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FOLCLORUL – ARHIVA VIE A 

POPORULUI 

 

Folclorul desemnează totalitatea creațiilor artistice ale 

unei culturi spirituale populare, asociate unei etnii sau unui 

grup de etnii. Studiul folclorului intră în sfera mai multor 

discipline tinere, între care prima apărută a fost folcloristica. 

Deși interesul pentru cultura poporului există dintotdeauna, 

orânduirea informațiilor într-un sistem de convenții, 

clasificarea lor și studierea în mod științific nu au avut loc mai 

devreme de a doua jumătate a secolului XIX. 

Folcloristica 

 Folclorul sau cultura profundă constituie obiectul de 

studiu al disciplinei numite folcloristică. Specialiștii angajați în 

acest demers se numesc folcloriști. În aparență, afirmația pare 

nesemnificativă. Pentru a putea face o circumscriere corectă 

sferei de autoritate a folcloristicii față de disciplinele 

complementare - etnomuzicologie, etnocoreologie, etnologie și 

antropologie culturală - ar trebui, în fapt, să se delimiteze 
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fenomenul și noțiunea reprezentate de folclor față de altele 

posibile a căror arie de exprimare ar trebui să fie studiată, 

exclusiv, în cadrul altor discipline. S-ar putea stabili dacă 

diferențele se află în corpul fenomenului amintit, la nivelul 

obiectului de studiu sau al metodologiei, în specificul elaborării 

instrumentelor de lucru, al metodelor de investigare și al 

scopurilor finale pentru care au fost întreprinse, în cele din 

urmă, demersurile științifice. Apreciem că o discuție, cu 

caracter interdisciplinar, proiectată în acest scop, nu a fost 

realizată nici în instituții cu veche tradiție, specializate în 

cercetarea din domeniile menționate, în alte părți ale lumii. 

Problema a redevenit actuală după spectaculoasa dezvoltare 

industrială din ultimele decenii, dar tratatele de etnologie, 

dicționarele și cărțile de folcloristică au analizat, preferențial, 

pozițiile personalităților implicate în cercetare și definițiile cu 

care acestea operează, nu datele referitoare la tehnicile concrete 

prin care folcloristica și entomuzicologia, de exemplu, își 

creează documentele devenite, în timp, material de referință 

pentru patrimoniul cultural imaterial al umanității. Mulți ani, în 

multe locuri, antropologia socială a folosit, astfel, date oferite 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Patrimoniul_cultural_imaterial_al_umanit%C4%83%C8%9Bii
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de arheologie, antropologie fizică, folcloristică sau etnologie 

pentru studiu și interpretare.  

 Datorită, deschiderii unor noi perspective... conceptul 

de folclor a fost amendat, s-au făcut delimitări și redefiniri ale 

materiei obiectului de cercetat, o dată cu îmbogățirea 

metodologiilor de investigare, a bazei teoretice, cu precizări 

aduse terminologiei strategice, la nivelul disciplinelor 

etnologice. Periodic, în studiile umaniste sunt înregistrate 

revizuiri ale interpretărilor anterioare, se descifrează sensuri 

noi.  

 Evoluția folcloristicii la români 

Folclorul românesc reprezintă totalitatea creațiilor 

culturii spirituale românești. Sintagma se referă la producțiile 

etniilor vorbitoare de limba română în toate dialectele ei 

(majoritar dacoromân, dar și aromân, meglenoromân și 

istroromân), semnalate în interiorul granițelor românești. 

Urmărind firul istoriei, folclorul Românilor include și creațiile 

atribuite etniilor premergătoare populației românești (traco-

daci și presupușii proto-români, în situația în care nu există 

izvoare istorice care să ateste o populație la nord de Dunăre în 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Arheologie
https://ro.wikipedia.org/wiki/Folclor
https://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Studii_umaniste&action=edit&redlink=1
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Evul mediu timpuriu, până în mileniul doi al erei creștine). 

