „metafora florală a fericirii“, iar Ovidiu 
Papadima în lucrarea Literatura populară ro-
mână îl numește „floarea fetelor și a dragostei“.

Aceste rituri de fecunditate se practică în-
tr-un cadru festiv în prezenţa nuntașilor. 
Mirii înconjoară masa de trei ori: „Înconjura-
rea mesei în chip de horă simbolizează și în-
truchipează bucuria firească și sentimentele 
care s-au exprimat totdeauna prin cântare și
joc sau dans. Ceremonia aceasta este un rest 
din dansul ritual (religios), care făcea parte in-
tegrantă din cultul ebraic, ca și din cultul altor 
religii și popoare vechi precreștine“ (Ene Bra-
niște: Liturghia specială). De asemenea, cer-
curile făcute de miri în jurul mesei simbolizau 
durabilitatea relaţiei dintre miri, a căsniciei.

Tot în cadrul scenariului de primire a mi-
resei în noua casă, în noua familie, în noua 
viaţă, avea loc un dialog în versuri între noră
și soacra mare.

Nora: Bună sara, maica-me,
Soacra mare: Bună sara noră-me.

Ce m-ai adus fiica me?
Nora: Voie bună, maica me!

După aceste formule de salutări soacra îi 
dăruia norei un colac și o „sticlă de ţuică“, în-
semne de bun augur, ca mireasa să f ie bună și 
veselă în cadrul noii familii. Gestul era însoţit 
și de un rit verbal, de-o urare, menită să se 
împlinească prin rostire:

Și trăiţi pă noroc,
Și f iţi ca primăvara ce-nflorită,
Și ca toamna ce bogată.
(Rafila Gurzău născută Iuhas, Micherechi)

Atât salutările de întâmpinare rostite de 
noră și de soacră, cât și urările de bine repre-
zintă formule magice ce închid în ele o lume de 
mister, care funcţiona printr-o formă arhaică de 
gândire.

Și românii din Chitighaz săvârșeau o mul-
ţime de gesturi semnificative și rituri cu diferite 
funcţii pentru influenţarea sorţii tinerilor în 
aceste momente de schimbare a statutului. 
Bucătăreasa împrăștia asupra noilor căsătoriţi 
sare (simbolul durabilităţii), ca să convieţuiască 
bine împreună, legătura lor să fie veșnică, „pâi-
ne“ să fie buni unul cu altul, grâu ca să aibă co-
pii. La Cenadul-Unguresc mirilor li se oferea 
„miere și colac“ , ca să le fie viaţa dulce și îm-
belșugată. Soacra-mare din Bătania își întâm-
pina nora cu „pâine“ și cu „două luminări“, „ca 
simboluri ale binecuvântării și ale păcii“. Ro-
mânii ortodocși din Peterd aruncau cu boa-
be de grâu asupra mirilor și nuntașilor sosiţi.

Riturile de trecere

Busuiocul, „floarea fetelor și a dragostei“

1–232 Népismeret_korr5.indd   166 2016. 06. 27.   21:30



167

Acest act ritual îl gă-
sim și în Nunta Zamfirei 
de George Coșbuc și de 
asemenea în capodopera 
Menyegző de Nagy László: 
Legyetek termékenyek, Le-
gyetek termékenyek! (Înmul-
ţiţi-vă, Înmulţiţi-vă)! Poe-
zia are ca sursă de inspiraţie 
folclorul bulgar, o nuntă rus-
tică din Nesebar. Astfel de 
gesturi cu valenţe magice 
se întâlnesc și în tradiţiile 
popoarelor balcanice sau la 
alte popoare europene. Ele 
se trag dintr-un substrat 
arhaic, fiind prezente și în 
viaţa popoarelor străvechi.

Înaintașii noștri cunoș-
teau rolurile și semnificaţiile manifestărilor ma-
gico-religioase, știau să comunice în codul acesto-
ra, se simţeau obligaţi să le practice și credeau 
în puterea lor de influenţare a destinului uman. 
„Complexul riturilor de trecere se îngemănează 
la nuntă cu cele menite să asigure belșugul în 
gospodărie, fertilitatea și mai cu seamă spo-
rul în copii (mesele încărcate 
ostentativ cu mâncăruri și 
băuturi, atingerea mirilor 
și nuntașilor cu boabe de 
cereale, prin alte părţi îm-
prăștierea lor ostentativă, 
aruncarea de către mirea-
să sau nașă a bucăţilor din 
colacul, ţinut pe capul ei, 
în cele patru părţi ale ori-
zontului)“ (Ovidiu Bârlea: 
Folclorul românesc).

După aceste rituri pur-
tătoare de sensuri, noii că-
sătoriţi intrau în cortul de-
corat cu tot fastul, luând loc 
în capul mesei, încărcate de 
mâncăruri alese. Alături de 
ei, la loc de cinste, stăteau 
nașii și părinţii. În dreap-

ta mirelui ședea nașul, în 
a miresei nașa. Dacă unul 
dintre părinţi era mutat la 
cele veșnice, conform da-
tinii respectate de comu-
nităţile tradiţionale, locul 
acesta rămânea gol. Toţi 
mesenii își aveau locul lor 
în „șatra“ mare și plină 
de-o atmosferă veselă. În 
această seară – precum și 
întreaga noapte – se per-
formau o serie de oraţii, 
cunoscute ca oraţii la masa 
mare, , închinări, improvi-
zări, înfruntări verbale sub 
formă de dialog, strigături, 
cântece și dansuri populare.

Pe toate acestea: „Popo-
rul le săvârșește sub impulsul vital al existenţei 
lor, în dorinţa de mai bine. Nimic făcut de prisos 
și fără semnificaţie, fie că de cele mai multe ori ele 
se încorporează în simpla închinare de a râde cu 
toţii, împreună“ (Gheorghe Vrabie: Folclorul).

Seara și noaptea nunţii era marcată de o 
serie de practici magice și jocuri rituale.

Mâncatul din aceeași 
farfurie, cu aceeași lingu-
ră, băutul dintr-un pahar 
este un obicei arhaic întâl-
nit în toate satele popu-
late de români. Această 
practică ascunde un rit 
străvechi, și se bucură de o 
foarte largă răspândire spa-
ţială și temporală. Obiceiul 
era cunoscut la popoare-
le străvechi, precum și în 
tradiţia europeană. „Unele 
rituri sunt menite să asi-
gure coeziunea conjugală, 
atari acte ţinând de cate-
goria riturilor de trecere, 
cât și a celor propiţiatoare“
(Ovidiu Bârlea: Folclorul 
românesc).

Rituri, obiceiuri și oraţii populare după cununie
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În unele sate se practică obiceiuri similare, 
de exemplu: mușcatul din aceeași friptură, ori 
felie de colac și din altele. Toate acestea sunt 
simboluri ale unirii conjugale. În timpul cinei la 
Bătania, mireasa lua în braţe un copil frumos, 
ca prin similitudine să stimuleze procreaţia. 
Gestul ne amintește de versurile din Nunta 
Zamfirei de George Coșbuc.

„Și-a zis: - Cât mac e prin livezi,
Atâţia ani la miri urez!“
Și -un prinţ la anul! blând și mic.
Să crească mare și voinic,
Iar noi să mai jucăm un pic
Și la botez.

La Leta-Mare, în toiul petrecerii apar în-
tre nuntași și niște persoane travestite, mai ales 
cu măști teriomorfe. Veneau cu „măști de cai“ și 
stăteau în „centrul cortului“. Se producea o gă-
lăgie mare, unii ţipau, alţii râdeau în hohote. 
Jocul amintește de riturile din cadrul sărbătorii 
lui Dionisos, de origine tracică. După stârni-
rea veseliei, oaspeţii se dezbrăcau și petreceau 
împreună cu ceilalţi nuntași.

Alte jocuri răspândite în toate satele româ-
nești din Ungaria de azi sunt: „furatu topanci-
lor“ și „furatu mniresî“.

Conform tradiţiei, se cerea ca mireasa răpită 
să fie răscumpărată de nași cu câţiva bănișori. 

Furtul miresei ne amintește de răpitul sabinelor, 
practicat de romani și de alte răpiri care au avut 
loc la popoarele antice. Despre geneza acestui 
obicei S. Fl. Marian în Nunta la români afirma: 
„Originea răpirii miresei, care e uzitată nu numai 
la popoarele neolatine, ci și la altele (…) trebuie 
căutată în cea mai profundă antichitate, într-un 
izvor comun tuturor popoarelor indoeuropene“.

Jocurile rituale, diferitele acte magico-fol-
clorice continuau și după „jocul miresei pe 
bani“, ba chiar și după schimbarea ei rituală 
în nevastă.

Riturile de trecere

ÎNTREBĂRI, TEME

1.  Navigaţi pe internet și cercetaţi simbolurile „bradului verde“, ale „colacului“, ale 
„grâului“ și ale „apei“.

2.  Întocmiţi un „Mic dicționar al simbolurilor“, traduceţi-l și în limba maghiară.
3.  Recitiţi Nunta Zamfirei de George Coșbuc și căutaţi exemple referitoare la diferite 

rituri (de integrare, de purificare, de fecunditate și altele).
4.  Scrieţi o compunere despre o nuntă românească, ori despre una mixtă la care aţi 

participat în trecutul apropriat.
5.  Istorisiți câteva „jocuri distractive“ și rituri de la nunţile din zilele noastre.
6.  Urmaţi cu atenţie ceremonialul nunţii unor tineri de altă naţionalitate (germani, 

slovaci, sârbi) și scrieţi o compunere.

Tineri căsătoriți din Chitighaz, 1950
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Orația la masa mare, jocul miresei și 
con�rmarea ca nevastă

„Și-ţ porţ portu sănătoasă!“
„Mulţi ani…Mulţi ani…!“

(urare de bine)

„Oraţia la masa mare“ are o răspândire gene-
ral-românească, este așezată ferm sub semnul 
riturilor de consacrare, de integrare.

Urările sunt făcute pentru noua familie, 
pentru „masă“, pentru toţi cei care participă 
la consacrarea noului cuplu. Râsul este în ton 
cu condiţia ceremonială, un însemn al trăirii 
plenare, al bucuriei pentru închegarea unei noi 

familii.“ (Ion Șeuleanu: Poezia populară de 
nuntă).

Mesajul de urare de bine adresat noului că-
min este comun în toate variantele, însă unele 
oraţii la masa mare sunt solemne, iar altele sunt 
încărcate de umor.

Înainte de servirea diferitelor feluri de 
mâncăruri gustoase, ca un fel de „aperitiv“ la 
nunţile tradiţionale, se închina cu „colac“ și cu 
„răchie“. Gestul era însoţit de cuvânt:

Oraţia de servire a colacului și a răchiei su-
gerează un univers sacru, parcă performerii și 
servitorii bunurilor ar fi solii forţelor divine, re-
alizatorii gesturilor de consacrare și solidariza-
re magică. Pe drumul de unde vin sunt protejaţi 
de puteri dumnezeești, iar colacul închinat e 
din „peliţa lui Hristos“. Și aceste momente cere-
moniale se pot considera ca rituri de consacrare.

În cele mai multe oraţii rostite la servirea 
mesei (felul întâi, felul doi ș.a.m.d.) domină 
umorul, veselia și gândurile bune legate de în-
temeierea noului cămin.

Particularitatea variantei din Chitighaz este 
introducerea cu interjecţiile „hop, țup“, „hop ciur“ cu 
scopul de-a stârni voie bună. Urmează sintag-
ma „casă și masă“ considerată de Ion Șeuleanu, 
unul din exegeţii care s-au ocupat de nunta tra-
diţională, „ca semn emblematic al noii familii“ .

Rituri, obiceiuri și oraţii populare după cununie

Orație la servirea mesei
(felul întâi, supa)

Grăitorul:
Hop, ciur casă, masă!
Facă bine, domnu cumătru mare,
Să mă lese să trec păstă prag,
C-aş vorbi mai cu drag.
C-on blid dă zeamă
Dă cocoşel tânărel şi sprintenel.
Că nu ie feartă la cenuşe
Și-o mânce ci-i dă la uşe,
Ce-i feartă l-aşticuţă dă fag,
Și-o mânce oaspeţii cu drag.

(Chitighaz, Mihai Brindaş)

Oraţia de servire a colacului şi a răchiei.

Grăitorul:
– Sara bună!
Mesenii:
– Sara bună!
Grăitorul:
– Vinim dă la uăi,
Dumnezo-i cu noi,
Vinim dă la birci,
În zi de dulci.
Dumnezo Sfântu ne aduce,
Io cu mai mare cinste şi frumoasă
Nu mă poci arăta înainte
dumneavoastră,
Dăcât c-on „colac“ frumos,
Dân peliţa lui Hristos,
Și ne fie la tăţi dă folos!
Și c-o „sticlă dă răchie“
Ca D-zău pă tăţi la mulţi ani să vă ţie!
Plăcaţi, dumneavoastră, şi luaţi,
Şi din brâncă-n brâncă daţi!
Da şi-n gură băgaţi!
Că cine dân răchie asta a be,
Voie bună va ave,
Va cânta, va şi juca,
Dacă picioarele l-or asculta.

(Micherechi, Mihai Marc)
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Al doilea segment cuprinde adresarea grăito-
rului către cumătru mare, rugându-l să-l lase 
să treacă peste prag (spaţiul ritual, simbol al tre-
cerii), iar al treilea motiv e deschiderea într-un 
ton glumeţ a mâncărurilor servite. Fiecare 
oraţie se încheie cu urările de bine îngemănate 
cu gestul de potenţare magică, de influenţare 
a forţelor binefăcătoare, dătătoare de belșug.

Oraţia din Micherechi este o producţie 
folclorică plină de umor îngroșat, de o tona-
litate veselă. Și imaginile contrastante – „Că 
boul nu-i bătrân tare, / Nu-i numa dă 99 dă 
ani“ – potenţează hazul și râsul de bun augur 
și pentru noua pereche.

Printre diferitele feluri de mâncăruri se 
desfășurau în lanţ dansurile populare româ-
nești, jocurile distractive și se rosteau strigături.

Jocul miresei pe bani în fiecare sat se des-
fășura la miezul nopţii. În cele mai multe 

localităţi jocul se făcea pentru mireasa, însă la 
Micherechi și mirele era jucat pe bani. Primul 
joc, mireasa îl juca cu mirele apoi era cerută 
de nași la joc și în continuare de rude, prie-
teni etc.Câte un invitat plătea ca mireasa să se 
odihnească. În timpul dansului se spuneau și 
câteva strigături adresate miresei, elogiindu-i 
frumuseţea, abilitatea la dans.

La sfârșitul jocului, mirele dansa din nou 
cu mireasa, o răpea și o ducea într-o altă ca-
meră, unde mireasa era schimbată în nevastă. 
I se scotea găteala capului și i se punea con-
ciul, iar haina albă era dezbrăcată și în locul 
ei se lua o alta, „de nevastă“.

În trecut tinerele măritate se îmbrăcau în-
tr-o rochie de un albastru închis, iar cozile erau 
legate în coc (pup), peste care se punea o „câr-
pă“ de culoare închisă. După normele comu-
nităţii tradiţionale, nevasta nu se mai cuvenea 
să umble cu pletele pe spate și cu capul descoperit.

Învelitul miresei este un simbol al trecerii 
din rândul fetelor în cel al nevestelor. Neves-
tele din Micherechi, care aveau mai multă ave-
re, își legau „pupul“ mai sus, iar cele mai sărace
îl așezau mai jos. În acest caz pupul era nu nu-
mai semnul noii stări, ci și al „rangului social“.

În trecut, la Chitighaz, când mireasa 
schimbată în haine de nevastă era condusă în 
faţa nuntașilor, aceștia rosteau urări de bine, ca 
prin magia cuvântului, să sanctifice noul port, 
adică noul ei statut, zicându-i: „Să-ţi porţi por-
tul sănătoasă!“ D-zeu Vă deie noroc! Și în acest 
sat, datina era ca nevestei să i se pună în conci 
un „piaptăn de fier lat“ și să fie învelită cu o 
„cârpă neagră cu dungă roșie“ în timp ce pălăs-
carul zicea:

Mnireasa noastră d-asară,
O umblat prin alta ţară.
Pă inde o umblat, pă inde n-o umblat,
Portu și l-o schimbat:
În loc dă cunună dă ceară,
O primit o cârpă frumoasă dă mătasă.“
(Chitighaz, Florica Santău născută Secan)

Riturile de trecere

Orație la servirea mesei
(felul doi, tocăniţa)

Grăitorul:
– Bună sara, cumătru mare!

M-aş ruga dă dumnetale.
Şi-m fie sclobod o voarbă doauă.

Naşu:
– Placă.

Grăitorul:
– Socru mare, socru mic,

Una s-o gândit
Boul dân jug l-o lovit.
Da nu vă înfricoşaţi tare.
Că boul nu-i bătrân tare.
Numai dă 99 dă ani o tras în jug.
Placă, cumătru mare,
Mâncă ptele după carne.
Carne-i bună dă mâncat,
Vinu-i bun dă băut,
Mnireasa şi junele îi dă plăcut.

(Micherechi, Teodor Țirle)
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La Cenadul-Unguresc mirele dansa cu 
mătura, în loc de mireasă, stârnind multă 
veselie. După miezul nopţii noua nevastă se 
îmbrăca în hainele cusute de ea („fustă“, „za-
die“, „șort“, „cârpă“). La Bătania jocul miresei 
începea cu câteva minute înainte de miezul 
nopţii, când nașul miresei, „tarisfatul“, își invi-
ta f ina la joc, aruncând într-o sită câţiva băni-
șori. Urmau apoi rând pe rând ceilalţi invitaţi, 
plătind pentru dans, în felul acesta înmulţin-
du-se și suma dăruită noilor căsătoriţi. Înve-
litul miresei în această localitate seamănă cu 
obiceiul maghiar.

După legarea cozilor în coc i se punea pe 
cap o basma roșie cu buline albe, ca simboluri ale 
trecerii, ale integrării în noul statut uman. În 
timpul acestor acţiuni de trecere simbolică, în 
Bătania, în sala cu petrecerea se desfășura și 
„jocul de-a nevasta“, similar cu jocul de-a mi-
reasa, din alte sate. În faţa mirelui erau aduse 
persoane travestite, ca în final să i se aducă mi-
reasa, îmbrăcată în hainele noi. Cuplul servea 
apoi musafirii cu „colac“ și cu „vin“.

La Aletea cocul (pupul) era făcut de soacra 
mare, după jocul miresei. În comuna populată 
de unguri, români și germani, „nemţoaicele își

purtau cocul în vârful capului, unguroaicele îl 
așezau mai spre mijlocul capului, iar româncele 
îl pieptănau mai jos.“ Așezarea cocului indica 
etnia celei care îl purta.

La Apateu nașa scotea mireasa de la pe-
trecerea de nuntă și o îmbrăca în haine negre. 
La Săcal „dansu mniresî“ se desfășura după 
schimbarea ei în nevastă, adică după schimba-
rea portului și a gătelii capului de către nașă. Și 
în Săcal nașa o îmbrăca într-o haină neagră.

În sătuleţul Bedeu, deschizătorul dansului 
miresei era chemătorul. Noua nevastă dansa în 
haină neagră.

La Pocei, unde nunta se ţinea în două 
case, atât masa mare cât și „jocul miresei“ se 
desfășura în ambele locuri (la casa socrilor mici 
și a socrilor mari). La casa părinţilor miresei, la
„jocul miresei pe bani“ în locul miresei era 
jucată prima soră de mireasă (meseleoucă), iar 
în casa socrilor mari dansa mireasa însăși. Nașii 
mici și cei mari supravegheau petrecerea. Câ-
te-o nuntă dura și două zile.

Deși unele acte ceremonial-rituale dife-
reau puţin de la sat la sat, sensul lor, mesajul 
lor era același de protejare a noului cuplu ca să 
trăiască: „La mulţi ani“!

Rituri, obiceiuri și oraţii populare după cununie

ÎNTREBĂRI, TEME

1.  Scrieți o compunere cu titlul: Nunta viselor mele.
2.  Care sunt simbolurile trecerii unei fecioare de la un statut uman într-altul?
3.  Descrieţi găteala capului fecioarelor, mireselor și a noilor neveste din satele tradi-

ţionale românești.
4.  Faceţi cunoștinţă și cu portul tinerilor de alte naţionalităţi conlocuitoare (unguri, 

germani, sârbi, slovaci), precum și cu al românilor din alte zone etnografice (utili-
zaţi internetul).

5.  Alegeţi-vă o secvenţă preferată din ceremonialul nupţial și întocmiţi un proiect.
6.  Lucraţi și în echipe. Intervievaţi pe bunicii de la sat. Adunaţi materiale autentice.
7.  Întocmiţi și o prezentare PowerPoint pe această temă.
8.  Purtaţi un dialog despre „rostul căsătoriei“.
9.  Ce părere aveţi despre divorţ? Dialogaţi pe baza unor argumente pro și contra.

10.  Purtaţi un dialog pe tema: Rostul familiei.
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Manifestări socio-culturale pentru 
căsătoriți

 „Verjelul“, „potolire“ și „balul f irului“

Conform normelor respectate de societăţile 
tradiţionale, în prima duminică de după cunu-
nie, noii căsătoriţi mergeau la biserică, du-
când cu ei cele două lumânări de la cununie, 
pe care le lăsau în lăcașul sacru. Se credea că 
și prin aceste obiecte rituale se face o legătură 
mistică cu puterile dumnezeiești și că astfel se 
poate câștiga protecţia forţelor divine. Tinerii 
nădăjduiau că vor avea noroc, credeau într-o 
căsnicie fericită. Aceste lumânări erau aprinse 
în f iecare duminică, până când se topeau, iar în 
faţa lor se făceau rugăciuni pentru noul cămin.

Tot în prima duminică, după masă, nea-
murile vizitau noua pereche, urându-le încă o 
dată mult noroc și fericire în căsătorie.