Cunoscut la nivel regional mai ales în urma studiilor cu un 

caracter științific întreprinse în secolul XX, folclorul pe 

teritoriul României a fost împărțit în numeroase zone 

folclorice, în funcție de regiuni, văi ale râurilor mai importante, 

județe sau subregiuni ale unui județ. Folclorul ajunge să fie 

divizat chiar și în funcție de sate sau comune. Acest sistem de 

diviziuni, aparent exagerat, evidențiază multitudinea de 

obiceiuri, tradiții, datini care, însumate, relevă identitatea 

românilor, existența lor străveche. Principalele zone folclorice 

românești sunt următoarele: Crișana, Banat, Țara Moților, Țara 

Oașului, Dobrogea, Moldova, Bucovina, Oltenia, Argeș, ținutul 

Mehedinți, zona Harghitei, care sunt în continuare subdivizate 

în zone mai mici, delimitate de un grad mai mare de 

particularitate în privința producțiilor folclorice. 

 Folclor literar 

Interpretarea și valorificarea faptelor de cultură 

populară au fost determinate de interesul unor cărturari (din 

epoca luminilor îndeosebi) pentru popor, conjugat cu 

descoperirea culturilor primitive (în perioada marilor 
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descoperiri geografice) atât de diferite de cele europene. Aceste 

preocupări s-au diversificat în romantism și au căpătat, ulterior, 

un rol important în gândirea contemporană, când s-au creat 

forme instituționalizate (muzee, publicații, societăți). 

În revista Atheneum din 22 august 1846, arheologul 

englez William J. Thomas propunea folosirea termenului 

folclor (din engl. folk = popor, lore = înțelepciune) pentru a 

denumi cultura populară, în timp ce cuvântul căpătând noi 

semnificații, mai ales în ceea ce privește fenomenele 

subsumate. De aici și atitudinile care devin complementare - de 

entuziasm față de faptele folclorice (în special în romantism) și 

de atitudine științifică explicativă, ulterior. 

Precursor al ambelor direcții este socotit Giambattista 

Vico, acela care, încă din 1725 vorbea, în Scienza nuova, de 

poeticitatea limbii popoarelor „sălbatice“, găsind originea 

metaforei în mentalitatea și în modul de gândire animist al unei 

faze „poetice“ în dezvoltarea spiritului omenesc. Clasicul 

Michel de Montaigne prefera „naivitatea și grația“ poeziei 

populare artificialității creației de salon caracteristice epocii 

sale. Cel care a dat un imbold considerabil interesului pentru 

folclor a fost Johan Gottfried Herder, care a publicat colecțiile 



7 

 

Volkslieder și Stimmen der Völker in Liedern (1778 - 1779); 

valoarea intrinsecă a poeziei populare este reprezentată, pentru 

acesta, iar apoi și pentru romantici, de valoarea ei etno-istorică 

și artistică. 

Folclorul, „arhiva vie a popoarelor“, devine astfel un 

document prin care se reconstituie trecutul istoric național și se 

pune baza culturii naționale moderne. La noi, interesul pentru 

faptele de cultură populară, de literatură, se manifestă „de 

timpuriu“, încă din perioada cronicarilor, care le acordă un 

interes deosebit (Neculce își prefațează Letopisețul cu cele 42 

de legende, în Descrierea Moldovei de Dimitrie Cantemir 

găsim prezentate obiceiuri, credințe, superstiții). Rolul major a 

revenit, însă, pașoptiștilor, care văd în poezia populară o 

adevărată oglindă a sufletului popular. Dacă lui Alecsandri îi 

datorăm cea dintâi culegere de poezie populară (Poezii 

populare. Balade (cântice bătrânești) adunate și îndreptate, 

1852), lui Heliade Rădulescu, prelucrarea unui mit 

(Zburătorul), și intrarea literaturii populare ca izvor de 

inspirație în sfera de interes a creatorilor (Pann, Asachi, 

Bălcescu etc.), lui Alecu Russo îi datorăm sistematizarea, într-o 
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viziune teoretică mai profundă, a ideilor privitoare la creația 

literară populară ca document istoric și spiritual, cu valoare 

artistică de excepție și drept nesecat izvor de inspirație pentru 

creația cultă. 