În a doua duminică, proaspeţii căsătoriţi 
mergeau pentru ultima dată la jocul dumini-
cal, f iindcă celor căsătoriţi nu li se cuvenea să 

mai participe la întâlnirile de petrecere ale ti-
nerilor.

Odată intraţi în rândurile oamenilor așe-
zaţi, ei începeau să participe la întâlnirile celor 
căsătoriţi și la formele noi de distracţie. Aceștia 
petreceau în cadrul evenimentelor din ciclul 
familial (la botez, la logodnă, la nuntă) sau iar-
na la tăiatul porcilor, dar și la baluri și la unele 
manifestări sociale organizate ad-hoc.

Unul dintre obiceiurile preferate ale celor 
căsătoriţi din Micherechi a fost „verjelul“, 
un obicei străvechi, cu vremea schimbat și în-
cărcat cu noi sensuri. Despre datina verjelului 
amintește și Dimitrie Cantemir în Descrierea 
Moldovei. Se știe că a fost un obicei cunoscut 
de românii dintr-un spaţiu larg, cu o geneză 
străveche, precreștină. În literatura de speciali-
tate se evidențiază mai multe sensuri ale „ver-
jelului“ (Barbu, Theodorescu – Păun, Octav:
Folclor literar românesc).

„Este un fel de ghicire prin care moldovenii, 
punând niște nuiele în chip știut, în noaptea 
dinspre 1 ianuarie, se încumetă să ghicească 

Riturile de trecere

Tineri căsătoriți la verjel din filmul  „Csempészek“

1–232 Népismeret_korr5.indd   172 2016. 06. 27.   21:30



173

toată nenorocirea și năpasta pe care o va aduce 
anul întreg și este cunoscut în popor sub trei 
variante. Prima este o profeţie pentru anul care 
vine, urmată de o petrecere, în care se realizea-
ză înrudirea sau încruscrirea participanţilor.
A doua variantă, practicată de fete, se referă 
(cred ele) la viitorii ursiţi (soţi). A treia formă
sub, care se manifestă obiceiul, de data aceasta 
numai în rândul flăcăilor, se deschide cu o pe-
trecere, urmată apoi de primirea și ospătarea 
invitaților.“

„Verjelul“, așa cum îl practicau michere-
chenii, ar constitui o a patra formă a acestui 
obicei. Deși în vremurile mai vechi era legat 
de Anul Nou și constituia o ocazie de prezicere a 
viitorului, de-a lungul secolelor și-a schimbat 
rolul iniţial, de ocazie de performare a unor 
rituri de cunoaștere prin procedee magice, 
devenind o întrunire distractivă a căsătoriţilor 
însoţită de muzică și de dans.

„Verjelul“ din Micherechi a fost o petre-
cere organizată de oamenii căsătoriţi pentru ei.
Astfel, obiceiul calendaristic, cândva legat de 
Anul Nou și de prevestiri referitoare la viitor, 

s-a transformat într-o petrecere tradiţională, 
depărtată de sensul originar. Asemenea pe-
treceri au fost organizate – în afară de Post
– în zilele de duminică și la sărbători. Vechiul 
obicei calendaristic a devenit treptat un obi-
cei legat de viaţa socială.

În vremurile mai vechi și microcomunita-
tea românească de pe aceste meleaguri prac-
tica obiceiul „verjelului“ la Crăciun, ori cu 
prilejul Anului Nou. Diferea de celelalte da-
tini legate de sărbătorile de iarnă (colindatul, 
turca, mersu cu steaua, Sânvasii) prin faptul că 
nu avea nici o semnificaţie religioasă, ci numai 
profană.

Așa cum am menţionat deja, „Verjelul“ își 
are rădăcinile în antichitatea păgână, precreș-
tină, în care viitorul omului se prevedea cu 
ajutorul unor practici magice. În Dicționarul 
explicativ al limbii române se afirmă: „Petrece-
rea care se face la ţară, în seara de Crăciun sau 
în ajunul Anului Nou, în cursul căreia se încear-
că prin mijloace magice, să se afle viitorul celor 
prezenţi cu ajutorul unor beţișoare“. Beţișoarele
erau niște vergele din care se trage cuvântul ver-

Rituri, obiceiuri și oraţii populare după cununie

„Verjelul“,  ghicitul destinului cu jocul farfuriilor
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gel. Această formă a vergelului se mai practică 
și azi în unele zone etnogeografice din Româ-
nia, dar au dispărut în microcomunitatea ro-
mânească din Ungaria, unde s-a transformat 
într-o petrecere.

De pregătirile pentru „verjel“ se ocupau 
câteva cupluri de tineri căsătoriţi, care erau 
prieteni, neamuri. Ei se sfătuiau asupra locu-
lui și modului de petrecere, asupra mâncăru-
rilor și băuturilor plănuite pentru petrecere, 
asupra muzicanţilor etc.

Asemănător jocului satului, „verjelul“ se 
organiza la casele cu camere mari, unde gaz-
dele nu aveau copii mici și nici nu locuiau 
bătrâni. Camera era golită iar în faţa casei 
se uda cu apă fierbinte și se presăra pleavă. 
Această întrunire se deosebea de joc prin fap-
tul că participanții duceau la petrecere mân-
care (fripturi, gogoși, colaci, prăjituri) și bău-
tură (răchie și vin). Cheltuielile erau comune.

Ordinea dansurilor (mânânţălu, ardele-
nescu, duba, câmpinescu, bătuta…) și reper-
toriul de strigături erau similare jocului du-
minical și de la sărbători. Participanţii erau 
îmbrăcaţi în haine de sărbătoare, dansatorii 
purtau „pintinii“ la cizme. Faţă de jocurile du-
minicale și de la sărbători ale tinerilor necă-
sătoriţi, care, pe la apus de soare, se terminau, 
cei căsătoriţi dansau până-n zori.

La petrecerea de „verjel“ se descântau în 
general strigături încărcate de haz și de umor, 
dar au fost și unele ce făceau referinţă la că-
sătoria nereușită. Câte un bărbat, dansând cu 

iubita sa din tinereţe, căsătorită însă cu altul, 
o apostrofa astfel:

Ș-asta o fost și f iie a me,
Ș-o picat în brâncă re.
Întoarce-a Dumnezo pă bine,
Ș-a vini iară la mine.
Întoarcea Dumnezo pă dos,
Și-a f i iară cum o fost.

(Micherechi)

Dansatorii plecau acasă însoţiţi de muzi-
canţi, cântând și descântând, ca să se audă pes-
te sat.
La românii din Ungaria, datina „verjelului“ s-a 
practicat până la mijlocul secolului al XX-lea. 
Micherechenii , în anul 1947, au organizat ul-
tima dată vergel (verjel cum ziceau ei).

O altă formă de petrecere cunoscută și 
practicată în comunităţile românești din Un-
garia a fost Potolire, o întrunire cu muzică și 
cu dans, strâns legată de terminarea sezonului 
de tors, activitate ce se realiza în cadrul unor 
șezători la case, unde femeile măritate torceau 
iar soţii lor ori că lucrau ceva, ori că discutau 
și se distrau.

Româncele din comuna Săcal organizau 
„Balul firului“, o petrecere feminină a neves-
telor, care au terminat „spălatul tortului“. Fe-
meile pentru întâlnire coceau „răt’ișe“. „panco-
ve“ (gogoși) și diferite prăjituri. Serveau și vin 
și-și petreceau până-n zori.

Riturile de trecere

ÎNTREBĂRI, TEME

1.  Ce știţi despre geneza vergelului?
2.  Descifraţi mesajul acestei datini străvechi. Prin ce mutaţii de sens a trecut obiceiul 

vergelului?
3.  Evocați sărbătorile de iarnă și scrieţi o compunere despre obiceiul vostru preferat.
4.  Comparaţi vergelul cu jocul duminical. Căutaţi similitudini și deosebiri.
5.  Întocmiți o reţetă cu vreo mâncare preferată tradiţională românească.
6.  Comparaţi întrunirile din trecut cu cele din zilele de azi (de exemplu: petreceri din aju-

nul Anului Nou, onomastica, ziua de naștere, discotecă, excursii, călătorii, banchet, 
serenadă ș.a.). Povestiţi colegilor pe baza unor prezentări PowerPoint cu imagini vii.
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Moartea ca o taină a nunții

Marea despărțire a omului de lumea pă-
mântească și mutarea lui pe celălalt tă-

râm aduce cu sine un puternic dezechilibru su-
fletesc și social, la restabilirea căruia contribuie și 
comunitatea prin diferite rituri, acte sacre și pro-
fane și printr-o poezie cu valoare de rit verbal. 
Oamenii se supun tacit la moara de măcinat 
timpul și se liniștesc mai ușor, când decedatul 
ajunge la o vârstă mai înaintată, zicând că „io 
vinit vreme“. Însă când moartea sosește „fără 
de vreme“ și răpește tineri nenuntiţi, încălcând 
într-un mod grav ordinea firească a ciclului 
vieții, afectează în mod deosebit întreaga comu-
nitate. Moartea unui fecior sau a unei fecioare
– venită înainte de împlinirea destinului, a 
procreării – constituie o dramă trăită cu mare 
intensitate, însoțită de un bogat ritual și poezie 
de sorginte străveche. În toate 
aceste cazuri în ceremonialul 
de înmormântare se face o 
nuntă simbolică a mortului.
Asocierea metaforică dintre 
moarte și căsătorie, nun-
ta simbolică a mortului,
își are expresia într-o su-
medenie de acte, credințe 
și practici întâlnite în cele 
mai diferite părți ale glo-
bului pământesc, la mai 
multe popoare ale lumii 
(ruși, greci, etc.) în diferitele 
zone etnofolclorice româ-
nești. Pretutindeni, inclusiv 
la românii din Ungaria, se 
practică din timpuri înde-
părtate ceremonialul nun-

ții mortului. La ruși datina a fost consemnată 
din secolul al X-lea. La acest popor, precum 
la greci și la români se păstrează până în zilele 
noastre.

Moartea ca nuntă a atras atenția mai multor 
remarcabili folcloriști, etnologi și antropologi 
români și străini, Gheorghe Vrabie, Ion Ghi-
noiu, Constantin Brăiloiu, Ion Mușlea, Pe-
tru Caraman, Gail Kligman, Henri H. Stahl 
etc., care au oferit diferite explicaţii.

De exemplu, Henri H. Stahl înEseuri estetice, 
susţine că pentru societățile tradiţionale, „moartea 
tinerilor de vârstă premaritală, venită înainte de 
împlinirea dorințelor erotice și a reproducerii bi-
ologice, este considerată ca una periculoasă, de-
oarece nu s-a realizat aspectul cel mai important 
al vieții. În consecință are loc o cununie simbolică 
a mortului“ (Henri H. Stahl: Eseuri estetice).

Nunta mortului are rolul de a tempe-
ra tensiunea produsă de 
moartea prematură, sosită 
„fără de vreme“.

Ceremonialul nunții 
mortului s-a conservat 
într-un mod deosebit în 
Moldova, unde nu există 
înmormântarea a vreunui 
tânăr nenuntit fără mire 
sau mireasă. De pildă în 
Bârlad, la moartea unui 
fecior, o fată îmbrăcată în 
haină de un alb imaculat 
cu floare și beteală, ca ori-
ce mireasă, stă pe scaunul 
dricului, alături de vizitiu, 
întruchipând viitoarea so-
ție a decedatului. În alte 
locuri, când carul mortuar 

Moartea – Înmormântarea

Moartea – Înmormântarea

„Să le spui curat / Că m-am însurat
C-o mândră crăiasă / A lumii mireasă…“

(Miorița)
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duce un tânăr necăsătorit, îmbrăcat întotdeau-
na în haine de mire, el este străjuit de unul sau 
mai mulți brazi împodobiți cu panglici. Alaiul se 
compune mai ales din tineri purtând fiecare un 
însemn de la nunta adevărată (chemători, surori 
de mireasă). În diferitele părți ale Munteniei, 
după ce fata este îmbrăcată în haină albă i se 
despletește părul și i se împodobește capul cu flori.
În Transilvania, tânăra moartă e îmbrăcată în 
rochie de mireasă și i se pune pe cap cunună cu 
flori de brebenoc ori iederă. În diferitele părți 
ale Transilvaniei de ceremonialul nupțial-fu-
nebru se leagă și împodobirea steagului fune-
rar care este un simbol al nunții mortului din 
aceste zone.

Acest steag funerar este decorat cu baticuri 
negre și cu flori naturale. Semnificația tutu-
ror acestor însemne ceremoniale, cu caracter 
nupțial-funebru , constă în credința că cel mort 
se căsătorește în lumea cealaltă.

Și în satele tradiționale românești de pe 
aceste meleaguri, de la Cenadul-Unguresc 

până la Pocei, ceremonialul nunții mortului a 
fost însoțit de o serie de practici rituale reli-
gioase și laice și de un bogat repertoriu de bo-
cete, pline de durere și de jale. Conform tra-
diţiei populare, se cerea ca nenuntiții să meargă 
în cealaltă lume căsătoriți. Astfel, fecioara pe 
cale de a fi căsătorită în moarte, era îmbrăcată 
în haină albă de mireasă.

Pletele i le desfăceau și îi așezau pe cap cu-
nună de flori (perișene), sub decedată puneau 
fân și tămâie, cu scopul de-a alunga forțele 
nefaste. Sub cap îi așezau un „dos brodat“, în 
mâini îi puneau o „cărticică de rugăciuni“ și o 
„cruce“ cu un bănuț în vârf, ca să-și poată plăti 
vama pe celălalt tărâm.

După dezlegarea mâinilor și a picioarelor 
moarta era stropită cu apă sf ințită și apoi aco-
perită cu cea mai frumoasă textilă populară.

Dacă s-a stins din viață un tânăr neînsurat, 
îl privegheau acasă: rude, vecini, oameni buni. 
Defunctul era așezat în centrul „camerei curate“ și 
deasupra fiecărei uși se punea o „cruciță de ceară“.

În timp ce mortul își dormea somnul de 
veci, pe pământ (ori pe masa mortuară), bo-
citoarele plângeau și „se cântau“ din zori până 
pe la apus de soare. Cele mai cutremurătoare 
bocete izbucneau din pieptul mamei îndure-
rate, adresate fiicei decedate, ca de exemplu:

Bocetul mamei către fiică

Draga me, fătuța me,
Uare cum ț-as zâce,
Că și-ți pice mai cu dulce?
Nu poci zâce într-aminte,
Numai dragă fătuța me,
Dac-o dată-i rându așe.

Pă tine acum când iești mnireasă,
Domnul te-o chemat acasă.
Să trăiești în rai cu flori,
Inde-s fete și feciori,
Inde-s veri și verișene,
Unde nu ieste durere.

Riturile de trecere
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Dumnezău a hotărât,
Astfel bine a voit.
Aceasta ieste nunta ta,
În veci în ie t’i bucura.
Cu bucurie năspusă,
Dă Tatăl din cer adusă.

Du-mă, Doamne, și pă mine,
Și-m fie și mie mai bine.
Fiie-ți raiu căpătii,
Că bine mă revenii.
Fiie-ți capul cu rai,
Că bine mă stâmpărai.

O, raiule, grădină dulce,
Cu drag în tine m-aș duce.
Îndură-te și dă mine,
Și mărg cât mai curând la tine.
(Micherechi, Eva Sava născută Iuhas)

Dintr-o perspectivă a gândirii religioase 
creatorul popular transformă tragismul cauzat 
de moartea timpurie într-un eveniment catar-
tic. Măicuța decedatei cu ochii sufletului își 
vede fiica într-o călătorie spre o veșnică lumină, 
într-un colț al paradisului.

În Noul Testament, taina căsătoriei are ca 
model cununia de iubire dintre Hristos și Bise-
rică. Biserica și sufletul sunt feminine. Rela-
ția cu Hristos este una nupțială. Sufletul de-
vine mireasa lui Hristos. Isus ca mire apare 
în Psalmii lui Solomon și în Cântarea Cân-
tărilor. În moartea-nuntă, fetele necăsătorite 
sunt întotdeauna măritate cu fiul lui Dum-
nezeu. Nunta mortului pe pământ anticipă că-
sătoria simbolică cu veșnicia. Tragismul marii 
treceri este transformat în credinţa transfe-
rului pe celălalt tărâm. În această concepţie 
moartea nu constituie un punct terminus, ci 
o mutare dintr-o viață trecătoare în nemurire.

În folclorul românesc relația metaforică 
dintre moarte și căsătorie este exprimată prin-
tr-o bogată poezie funerară și prin diferite 
simboluri.

Ultimul drum constituie secvența cea mai 
tensionată a ceremonialului funerar. Scoaterea 
mortului din casă este însoțită de o serie de 
gesturi rituale.

Liturghia, iertăciunile și Hora mortului în 
trecut se făceau în curtea casei. Când clopo-
tele răsunau și cortegiul se „arăduia la drum“ 
două-trei femei vârstnice – după ce treceau de 
trei ori „traista cu colaci“ pe deasupra sicriului 
– împărțeau colacii copiilor din jur.

În cazul nunții postume, cor-
tegiul funerar purta însemne ale 
spectacolului nupțial.

În Micherechiul tradițional 
în fruntea cortegiului mergea 
un bărbat care ducea crucea mică.

Când îngropau un(o) tânăr(ă) 
nenuntit(ă), tinerii duceau 14 
prapuri împodobiți cu batiste 
albe cu „dungi negre“. Fecioarele 
erau îmbrăcate ca domnișoare de 
onoare (meseleouce). După ei ur-
mau purtătorii crucii cioplite din-
tr-un arbore din grădină. Că-
ruța mortuară era împodobită 
cu flori și cu țesături frumoase.

Într-o parte, stegarul – imi-
tând steagul nupțial – ducea 

Moartea – Înmormântarea

Cortegiul funerar din Chitighaz
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unul funerar împodobit cu baticuri negre, iar 
un alt fecior ducea un prapur alb. Purtăto-
rii catafalcului erau șase perechi de tineri. 
Sicriul era așezat pe trei scaune împodobite 
cu țesături. Liturghia și cântecele mortu-
are de la cimitir aveau o puternică încărcă-
tură emoțională, un dramatism zguduitor.

Tema morții ca mariaj este prezentă în mai 
multe creații din literatura universală, inclusiv 
în cea română, ca de exemplu în Antigona de
Sofocle, Romeo și Julieta de Shakespeare sau 
în capodopera literaturii populare românești, 
în balada Miorița:

După Mircea Eliade, mariajul spiritual ca-
racteristic nunţii mortului devine, în Miorița, 
unul cosmic. Căsătoria mioritică are „structuri 
și proporții cosmice“. Reprezintă un aspect al 
credințelor religioase ale țărănimii est-euro-
pene, denumit de istoricul religiilor „crești-
nism cosmic“. În vreme ce, în „căsătoria spi-
rituală“, se realizează o unire eternă între suflet 
și Hristos, în „căsătoria mioritică“ sau „cosmică“, 
are loc o unire eternă între om și natură. Că-
sătoria în dimensiunile ei metaforice umani-
zează eternitatea morții, transformă tragismul 
marii treceri într-un mister al nunții.

Riturile de trecere

ÎNTREBĂRI, TEME

1.  Ce înseamnă nunta simbolică a mortului?
2.  Descrieți ceremonialul cu caracter nupțial-funebru, așa cum s-a desfășurat în di-

feritele spații populate de români.
3.  Comparați steagul funerar cu steagul nupțial.
4.  Enumerați câteva însemne ale morţii ca nuntă, descifrați-le sensul.
5.  Recitiți balada Miorița și evocați tabloul „moartea ca o taină a nunții“.
6.  Navigați pe internet, citiți despre viața și activitatea lui Mircea Eliade.
7.  Căutați răspuns la întrebarea: Ce înseamnă noțiunea de „creștinism cosmic“?
8.  Căutați informații despre moartea prematură în folclorul maghiar. Comparați obi-

ceiurile românilor cu ale ungurilor.

Iar dacă-i zări,
Dacă-i întâlni
Măicuță bătrână,
Cu brâul de lână
Din ochi lăcrimând,
Pe câmp alergând,
(…)
Tu, mioara mea,
Să te-nduri de ea
Și-i spune curat
Că m-am însurat
Cu-o fată de crai,

Pe-o gură de rai.
Iar la cea măicuță
Să nu spui, drăguță,
Că la nunta mea
A căzut o stea;
C-am avut nuntași
Brazi și păltinași,
Preoți, munții mari,
Paseri, lăutari,
Păsărele mii,
Și stele făclii!

Miorița (fragment)
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Moartea – Înmormântarea

Simboluri, credințe, superstiții

„Viața nu e altceva decât
desprinderea de măruntaiele pământului,

moartea se reduce la o întoarcere acasă.“
(Mircea Eliade)

Moartea, mutarea omului din lumea pămân-
tească și integrarea lui în veșnicie reprezintă un 
ceremonial ritualizat de trecere cu o structură 
trinară: a despărțirii, a trecerii propriu-zise și 
a integrării în lumea de dincolo. „Marea tre-
cere“ aduce cu sine pierderea echilibrului sufle-
tesc și social, iar pentru refacerea armoniei însăși 
comunitatea își asumă răspunderea. În comuni-
tăţile tradiţionale se credea că cei vii trebuie să 
asigure perfecta despărțire a mortului de lu-
mea pământeană și mutarea lui în lumea de 
dincolo. Familia mortului era convinsă de fap-
tul că se cerea respectarea tuturor rânduielilor, ca 
sufletul mortului să se mute în pace. Omul tra-
dițional proteja și ajuta decedatul respectând 
diferite credințe, performând o serie de obiceiuri, 
cântând anumite cântece funerare (bocete, hore 
ale morților).