Mitul - sursă a tuturor faptelor ce țin de 

gândirea populară, filosofie, literatură 

În istoria spiritualității un rol deosebit îl joacă mitul - 

sursă a tuturor faptelor ce țin de gândirea populară, filosofie, 

literatură. În accepția actuală (considerată de Mircea Eliade) 

mitul nu mai este considerat o „fabulă“, o „ficțiune“, ci, ca și în 

lumea străvecje, arhaică, „desemnează o «istorie adevărată» și 

prețioasă, fiindcă este sacră, exemplară și semnificativă sau o 

tradiție sacră, relevație primordială, model exemplar“. 

Dacă în Grecia lui Homer mhytos-ul avea o valoare 

religioasă și metafizică, opunându-se logos-ului și lui historica, 

de la Xenofoc încoace a început să desemneze tot „ce nu poate 

exista cu adevărat“. Aceasta este însă o interpretare simplistă, 

fiindcă mitul este viu, înfățișând „modele pentru comportarea 

omenească și prin însăși aceasta conferă existenței semnificație 

și valoare“. 
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Încercând să definească mitul, Eliade arată că acesta 

„povestește o istorie sacră; el relatează un eveniment care a 

avut loc în timpul primordial, timpul fabulos al «începuturilor». 

Altfel zis, mitul povestește cum, mulțumită isprăvilor ființelor 

supranaturale, o realitate s-a născut, fie că e vorba de realitatea 

totală, Cosmosul, sau numai de un fragment: o insulă, o specie 

vegetală, o comportare umană, o instituție. E așadar 

întotdeauna povestea unei «faceri»: ni se povestește cum a fost 

produs ceva, cum a început «să fie». Mitul nu vorbește decât 

despre ceea ce s-a întâmplat «realmente», despre ceea ce s-a 

întâmplat pe deplin“. 

Referindu-se la realități, mitul este o istorie sacră, adică 

una „adevărată“. Personajele miturilor „sunt ființe 

supranaturale“. Ele sunt cunoscute mai ales prin ceea ce au 

făcut în timpul prestigios al începuturilor. Rezultă că miturile 

„relevează activitatea lor creatoare și dezvăluie sacralitatea (sau 

numai caracterul «supranatural») operelor lor“. 

Funcția esențială a miturilor este „de a înfățișa modelele 

exemplare ale tuturor riturilor și ale tuturor activităților 

omenești semnificative, atât alimentația sau căsătoria, cât și 

munca, educația, arta sau înțelepciunea“. 
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Popoarele primitive deosebesc istorii adevărate 

(miturile), sacre, adresate doar celor care parcurg o traiectorie 

inițiatică și vizează probleme esențiale (cosmogonia, originea 

morții), având drept protagoniști ființe divine, supranaturale, 

cerești sau astrale, de istoriile fale (fabule, basme) care 

relatează aventurile eroului național (salvatorul poporului, 

eliberatorul, aducătorul de bine) sau explică anumite 

caracteristici ale animalelor. Ele descriu nu numai originea 

lumii, a plantelor, a omului, ci și toate evenimentele 

primordiale care au modificat condiția umană. Mitul îl învață 

pe om „istoriile“ primordiale care l-au construit din punct de 

vedere existențial și tot ce se referă la existență și la propriul 

mod de a exista. 

Așa cum arată astăzi, omul este constituit de 

evenimentele mitice, petrecute în illo tempore. De aici rezultă 

că ceea ce s-a petrecut ab origine se poate repeta prin forța 

riturilor, iar cunoașterea a ceea ce s-a petrecut odinioară 

înseamnă a afla originea lucrurilor. 

Miturile se comunică neofiților în timpul inițierii lor, 

ele fiind celebrate (reactualizate prin ritualuri ceremoniale. 