Dintre ceremonialurile care însoțesc cele 
trei mari evenimente esenţiale din viaţa omului 
(nașterea, cununia, moartea) adică botezul, nun-
ta, înmormântarea, ceremonialul funebru este 
cel mai încărcat de simboluri arhaice. Acest 
spectacol cu caracter trist se leagă mai mult de 
religie și este mult mai conservator ca celelalte.

„Neputința oamenilor de a înțelege și expli-
ca trecerea, prin moarte, din f iință în neființă, 
a fost prima motivație a riturilor și ritualurilor 
funerare care au ca fundament, aproape fără ex-
cepție, credința în nemurirea sufletului. Cele 
mai puțin sensibile la modificări și înnoiri sunt 
obiceiurile de înmormântare“ (Ion Ghinoiu:
Lumea de aici, lumea de dincolo).

Grija pentru desfășurarea obiceiurilor din 
timpul și după înmormântare, depășește cele-
lalte momente de căpetenie din viața omului, 
nașterea și căsătoria, fiindcă omul poate decide 
între a se căsători sau nu, a avea copii sau nu, 
dar niciodată între a muri sau a nu muri vreoda-
tă. Dintre evenimentele de răscruce, moartea 
va rămâne încâ mult timp învăluită în mister. 
„Marea trecere“ a înspăimântat oamenii tutu-
ror timpurilor de pe acest pământ, însă soci-
etăţile tradiţionale și- au construit o viziune 
optimistă, legată de această plecare. Moartea 
nu înseamnă o dispariție totală și definitivă a 
omului ci, așa cum gândește când e treaz și 
visează când este adormit, el se manifestă și 
când este mort. Conform acestei credințe fa-
milia, precum și întreaga comunitate, trebuie 
să respecte obiceiurile prescrise de tradiție, ca 
mortul nu cumva să rătăcească între lumi și să 
nu ajungă în lumea de dincolo, unde trebuie 
să se întâlnească cu rudele, prietenii și cunoș-
tințele plecate înainte.

Moartea a constituit întotdeauna o temă 
fundamentală pentru om. Regele sumerian
Ghilgameș, fiind preocupat de moarte, a pus, 
cu 5000 de ani în urmă, întrebarea: „De ce tre-
buie să mor? Ce este dincolo de acest prag pe care 
toți trebuie să-l trecem?“ Marile religii ale lu-
mii, Iudaismul, Budismul, Hinduismul, Creș-
tinismul caută răspunsuri la marile întrebări.
Creștinismul (inclusiv Bisericile: ortodoxă, 

Moartea – Înmormântarea
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romano-catolică, protestantă, baptistă, penticos-
tală) cultivă credința în nemurirea sufletului și 
în viața de apoi.

Noțiunea de moarte are, în limba română, 
două sensuri: fenomen biologic al încetării func-
țiilor vitale, și personificare a divinității care ia 
sufletele oamenilor. Verbul a murit are o bogată 
sinonimie: s-a dus, a adormit, s-a stins, și-a dat 
sufletul, s-a dus în altă lume, s-a mutat dincolo, 
pe celălalt tărâm, în veșnicie, a fost 
dus, a fost răpit.

Conform credinței populare, 
moartea nu vine neanunţată, ea 
are mai mulţi mesageri: câine-
le, păsările de pradă (cucuveaua, 
bufnița) și de curte (găina). Ele 
transmit mesajul înspăimântător 
în diferite moduri: câinele urlă, găina cântă co-
coșește, cucuveaua, bufnița cântă în vecinătatea 
casei bolnavului.

În satele montane din România, mesagerul 
morții este lupul. Un alt mesager este cucul. 
Supremul simbol al cucului este scurgerea ne-
întreruptă a timpului. Cucul este un purtător 
de semne bune și semne rele. În funcţie de di-
recția din care îl auzi cântând (în fața, spa-
tele, stânga sau dreapta omului), de locul în 
care se așează (pe creangă, pe ramură uscată,
etc.) el prevestește noroc, nenorocire, viață, 
moarte etc. Moartea își putea anunța sosi-
rea și prin simboluri onirice: dărâmarea casei, 
visarea gropii, căderea dinților, scalda în apă 
tulburată, ori dacă o femeie se vedea îmbrăca-
tă în haină de mireasă, dacă umbla în vis prin 
noroi, dacă vedea sânge, visarea unor 
neamuri decedate anterior și îmbră-
cate în haine albe.

Puteau să anunțe moartea și 
unele obiecte casnice: spargerea neaș-
teptată a oglinzii sau a sticlei de lam-
pă, trosniturile auzite în pereții casei 
ori în mobilier.

Când cineva „trăgea pe moarte“
era chemat preotul ca să slujească, să 
săvârșească slujba de dezlegare. 
Strămoșii noștri înainte de moarte 

făceau un testament oral, își exprimau dorin-
țele „cu gură dă moarte“.

Când omul își dădea ultima suflare, i se aprin-
dea o lumânare și i se punea în mână, ca să-i fie 
călăuză sufletului pe calea cea fără de întoarcere.

Conform credinței populare, după moarte, 
sufletul rămâne încă trei zile în apropierea tru-
pului neînsuflețit și încă timp de 6 săptămâni 
colindă în locurile pe care le-a cunoscut, în 

lumea pământeană. Sufletul este 
nevăzut, dar se credea că se poate 
cuibări în cameră, în jurul mor-
mântului și în alte locuri.

Din acest mod de gândire 
s-au născut multe obiceiuri. Se 
cerea ca după deces să f ie opri-
te toate ceasurile, pentru că mor-

ții au nevoie de liniște. Se cerea acoperirea 
oglinzilor, ca morţii să nu se vadă în ele. Se 
deschideau ferestrele ca sufletul să poată să 
iasă.

Clopotarul era înștiințat să tragă clopotele, 
să răspândească vestea tristă, să-i ducă pe creștini 
cu gândul la rugăciune și la trâmbița cu care în-
gerul va vesti sfârșitul lumii și Judecată de apoi.

Tragerea clopotului se făcea după o anu-
mită rânduială. În Bătania: „Dacă decedatul 
este de sex masculin, „bate“ de trei ori clopotul cel 
mare, de f iecare dată cu o durată de câte cinci 
minute, apoi sunt trase toate trei clopotele timp 
de 10-15 minute. Dacă mortul este de sex fe-
minin, atunci întâi se trage clopotul cel mare de 
două ori, apoi trag toate 10-15 minute. După 
bătaie, bătănienii pot să afle dacă la români a 

murit un bărbat sau o femeie“ (Al. 
Hoțopan: Înmormântarea la româ-
nii din Bătania).

Mortul era spălat cu apă curată, 
pentru purificare, practică ce amin-
tește de apa botezului. Apoi, era piep-
tănat, bărbierit și îmbrăcat cu mare 
grijă în hainele pregătite din timpul 
vieții, în „hainele de moarte“, cum le 
numeau oamenii de la sat.

Apa, vasul și obiectele folosite la 
spălarea mortului erau îngropate în-

Riturile de trecere

Ștergar de doliu
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tr-un loc ferit, neumblat de oameni și de ani-
male, mai ales lângă gard, ca nimeni să nu intre 
în contact cu ele și prin ele cu moartea.

După așezarea decedatului în sicriu, fața i 
se întorcea spre răsărit. Apoi i se punea în mâini
o lumânare, ca să-i lumineze sufletul, cartea 
de rugăciune, o batistă sau o icoană cu cru-
ce. Icoana și crucea constituiau scutul și arma 
împotriva îngerilor răi, care căutau să ia su-
fletele morților. În cosciug (copârșeu) se mai 
puneau obiectele personale și cele îndrăgite 
de mort (piese de îmbrăcăminte, batistă, pungă 
de tutun, pipă, fotografie), ca să nu se întoarcă 

din mormânt după ele, ci să-i ajute în viața 
de dincolo.

La Bătania, în jurul mortului se așezau 
lumânări aprinse, care nu se stingeau până la 
înmormântare.

În jurul sicriului, stăteau femeile în haine 
negre și boceau din adâncul sufletului:

„Că la mort așe-i stă bine
Lăcrămat dacă-i dă cine“

(bocet din Micherechi)

Moartea – Înmormântarea

ÎNTREBĂRI, TEME

1.  Ce înseamnă sintagma „rit de trecere“?
2.  Enumerați câțiva „mesageri“ ai „marii treceri“.
3.  Ce sarcină își asuma comunitatea în faza trecerii individului pe celălalt tărâm?
4.  Ce fel de rituri de separare și de agregare cunoaștem?
5.  Cum sunau clopotele din Bătania?
6.  Ce știți despre „hainele de moarte“?
7.  Ce simbolizează lumânările?
8.  Compuneți un „necrolog“ pentru un profesor, care a decedat.
9.  Formați o telegramă de condoleanțe din partea clasei, adresată familiei unui de-

cedat.
10.  Cercetați tema morţii și în alte ramuri ale artei (muzică, arte plastice…).

Obiceiul bocitului
în satul tradițional românesc

„Credința-n zilele de-apoi
E singura tărie-n noi,

Că multe-s tari, cum credem noi
Și mâine nu-s!“

(George Coșbuc: Moartea lui Fulger)

Obiceiul bocitului dăinuie din vremuri stră-
vechi, fiind performat și de popoarele anti-
chității (greci, romani, etrusci, iudei) dar și de 
alte popoare ca germanii, francezii, italienii și 
slavii. În diferitele spații populate de români 
întâlnim această practică și în zilele noastre.

La românii din Ungaria acest obicei și acest 
tip de poezie este pe cale de a se stinge. Bocetul
îl mai întâlnim sporadic în Micherechi, Chi-
tighaz, Aletea, Săcal, fiind performat doar de 
femeile în vârstă din sat.

„Bocetele sunt elegii populare ale durerilor 
profunde, când omul se afla pe cele dintâi trepte 
ale evoluției sale, dimpotrivă cu poezia munci-
lor agrare și a sănătății (vrăjile) sunt primele 
mărturii ale liricii popoarelor. În acest sens aflăm 
unele informații în literatura română – și mai 
vechi – în papirusurile egiptene, în epopeile asi-
robabiloniene, în ritualurile de înmormântare 
ale străvechilor popoare, cum au fost hetiții“

(Gheorghe Vrabie: Folclorul)
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Bocetul apare și în paginile Bibliei, ca de 
exemplu: , sau pe fiica lui Iair „Toți o plângeau 
și o boceau“ Luca (8:52).

De-a lungul secolelor, unele popoare mo-
derne, continuatoare ale celor vechi, au părăsit 
străvechiul obicei al bocitului, moștenit pe du-
rată lungă, din mamă în fiică.

Popoarele germanice – cu excepția unor 
zone izolate din Ardeal – au dat uitării acest
tip de poezie tradițională și acest obicei de-o 
sorginte străveche, de câteva secole. În Germa-
nia propriu-zisă, unde poliția a interzis această 
datină încă în secolul al XV-lea, azi nu se mai 
găsește nicio urmă. Au renunţat la acest obicei 
străvechi și francezii, italienii (se mai practică 
această datină doar în Sardinia, Sicilia, Cata-
nia); bocetele au dispărut și din Scoția, Irlanda.

O bogată creațiune folclorică o constituie 
însă și azi bocetele din Grecia sau cântecele fu-
nerare performate de slavi, îndeosebi la ruși, 
unde asemenea producții se ridică la peste o 
mie de versuri, de multe ori de o rară frumu-
sețe și de un interes deosebit, prin motivele 
puse în circulație.

Comparativ cu celelalte specii ale creaţiei 
populare românești, bocetul a fost timp înde-
lungat o poezie periferică. Bocetele n-au fost 
incluse ca gen în literatura populară nici de
V. Alecsandri, nici de B. P. Hasdeu, sau Gr. 
Tocilescu. T. T. Burada a fost primul, care a 
pus în lumină această specie, care a dezvălu-
it atât vechimea ei, cât și asemănările bocetelor 
românești cu bocetele diferitelor popoare antice, 
cum au fost grecii, evreii și romanii. Ca urma-
re a acestor observaţii și acest tip de poezie a 
început să captiveze atenția exegeților, care au 
încadrat-o în contextul ceremonialului funerar.

Faţă de cântecele mortuare, care au rolul de 
a asigura trecerea mortului în condiții optime 
în lumea de dincolo, bocetul asigură echilibrul 
psihic al celor vii, care sunt profund îndoliați 
și copleșiți de-o sfâșietoare durere, pricinuită 
de pierderea ființei dragi.

Bocetul provoacă o temeinică, o puternică 
ușurare sufletească, „răspunde unor cerințe de or-
din psihologic și social, ca o revărsare liberă a du-

rerii“ (Mihai Pop – Pavel Ruxăndoiu: Folclor 
literar românesc).

Bocirea ajută la ameliorarea durerii, cau-
zată de irecuperabila pierdere a celui mort. 
Prin bocire, pe de-o parte se îndeplinește un 
rit tradițional de despărţire, iar pe de alta, are 
loc o descărcare a durerii interioare, bocetul 
având o profundă putere catarctică.

Obiceiul bocitului se desfășoară după un 
scenariu moștenit din mamă în fiică. „Să cân-
tă după mort“ se zice pe la noi, cu termenul 
răspândit în Transilvania. Pe vremuri, când 
mortul era acasă, femeile de la sat boceau de di-
mineața până pe la apus de soare, boceau ca 
să-și descarce durerea sufletului, dar totodată și 
fiindcă le obliga tradiția. Dar – respectând da-
tina– niciodată nu boceau după „cel pă moar-
te“, ca să nu îl tulbure, ca să nu-l întoarcă din 
drum, ci îi aprindeau o lumânare, ca să-i lumi-
neze calea în faza de trecere în cealaltă lume.

Bocetul reprezintă o poezie mortuară flexi-
bilă, care se adaptează la împrejurări concrete, 
la situația dramatică a fiecărei familii.

În momentele pline de tensiune, femeia 
care suferea, relua din nou bocetul, care stor-
cea lacrimi din ochii celor prezenți. Un fru-
mos exemplu îl constituie bocetul performat 
de-o femeie din Micherechi:

Bocetul fetei către mamă

O, scumpa me, măicuța me,
Gre ieste despărțire.
Dar-ar f i după mine,
Nu te-aș lăsa și meri dân lume.
Fusă-i, maică, pân-afară,
Și umblă f ieștecare,
Și te-arăduie la cale.
Și umblă care dă cum,
Și t-arădnie la drum
Dac-ar f i după mine,
Io aș închide căputu,
Și ț-aș opri drumu.
Și-aș închide și ușe,
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Și ț-aș opri și cale.
Dac-odată-i rându așe,
Și meri, maică, d-aice,
Du-te-n raiu cel cu flori,
Unde nu-i ave durori.
Du-te-n raiu cel cu pene,
Unde-s veri și verișene.
Și mă cheamă și pă mine,
Și mă bucur io cu tine.
(Eva Sava născută Iuhas, Micherechi)

Versurile apelative precum și adjectivele 
posesive din versurile de început: „O, scumpa me, 
măicuța me“, menite să reliefeze legătura socia-
lă, devin expresii ale durerii, pricinuite de „ple-
carea din această lume a celei mai dragi fiinţe“. Al 
doilea tablou reface secvența de pregătire a ce-
lei ce trebuie să plece, dar reprezintă și o confe-
siune a sufletului distrus de ruptura iremedia-
bilă. Cuvintele cheie „cale“, „drum“ sunt semne 
ale cărării, care duce spre tărâmul de dincolo.

Ca în cele mai multe cântece mortuare, 
imaginea f inală coincide cu o viziune edenică
„rai cu flori“, unde „nu vei avea dureri“, care 

mângâie sufletul celui ce rămâne și provoacă o 
ușurare interioară, fiindcă sugerează ideea reîn-
tâlnirii celor vii cu cei morți, integrarea pămân-
tenilor în „jumătatea de dincolo“.

„În concepția tradițională lumea este o uni-
tate formată din două jumătăți: jumătatea celor 
vii și jumătatea celor morți, cei morți nu sunt 
nici nocivi, nici periculoși. Ei sunt numai ple-
cați pentru totdeauna. De aceea neamul celor 
vii are mare grijă ca jumătatea ce s-a desprins 
definitiv de el să se integreze după toate reguli-
le în jumătatea de dincolo“ (Alexandru Suciu: 
Nevoia actuală de ceremonial și ritual). Lumea 
„de dincolo“ în mentalitatea religioasă nu este to-
tal necunoscută, ci este reprezentată printr-un 
model imaginar specific fiecărei culturi etnice.

„Chiar dacă bocetul nu se ridică la valoarea 
artistică a cântecelor funebre, prin dramatismul 
patetic al situației, al mimicii și al intonației, prin 
sinceritatea crudă a exprimării directe, nemeșteșu-
gite, prin nevoia de dialog cu cel ce părăsește defi-
nitiv această lume, el se situează printre comorile 
de o valoare inestimabilă a folclorului românesc și 
totodată reprezintă un document de prim ordin în 
studierea psihologiei și relațiilor sociale ale popo-
rului român“ (Ovidiu Bârlea: Folclor românesc).

Moartea – Înmormântarea

ÎNTREBĂRI, TEME

1.  Ce știți despre „istoricul“ bocitului? Enumerați câteva documente străvechi pe 
tema bocitului.

2.  La care popoare se practică și în zilele de azi?
3.  Recitiți capitolul al XVII-lea din epopeea Iliada. Cum îl bocește tatăl bătrân pe fiul

său, pe eroul Patroclos?
4.  Evocă balada Moartea lui Fulger de George Coșbuc. Cum își exprimă durerea 

părinții lui Fulger.
5.  Caracterizați acest tip de poezie și exprimați-vă propria părere despre rolul aces-

tei creații orale.
6.  Descifrați alegoria ceremonialului înmormântării în balada Miorița.
7.  Evocați cunoștințele legate de romanul Baltagul de Mihail Sadoveanu.
8.  Relatați întâmplarea când Vitoria Lipan descoperă rămășițele pământești ale so-

țului Nechifor. Vizionați o secvență din filmul cu acest titlu. Ce obiceiuri străvechi 
respectă protagonista?

9.  Recitiți poezia Siratóének anyjának, Borbálának halálára (Bocet către mama mea, 
Borbala) de Ianus Pannonius.
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Priveghiul și Hora mortului
în contextul ritualului ortodox 

„Așe-i viața unui uom,
ca și o floare dân pom“

(Hora mortului)

Priveghiul, adică vegherea mortului noaptea, 
înainte de înmormântare este un alt obicei 
străvechi practicat de românii din această regi-
une, de românii de pretutindeni, dar și de po-
poarele vecine. Priveghiul are la bază cinstirea 
și prețuirea mortului, dar și o anumită teamă în 
fața acestui eveniment răscolitor și constituie 
un prilej de adunare, un eveniment social. Pă-
zirea mortului peste noapte, adică priveghiul, 
s-a făcut din respect pentru mort, și totodată 
din teama că, lăsat singur, ar putea fi pericli-
tat de forțele nefaste. Rudele, vecinii stăteau 
și ei cu familia, pentru a nu o lăsa singură cu 
decedatul.

La priveghi, bărbații jucau cărți, discutau, 
ciocneau un pahar de „pălincă“ și mâncau co-
lac, esențial f iind ca mortul să nu f ie lăsat singur 
deloc, să f ie supravegheat în permanenţă. În zi-
lele de azi, în rândul românimii de pe aceste 
meleaguri, obiceiul de priveghere permanentă a 
mortului a început să dispară, datorită schim-
bărilor intervenite în ceremonialul înmor-
mântării.

Dacă în trecut mortul era ţinut până la în-
mormântare acasă, în „camera stătăreață (cu-
rată)“, iar priveghiul se ținea acolo, azi prive-
gherea se desfășoară la casa mortuară, unde este 
depus decedatul încă în ziua morţii, după ce 
este pregătit.

La casa mortuară, în cazul ceremonialului 
ortodox, după ce preotul face panihida pen-
tru sufletul celui răposat, la care se adaugă 
citirea unor părţi din cele patru Evanghelii
(o prescurtare a slujbei înmormântării), familia 
și neamurile pleacă acasă, – lăsându-l singur 
pe mort – ca să se reîntoarcă în ziua următoa-
re, pentru a participa la înmormântare.

În trecut, înmormântarea se făcea a treia 
zi „când după credința ortodoxă sufletul celui 

răposat părăsește pentru totdeauna pământul și 
locurile pe unde a trăit, pentru a se înălța la cer“
(P. S. Daniel: Credința Ortodoxă).

În zilele de azi, această rânduială nu se mai 
respectă la românii din această zonă.

La fel, în trecut, groapa din cimitir era să-
pată în dimineaţa înmormântării de către rude 
și cunoștințe, azi mulți oameni înstăriți au 
cripte construite dinainte.

Slujba înmormântării se desfășoară con-
form unor reguli și prescripţii ale Bisericii. 
Există patru rânduieli deosebite ale slujbei de 
înmormântare: una pentru credincioși laici 
sau mireni în vârstă, a doua pentru prunci și 
copii până la șapte ani, a treia pentru diaconi 
și preoți și a patra pentru călugări și arhierei. 
Majoritatea creștinilor se îngroapă conform pri-
mei rânduieli. Când toate cele ale înmormân-
tării sunt gata, preotul tămâiază mortul și pe 
cei de față și săvârșește slujba Panihidei.

Preotul varsă din cădelniță untdelemn și 
vin (ori apă sf ințită) simbolizând trupul ră-
posatului pentru a adeveri cuvântul „pământ 
și cenușă suntem“ (Fac. 18, 27). Cenușa e bi-
necuvântată și sf ințită cu semnul Crucii. Unt-
delemnul e semnul și pecetea lui Hristos. Iar 
vinul se toarnă cruciș fiind simbolul sângelui. 
Turnarea lui semnif ică învierea pentru viața 
cea veșnică.

În trecut, când duceau mortul la cimitir de 
acasă convoiul funerar se oprea pentru citirea 
Evangheliei. Numărul opririlor se făcea după 
cum era obiceiul locului, la răspântii de drum, 
în fața bisericii. Mortul era dus la cimitir cu 
„calul lui Sânmihai“, adică cu un scaun special, 
împodobit cu „ștergare“ și cu „cârpe“, cu motive 
locale. Mai târziu acest scaun a fost înlocuit 
cu carul mortuar.

Ajungând la cimitir, se săvârșea slujba de 
înmormântare, conform rânduielilor străvechi, 
precum sunt scrise în Molitfelnic.

În slujba de înmormântare, cele mai im-
portante secvențe sunt: binecuvântările, citi-
rea Psalmilor 90 și 118. După binecuvântări
urmează ectenia întreită: „Miluiește-ne pe noi, 
D-zeule“; se cântă apoi troparul: „Odihnește, 
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Mântuitorul nostru, cu drepții pe robul Tău…“. 
Când slujba înmormântării se săvârșește de 
mai mulți preoți rugăciunile de iertare pot fi 
citite de alți preoți. Se rostește apoi necrolo-
gul, se sărută crucea, după care în trecut, și 
uneori și astăzi se cântă „Hora mortului“.

La Micherechi, la câte-o mormântare și în 
zilele de azi se mai poate auzi „Hora mortului“.

Vasile Poiendan, ca un demn urmaș al lui 
Teodor Sava (ambii din Micherechi), a scris 
și a cântat și el numeroase cântece de rămas 
bun, pentru morţii din localitate.

Teodor Sava a lăsat în urmă un repertoriu 
bogat, textele sale fiind adunate și publicate 
de Samuel Domokos (Horele morților ale lui 
Teodor Sava). Printre autorii de hore ale mor-
tului din Micherechi au fost în trecut și femei: 
Ana Sava născută Iuhas și Eva Sava născută 
Iuhas, Ana Cora.

La Chitighaz, Petru Purece a fost cunos-
cut ca autor de „hore ale morților“, la Bătania 
Mihai Nagy, la Aletea Petre Jurca, la Ce-
nadul-Unguresc Aurel Luțai și Svetozar Unc.

În vreme ce termenul de „horă“ în limba 
română coincide cu denumirea dansului popu-
lar, expresia dialectală „horă“ înseamnă cântec 
(a hori – a cânta), încât Hora mortului este de 
fapt cântecul mortului, mai precis cântecul de 
despărțire, de iertăciune a mortului de la cei 
vii. Obiceiul de a cere iertăciune în proză, și în 
versuri este vechi, fiind cunoscut nu numai în 
zona etnografico-folclorică a românilor din 
Ungaria, ci și în alte regiuni.

Urmărind cu atenție fondul tematic, ima-
gistic, atmosfera și tonalitatea acestor iertă-
ciuni presupunem că horele mortului, iertă-
ciunile create de românii din Ungaria își au 
geneza în iertăciunile bisericești. Unii autori 
cum erau: Ion Roxin, Teodor Sava, Vasile 
Poiendan, au creat după modele cunoscute, 
„hore ale morților, adaptate fiecărui mort, prin 
introducerea unor aspecte biografice din via-
ța decedatului.

Asemenea cântece funerare sunt cunos-
cute și în alte sate populate, ca de exemplu 
în Aletea, Chitighaz, Bedeu, unde se cântă

înainte de așezarea definitivă a mortului în 
mormânt.

Cântărețul, în numele mortului, la singu-
lar, persoana întâi, se adresează celor prezenți, 
începând cu rudele cele mai apropiate. Textele 
implică trei stări: starea din lumea albă (ca pe 
un mic ecran se desfășoară cele mai impor-
tante secvențe din viața decedatului), trecerea 
propriu-zisă și cufundarea în lumea de dincolo.

Secvențele-cheie ale acestui tip de cântec 
sunt următoarele: în partea introductivă se 
meditează asupra deșertăciunii, vremelniciei 
vieţii, apoi se evocă suferințele din pragul mor-
ții, scurtă descriere a vieții ca să se încheie cu 
separarea de ea prin mulțumiri, iertăciuni și ru-
găciuni de iertare adresate pe rând tuturor celor 
prezenţi, în ordinea importanţei Consemnăm 
aici – cu scopul de a sublinia esența constată-
rilor de mai sus – un fragment din antologia 
profesorului Samuel Domokos. Dat fiind că 
„horele morților“ sunt lungi și cutremurătoare,
aceste cântece măresc tragismul despărţirii, în-
tăresc durerea celor vii, părăsiți de ființa care 

Moartea – Înmormântarea

Hora mortului, Micherechi
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i-a iubit și pe care au iubit-o. Hora mortului
constă dintr-un text lacrimogen, care aduce în 
sufletul rănit o și mai sfâșietoare durere, des-
cărcarea durerii fiind ajutată doar de lacrimile 
scurse.

Azi acest tip de poezie este pe cale de 
dispariţie, locul ei fiind luat de predicile și 
iertăciunile slujitorilor bisericii, care conțin 
secvențe de încurajare a celor vii, accentuând 
posibilitatea de reîntâlnire a sufletelor în lu-
mea de dincolo.

Hora mortului
(fragment)

Iată a uomului viață,
Cum o are s-o petreacă.
Așe-i viața unui uom,
Ca și o floare dân pom.

Așe-i viața pământească,
Nu ie uom s-o prețuiască,
Până când o dată-i vine,
Viața dă uom rămâne.

Iartă-mă dulce soțâie,
Că io te las pă veciie.
Nu te las cu a me învoire,
Te las după cum ne vine.

Zuua dân urmă a sosit,
Și pă noi ne-au despărțit,
Dă acum pă veciie,
Și nu-mi f ii mai mult soțâie.

Mulțumăscu-ți io dă toate,
Dă iubire pân la moarte.
Mulțumăsc dă ustăneală
Suferind pentru a me boală.

Și-ț cer și-mi dai miie,
O, dulce ta iertăciune.
Iertare dân astă lume,
Care să o duc cu mine.

Dulce prunci, și dulce fete,
Mă iertați ca pă on tată.
Mă iertați așe voi zâce,
Că sânteți și al mneu sânje.

(…) O, Doamne, dulce părinte,
Primește a noaște cuvinte.
Și primește cu iubire,
Pă câți vor mere la tine.

(Samuel Domokos:
Horele morților ale

lui Teodor Sava)

Toate riturile, gesturile, plânsetul și sărută-
rile, precum și cântecele funerare cu valoare de 
rit verbal au funcții polivalente, pe de o par-
te, să asigure perfecta despărțire a mortului 
de lumea pământească și trecerea lui pe celălalt 
tărâm, precum și refacerea echilibrului social, 
moral și psihic al familiei, al neamului și al co-
lectivității.

După „Hora mortului“ decedatul este dus la 
groapă, iar după ce sicriul este coborât în ea,
preotul ia pământ (cu hârlețul ori cu lopata) și 
îl aruncă cruciș deasupra lui. Se cântă tropare-
le, iar la sfârșit se exprimă condoleanțele. Din 
cimitir nu este voie să se ducă acasă nimic. Se 
cere în mod obligatoriu spălarea mâinilor tu-
turor participanților. În trecut în fiecare sat se 
făcea pomană pentru mort acasă, azi și acest 
obicei începe să fie uitat. Se mai fac astfel de 
pomeni la Săcal, Apateu.

La 6 săptămâni și la un an, se face parastas 
la Biserică în memoria celui mutat în altă 
lume, la care participă întreaga familie.

Ziua Morților sau luminația este o sărbă-
toare creștină dedicată celor mutați în veșni-
cie și este  sărbătorită în calendarul romano-
catolic în data  de 2 noiembrie, după Sărbă-
toarea Tuturor Sfinților.

Sărbătorirea celor mutați pe celălalt tărâm 
este un obicei de-o sorginte străveche, cunoscut 
și de romanii din antichitate, sub numele de 
,,feralia”. Începând cu secolul al III-lea d.Hr. 
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pomenirea morților își are expresia în Litur-
ghiile  bisericești.

În Biserica creștină pentru prima dată în 
anul 998 s-a  sărbătorit Ziua morților, abia în 
secolul al 14-lea a devenit oficială în Biserica 
catolică, ca apoi să fie răspăndită și în rândul 
creștinilor protestanți.

Calendarul ortodox și greco-catolic conține 
mai multe zile închinate morților. Ziua săp-
tămânală pentru pomenirea celor răposați 
este sâmbata. Din toate sâmbetele două sunt 
consacrate în mod aparte pomenirii morților: 
sâmbăta dinaintea Duminicii Lăsatului sec de 
carne și sâmbăta dinaintea Pogorârii Duhului 
Sfânt.Și în sâmbăta lui Lazăr, care precede 
Floriile, se pomenesc morții.

În zonele de interferență apuseană credin-
cioșii ortodocși și greco-catolici fac Pomenirea 
celor adormiți (Luminația).

O parte a creștinilor români ortocși din  
Ungaria dintr-un trecut îndepărtat și până 
în zilele noastre sărbătoresc Paștile morților, 
precum și Ziua morților. În această zi familiile 

merg la cimitir, împodobesc cu flori și lumi-
nări mormintele iubiților trecuți la cele veșni-
ce, păstrându-le amintirea.

„…ascult cum crește în trupul tău sicriul, / si-
criul meu / cu f iecare clipă care trece, / gorunule 
din margine de codru.“

Gorunul de Lucian Blaga

Moartea – Înmormântarea

ÎNTREBĂRI, TEME

1.  Comparați obiceiul „priveghiului funerar“ la români și la maghiari.
2.  Întocmiți un proiect vizitând cimitirul dintr-un sat populat și de români.
3.  Lucrați în grupe:

a)  urmăriți cu atenție numele de familii și ortografia acestora, enumerați câteva 
dintre ele;

b)  consemnați inscripții de pe cruci;
c)  căutați „mormintele“ personalităților marcante, evocați-le activitatea ca de 

exemplu: Rozalia Kosta, Gheorghe Kohan, Magdu Lucian;
d)  Navigați pe internet la Cimitirul Belu din București, la Cimitirul Vesel, la Mănăs-

tirea Văratec. Învățați pe de rost inscripția de pe crucea Veronicăi Micle. „Și 
pulbere, țărână din tine se alege / că asta e a lumii nestrămutată lege“…

4.  Evocați capodopere ale literaturii universale, române și maghiare pe tema vieții 
și a morții. Descifrați atitudinea „eu“-lui liric față de moarte. Cum o acceptă (ca o 
plângere, ca o răzbunare, ca o împăcare, ca o resemnare).

5.  Spicuiți „motto“-uri legate de „rostul vieții“, memorizați-le.
6.  Caracterizați „Hora mortului“ și exprimați-vă părerea în legătură cu acest tip de 

creație.
7.  Cu ajutorul profesorului urmăriți evoluția poeziei românești de la începuturi până 

în prezent. Subliniați afirmațiile voastre cu exemple literare pe tema morţii.
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Doine, legende, basme și povești 
românești

Dragostea și dorul în creaţii populare 
românești

În vremurile vechi, în toate ariile populate 
de români, și pe aceste meleaguri, a înflorit 

un bogat și variat repertoriu de poezii popu-
lare dintre care cea mai largă circulaţie a cu-
noscut-o lirica de dragoste.

Poezia populară de dragoste exprimă sen-
timentul cosmic al iubirii, surprinde toate fa-
zele, de la nașterea dragostei, la împlinire și la 
stingerea ei.

Poezia cu tematică erotică este încărcată 
de freamătul tinereții, exprimă cele mai fru-
moase simboluri ale iubirii. Poeziile populare, 
sunt, după Vasile Alecsandri (Poezii populare 
ale românilor) „pietre scumpe în sânul poporu-
lui“, care ne dezvăluie sentimente fundamen-
tale, având un efect catartic.

Cine străbate literatura 
populară a dragostei are im-
presia că trăiește o „Cântare 
a cântărilor“, dar o cântare 
mult mai puțin senzuală de-
cât idila pastorală a lui So-
lomon și mult mai demnă, 
căci aici dorul curat își arată 
toate fețele, dragostea toate 
tainele și suferința toate du-
rerile sufletești.

În creaţia populară de 
dragoste, eroul și eroina,
„bădița“ și „mândruța“ sunt 
într-o intimă legătură cu na-
tura și cosmosul. Ei sunt prie-

tenii astrelor, tălmăcindu-și prin elementele 
cosmice, prin soare, lună și stele tainele inimii. 
„Bădița“ și „mândruța“ se metamorfozează în 
„porumbiță“, în „floare“ și altele.

Această creație populară nu este legată de 
anumite prilejuri ceremoniale, ci este expresia 
glasului lăuntric, a sufletului copleșit de bucu-
rie, ori apăsat de suferinţă.

Aici găsim veșnica întrebare a îndrăgostiți-
lor, arhicunoscută în poezia lirică de dragoste 
a poporului român.

Dragostea dân ce-i făcută?
Nici dân mere, nici dân pere,
Ce-i dân buze subârele.
Din uitatul uătilor, 
Și dân strânsu mâinilor.

(Chitighaz)

Începutul dragostei își are izvorul în far-
mecul fizic, care este zu-
grăvit de creatorul popular 
după norme precise. Inte-
rogaţiile sunt continuate cu 
versurile de răspuns. Poetul 
popular înșiră principalii 
stimuli erotici ca „buze sub-
țârele“, „uitatu uătilor“. Din 
creația în versuri reverbe-
rează prospețimea sensibi-
lității, imaginea sugerează, 
într-o armonie picturală, 
frumusețea fizică, care îm-
bie la iubit.

În unele poezii, îndră-
gostiții își găsesc cuibul de 

Riturile de trecere

Literatura populară

„Poezia a dat întâiul impuls la cultivarea fiecărei limbi, poezia a însuflat întâia plăcere la om 
pentru a citi ceva în limba sa.“

(Andrei Mureșanu)
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fericire și de alinare în sânul naturii. „Mân-
druța“ își cheamă iubitul la pădure, unde au 
„învățat să se iubească “.

Hop, leliță, pup dă mure,
Hai, bădiță, la pădure!
La umbră deasă dă fag,
Inde-am învățat dă drag.
Și videm că n-am uitat,
Cum atunci ne-am sărutat.

Codru mândru înverzește,
Bădiță mult mă iubește.
Și io îl iubăsc pă iel,
Că îi mândru și voios,
La tătă lume drăgăstos.

(Micherechi)

Confesiunea dragostei e și o mărturie a co-
muniunii dintre om și natură. Peisajul exterior 
– „codru mândru înverzește“ – devine o expre-
sie a stării lăuntrice. „Codrul este un alter-ego 
al poetului popular, o metaforă uriașă devenită 
bun comun“ (Mihai Eminescu: Literatura po-
pulară).

Dragostea fericită este cântată într-o se-
rie de creații populare, pline de bogății tema-
tice și stilistice neașteptate. Creatorii populari 
anonimi, cântând dragostea 
împlinită, schițează cu fi-
nețe portretul „bădiței“ și al 
„mândruței“, descriu detalii-
le frumuseții fizice și țes în 
jurul lor imagini pitorești. 
Ei conturează un portret 
ideal, de-o frumusețe ce tin-
de spre perfecțiune. Autorul 
creației folclorice de dra-
goste din Cenadul-Unguresc
parcă se trage dintr-un uni-
vers de nemărginite frumu-
seți. Fata îl slăvește pe iubit 
prin imagini de o misterioa-
să prospețime.

Bădița mneu, frumos mai iești.
Da nu te știu că al cui ești!
Nu știu ce mamă ai avut,
D’așe frumos te-o făcut!
Fața alba laptelui,
Ochii pana corbului.
Fața albă ca spuma,
Gura dulce ca mierea,
Când apuci a săruta
Nu mă mai pot sătura.
Și statu-i nalt ca bradu
Și umbletu ca dansu.
Bad’e când te uiți la mine,
Tremură inima-n mine

(Cenadul-Unguresc)

Trăsăturile encomiastice ale „bădiței“ sunt 
temperate de imagini poetice, care aduc 
aminte de tropii de o remarcabilă plasticitate 
din celebra baladă Miorița. „Fața“ atât de fra-
gedă a iubitului e descrisă de creatorul popu-
lar prin metafora „alba laptelui“ și comparația 
„albă ca spuma“. Frumusețea ochilor negri ca 
principali stimuli erotici este admirabil reda-
tă prin metafora „ochii pana corbului“. Poe-
zia populară poate prezenta și trăsături etnice, 
fie fizice, fie spirituale, cântarea ochilor negri 
corespunde unei realități etno-f izice, culorile 

contrastante „ochi negri“, 
„fața albă“ măresc efectul 
pictural al portretului fizic.

În lirica populară copacii, 
brazii apar adeseori în defi-
nirea staturii. În acest cântec 
de dragoste zveltețea iubitului
comparată cu bradul, „și sta-
tu-i nalt ca bradu / și umbletu 
ca dansu“ sugerează mai ales 
statura tânărului care exerci-
tă o mare putere de atracție. 
Frumusețea taliei este com-
pletată de umbletul grațios. 
Iubitul întruchipează idea-
lul de frumos al românului.

Literatura populară
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Într-o altă creație populară pe această temă, 
feciorul ridică în slăvi frumusețea iubitei „rup-
tă din soare“, care aduce seninătatea dragostei. 
Creatorul anonim începe poezia cu o excla-
mație. Folosirea repetiției prin schimbarea su-
fixului în diminutiv (mândra, mândrulița) dă 
tonalității o gingășie suavă. În poezia popu-
lară este elogiată frumusețea fizică a femeii.

Mândră, mândrulița mea,
Mândră te-o făcut mă-ta.
Și la uăt’i și la sprincene,
Buză moi și viorele
Și la stat și la umblat,
Și la dulce sărutat.

(Chitighaz)

Imaginea sugerează un farmec fizic, iar 
ochii, sprâncenele, buzele devin stimuli erotici. 
Grația mișcării accentuează f inețea siluetei. 
Omagiul adus „mândruței“ s-a născut din 
preaplinul dragostei. Tonul de confesiune re-
prezintă o expresie a stării afective.

Aceste creaţii populare, lipsite de un lim-
baj ornant, uimesc prin simplitatea imaginilor 
și sinceritatea mesajului.

Dragostea nefericită apare și ea ca temă 
în poeziile populare ale românilor din aces-
te locuri. Sentimentul dureros este resimţit ca o 
boală, erosul ca un foc mistuitor. Necazurile iu-
birii sunt cântate pe cele mai sensibile coarde 
ale sufletului.

După mențiunile lui B. Șt. Delavrancea 
(Din estetica poeziei populare) dorul „nu este 
nici dorință, nici durere, ci este durere și melan-
colie, între boală și suferință“.

Marele poet filozof Lucian Blaga (Spațiul 
mioritic) scrie că dorul apare pe scena poe-
ziei populare în fel de fel de forme, de stări 
sufletești „ca stare sufletească învârtoșată, ca o 
ipostazie, când ca o putere impersonală, care de-

vastează și subjugă, când ca o vrajă ce se mută, 
când ca o boală cosmică, ca un element invincibil 
al f irei, ca un alter-ego…“

În universul poeziei populare starea de 
dor apare în noi înfățișări. Dacă dragostea
e neîmplinită, sentimentul de dor e umbra
trupului, năpasta sufletului, te urmărește în 
loc stând, pe drum mergând, în pat odih-
nind…

Doru badi când m-ajunge,
Stau în loc și-ncep a plânge.
Dă m-ajunge-n drum pă cale,
Stau în loc și plâng cu jale.
Dă m-ajunge-n drum mărgând,
Stau în loc și-ncep și plâng.

(Micherechi, Chitighaz)

Starea emoțională, frământările interioare
sunt subliniate de creatorul anonim prin uti-
lizarea paralelismului sintactic sinonimic, care 
potențează starea de durere. La începutul cre-
ației folclorice personajul feminin „începe a 
plânge“, ca în final să plângă cu jale. Dorul
apare în cântecului liric ca o forță fantomatică, 
ca o putere activă, mistuitoare. Fata e neputin-
cioasă în lupta continuă cu dorul, nemișcarea 
ei – „stau în loc“ exprimă reacţia fizică, pre-
cum e și jalea din sufletul ei.

Creațiile populare, care au însoțit înain-
tașii noștri atât în clipele de bucurie, cât și 
în cele de suferință, constituie o parte inte-
grantă a folclorului românesc, pe care Mihai 
Eminescu (Literatura populară) îl conside-
ra „izvorul curat ca lamura și mai prețios ca
aurul“. Poezia populară românească a consti-
tuit o sursă de inspirație nemaipomenit de bo-
gată și variată pentru marii poeți și prozatori 
români, pentru: Vasile Alecsandri, Mihai 
Eminescu, Ion Creangă, George Coșbuc și 
mulți alții.

Riturile de trecere
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Povestea haiducului „Bologu“ 

Povestea este o specie a literaturii în proză, 
în care sunt relatate faptele, peripețiile vieții 
cuiva. Conform definiţiei din dicţionar, po-
vestea este o narațiune cuprinzând fapte posibile 
sau reale.

O asemenea 
poveste este cea 
a haiducului „Bo-
logu“, care circulă 
și azi printre ro-
mânii din Miche-
rechi în diferite 
variante.

Primul care 
a prezentat po-
vestea haiducului 
Balog Tógyer, cu-
noscut sub nume-
le de Bologu, din ceea ce a auzit și el de la oa-
meni, a fost Teodor Pătcașiu, în Monograf ia 
satului Micherechi. În paralel, legende despre 
acest personaj, rămas în memoria oamenilor 
locului ca erou, au circulat și mai circulă și azi 

pe cale orală. Numele lui s-a păstrat și într-un 
toponim din Micherechi, o parte a hotarului 
localităţii fiind cunoscută și azi sub denumi-
rea de „Ieriu de Bologu“.

Haiducii au fost oameni reali, care au trăit 
într-o anumită perioadă istorică, deveniţi, cu 
vremea, prin poveștile despre ei, adevăraţi eroi 
de legendă.