„Istoria“ relatată de mit este o cunoaștere de ordin ezoteric nu 
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numai pentru că este secretă, transmițându-se în cursul unei 

inițieri, ci și fiindcă este înspțită de o putere magică religioasă 

(a cunoaște originea unui obicei etc. înseamnă a dobândi asupra 

acestuia o putere magică, mulțumită căreia îl putem domina). 

S-ar putea spune că «trăind» miturile ieșim din timpul 

profan, cronologic, și pătrundem într-un timp calitativ diferit, 

un timp sacru, deopotrivă primordial și recuperabil la infinit. 

„Religiozitatea“ acestei experiențe de retrăire a miturilor este 

justificată prin aceea că ea se deosebește de experiența 

obișnuită a experienței cotidiene. 

Reactualizând evenimentele fabuloase, exaltante, 

semnificative, pătrundem într-o altă lume, „transfigurată, 

aurorală“ în care sunt prezente ființe supranaturale. 

Iată ce afirma B. Malinovski în legătură cu miturile: 

„Considerat din punct de vedere a ceea ce este viu într-însul, 

mitul nu reprezintă o explicație menită să satisfacă o curiozitate 

științifică, ci o povestire care face din nou să trăiască o realitate 

originală și care corespunde unei profunde nevoi religioase, 

unor năzuințe morale, unor constrângeri și unor imperative de 

ordin social și chiar unor exigențe practice. În civilizațiile 

primitive, mitul îndeplinește o funcție indispensabilă: el 
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exprimă, scoate în relief, și codifică credințele, salvagardează 

și impune principiile morale, garantează eficacitatea 

ceremoniilor rituale și oferă reguli practice care urmează să fie 

folosite de om. Mitul este (...) o realitate vie la care nu încetăm 

să recurgem, (...) o adevărată codificare a religiei primitive și a 

înțelepciunii practice (...). Cunoașterea pe care omul o are 

despre această realitate îi relevează sensul riturilor și al 

sarcinilor de ordin moral, precum și modul în care trebuie să le 

îndeplinească“. 

 Clasificarea miturilor 

 mituri cosmogonice -- facerea lumii, creația prin 

excelentă, cosmogonia e modelul exemplar al unei serii 

întregi de faceri. Nu doar pentru că acest cosmos e 

arhetipul, ci și pentru că este o operă divină. 

 mituri de origine -- prelungesc și completează mitul 

cosmogonic, povestind cum a fost lumea modificată 

(îmbogățită sau sărăcită). De aceea marea majoritate a 

acestora repetă cosmogonia, istoria lumii și a 

comunității (tribului) - o reactualizare rituală, prin 

cântece și dansuri, a evenimentelor mitice esențiale de 



13 

 

la facerea lumii încoace. Ele joacă un rol și în vindecări, 

și în ceremonialele nașterii, în ritualurile acestora 

implicându-se și mitul cosmogonic, și acela al originii 

bolii. 

 miturile și riturile înnoirii -- sunt și ele legate de cel 

cosmogonic. În această categorie intră și ritualul Anului 

Nou - când se inaugurează un nou ciclu temporal. 

Renovarea anuală a lumii este un reflex al unei 

temporalități încă neextinse, o nouă creație. În 

ceremoniile de Anul Nou, se presupune că nemuritorii 

sunt din nou prezenți pe pământ, sanctificând astfel 

lumea, care devine regenerată și stabilă. Sărbătorile 

periodice de regenerare reactualizează simbolic 

cosmogonia, opera creatoare a zeilor, nimicirea lumii 

vechi. Aceasta dispare în chip firesc, fiindcă distanța ce 

o separă de începuturi a atins limita extremă. De aici 

deosebirea dintre aceste credințe și cele privitoare la 

potop sau la alte catastrofe. 

 miturile eshatologice (gr. eshaton = sfârșit) -- sunt 

referitoare la sfârșitul lumii. Ele povestesc despre 

distrugerea lumii și a umanității, cu excepția unui cuplu. 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Limba_greac%C4%83
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Mitul Potopolui este general răspândit (dar foarte rar în 