În memoria culturală a satelor, în care au 
trăit sau pe unde au umblat „făcând dreptate“, 
au rămas multe povești cu haiducii. În toate 
aceste povești, ei sunt descriși ca oameni ener-
gici, plini de viaţă, de bărbăţie, curajoși, îndrăz-
neţi, ageri, sprinteni, dominaţi de spirit justiţi-
ar, îndemânatici, buni călăreţi și mânuitori de 
arme. Viaţa de haiduc a însemnat însă sărăcie, 
pribegie, o continuă urmărire, adică nesigu-
ranţă existenţială. În imaginarul popular sunt 
reprezentaţi ca proscriși, oameni în afara legii, 
care s-au răzvrătit împotriva stăpânilor, au luat 
de la asupritori averi, ca să le dea săracilor, fap-
tele lor, pline de curaj, fiind considerate eroice. 
Din alt punct de vedere însă erau consideraţi 
tâlhari, oameni disperaţi care au luat calea 
codrului, trăiau viaţă liberă, atacau, jefuiau.

Literatura populară

ÎNTREBĂRI, TEME

1.  Audiați cântece și poezii populare românești.
2.  Adunaţi fotografii de arhivă din tinerețea (stră)bunicilor voștri.
3.  Colecționați de la înaintași „scrisori de dragoste“, „cărți de amintiri“, vederi cu 

confesiuni de dragoste.
4.  Citiți „scrisori de dragoste“ și de la marii reprezentanți ai literaturii române: ca de 

exemplu Corespondența inedită Mihai Eminescu – Veronica Micle Dulcea mea 
Doamnă/Emilul meu iubit.

5.  Redactaţi și voi o „scrisoare de dragoste“, una de tip tradițional și alta online.
6.  Răsfoiți „Culegerea de texte literare“ și (re)citiți poezii pe tema dragostei începând 

cu Vasile Alecsandri până la Nichita Stănescu, citiți și din literatura maghiară și 
universală.

7.  Analizați un text tradițional și o poezie (post) modernă, caracterizați-le prin forma 
lor de expresie.

8.  Cu ajutorul profesorului urmăriți – pe baza lecturilor literare studiate – evoluția 
poeziei românești. Scrieți o schiță pe această temă.

Teodor Pătcașiu, autorul
Monografiei satului Micherechi
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În folclorul românesc, haiducul cu cea mai 
veche atestare este Baba Novac (anii 1530), 
care a fost viteaz căpitan în armata lui Mihai 
Viteazul, haiduc în Serbia, în Oltenia și în Ba-
nat, în părţile Lipovei. A haiducit împreună 
cu fiul său Gruia lui Novac, în jurul lor cre-
ându-se nenumărate balade și legende. Un alt 
renumit haiduc a fost Pintea Viteazul, pe nu-
mele lui real Grigore Pintea din zona Clujului,
haiduc în zona Maramureșului, căpitan în ar-
mata lui Francisc Rakóczi al II-lea, om învăţat, 
cunoscător de mai multe limbi străine.

Printre haiducii cântaţi în balade, mai pu-
tem să-i mai amintim pe Iancu Jianu, haiduc 
vestit al oltenilor, Stanciu Bratu de la Ru-
căr-Bran, Andrii Popa originar din judeţul 
Dolj, Darie Pomohaci din Putna, Pavel Lotru 
din Bălcești, Radu Ursan din judeţul Gorj etc.

În ce privește folclorul maghiar, haiducii 
din sud-estul Câmpiei Maghiare nu au fost 
consideraţi doar jefuitori, ci și reprezentanţi 
ai poporului asuprit. Sobri Jóska, Zöld Marci, 
Rózsa Sándor, Bogár Imre, Babáj Gyurka, Fá-
bián Pista au simbolizat, în vremea în care au 
trăit, dorinţa de libertate a poporului. Viaţa, 
soarta haiducului Bologu a fost foarte asemă-
nătoare cu a celorlalţi haiduci din sud-estul 
Câmpiei Maghiare, de la mijlocul secolului al 
XIX-lea.

Sursele istorice, actele juridice ale vremii 
ne oferă multe informaţii despre Bologu, in-
clusiv o descriere fizică. A fost înalt de statu-

ră, subţire, negru-roșiatic la faţă, cu mustaţă 
scurtă, fără barbă, cu păr negru și ochi albaș-
tri, în vârstă de aproximativ 25–30 de ani. Te-
odor Pătcașiu, în monografie, îl descrie și el 
ca „om dă statură mijlocie, roșiu la obrazu ave 
păru negru creţiu…“

Bologu s-a născut în satul Cefa în 1820.
A terminat trei clase la Școala din Salonta, 
iar la 19 ani s-a căsătorit cu o fată din Ciu-
meghiu. Din cauza unei nedreptăţi s-a făcut 
lotru (tâlhar), devenind, în comitatele Bihor, 
Hajdú-Bihar, Arad și Bichiș, cel mai temut 
haiduc. Din spusele oamenilor, ar fi locuit 
într-o colibă, „în pupi dă tulheni“ în hotarul 
Micherechiului. De origine a fost român sau, în 
orice caz, vorbea limba română.

Conform povestirilor rămase, locul lui pre-
ferat în Micherechi a fost hanul numit „Crâjma 
dân Uăluri“. Locul a primit denumirea de la 
cuptoarele pentru ars oale, descoperite acolo.

În memoria satului trăiesc și azi povești 
legate de prinderea, arestarea lui Bologu. 
Jandarmeria împreună cu antistia satului l-a 
prins lângă pădurea de la Râtu Zugravului, 
unde a vrut să fugă să se ascundă, lovindu-l 
cu o rudă de la trăsură.

De viaţa haiducilor de obicei se leagă le-
gende despre averi fabuloase, comori îngropa-
te în păduri. Despre averea, banii lui Bologu
aflăm o altă poveste în monografia satului. Se 
zice că, înainte de a fi executat, haiducul le-a 
spus surorilor lui că banii, galbenii de aur sunt 
îngropaţi în pădurea Barmód, de pe drumul 
Salonta – Micherechi, după pod, la tulpina co-
pacului al treilea. Însă tot povestea spune, că, 
atunci când au căutat, banii nu s-au mai găsit 
acolo.

Tot legenda aduce mesajul că Bologa ar fi 
organizat „o armată” cu tineri pe care nu i-ar 
fi rănit glonțul.

„Crâșmărița îi purta de grijă și el o numea 
„mamă bună”. Dar într-o zi poterașii cu pene 
de cocoș la pălărie, au înconjurat satul Mi-
cherechi și i-au amenințat pe oamenii de la 
primărie că-i vor aprinde dacă nu îi ajută. Să-
tenii n-au avut încotro. Cu inima îndurerată 

Riturile de trecere

Reprezentarea haiducilor pe o piesă de artă populară
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Întemeietorul sătulețului
Otlaca-Pustă: Ștefan Rusu (Părădaica)

O altă poveste cu circulaţie printre românii 
din Ungaria este acea despre întemeieto-
rul satului Otlaca-Pustă, Ștefan Rus. Ca în 
toate poveștile, și de data aceasta realitatea se 
împletește cu imaginaţia. Oamenii relatează 
ce au auzit, transformând de multe ori per-
sonajul real într-unul 
imaginar.

Ștefan Rus (1857–
1941), întemeie-
torul satului Otla-
ca-Pustă, poreclit 
Părădaica, a fost un 
negustor din Otlaca 
Mare (azi Grăniceri, 
jud. Arad, Româ-
nia). S-a ocupat cu 
creșterea animalelor 
și cu comerţul, vindea animalele la târguri-
le din Arad, Budapesta, Viena, iar din acest 
comerţ a adunat o avere considerabilă. Se 
zice că a fost poreclit Părădaica, fiind-
că îi plăcea să mănânce roșii și fiindcă, în
ciuda averii, se purta ca un om simplu, vrând 

să fie preţuit pentru el însuși, nu pentru ba-
nii săi.

Bun creștin, a ţinut mult la religia ortodoxă 
și la neamul românesc. A fost, vreme de mai 
mulţi ani, membru al comitetului parohial 
din comuna Otlaca (Grăniceri). Conform sur-

Literatura populară

ÎNTREBĂRI, TEME

1.  Cine au fost haiducii și care au fost trăsăturile lor caracteristice?
2.  Enumeraţi haiducii cunoscuţi în folclorul românesc și căutaţi pe hartă zonele unde 

au haiducit.
3.  Căutaţi date de pe internet despre haiducii din sud-estul Câmpiei Maghiare!
4.  Care sunt sursele legendei legate de Bologu?
5.  Citiţi povestirile legate de Bologu în Monografia satului Micherechi, întocmită de 

Teodor Pătcașiu și publicată în nr. 32 al revistei Izvorul. www.rimanintezet.hu
6.  Scrieţi o compunere despre haiducul Bologu pe baza informaţiilor citite în mono-

grafie.

Ștefan Rus, zis Părădaica 
întemeietorul satului

Otlaca-Pustă

Protocolul ședinței comitetului parohial

i-au pregătit haiducului o capcană. Crâșmă-
rița l-a hrănit bine, apoi când s-a culcat să 
doarmă, i-a furat hainele și armele. Numai 
așa au putut poterașii să-l prindă.

Bologa, trădat de ai lui, a mai apucat să le 
mai zică: „Tocmai voi mă dați pe brâncile pute-
rii, cei care ați fost cei mai dragi inimii mele?“

(Ana Hoțopan: Tata povestește)

1–232 Népismeret_korr5.indd   193 2016. 06. 27.   21:30



194

selor istorice, în anul 1898, la Ședinţa comite-
tului parohial a declarat următoarele:

„Dumnezeu înduratul m-a dăruit cu o stare 
materială bunișoară. Din simţul meu creș-
tinesc, cu dorinţa fierbinte de a mântui cre-
dincioșii comunei mele Otlaca de alte sarcini 
nouă de o parte, de altă parte de a face posibilă 
realizarea dorinţei fiecăruia din noi, ca și acei 
sărmani împrăștiaţi pe răzoarele Pustei numi-
tă Megheș să fie împărtășiţi de darul lui D-zeu 
ce-l revarsă asupra omenimei prin biserică și 
școală. În considerare că-n Pusta amintită 
este edificiu coresponzătoriu și pentru sluj-
bele cele sfânte și pentru instruarea pruncilor 
– dar din lipsa mijloacelor toate acestea până 
acum nu s-or putut împlini, – zic din simţul 
meu creștinesc și inimă curată dones sfântei 
noastre biserici din Otlaca din pământul meu 
arătoriu aflătoriu în Pusta Megheș un com-
plecs cam de 34 de iugăre cu drept de propri-
etate vecinică, ca din venitul acelui pământ cu 

alte venite ce s-or mai afla să se susţină acolo pre-
ot-învăţătoriu! La cas însă dacă ar pierii românii 
gr. orientali din P.Megheș și așa n-ar f i pentru 
cine a mai exista biserică și școală, acest pământ 
să treacă în posesiunea rudeniilor mele! Condi-
ţionat de acesta dar voi transcrie acest pământ 
în proprietatea bisericii noastre din Otlaca.“

Deci din voinţa și cu sprijinul lui Ștefan 
Rus s-au putut stabili românii ortodocși în 
Pusta-Meghieș, unde au primit locuri de casă, 
și-au înfiinţat o comunitate bisericească, și-au 
construit biserică și au angajat un preot.

Românii din Otlaca-Pustă își au propri-
ile lor amintiri și povești despre întemeierea 
satului, despre cum s-a ridicat așezarea pe 
pământurile date ca locuri de casă de Ștefan 
Rus. De asemenea, în memoria sătenilor se 
păstrează mai multe variante și ale unei le-
gende, despre originea banilor lui Ștefan Rus.

Conform uneia din poveștile de înteme-
iere a așezării, Ștefan Rus, îmbrăcat în haine 
simple, a bătut la ușa unei gazde ungur din 
această pustă, care avea casa și pământul de 
vânzare. Povestea spune că ungurul, crezân-
du-l cerșetor, l-a alungat. A doua zi s-a întors 
cu preotul din Otlaca Mare, care a depus măr-
turie, că românul este un om înstărit. Apoi 
Ștefan Rus a cumpărat hodaia moșierului un-
gur cu acareturi, animale, trăsuri și pămân-
turi cu tot. După ce a cumpărat moșia, a adus 
familii de religie ortodoxă din Otlaca și din 
satele din jur, pentru a-i lucra pământul.

Alte povești spun că Părădaica ar fi con-
struit biserica din satul Otlaca-Pustă, că a venit 
din Otlaca, prima dată cu doi cai răi, îmbră-
cat în suman și a cumpărat o „hodaie“ mare.

După o altă variantă Ștefan Rus a fost un 
om bogat, a avut o bancă în Arad și două în 
Oradea. El a întemeiat satul, a construit bi-
serica, a dat locuri de casă pentru români să-
raci, aduși din alte locuri, ca să aibă lucrători.
A trăit în sat împreună cu soţia Zenobia.
A avut o fiică, Măriuţa, care s-a măritat cu
Simion Drăgan.

Se mai povestește că ar fi găsit o comoară 
de aur, undeva în România. Mulţi s-au între-

Riturile de trecere

Biserica ortodoxă din Otlaca-Pustă
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pe teritoriul comunei Otlaca. Despre primul 
tezaur se știe că a intrat în fondul Muzeu-
lui Naţional Maghiar din Budapesta. Al doilea 
tezaur de aur a fost descoperit între Otlaca și 
Șiclău, în anul 1875, dar și-a pierdut urma. 
Există posibilitatea ca poveștile oamenilor, 
transmise pe cale orală să cuprindă lucruri 
adevărate, s-ar putea chiar că Părădaica a des-
coperit comoara, și-a ţinut banii la bancă, și 
de acolo i-a scos când a cumpărat pământul 
din pustă.

Ștefan Rus, întemeietorul satului Otla-
ca-Pustă, își doarme somnul de veci în Ci-
mitirul Ortodox din Otlaca Mare (azi Gră-
niceri), mormintele Mariei și ale lui Simion 
Drăgan se află lângă biserica din Otlaca 
Pustă, iar în pronaosul bisericii se poate ve-
dea fotografia legendarului Părădaica cu so-
ţia sa Zenobia.

Literatura populară

Simion Drăgan și soția

ÎNTREBĂRI, TEME

1.  Scrieţi o compunere despre caracterul lui Ștefan Rus, zis Părădaica.
2.  De ce a fost poreclit Părădaica?
3.  Întocmiţi un rezumat despre cele spuse de Ștefan Rus la Ședinţa comitetului pa-

rohial.
4.  Ce rol a avut el în întemeierea satului Otlaca-Pustă?
5.  Cine sunt locuitorii satului?
6.  Căutaţi pe internet date legate de istoria localităţii Otlaca-Pustă.
7.  Ce fel de povestiri s-au păstrat în memoria oamenilor despre întemeietorul satului?

bat dacă povestea despre comoara găsită este 
o ficţiune sau un adevăr?

În orice caz, în Repertoriul arheologic al ju-
deţului Arad, apar consemnate două tezaure 
ca fiind găsite la finalul secolului al XIX-lea, 

1–232 Népismeret_korr5.indd   195 2016. 06. 27.   21:30



196

Povestitorul bilingv
Vasile Gurzău din Micherechi

Comunitatea românească din Ungaria de 
azi se poate mândri cu mai mulți „Ma-

eștri ai artei populare“ (muzicanți, dansatori, 
povestitori), printre care se numără și Vasile 
Gurzău, cunoscutul povestitor al comunității 
românești.

Vasile Gurzău – fiul Sofiei Iahuțău și al lui 
Mihai Gurzău – a văzut lumina vieții la 16 
martie 1898, în satul Micherechi.

Se trage dintr-o familie de plugari, de ori-
gine română și de religie ortodoxă. De la ei a 
deprins principiile fundamentale ale unei 
vieți pline de calităţi umane: dragoste, credin-
ță, nădejde, cinste, omenie și sârguință. Filozo-
fia lui proprie și-a exprimat-o printr-o zicală
preferată și de multe ori citată de el: „Munca 
îi on rai, dacă faci ai.“

Vasile a frecventat școala doar trei ani, 
deoarece, din fragedă copilărie, a fost pus 
la tot felul de munci casnice, din primăva-
ră până-n toamna târzie. A lucrat ca paz-
nic de câmp și ca ciobănaș, pentru a întregi 
venitul modest al părinților cu șapte copii. 
Despre școala din acele vremuri nu a avut 
amintiri prea senine, descriind-o în imagini 
sumbre: „Când am fost io mic, dascălu Gâr-
dan o fost Dumnezăul satului, și-n loc și ne 
învețe dân bucvar, ne băte, atâte „körmös“ ne 
dăde, dă abde așteptam și merem cătă casă“.
Devenind mai mărișor, ca și alții din sat, s-a 
băgat slugă pe moșia din Vărșand a lui Tis-
za István, apoi la contele Almássy, iar mai 
târziu, la moșierul giulan, Sántha János.

În anul 1916, la vârsta de 18 ani, și-a în-
ceput serviciul militar, la Arad, Oradea, iar 

în timpul primului război mondial a ajuns în 
Galiția și Italia.

Casa părintească cu poveștile mamei, satul 
natal cu povestitorii: Dragoș, Zagon, Trifu, 
Bimbo și alții, precum și anii de cătănie au 
fost determinanți în formarea tânărului ca 
povestitor. În copilărie adeseori adormea în 
brațele mamei sale, cufundându-se într-un 
univers miraculos, cu eroi neobișnuiţi ce să-
vârșeau fapte ieșite din comun, deprinzând 
un bogat repertoriu de basme și povești ro-
mânești.

Riturile de trecere

Povestitorul Vasile Gurzău în timpul „cătăniei“

Arta povestitului

„Ceea ce face farmecul unui om este bunătatea lui“
(Proverbele 19:22)
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Totodată l-au fascinat povestitorii mai 
vârstnici ai satului, pe care i-a ascultat cu 
mare atenție și plăcere, întipărindu-și în min-
te toate cele auzite. Când era mic, îi ajuta lui 
„bace Trifu“ la cumpărături, îi punea în coș ce 
zicea și-l conducea. „Bătrânu era aproape orb, 
umbla cu o botă strâmbă și-m spune câte-o po-
veste, iar io u-am învățat fără carte și o știu și 
astăzi“ – mărturisea povestitorul.

În timpul cătăniei, în serile lungi petrecute 
în dormitoarele cazarmelor, asculta, la fel, cu 
mult interes basmele și poveștile spuse de cama-
razi și le povestea și el ,cu mult suflet, poveștile 
și basmele auzite în satul său. Ungurii, româ-
nii, sârbii se adunau în jurul lui. Se știe că în 
cazărmile din fosta Austro-Ungarie, înainte 
de-a adormi, cel ce avea chef de a povesti, 
striga în gură mare „ciont“, iar ascultătorii răs-
pundeau „leveș“, apoi dădeau drumul povești-
lor, basmelor, snoavelor, legendelor și bancurilor.

Vasile Gurzău s-a căsătorit în anul 1920 cu 
o româncă (Floarea Iova) din sat, ascultând 
de „glasul iubirii“ și nu de „glasul pământului“, 
cum și-ar fi dorit părinții lui.

A moștenit de la tatăl său câteva iugă-
re de pământ, a închiriat 
un sălaș, care a constituit 
pentru noua familie prin-
cipala sursă de existență 
materială. Și-a trăit în 
pace viața de plugar sâr-
guincios, crescându-și cei 
trei copii, iar cu f ilozofia 
lui de viaţă pozitivă, cu 
umorul său aparte și cu „en-
ciclopedia basmelor și poveș-
tilor întipărite în memorie 
după auz“ și povestite cu 
mare plăcere a înfrumuse-
țat viața multor consăteni.

După colectivizare a 
lucrat și el la cooperativa 
agricolă din sat. Lucrătorii 
se îngrămădeau ca să fie 
în apropierea lui, fiindcă 
în timpul muncii povestea

– cu un talent deosebit și într-un stil umoristic –
anecdote, snoave, întâmplări vesele, istorisiri 
picante și în tot cazul foarte interesante. Po-
vestea din suflet și la diferite întruniri fami-
liale: la botez, la nuntă, la tăiatul porcilor, în 
timpul recrutării feciorilor pentru serviciul 
militar, povestea la moară, la lăptărie, la fân-
tâna arteziană, la priveghi și la diferite șeză-
tori.

Prin anii 1960, profesorul pasionat de fol-
clorul românesc și maghiar, Domokos Sámuel
de la Catedra de Filologie Română din Bu-
dapesta, l-a vizitat pe „bace Lică a Deli“, pe 
povestitorul satului. Profesorul a aflat despre 
talentul lui de la studentul de atunci, Mihai 
Cozma (din Micherechi), profesorul și cerce-
tătorul de mai târziu, de la Catedra de Limbă 
și Literatură Română din Seghedin. Referitor 
la acest început de colecționare a basmelor și 
poveștilor din Micherechi profesorul a măr-
turisit: „Era în 1958, când odată, la un seminar 
de la universitate, am vorbit despre bogăția fol-
clorului românesc și despre influența lui asupra 
literaturii. Unul dintre studenții mei, Mihai 
Cozma – în prezent lector al Institutului Peda-

Arta povestitului

Familia Gurzău
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gogic din Seghedin – a cerut cuvânt și mi-a tras 
atenția asupra unui țăran din satul lui, pe nume 
Vasile Gurzău“.

În timpul colecționării și înregistrării 
basmelor și poveștilor se adunau la familia 
Gurzău vecini, neamuri, vârstnici și copii, iar 
povestitorul cu multă însuflețire începea na-
rațiunea: „O fost odată, ca niciodată că dacă n-o 
vu f i, nu s-o vu pomini“.

Se desfășura în acele vremuri, în acea casă 
primitoare de oaspeți, un fel de „spectacol 
popular“. Povestitorul ședea pe „lavița din 
fundu căsî“, sub oglinda de sub grindă, pe care 
erau prinse niște „f ire de busuioc“, ca să fie de 
bun augur și să aducă mult noroc.

După formulele introductive, când începea 
să intre în universul miraculos, se ridica în pi-
cioare, și-n momentele următoare își imagina 
cu gândul și cu cuvântul o lume populată cu 
zâne și cu zmei, cu crai și regine, dar și cu pă-
curari, cu meseriași și oameni simpli de la sat.

Vasile Gurzău a avut o capacitate deosebită 
de a dramatiza creațiile folclorice. De fiecare 
dată retrăia și recrea basmul prezentat. Prin 
atenuarea sau ridicarea glasului antrena aten-
ția ascultătorilor, introducându-i în lumea 
basmului. Gesticulația individuală, umorul său 
aparte, izul arhaic al graiului bihorean, colorau 
și întăreau farmecul fiecărui basm. Ascultăto-
rii îl mai întrerupeau cu câte-o întrebare le-
gată de soarta eroului. În astfel de situații arta 
povestitului era una interactivă, dar povestito-
rul nu pierdea firul acțiunii, ci dimpotrivă, el 

se cufunda și mai adânc în poveste, parcă el 
însuși ar f i fost eroul aventurilor extravagante. 
Comuniunea lui cu lumea miraculoasă și cu 
faptele ieșite din comun o dovedește și fap-
tul că în succesiunea evenimentelor, de mai 
multe ori trecea de la persoana a treia singular, 
la persoana întâi, asumându-și rolul protago-
nistului înzestrat cu însușiri supranaturale. 
Povestitorul se adapta întotdeauna dispoziției 
și așteptărilor celor din jur și le captiva aten-
ția, alungându-le somnul din noaptea târzie 
și aducându-le vise plăcute și multe speranțe.

La îndemnul profesorului Samuel Domo-
kos, Vasile Gurzău a povestit și în limba ma-
ghiară, deși niciodată nu traducea, ci realcătuia 
acțiunea într-un mod mai compact, precum e 
și limba maghiară aglutinantă. Și în această lim-
bă a știut să creeze o atmosferă foarte plăcută.

Basmele și poveștile pe care le-a povestit 
au fost înregistrate și consemnate de profe-
sorul sus-amintit. Primul volum apărut s-a 
numit: Méhkeréki néphagyományok – Vasile 
Gurzău meséi (Budapest, 1963, A magyar me-
sekatalógus füzetei 2.) ca apoi, peste cinci ani, 
să vadă lumina tiparului un volum mai am-
plu, intitulat Vasile Gurzău magyar és román 
nyelvű meséi (Akadémia Kiadó, Budapest, 
1968). După patru decenii, în anul 2010, la 
Editura Eurostampa din Timișoara, a apărut 
un volum ilustrat de copiii școlii românești 
din Giula, cu titlul Basme și povești româ-
nești, povestite de Vasile Gurzău (și adaptate
de Maria Gurzău Czeglédi). Această carte, 
cu sprijinul unor mentori spirituali, cum sunt 
soții Anghelina Barbu (profesoară) și Dinu 
Barbu (ziarist și cercetător) din Timișoara, 
este azi cunoscută atât de copiii români din 
România cât și de cei din afara graniţelor.

În urma sa, a rămas pentru posteritate 
un bogat repertoriu de basme și povești, pentru 
care povestitorul a fost distins cu medalia de 
„Maestru al artei populare“. A fost onorat cu 
acest titlu, în anul 1963, la inițiativa folcloris-
tei Kovács Ágnes, nepoata lui Benedek Elek, 
o cunoscută culegătoare de folclor maghiar (in-
clusiv secuiesc).

Riturile de trecere

Vasile Gurzău cu soția sa ... la bătrânețe
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Basmele și poveștile performate de Vasile
Gurzău au fost deprinse de povestitor numai 
din auzite, nicidecum pe cale livrească.

Repovestite, f iecare variantă a prins o nouă 
viață, o coloratură individuală, asumându-și 
specif icul etnic- local al Micherechiului tradiți-
onal, amprenta modului de gândire și de inter-
pretare a povestitorului, precum și izul arhaic 
al graiului bihorean.

Unii experți (ca de exemplu: Ágnes Ko-
vács, Samuel Domokos, Mihaela Bucin) au 
făcut o tipologie a motivelor din narațiunile 
lui Vasile Gurzău – luând în considerație di-
feritele cataloage internaționale, culegeri de 
basme și povești românești și maghiare, dar 
„indiferent de originea motivelor narative și de 
tipul narațiunii, personajele se comportă, vor-

besc, gândesc și au mentalitate de micherecheni. 
Dar e vorba despre micherechenii din tinerețea 
povestitorului, cei din vremea când nu era ghez, 
nici outauă, nici motorbițicli … Modelul poveș-
tilor lui Vasile Gurzău este astfel satul românesc 
din Câmpia Maghiară, iar modelele persona-
jelor sunt românii din Ungaria începutului de 
secol“ (Mihaela Bucin: Din tradițiile populare 
ale românilor din Ungaria).

Povestitorul Vasile Gurzău s-a stins din 
viață în anul 1980, fiind așezat pentru som-
nul de veci în Cimitirul din Micherechi. În 
amintirea lui, în fiecare an se organizează un 
Concurs de povestire „Vasile Gurzău“, inițiat 
de bibliotecara Maria Iova (născută Gurzău).
O placă comemorativă așezată pe peretele Bibli-
otecii din Micherechi îi păstrează amintirea vie.

Arta povestitului

ÎNTREBĂRI, TEME

1.  Prezentați pe scurt viața și activitatea povestitorului Vasile Gurzău.
2.  De la cine și cum și-a însușit basmele și poveștile pe care le-a performat?
3.  Descrieți pe scurt ocaziile din satul tradițional, în care se spuneau basmele și po-

veștile românești.
4.  În ce context a adunat și a înregistrat Samuel Domokos repertoriul de basme și 

povești spuse de Vasile Gurzău.
5.  Căutați răspunsuri la întrebarea: Ce înseamnă să fii povestitor bilingv?
6.  Navigați pe internet și căutați culegeri de basme și povești românești, maghiare și 

universale.
7.  Căutați motive similare în basmele românești, maghiare și universale.
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Obiceiul de a povesti își are rădăcinile în 
antichitate, și a fost răspândit în toate 

timpurile și în toate clasele sociale. În epocile 
vechi, omul credea în funcția magică, apărătoa-
re de rău a prozei populare de acest tip. Măr-
turii ale practicării acestui străvechi obicei sunt 
și renumitele epopei: Iliada și Odiseea. Achile 
în disputa cu Agamemnon căuta repausul su-
fletesc în basmele auzite de la cei din jurul 
lui. Lumea miraculoasă a basmelor a atras 
atenția și a unor clasici ca: Platon și Ovidiu, 
iar mai târziu La Fontaine, Boccaccio și al-
ții. Poveștile au supraviețuit epocilor distrând 
și educând, dând naștere la iluzii și idealuri.
Basmele sunt universale prin teme și idei, 
printr-o tehnică a povestirii și o anumită fac-
tură a metaforei și a simbolului. Dar ele devin 
naționale prin modul de trai al oamenilor din 
diferite spații, printr-un anumit fel de a con-
cepe viața, prin talentul povestitorului, prin 
flora și fauna specifică. Și straturile etnografice 
și istorice imprimă basmului un caracter națio-
nal precum și etnic-local.

„Basmul se aclimatizează la realități sociale 
și psihice proprii unui popor sau unui număr 
de popoare, la un profil moral și specif ic etnic. 
Factorul activ în această privință îl constituie 
povestitorul. Nararea episodică se face în funcție 
de psihicul și fantezia acestuia, în dependență de 
capacitatea lui de a alege și coordona materialele 
aflate în depozitul tradițional. Basmul cu zmei 
se etnicizează, din universal, capătă profil na-
țional prin genul de viață“ (Gheorghe Vrabie: 
Proza populară românească).

Volumele lui Vasile Gurzău cuprind basme 
fantastice, ca de exemplu narațiunea Împăra-
tu Verde, cu personaje imaginare: zâne, ani-
male năzdrăvane, monștri ș.a., în care acțiunea 

se desfășoară în limitele unui spațiu și unui 
timp specific basmului.

Un loc bine definit în paginile acestor lu-
crări au și poveștile (basmele nuvelistice) ca de 
pildă: Găsâtu, Împăratu și popa – cu istorisiri 
multiepisodice, cu obiecte miraculoase și f iințe 
care ajută, însă cu protagoniști dintr-o lume 
reală: preoți, dascăli, țărani, păcurari, meseriași 
și alții.

Volumul mai conține și povestiri: narați-
uni uniepisodice cu personaje luate din lumea 
satului tradițional, întâmplări vesele, care sa-
tirizează slăbiciunile umane (de pildă Omul 
sărac).

Povestitorul Vasile Gurzău, înzestrat cu o 
fantezie debordantă și dotat cu un deosebit ta-

Riturile de trecere

Universal, național și profil etnic-local
în basmele și poveștile lui Vasile Gurzău
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lent de interpretare, a avut un rol-cheie în pro-
cesul de etnicizare a universalului din basm. 
Ca exemplu, vom urmări în continuare mo-
tivele universale, naționale și etnic-locale, în 
basmul-fantastic intitulat „Împăratu Verde“.

Povestitorul stabilește un contact cu as-
cultătorii, numind persoana de la care a au-
zit basmul, încă din propoziția introductivă a 
basmului Împăratu Verde: „Io Vasile Gurzău 
din comuna Micherechi Vă spun o poveste dă 
când am fost mic, uam auzât dă la bace Iuane a 
Trifului“.

Apoi, după ce le captează astfel atenţia și îi 
consideră pregătiţi, creează o bună dispoziție 
rostind formula inițială: „o fost ce-o fost…“.

În partea de expunere apare personajul, pe 
care se construiește basmul, Senexul, împăra-
tul care „o avut trii f iciori. Și femeie i-o murit. 
Și dân ce i-o murit femeie, uătiu dă stânga tăt o 
plâns“.

Cei trei feciori vor să-i afle taina „dâr ce tot 
plânje uătiu stâng al împăratului?“

Ei intră la împărat pe rând, dar în loc de 
răspuns împăratul arunca o sabie, înfricoșân-
du-i. La fel ca în oricare basm, cel mai curajos 
este al treilea fecior: Virilisul. El află de la îm-
părat următorul răspuns: „când oi vide turtu-
rele cu pene dă aur, care-s mai frumoase pe lume 
și le-oi auzi cântând, atunce uătii mnei or râde 
amândoi“.

Acest răspuns include în sine elementul 
nodal al basmului, fiindcă stă la originea călă-
toriei plină de aventuri a eroului principal și a 
personajelor secundare. Însuși scopul căutării 
turturelelor cu pene de aur are o notă miracu-
loasă, simbolico-mitică. Prima dată pornește 
la drum Crăișorul cel mare însoțit de servitori. 
După vânat, când „or făcut o cină mare“, apare 
un moșneag flămând, și-i cere de mâncare. 
Crăișorul însă îl alungă. În aceste momen-
te moșul, în rol de opozant, îl transformă în 
„stan de tiatră“. Secvența ne amintește de în-
tâmplarea biblică, când Lot și soția – privind 
înapoi – sunt transformați în stâlpi de sare.

Al doilea Crăișor procedează la fel și e pre-
schimbat și el în „stan de tiatră“.

Începe apoi călătoria Virilisului (cel mai 
mic fiu de împărat), care pleacă singur la 
drum, și-și împarte merindele cu Moșul flă-
mând, ieșit în calea lui. Drept recompensă 
pentru bunătatea lui, bătrânul devine confi-
dentul, ajutorul eroului, și-l însoțește în că-
lătoria plină de aventuri. Moșul, „dându-să dă 
trii uări păstă cap“, va face multe minuni în 
succesiunea evenimentelor.

Primul drum îi conduce la Împăratul Roșu, 
unde se găseau turturelele de aur. Bătrânul îi 
promite Crăișorului că exact la miezul nop-
ții îi va veni în ajutor, dar să nu se atingă de 
colivie.

Eroul principal calcă porunca ajutorului său 
și este arestat. Vasile Gurzău printr-o zicală
din Micherechi, aplicată ca o formulă medi-
ană „Io-s în stare a fura vițălu dân vacă și uou 
dân ghăină“ marchează hotarul dintre diferi-
tele stații ale călătoriei și imprimă creației o 
coloratură locală.

Împăratul Roșu trimite cele două turture-
le de aur Împăratului Vânăt, în schimbul „sa-

Universal, național și profil etnic-local în basmele și poveștile lui Vasile Gurzău
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biei de aur“ , care „la mniazănoapte și zuua la 
doauăsprăzece ieșe dân teacă, țâpă foc și scân-
tei“.

Sabia e un obiect miraculos, purtătoarea 
unei forțe ieșite din comun. Moșul îl ajută 
din nou pe Crăișor, rugându-l să nu se atingă 
de teaca sabiei. Virilisul calcă și a doua oară 
porunca, și e descoperit de împărat. Împăra-
tul Vânăt îi promite Crăișorului sabia de aur, 
însă îi cere în schimb să i-o aducă de soție 
pe „Ileana Cosânzeana Aleasa Crăiasa Mării 
Mărilor“. Printre motivele universale apare pe 
scena narațiunii Ileana Cosânzeana, persona-
jul-tip al basmelor românești. În episodul, în 
care eroul o caută pe Ileana Cosânzeana, cre-
atorul din popor împletește minunat fantas-
ticul cu realul, elementele universale-naționale
cu cele etnic-locale. Moșul, confidentul, stră-
bate îndepărtările, ajunge până la marginea 
mărilor „la Curțâle Ilenii Cosânzenii“.

„Bătrânu s-o dat dă trii uări păstă cap. 
Ș-acolo s-o făcut on boldaș frumos“. Prin 
această metamorfoză ne trezim într-un me-
diu rural. Vasile Gurzău, în funcție de starea 
sa psihică și de fantezia lui, imprimă și aces-
tui episod o coloratură locală, repetând zicala
sus-citată, cu cuvinte ungurești: „bold, kira-
kat“ și zicând: „că multe erau că mă doare capu 
dă iele“. Crăișorul se îndrăgostește de Ileana 
Cosânzeana. Până aici a durat călătoria și de 
aici începe reîntoarcerea.

Calea de reîntoarcere este și ea plină de fap-
te neobișnuite, de secvențe populate de ființe 
mitologice și de întâmplări biblice. Crăișorul, cu 
ajutorul moșului, își reânvie frații schimbați 
în „stan dă tiatră“, însă ei îl aruncă pe fratele 
mai mic în fântână, ca frații pe Iosif din Ve-
chiul Testament.

Cei doi se ceartă pentru Ileana, amintin-
du-ne de luptele eroilor greci pentru fru-
moasa Helena. Frații mai mari personifică 
patimile slăbiciunilor umane: fricoși încă din 
casa părintească; zgârciți, nedăruind moșului 
nicio bucată de mâncare, ucigași când aruncă 
pe fratele lor în fântână, invidioși în multe si-
tuații. Într-o altă secvență, eroul principal se 

trezește în lumea uriașilor, amintindu-ne de 
lumea lui Guliver, de Goliath, de Șamson, 
până la Morgante maggiore și Gargantua și 
rândul ar putea fi continuat.

Crăișorul și în țara uriașilor dă dovadă de 
ingeniozitate asemeni lui Ulise. Dacă Ulise
l-a orbit pe uriașul Ciclop, prezentându-se 
cu numele de „Nimine“, Crăișorul îi convinge 
pe uriași să se aplece în patru labe, ca apoi să 
le taie capul.

Precum Ulise ,care se reîntoarce acasă 
la Penelopa și János Vitéz la Iluska, așa și 
eroul basmului Împăratu Verde refuză căsă-
toria cu fata uriașilor și se reîntoarce la Ilea-
na Cosânzeana. În săvârșirea faptelor eroul 
se folosește de o serie de obiecte auxiliare 
(pușcă, „bardă“, „cârpuța fetii“, „nuiaua dă 
aur“) care în partea finală se dovedesc foarte
utile.

Povestitorul presară și în acest ultim epi-
sod elemente locale, comparațiile folosite fiind 
luate din mediul în care a trăit, din Michere-
chiul tradițional: „Împăratu urieșilor așe gar-
duri or avut, cât biserica noastră dă naltă“ sau 
„iera la iel șapte lumini, ca fruntarele dă groa-
să“, „așe iera inelu, ca rafu cel dă cociie dă gros și 
măroc“. Se ascunde în aceste rânduri și genul 
de viață a omului de la sat, precum și concepţia 
mentală, din zicala: „că mie mi rânduită, și io 
iis rânduită lui“, rostită când Crăișorul o ia de 
soție pe Ileana Cosânzeana. Mezinul își înde-
plinește menirea, aduce pentru tatăl său turtu-
rele de aur și la cântecul lor din nou râd ochii 
Împăratului.

Riturile de trecere
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În dosul aventurilor săvârșite de al trei-
lea fiu se ascunde calitatea morală a acestuia: 
dragostea, cinstea, mila, pasiunea pentru tot ce-i 
omenesc.

Basmul cu caracter universal-național și 
etnic-local intitulat Împăratu Verde este un 
elogiu adus tinereții și faptelor de vitejie, care 
înnobilează, îmbogățesc și înfrumusețează 
condiția umană.

Poveștile lui Teodor Șimonca din Chitighaz

ÎNTREBĂRI, TEME

1.  Ce știți despre geneza „artei povestitului“?
2.  Ce rol a avut acest obicei în vremurile (stră)vechi și ce rol are în zilele de azi?
3.  Alegeți-vă un basm sau o poveste de Vasile Gurzău și identificaţi din narațiune 

motive universale, naționale și etnic-locale.
4.  Exprimați-vă părerea cu argumente pro și contra despre adaptarea basmelor

(transcrierea lor din graiul bihorean într-un stil literar).
5.  Care este deosebirea dintre basm, poveste, povestire?

Poveștile lui Teodor Șimonca
din Chitighaz

Un mănunchi de români din Ungaria, o mi-
crocomunitate dornică de supraviețuire, este 
mândră și de povestitorul Teodor Șimonca din 
Chitighaz care a lăsat pentru urmași un bo-
gat și colorat repertoriu de povești românești.
În timp ce pe scena satului tradițional „bace Lică 
a Deli“ din Micherechi, „bace Mihai a Cantoru-
lui“ din Otlaca-Pustă, așa și „bace Toader Fări-
na“ din Chitighaz oferea pentru 
oamenii iubitori de folclor mul-
te-multe clipe senine și pline 
de încredere în triumful adevă-
rului și al binelui asupra răului, 
al frumosului asupra urâtului, 
al luminii asupra întunericului.

Teodor Șimonca, povesti-
torul de mai târziu, s-a năs-
cut în anul 1899, în comuna 
Kevermes, din părinți argați 
din Chitighaz, ca să trăiască 
100 de ani, până în anul 1999. 
În anii copilăriei, similar celor 
doi povestitori, a devenit slugă 
la un proprietar din Chitighaz. 

În timpul primului război mondial (1917) a 
fost recrutat în armata austro-ungară.

După împlinirea cătăniei, în anul 1922, se 
căsătorește și se mută la un sălaș din jurul Chi-
tighazului, ca apoi pe la mijlocul secolului să se 
stabilească în sat. În acești ani termină cinci 
clase primare. Își continuă apoi activitatea la 
cooperativa agricolă din localitate, precum și 
ceilalți doi povestitori.

Una dintre cele mai reprezentative cu-
legeri de povești ale românilor de pe aceste 

meleaguri poartă titlul: Îm-
păratu Roșu și Împăratu Alb
(Poveștile lui Teodor Șimon-
ca) de Alexandru Hoțopan 
(Editura didactică, Budapes-
ta, 1982).

Despre arta povestitului 
Teodor Șimonca a mărturisit 
următoarele:

„Poveștile m-or fost dătălui 
draji!...

Numai poveștile m-or plă-
cut. Și dacă le-am auzât o dată, 
ș-atunce le-am învățat.

Io mai mult am prețuit po-
veștile ca rugăciunile.“Teodor Șimonca
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Cornel Munteanu în lucrarea: Literatura 
românilor din Ungaria menționează următoa-
rele: „Textele poveștilor lui Teodor Șimonca se 
caracterizează printr-o mai bună organizare a 
subiectului și o plasare a lui în contextul social al 
autorului. Supratema poveștilor sale o formează 
comunitatea legată, în care relațiile dintre oa-
meni fac parte din legile nescrise ale f irii. Nu 
poziția socială în ierarhie, nici cea materială de 
bunăstare fac posibilă comuniunea dintre indi-
vizi, ci prețuirea și respectul cuvenit omeniei, 
cinstei și adevărului. Această vocație moraliza-
toare a poveștilor sale induce în cititor un mesaj 
optimist, încărcat de valori spirituale.“

Repertoriul narațiunilor cuprinde mai 
multe specii epice, mai ales snoave. Despre 
acest tip de creație populară în Dicționarul 
explicativ al limbii române se enumeră mai 
multe definiții din care spicuim câteva sin-
tagme caracteristice și interesante: „scurtă 
povestire folclorică, orală, cu conținut anecdotic, 
inspirată din viața de toate zilele“; „mică poves-
tire cu caracter anecdotic“; „povestire de mici pro-
porții, de origine populară în care se satirizează 

diferite metehne, istorioară hazlie, anecdotă“; 
„istorioară comică“.

Snoavele și poveștile lui Teodor Șimonca 
au fost înregistrate de Alexandru Hoțopan 
între anii 1977 și 1981. El a descoperit talen-
tul lui „bace Toader Fărina“, precum și pe al 
lui Mihai Purdi.

Una dintre cele mai interesante snoave a 
povestitorului se leagă de o vrajă de dragoste 
într-o interpretare hazlie:

„Iera cât’e-o fată mai urâtă, uă bătrână care 
nu să pute mărita și mere la o babă să-i facă 
dă mărit. Baba o vrut să-și facă câștig – așe 
că zâce: Astăzi nu să poate, că nu-i zâ bună, 
numa adă on spătoi d-a mâneta, că iei dă vină 
că nu t’e poț mărita, dârce nu s-o rugat la 
Maica Precistă pântru norocu tău. Fata o mărs 
acasă și când s-o mai dus la baba i-o dus și 
spătoiu. Baba iară zâce: Fătu mneu adă la baba 
și o leacă dă fărină, uă dă clisuță. Apoi o cotat 
on ciortoi rău, care d-asupra ave o sâtă spartă. 
O băgat în uăl cucuruz, grâu și păsulă, și-o bă-
gat pă iele apă. Acile s-or umflat și-or clocotit. 
Baba o pus ciortoiu în drumu încrucișet, tumna 
la mnează noapte. Ficiorii mereu și-l ascultau, 
da nu s-or apropiet dă iel că știeu că ce-nsam-
nă. Dimineața porcii îl spărjeu. Capătu o fost 
că baba o căpătat spătoiu și clisa, da fata uă s-o 
măritat, uă nu s-o, cum i-o fost norocu“.

(Am auzit-o de la povestitorul Teodor 
Șimonca, în anul 1987).

În această istorioară înțepătoare, dar totodată 
hazlie, autorul popular satirizează slăbiciunile 
umane, pe de-o parte viclenia „vrăjitoarei“ care 
înșeală pe cine poate, mai ales pe „fetele bătrâ-
ne“ și nu prea frumoase, dar dornice ca să se 
mărite, iar pe de altă parte, critică naivitatea și 
prostia umană, pe fetele care-i cred babei min-
cinoase și necinstite. Feciorii însă sunt elogiați 
pentru deșteptăciunea lor. În narațiune apare 
locul și timpul (miezul nopții) adecvat vrajei de 
dragoste, obiecte rituale potrivite pentru diferite 
procedee magice („spătoi“, „ciortoi“ ș.a.), dar toate 
sunt supuse unui râset catartic („dimineața por-
cii îl spărjeu“, „baba o primit spătoiu și clisa“, „fata 
uă s-o măritat, uă nu s-o, cum io fost norocu“).

Riturile de trecere
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Teodor Șimonca era un povestitor talentat, 
cu o gesticulație foarte bogată, expresivă, știa 
să captiveze atenția auditorilor. A avut un stil 
aparte și un umor individual. În mărturisirile 
lui sus consemnate zice că „a prețuit mai mult 
poveștile ca rugăciunile“, dar nu respingea filo-
zofia legată de noroc, ca un puternic principiu 
în univers.

„În viziunea folclorică, norocul nu este decât 
metafora condiției umane în universul de legi ce 
se sustrag înțelegerii, o forță supranaturală care 
cunoaște aceste legi și desține secretele soartei și 
fericirii omului“ (Ion Filipciuc).

Într-o altă snoavă cu titlul „Uomu cu cul-
cușu“ Teodor Șimonca prezintă o întâmplare 
caracteristică satului tradițional și anume: 
căsătoria dintre fata frumoasă, dar săracă și 
feciorul nu prea frumos, însă bogat. Feciorul 
înstărit o cere pe fată de nevastă și promite 
că nu-i va reproșa niciodată faptul că nu are 
avere. Fata se temea de împotrivirea părin-
ților partenerului de dragoste, precum și de 
stingerea sentimentului erotic în inima fe-
ciorului: „să poate vâji că ti urâ dă mine ș-apu 

atunce îi sta și mă țâpi în lume.“ După câtva 
timp prezicerea tinerei se dovedește adevărată, 
soțul bogat își dă seama că „frumusețea trece, și 
el cu sărăcie-n spate îi cu ie.“ Decide apoi să o 
supună pe soție la o probă, să-i facă un „culcuș“ 
care să fie pe placul lui și atunci când e beat și 
arogant. După mai multe încercări, femeia îi 
pregătește așternutul „pâ jireada ce dă fân“, ca 
apoi să știe să răspundă la toate întrebările le-
gate de astrele cerești (Căruța, Ursu, Găinuța).

Când bărbatul începe să o bată, zicând 
„Găinuța“ îl va murdări pe față, femeia isteață 
strigă: „Ai grijă, mă, că să uită Ursu la tine, și să 
știi că vine să mă scoată pă mine și te omoară pă 
tine!“ Iar el după aceste cuvinte a eliberat-o și 
niciodată n-a mai bătut-o. „Dacă trăiesc ș-as-
tăzi să veselesc.“

Mesajul snoavei ne amintește de zicala: 
„Mai mult cu minte, decât cu putere“. Conflic-
tul provocat de diferența socială se rezolvă, 
fiindcă tânăra nu numai că e frumoasă, ci e 
și isteață. Mintea apare aici ca o importantă 
virtute umană.

Snoavele și poveștile lui Teodor Șimon-
ca constituie o enciclopedie vie a modului de 
gândire și de trăire a comunităților românești 
situate – după ruperea de marele bloc etnic 
(1918) – de-a lungul graniței cu România.

Snoavele și poveștile lui Teodor Șimonca 
sunt populate de personaje tipice, în împreju-
rimi tipice, de: „dascăli, popi, birăi, f iscarăș, că-
pitani, grăjdari, cociși, morari“, iar prezentarea 
lor în cele mai diferite situații de viață contri-
buie la prezentarea frescei satului, a sălașelor 
românești din Ungaria de azi din prima jumă-
tate a secolului al XX-lea. În ciuda faptului că 
cele mai multe narațiuni sunt variante cu surse 
din culegerile de povești din România, în aceste 
creații de tip popular se ascunde o mare doză 
de obiectivitate, naratorul adaugă personajelor 
sale multă naturalețe în gesturi și mișcări, în con-
cordanță cu mediul lor autentic de manifestare.

Cei trei povestitori populari ai românilor 
din Ungaria: Mihai Purdi, Vasile Gurzău 
și Teodor Șimonca „aduc în poveștile lor spe-
cif icul local al satelor din care vin: din Otla-

Poveștile lui Teodor Șimonca din Chitighaz

1–232 Népismeret_korr5.indd   205 2016. 06. 27.   21:30



206

ca-Pustă, Micherechi ori Chi-
tighaz, cu tot instrumentalul 
și recuzita actului spunerii 
poveștii până la diferențe de 
conținut și expresie“ (Cor-
nel Munteanu: în lucrarea 
sus-citată).

Sensibilitatea la cultura 
populară românească a lui 
Teodor Șimonca s-a moștenit 
din tată în fiică, ca urmare 
Maria Șimonca a devenit o 
cântăreață talentată și cunos-
cută nu numai în rândul ro-

mânilor din Chitighaz, ci și al întregii comu-
nități românești din Ungaria.

Fetița Maria, de la vârsta de 5 ani a învă-
țat de la tatăl său nu numai basme și povești, 
ci și cântece populare românești, un repertoriu 
pe care l-a îmbogățit cu piesele însușite de la 
profesorul Turák Kálmán din școala româ-
nească din loc.

Cântăreața din Chitighaz a participat cu 
mult succes la diferite Festivaluri de folclor din 
țară și de peste hotare. A cântat și în corul Viva 
la muzica din satul său natal.

Cântecele au fost înregistrate pe CD de 
Eva Cozma Frătean.

Viața și activitatea cân-
tăreței este descrisă de pro-
fesoara și cercetătoarea de 
folclor Maria Sarca Zombai 
în volumul bilingv, intitulat 
Tradițiile românilor din Chi-
tighaz – A kétegyházi románok 
hagyományai (Giula, Editura 
de Presă și Carte Româneas-
că NOI; 2015 cu sprijinul 
Autoguvernării pe Țară a 
Românilor din Ungaria și al 
Centrului de Documentare și 
Informare).

Riturile de trecere

Cântăreața din Chitighaz: Maria Șimonca Ardelean

ÎNTREBĂRI, TEME

1.  Alcătuiți trei echipe de lucru. Se cere ca fiecare să prezinte câte un povestitor.
2.  Comparați viața a celor trei povestitori (Vasile Gurzău, Mihai Purdi, Teodor 

Șimonca), căutați asemănări și diferințe.
3.  Întocmiți un „scenariu“ al vreunei snoave (la liberă alegere), dramatizați-o.
4.  Enumerați culegeri de povești din folclorul românilor din Ungaria, din folclorul ro-

mânesc și maghiar.
5.  Ce știți despre supranumele celor trei povestitori? Cum i-au chemat?
6.  Care narator popular unde își doarme somnul de veci?
7.  Care dintre ei are placă comemorativă și unde? Răsfoiți publicațiile Institutului de 

Cercetări al Românilor din Ungaria. Se pot citi și în formă online: www.romaninte-
zet.hu

8.  Cine a fost Maria Șimonca Ardelean?
9.  Răsfoiți volumul Tradițiile românilor din Chitighaz și întocmiți o prezentare Power-

Point despre activitatea cântăreței.
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Poveștile și snoavele lui Mihai Purdi 
din Otlaca-Pustă

În timp ce în comuna Micherechi basmele 
și poveștile performate cu măiestrie de po-
vestitorul Vasile Gurzău umpleau sufletul 
ascultătorilor , aducând în viața lor multă 
seninătate și încredere în adevăr, în sătulețul 
Otlaca-Pustă își trăia viața de gospodar un 
alt om simplu, strâns legat de pământ, dar 
foarte talentat în „arta povestitului“, iar el se 
numea Mihai Purdi.

Mihai Purdi, povestitorul de mai târziu, 
s-a născut în anul 1904, la Otlaca-Pustă, din-
tr-o familie de plugari, care se 
trăgeau din Otlaca Veche (din 
Grăniceri), de unde întemeie-
torul satului (Otlaca-Pustă),
Ștefan Rus (Părădaica) a adus 
mai mulţi români ca brațe 
de muncă, și cărora le-a lăsat 
în urmă Testamentul său de 
păstrare a limbii și a credinței 
strămoșești.

Copilul Mihai, în anii fra-
gedei copilării, a deprins un 
bogat repertoriu de povești 
de la bunicul său, de la „moșu“
Grăvilă Purdi, care a trăit 
aproape 90 de ani și a locuit 
împreună cu ei, precum ne 
mărturisește povestitorul 
de mai târziu: „Dă la iel 
am învățat poveștile. Moșu 
o fost on fel dă cios, până ce 
nu ș-o căpătat o reumă, n-o 
putut să umble, mai apoi 
o și orbit. Noi îl ducem, îl 
aducem și la biserică, unde o 
cântat.“ Otlăcanul Grăvila 
Purdi, fiindcă și-a pierdut 
lumina ochilor, a grijit aca-
să de copii, povestindu-le 
întâmplări ciudate cu Mă-
zăreanu Nuștiule, Hutupă 
Tentiște și alții. Se știe că 

în familia Purdi a devenit un obicei, ca seara, 
la culcare, moșul Grăvilă să povestească copii-
lor basme pe care le-a auzit în timpul cătăniei.

Tânărul Mihai a fost slugă la Medgyesbod-
zás, Aletea, Giula, Eperjes. Din căsnicia lui cu 
o româncă otlăcană (Ana Dobrițău) li s-au 
născut trei fete: Ana, Florica și Lucreția, cea 
din urmă nefiind altcineva, decât „Céci néni“, 
învățătoarea mult iubită de elevii școlii româ-
nești din Giula.

Despre acele vremuri din tinerețe, povesti-
torul spunea, la bătrânețe: „Iera o viață acră. La 
lampă cu petrol ne chinzuiem…Io nu pre avem 
vreme să povestesc. Câte-odată pă la sapă, când mai 

avem timp, povestem. Mai ales 
fetelor le povestem cîte-odată.“

Contextul socio-cultural 
în care au trăit cei doi poves-
titori, Vasile Gurzău și Mihai 
Purdi a fost același, statutul 
social al celor două familii 
unul similar, ambii au fost fii 
de plugari, amândoi au făcut 
puțină școală, au fost an-
gajați ca sluji, și-au câștigat 
pâinea de toate zilele lucrând 
pământul cu sudoarea mâi-
nilor lor, au intrat în colectiv, 
când li s-a cerut. Doar faptul 
că Mihai Purdi nu a fost că-

Poveștile și snoavele lui Mihai Purdi din Otlaca-Pustă

Povestitorul Mihai Purdi

Familia Purdi
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tană, iar Vasile Gurzău a slujit și în alte țări, 
constituie între ei o mică diferință cu privire 
la formarea lor de povestitori.

Se poate constata, că atât povestitorul mi-
cherechean, cât și cel otlăcan au avut un umor 
aparte și o fantezie bogată.

În timp ce talentul povestitor micherechean
a fost descoperit de profesorul Samuel Domo-
kos, înțelepciunea lui Mihai Purdi a fost dez-
văluită de Alexandru Hoțopan, ziaristul (re-
dactorul șef al revistei Foaia Românească) 
și folcloristul pasionat al comunității noastre.

Basmele și poveștile lui Vasile Gurzău au 
fost înregistrate pe bandă de magnetofon, pe 
când povestitorul Mihai Purdi le-a așternut 
cu mâna lui pe hârtie, ca apoi să le trimită re-
dactorului pentru publicare în paginile Foii 
noastre, unde s-au bucurat de un mare succes. 
Abia după un timp a povestit oral și pe bandă 
de magnetofon. Poveștile lui Mihai Purdi, ale 
lui „Ion Creangă al nostru“, cum l-a numit 
profesorul Gheorghe Petrușan într-o recen-
zie, au apărut în anul 1977, la Editura Didac-
tică din Budapesta. Volumul a cuprins două-
sprezece povești și snoave. Apoi, întreaga sa 
operă a văzut lumina tiparului – tradusă în 
limba maghiară, sub îngrijirea expertei Ágnes 
Kovács, cu „Világ Szépe és 
Világ Gyönyörűje“ – tot în 
capitală, la Editura Euro-
pa (1982). Această carte 
cuprinde 27 de basme și 
snoave: „piese deosebit de 
interesante, piese importan-
te pentru cei care se ocupă și 
se vor ocupa cu tezaurul cul-
tural al românilor din Un-
garia“ (Mihaela Bucin).

Mihai Purdi a devenit 
un iscusit scriitor de basme, 
iar culegătorul de folclor 
Alexandru Hoțopan, cu o 
metodă oarecum neobișnui-
tă, dar cu o muncă plină de 
responsabilitate a interve-
nit în text, întregindu-l.

Rezultatul a fost o serie de basme deosebit 
de frumoase, de snoave minunate, pe care le 
citim „cu ochi auditivi“, după cum se exprima
Ovidiu Bârlea, produc impresia unor creații 
populare vii și sonore.

Spațiul de desfășurare a acțiunii poveștilor 
și snoavelor, ca de exemplu în Urâtul și Mân-
dra satului, Tentiște și Popă-ciocoi, Nuștiule, 
Tânăru bănos, Câlțu Bătrânu, Uomu cu culcușu,
este societatea rurală din Ungaria, lumea ță-
rănească a satelor și a sălașelor – în unele bas-
me conexată cu viața împăraților.

Temele fundamentale ale acestor narațiuni 
populare tratează relațiile dintre părinți și co-
pii. Copilăria este prezentată prin intermediul 
relațiilor familiale. Ele evocă viața de la sat cu 
cele mai diferite tipuri de oameni. Eroii nu 
sunt numai țărani, împărați, preoți și dascăli, 
ci apar pe scena acestor narațiuni: cociși, mo-
rari, fiscarăși…

Un exemplu al valorii creațiilor populare 
datorate lui Mihai Purdi ne este oferit de po-
vestirea intitulată „Urâtu și Mândra satului“.

În această povestire apar doi vecini: un 
„fecior urât și bătrân“ cu numele „Urâtu satu-
lui“ și o „fată frumoasă dar bătrână“, numită 
„Mândra satului“. Ambii sunt necăsătoriți și 

singuratici. Frumoasa fată 
a ajuns bătrână fiindcă, de 
câte ori îi venea un pețitor, 
îl respingea. Conform zi-
calei din bătrâni, cultivată 
de otlăcani, precum și de 
românii de pe aceste me-
leaguri:

„Care-m vine, nu-i dă 
mine. Care-mi place, bai 
nu-mi face“. Cei doi trăiau 
într-o lume închisă, izo-
lată: „vorbeau și în ogradă, 
păstă gard, așa să nu să vadă 
unu p-altu.“ Dar feciorul 
bătrân și urât, totodată era 
„tare ocoș și glumeț…și avea 
o voarbă plăcută.“ Într-o zi 
singuraticii s-au hotărât să 
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meargă împreună în lume, ca să-și încerce no-
rocul.

A doua zi, dimineața, au luat-o la drum cu 
două căruțe diferite. În timp ce călătoreau fe-
ciorul deștept spunea mereu câte-o glumă, câ-
te-o anecdotă, iar „Mândra“ îl asculta cu drag, 
fiindcă îi plăceau poveștile, o copleșeau de 
frumusețe. La un moment dat fata s-a gândit 
să treacă în căruța feciorului, rugându-l să-și 
acopere fața urâtă. În timp ce călătoreau în-
tr-o căruță, vecinul isteț și glumeț povestea 
cu și mai mare plăcere și măiestrie, istorisea și 
povești de dragoste, chiar unele picante. Râ-
deau și se distrau împreună, iar „Mândra“ s-a 
trezit îndrăgostită. Încă din aceleași vremuri 
se sărută și azi, dacă nu au murit.

Narațiunea simplă este totodată foarte bo-
gată în mesaje umane.

Reiese din text gândirea sănătoasă că: „nu 
frumusețea fizică, ci ceea spirituală și sufle-
tească te face să fii Om“.

„Frumoasa“ avea toată șansa să rămână 
singură și nefericită, dar noblețea lăuntrică, 
deșteptăciunea și umorul „Urâtului“ o face să se 
îndrăgostească și să aprecieze mai mult vir-
tuțile umane constante, decât frumusețea fizică 
efemeră.

Prin dragoste dispar diferențele de înfățișare 
dintre cei doi vecini, iar mai târziu îndrăgos-
tiții și-au găsit puncte comune de comunica-

Poveștile și snoavele lui Mihai Purdi din Otlaca-Pustă

ÎNTREBĂRI, TEME

1.  Ce știți despre istoricul sătulețului Otlaca-Pustă?
2.  Cine a fost Ștefan Rusu (Părădaica) și ce a lăsat ca moștenire pentru urmași.
3.  Comparați viața și activitatea celor doi povestitori.
4.  Lucrați și în echipe.
5.  Cercetați activitatea lui Alexandru Hoțopan.
6.  Întocmiți o prezentare PowerPoint, enumerând culegerile de creații populare ale 

folcloristului român din Ungaria.
7.  Alcătuiți un „scenariu“ al narațiunii „Urâtul și Mândra satului“, ca apoi să o pre-

zentați pe scenă.
8.  Interpretați într-o compunere textul unei povești preferate.
9.  Adaptați la un limbaj literar vreo poveste sau snoavă preferată.

re. Primul a fost ieșirea pentru un timp din 
mediul sătesc, din spațiul strâmt al ogrăzii și 
dorința lor de-a cunoaște lumea de dinafară, 
precum și voința de-a porni la drum.

Un alt punct comun a fost „arta povestirii“, 
lumea miraculoasă „împărăția frumosului“ în 
care adevărul este atotstăpânitorul. Frumoasa 
se simte atrasă de vocația de povestitor și de 
umorul celuilalt.

Lui Mihai Purdi i-a plăcut să-și exprime 
părerea despre lume în proverbe și zicători.

Ágnes Kovács (Poveștile lui Mihai Purdi)
explică arta de a povesti a lui Mihai Purdi astfel: 
„Aceste scene și cele asemănătoare contribuie foarte 
bine la plasticitatea povestirii lui Mihai Purdi. 
Nu o dată sesizăm că dânsul nu numai spune sau 
așterne pe hârtie basmele sale, nu se străduiește 
numai ca ascultătorul și publicul cititor să vadă 
basmul, ci chiar el însuși vede acțiunea basmelor 
sale, ca într-un film… Trebuie să-i mulțumim 
lui Alexandru Hoțopan pentru faptul că a fă-
cut posibil să facem cunoștință cu basmele acestei 
personalități creatoare, talentate și multicolore“.

Apreciind tezaurul folcloric al otlăcanului, 
dotat cu darul de a povesti, la Otlaca-Pustă, 
în fiecare an, se organizează Concursul de po-
vestire Mihai Purdi. Povestitorul s-a stins din 
viață în anul 1978, și își doarme somnul de 
veci în cimitirul din sătulețul său natal. O pla-
că comemorativă îi păstrează amintirea vie.
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Sistemul supranumelor la românii 
din Micherechi

În lecțiile dedicate povestitorilor români din 
Ungaria am consemnat faptul că fiecare din-
tre cei trei povestitori, în afară de numele (de 
familie) și prenumele of iciale avea, conform 
tradiţiei populare, și un supranume .

Pe Teodor Șimonca consătenii îl numeau 
„bace Toader Fărina“, pe Mihai Purdi „bace 
Mihai a Cantorului…“, iar pe Vasile Gurzău
„bace Lică a Deli“.

Înainte de-a încerca orice fel de explica-
ție cu privire la geneza supranumelor enume-
răm câteva lucruri importante referitoare la 
nominalizarea oamenilor de la sat. Conform 
normelor sociale denumirea unei persoane cu 
numele de botez (prenumele) este un fapt na-
tural, obligatoriu. Acesta este dat copilului la 
naștere, fiind ales de părinți, bunici, nași.

Numele de botez se leagă de creștinism, 
care a introdus botezul. În literatura de spe-
cialitate se constată că înainte de creștinism 
noul-născut nu primea niciun nume. De exem-
plu la romani în cursul vieții fetele primeau 
ca nume, o formă feminină a numelui tatălui:
dacă tatăl era Tullius, fata se numea Tullia, 
iar dacă era Iulius, atunci fiica se numea Iulia. 
Surorile aveau același nume.

Legat de creștinism, a fost un lucru firesc, ca 
și la români majoritatea numelor de botez să fie 
luate din „Biblie“ din „Calendarul creștin“ ori 
din „cărți sf inte“.

De-a lungul istoriei, oamenii au purtat 
numai un nume de botez, în primul rând un 
nume de inspirație biblică: Eva, Maria, Marta, 
Rafila…Paleta nu era prea largă, ca urmare se 
întâmpla ca două surori să aibă același nume, 
ca de exemplu: Maria Pătcă, cu variantele de 
„Marișcă“, „Măriuță“.

În epoca feudală, primii care au adăugat un 
al doilea nume la numele de botez, au fost no-
bilii. Se consideră că apariția și generalizarea 
numelor de familie sunt produsul unei peri-
oade de bună organizare politică și socială, 
mai apropiată de zilele noastre.

Numele românești de familie apar – în 
mod sporadic – în primele documente din 
secolele al XV-lea – al XVI-lea.

Actul of icial de impunere a alegerii unui 
nume de familie îl constituie documentul sem-
nat de Șerban Cantacuzino, la 29 noiembrie 
1680. „La această dovedire ne-am hotărât ca de 
la Domnia mea înainte, până ce Domnul cu bu-
nul părinte ceresc va voi să se înceapă această fo-
lositoare chibzuire, făcându-se așa cum am jude-
cat se face numirea unui român să f ie făcută din 
nome și pronome, adică pe lângă pronome să se 
adauge și un nome“ (Rodica Bozga Irimie: Sis-
temul supranumelor la românii din Ungaria).

Începând cu secolul al XVII-lea, alături de 
numele de botez (prenume) s-a generalizat
treptat și cel de familie (nume) ca de exemplu: 
Ienăchiță Văcărescu.

Secole de-a rândul majoritatea numelor 
de botez cât și cele de familie ale românilor, 
inclusiv ale românilor din Ungaria de ieri și 
de azi au fost românești, de pildă: Maria Ar-
delean, Ana Crișan, Mihai Marc etc. Cu tim-
pul însă numele și prenumele românilor din 
Ungaria au trecut prin mai multe transformări.

În unele perioade ale contextului politi-
co-social, lucrând pe moșiile unor proprie-
tari maghiari unii și-au maghiarizat numele 
de familie, dar sunt multe exemple și de tra-
ducere a unor nume românești în limba ma-
ghiară: Juhász din Păcurar, Orosz din Rusu. 
Totodată s-a făcut transcrierea conform sis-
temului ortograf ic maghiar: Kozma, Papp, Ro-
kszin, Martyin și altele. Unele nume de fami-
lie cu rezonanță neplăcută ca Buta (din Bâtă),
având în limba maghiară sensul de „prost“ au 
fost schimbate de purtătorii lor în Borszéki, 
Budai, Bányai.

În trecut cele mai multe nume de familie se 
armonizau cu prenumele: Eva Ruja, Ana Ar-
delean, Mihai Isai…, dar din păcate, în zilele 
de azi, părinții adeseori dau prenume foarte 
„ciudate“ copiilor, printre acestea și nume 
străine, care nu se potrivesc cu numele românești 
de familie, ca de exemplu: Ciotea Mercedes, 
Gârdan Charlott și altele.
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În comunitățile rurale trăiesc mai multe 
familii cu același nume de familie: Ardelean, 
Martin, Ruja, Roxin, Boca, Gurzău, unele sunt 
neamuri, iar altele nu sunt înrudite deloc.

Pentru a identifica, într-un timp cât mai 
scurt, persoana despre care este vorbă, s-a ape-
lat la poreclă, la supranume. Despre porecle și 
supranume sunt numeroase discuții în lingvis-
tica românească, precum și în a altor popoare 
(la unguri poreclele se numesc „csúfnév“, iar su-
pranumele „ragadványnév“).

Conform dicţionarului, poreclele sunt su-
pranume date unei persoane, mai ales în le-
gătură cu o trăsătură caracteristică a aspectu-
lui său exterior, a psihicului sau a activității 
sale. Dacă cineva era „șchiop“ sau „ciul“, pe 
baza acestor defecte primea porecla „Șchiopu“, 
„Ciulu“, ca apoi, deși urmașii nu mai prezen-
tau aceste defecte, poreclele să fie păstrate pe 
mai departe de aceștia ca supranume . Ei de-
veneau a „Șchiopului“ sau a „Ciulului“ (forma 
de genitiv).

La românii din comunitățile rurale aproa-
pe toate familiile au supranume, excepții sunt 
cele cu un nume rar (Herdean, Hoțopan), sau 
care au declarat ca nume de familie fostul su-
pranume, de pildă: Cefan (numele se trage de 
la localitatea Cefa, la început au fost supranu-
me, ca apoi să devină nume de familie).

În anii 1970/74 Alexandru Hoțopan a 
adunat din Micherechi 636 de supranume, 
pe care le-a publicat într-o lucrare cu titlul: 
Nume, supranume și nume de poreclă la Mi-
cherechi.

Supranumele are mai multe origini. Unele 
provin din porecle, dar ele constituie numai o 
parte din sistemul de denominație (a Negrului, 
Ghințosului, Pistrițului, Micului, Morarului, 
Căuaciului, Ludului, Roșului…). Lista întoc-
mită de Alexandru Hoţopan cuprinde și „su-
pranume“ formate din nume de familie: Savu, 
Pătcaș, Băican, Dulău, Hodojău, Hoțopan, Po-
inar (forma lor de genitiv este: a Savului, a 
lui Pătcaș, a Băicanului…), supranume for-
mate din nume de persoană: Andriș, Grăvi-
luța, Ianioș, Lazăr, Mării, Mihăieș, Ștefănaș, 

Țule, Trăian, Nicoară, Gliga etc.. sau supra-
nume compuse din prenume + supranume: 
Toader-Nachii, Mihaiu-Tatii, Durchii-Cur-
tului…, iar altele din prenume + prenume: Pe-
tri-Mișchi, Toar-Rafili. Alte supranume au 
fost date după locul de origine a persoanei: 
Julanu, Crâstoreanu, Muscănița, Americanu, 
Slovacu, Ciumedeanu.

În sfârșit, folcloristul enumeră și supranu-
me propriu-zise, ca de exemplu: Locuța, Ți-
lica, Todica, Bucu, Pera, Ile, Fiice, Oaie, Gâțu.

De porecle, supranume se leagă o serie de 
anecdote.

Despre supranumele povestitorului (Va-
sile Gurzău) „bace Lică a Deli“ există două 
explicaţii privind originea lui. Pe de-o parte 
se presupune că „Dele“ derivă de la Toade-
re, forma scurtă: Dere, Dede, Dele (la genitiv a 
„Deli“). Dar s-a răspândit și o istorisire potri-
vit căreia, povestitorul de mai târziu, ar fi avut 
o bunică mândră și cochetă, căreia îi plăcea 
să se îmbrace în haine frumoase, deosebite: 
„Când o vinit în divot „cârpa dă delin“ s-on-
vălit și-o mărs și ie la biserică și la nuntă și pă 
uominie și-o vadă lume câtâ-i dă nealcoșe.“ – 
povestea nepotului.

Supranumele a „Deli“ se referă numai la 
una din „ramurile“ Gurzăieștilor, în localitate 
trăiesc însă mai multe familii cu numele Gur-
zău, care au diferite supranume: a „Lupului“, 
a lui „Mihăieș“, a „Borbilului“, a Bocoșului,
familii a căror porecle circulă și în anecdote 
populare.

„P-acile vremuri, când fetele să adunau la șe-
zătoare, on tânăr care-o fost vânător și-o tras
pă cap ptele dă lup, și-o mărs și sperie fetele dân 
șezătoare. Mai nante o mărs la fereastă, o bă-
tut la ie, așteptând că tătă lume și să uite la iel 
și vadă cum s-or înfricoșe. După ce fetele or ți-
vlit, s-o dus înontru și-o luat jos ptele ce dă lup 
și apoi, după spărietură s-or pus la joc și la voie 
bună, că iel o dus și hididușu cu iel.“ El precum 
și neamul lui a rămas în memoria colectivă „a 
Lupului“.

Alte două „ramuri“ ale familiilor Gurzău, 
a lui „Mihăieș“ și a „Grăvili“ au supranumele 
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formate din nume de persoane: Mihai și Gav-
ril, iar o altă „linie“ e a „Borbilului“, de la me-
seria strămoșului borbély (în limba maghiară) 
frizer (în limba română).

Despre Teodor (Toader) Gurzău a „Bocoșu-
lui“ s-a răspândit o poveste legată de poreclă, 
consemnată de Anica Hoțopan în Porecle din 
Micherechi.

„O fost o moară inde storceau iarba soarelui și 
făceau uloi dă mâncat. Ce s-o stors dân sămânța 
ce dă iarba soarelui s-o făcut pogăci, acile or fost 
mâncare la iosag, la porci. Și o trăbuit on uom, 
care făce pogăcile, acela o fost Toader Gurzău. 
Cătă acela or zâs bocoș. Dârt-ace or zâs bocoș, că 
o fost acolo on boc, care îl pune acolo inde apăsa 
sămânțele și iel o stat tât acolo pă bocu acela. Așe 
or rămas și pruncii lui a Bocoșului.“

Adeseori, când o persoană primea o pore-
clă de la „gura satului“, care se referea la vreun 
nărav sau defect fizic, probabil că se simțea 
jignită. Să fii a „Ludului“, a „Boului“, a „Ghin-
țosului“, a „Șchioapi“, a „Ciulului“ în sensul 
strict al cuvântului, nu poate fi o mândrie, 
însă în ciuda acestui fapt, porecla devenită 
„supranume“ și-a pierdut sensul negativ, co-
loratura de rușine, și a devenit un (supra)nume 
acceptat de urmași și utilizat de oamenii de la 
sat, într-un mod absolut natural (fără a bufni 
în râs).

Supranumele utilizate, pe lângă rolul lor 
pragmatic de identif icare a persoanelor cu ace-
lași nume de familie, exprimă o bogată sursă 
lingvistică pentru experți, iar anecdotele ce se 
leagă de ele oglindesc fantezia, spiritul satiric 
și umorul omului simplu de la sat.

Merită să fie adunate, salvate de noianul 
vremii și puse în atenția experților, lingviști-
lor, sociologilor, etnologilor, istoricilor pentru 
o analiză științifică.

ÎNTREBĂRI, TEME

1.  Din care epocă istorică i se dă nou-născutului un nume de botez (unic).
2.  Ce însemnătate are documentul semnat de Șerban Cantacuzino în istoricul nume-

lor de familie.
3. Ce știți despre rolul poreclelor, supranumelor în comunitățile rurale.
4.  Colecționați poreclele, supranumele neamurilor voastre, precum și anecdote lega-

te de acestea. Schiţaţi un „arbore genealogic“ al unor familii cu același nume dar 
cu un supranume diferit.

5.  Întocmiți un „Mic dicționar al poreclelor, supranumelor“ cu privire la colegii voștri 
de școală.

6.  Istorisiți o anecdotă preferată.
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Termeni de specialitate, dexonline

Termeni de specialitate, dexonline

antropologie =  Știință care se ocupă cu stilul originii, evoluției și variabilității biologi-
ce a omului, în corelație cu condițiile naturale și social-culturale.

bocet =  Lamentație improvizată, de obicei versificată și cântată pe o anumită 
melodie, care face parte din ritualul înmormântărilor (la țară); cântare 
de mort.

botez =  Ritualul creștin de primire a cuiva printre credincioșii bisericii. La or-
todocși este însoțit de atribuirea unui prenume.

ceremonial =  Totalitatea regulilor sau a formulelor de etichetă întrebuințate la o 
anumită ceremonie.

clacă =  Muncă voluntară care se face de obicei între vecini, spontan și gratuit 
cu caracter de reciprocitate.

colăcar = Flăcăii care rostesc la masă orația de nuntă.
colăcărie = Orație de nuntă.
confirmare = Întărire, adeverire. A definitiva pe cineva într-o situație.
cununie = Căsătoria făcută după ritualul religios.
endogamie = Căsătorie în interiorul unei comunități; comunități de tip închis.
etnografie =  Disciplină care studiază felul de trai, viața materială și spirituală a po-

poarelor; descrie și clasifică particularitățile modului de viață și ale 
culturii materiale și spirituale ale unei etnii.

exogamie =  Căsătorie între parteneri care nu aparțin aceluiași grup social; comu-
nități de tip deschis.

folclor =  Totalitatea creațiilor artistice, obiceiurilor și tradițiilor populare. „Fol-
clorul f iecărui popor este oglinda bogăției sale sufletești, a simțirilor sale, a 
trecutului său.“ Contemporanul, S. II., 1953, nr. 365, 3

funerar = Privitor la înmormântare; care ține de funeralii.
furcă = Vergea de lemn la capătul căreia se leagă caierul pentru a fi tors.
fus =  Unealtă de tors care se servește la răsucirea firului și pe care se înfă-

șoară firul pe măsură care este tors, având forma unui bețișor lung și 
subțire, îngroșat la mijloc, cu capătul de sus ascuțit și cel de jos rotunjit.

legendă =  Povestire în proză, în versuri care conține elemente fantastice sau mi-
raculoase, prin care se explică geneza unui lucru, a unei ființe, caracte-
rul aparte al unui eveniment (istoric), al unui erou (mitic) sau al unui 
fenomen.

logodnă =  Ceremonie prin care un bărbat și o femeie se angajează să se căsă-
torească; legământ solemn, promisiune de căsătorie între logodnici; 
credință.
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magie =  Totalitatea procedeelor, formulelor, riturilor prin care se invocă forțe 
supranaturale spre a produce miracole; practica acestor procedee, for-
mule.

orație =  Urare în versuri pe care colăcarii o adresează mirilor la nuntă. Felicita-
re, urare. Discurs de salutare.

panihidă =  Carte de sljubă pentru cei răpoșati.
peți =  A cere o fată în căsătorie în numele altcuiva sau pentru sine, din obicei 

prin intermediul părinților sau al rudelor fetei.
piatră funerară = Monument funerar.
prezice = A ghici viitorul cuiva.
procedeu = Maniera de a proceda pentru realizarea unui scop.
ritual = Rânduială a unei slujbe religioase.

  Ceremonial religios cu implicații folclorice, care se desfășoară după 
anumite reguli, în momentele importante din viața comunității.

riturile de trecere =  Marile rituri de trecere: nașterea, căsătoria și înmormântarea au urmă-
toarea structură: separarea, tranziția și reîncorporarea caracteristică a 
aspectului său exterior, a psihicului său, a activității sale.

rural = De la sat, sătesc, de la țară.
strigătură =  Exclamație onomatopeică; specie a liricii populare, de obicei în ver-

suri, cu caracter epigramatic, cu aluzii satirice sau glumețe ori cu con-
ținut sentimental, care se strigă la țară, în timpul executării unor jocuri 
populare.

superstiție =  Prejudecată care decurge din credința în spirite bune și rele, în farmece 
și vrăji, în semne prevestitoare, în numere fatidice sau în alte rămășițe 
ale magiei, practică superstițioasă.

șezătoare =  Adunarea fetelor și flăcăilor, ori a femeilor măritate într-o casă, în 
nopțile de iarnă, când se petrece torcând și spunând povești, glume, 
doine și balade.

textile =  Țesături (stofe, pânzături), obiecte confecționate din țesătură.
vrajă =  (În basme și în superstiții). Acțiunea de a vrăji și rezultatul ei; trans-

formarea miraculoasă a lucrurilor; mijloace magice întrebuințate pen-
tru aceasta; farmec.
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A

abde = abia
acăr = ori, sau
a aldui = a binecuvânta
alipuire = stabilire
albele = pudră
aleghedit = mulțumit
altan = dincolo
a andălui = a porni

B

batăr = cu toate că
băl = blond
bănat = supărare
a băntăli = a necăji
căuaci = fierar
a bănui = a regreta
băsamă = probabil
a băsădi = a discuta
belci = leagăn
beteag = bolnav
beteșig = betegie
a biciuli = a cinsti
birău = primar
(dă) bitang = în voia lui
a biztăti = a încuraja
biztoș = sigur
a bizui = a însărcina
boitar = ciobănaș
blagă = avere
boit = ciucure
bold = prăvălie
a bolonzâ = a prosti
bolovan = puternic
bolund = nebun

botă = bâtă, băț
bucsă = pungă
bumb = nastur

C

cantă = vas pentru apă
cafană = cafenea
a căpăta = a primi
căput = poartă
cătănășag = armată
căuaci = fierar
căzal = stog
a cerca = a întreba
ciledi = copii
ciont = os
ciufală = batjocoră
chedve = voie bună
chert = grădină
cioacă = mică
cioareci = pantaloni
cinoșe = elegantă
cipcă = dantelă
a se ciudăli = a se mira
ciufală = glumă
ciurdă = turmă
cârpă = basma, năframă
cârpuță = batistă
clop = pălărie
cocie = trăsură
cociș = vizitiu
cocotoare = oglindă
corigă = roată
coșară = coș
cotare = câștig
coardă = sabie
copârșeu = sicriu

Glosar
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culduș = cerșetor
curet = varză
a curui = a croi  

D

dăloc = îndată
dărab = bucată
a dăscânta = a chiui
dăscântec = strigătură
a dăspocoli = a despacheta
deplele = hărțuri
derțe = tărâțe
diem = ghemotoc
dâr = pentru
dobă = burtă
duhan = tutun
a durgăli = a rostogoli
dutean = tutungerie

F

faină = frumos, vrednic
făcău = șarg
fatiol = voal
făcătură = vrăjit de cineva
făgădaș = pariu
făgădău = han, birt
a făgădi = a promite
a feleli = a răspunde
fene = dracu
fest = continuu
f iscarăș = avocat
foaită = neam

G

galiță = pasăre de curte
găzdăcoaie = bogată
găzdoaie = gospodină
globit = bătut dă soartă

goști = oaspeți
goz = gunoi
grădici = scară
gre-mare = gravidă
grițar = creițar
gudă = orator
gurigă = roată

H

haba = degeaba, în zadar
haznă = folos, câștig
hămoacă = nisip
hidede = vioară
hididiș = muzicant, lăutar
himișag = vicleșug
hinteu = caleașcă
hir = veste
hirit = vestit
holtei = feciori
a hori = a cânta
hortac = prieten
hulit = pârât
hurdău = butoi
hunsfut = ștrengar

I

ieguță = sticluță
a iercăzî = a avea timp
inaș = ucenic
iosag = animale de casă
iștalău = grajd

Î – Â

împrinde = a face pariu
încipcată = dantelată
a se îndălui = a porni
a întopora = a învârti
a încopce = a lega
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J

jacicău = pungă
jeb = buzunar
jolj = pânză dă bunbac

L

labă = picior
labriu = ilic
lăcruță = ladă
laibăr = vestă
lângalău = plăcintă
lăvor = lighean
lebiniță = pepene verde
lelenț = orfelinat
a leșchedi = a pândi
leveșe = leveș
lipideu = cearșaf

M

măcar = ori
mâroc = înalt
măștihoaie = mamă vitregă
meseleoucă = domnișoară de onoare 

la nuntă
mintinaș = îndată
a mirui = a câștiga
mneanț = german
mnerâu = albastru
mulăti = a-și petrece

N

nare = nas
nealcoș = îngâmfat
neauă = zăpadă
negoț = material
nevoie = nervozitate
ninerat = răsfățat

O

ocoș = deștept
on = un

P

palțău = nuia
pancovă = gogoașă
pălăscar = chemător
pănură = stofă
părgălită = pârguită
păsulă = fasole
pătălocu = pretutindeni
pecie = carne
peliță = față
perișene = cunună de flori
piparcă = ardei
pipirig = rogoz
pițiguș = pițigoi
a pocoli = a împacheta
pogan = mare, grozav
poivan = ștreang
poticarăș = farmacist
ponoslu = plângere
pont = tocmai
a prăbăli = a încerca
primă = panglică
puderită = pudrată
puțuli = curățî

R

raf = cerc, șină
a rândăli = a comanda
rânduit = destinat
roit = ciucure
rug domnesc = trandafir
rujiță = floricică
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S

a sămăli =  1. a socoti,
2. a gândi

sălmăjac = saltea
sărăntoc = sărac
scoacă = brânză
scovardă = clătită
a se sfădi = a se certa
a se sâli = a se grăbi
sobă = cameră, încăpere
socaci, socăciță = bucătar, bucătăreasă
stupuș = dop
a sucuii = a obișnui
a sudui = a blestema
sucă = obișnuință
sumnă = rochie

Ș

șarlău = seceră
șaușpec = sos
a șinăli = a cruța
șogor = cumnat
șuhan = niciodată
șergaci = gălbui
șflaier = voal

T

taljer = farfurie
tăgăși = a face curățenie
a tămădi = a vindeca
tăniar = sălaș
tăpsâie = tavă
tărnaț = prispă
tătăișe = cumnată
temeteu = cimitir
tenti = porumb
a terde = a pierde
terheti = greutate
tiatră = piatră
tică = pieptănătură

tintă = cerneală
titit = împodobit
toltiș = drum de piatră
a tomni = a repara
topanci = pantofi
troacă = cutie
tulai = vai
tuluc = juncan, vițel

Ț

țângalău = sonerie
țăpauă = pantof
a țâpa = a arunca
țucur = zahăr

U

uarinde = oriunde
uăti = ochi
unje = a unge
untioaie = tanti

V

valău = jghead
vandroc = vagabond
varmede = județ
a vădăsli = a vâna
vigan = voios
a vigăzî = a isprăvi
a se văji = a se potrivi
a vorovi = a vorbi

Z

zamă = supă
zadie = șorț
zbici = bici
a zovorli = a deranja
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