Africa). Alte cataclisme de proporții cosmice ce pot 

produce distrugerea lumii sunt cutremure, incendii, 

prăvăliri de munți. Acestea nu sunt însă, totale, ci 

înseamnă doar sfârșitul unei umanități, urmat de venirea 

alteia noi. Însă haosul ce urmează distrugerii, urmat de 

apariția unui nou teritoriu nu este altceva decât 

regresiune către haosul primordial, așadar către 

cosmogonie. Cauza cataclismului este mânia ființei 

supreme, provocată de păcatele oamenilor și de 

decrepitudinea lumii. Majoritatea acestor mituri aduce 

și convingerea că lumii distruse (degradată progresit) îi 

va urma o alta, paradisiacă, grație unei noi creații. 

 Multe mitologii (cele complexe, orientale) vorbesc 

despre crearea și distrugerea ciclică a lumii și de credința în 

„perfecțiunea începuturilor“. 

 În creștinism, însă, sfârșitul lumii va fi unic, așa cum 

cosmogonia a fost unică. Cosmosul ce va urma catastrofei va fi 

cel inițial, dar purificat, regenerat și restaurat în gloria sa 

primordială. Acest paradis terestru va fi infinit, pentru că 

timpul nu mai este cel circular al veșnicei întoarceri, ci unul 
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linear, ireversibil. În acest context eshatologia reprezintă 

triumful unei istorii sfinte, sfârșitul lumii revelând valoarea 

religioasă a faptelor umane; oamenii vor fi judecați după 

faptele lor (o judecată selectivă, doar cei aleși putând avea 

parte de fericirea veșnică, pentru că în lupta cu puterile și 

ispitele lumii eu ai rămas credincioși împărăției cerurilor). 

Sfârșitul lumii face parte din misterul mesianic, fiindcă această 

catastrofă va fi urmată de o a doua venire a lui Iisus și de 

Judecata de apoi, apoi - pentru aleși la restaurarea paradisului. 

Catastrofa va fi precedată de domnia Anticristului, când toate 

valorile - sociale, morale, religioase, vor fi răsturnate (adică o 

întoarcere în haos). 

Întoarcerea individuală la origine este concepută ca o 

posibilitate de a înnoi și de a regenera existența celui care o 

întreprinde. Este vorba, în primul rând, de binecunoscutul 

simbolism al ritualurilor inițiatice - „renașterea“ novicelui are 

loc sub semnul unui regressus ad uterum. Prin inițiere, 

adolescentul devine, deopotrivă, o ființă responsabilă social și 

avizată cultural. Întoarcerea la matrice este figurată fie printr-o 

recluziune (într-o colibă), fie prin înghițirea de către un 

monstru, fie prin pătrunderea în teren sacru (identificat cu 
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uterul pământului mumă). Bezna prenatală sau a locului de 

recluziune nu e altceva decât întunericul nopții premergătoare 

creației. 

 Dar adevărata semnificație a miturilor și a riturilor de 

întoarcere la origine este dată de intenția revelată contextual a 

fiecăruia. Așa se explică de exemplu, „idealul de obținere a 

beatitudinii“ (a tinereții și a longevității), adică a nemuririi - 

prin unitatea primordială, starea care preceda, de fapt, însăși 

creația. Și astfel, prin întoarcerea la origini, se pot anula 

efectele timpului - ale timpului scurs și se poate reîncepe viața. 

Filosofiile, tehnicile ascetice și contemplative indiene urmăresc 

vindecarea omului de suferința vieții în timp, de legea Karmei 

adică, aceea care impune transmigrațiunile - veșnica 

reîntoarcere la viață, la suferință. A ieși de sub „jugul“ legii 

Karmei înseamnă, în fond, a te vindeca, a avea acces la 

nemurire. Pentru homo religiosus, esențialul, care precedă 

existența, a avut loc anterior, într-o istorie primordială. 

Existența sa reală începe atunci când primește comunicarea 

acestei istorii și își asumă consecințele ei (în creștinism, de 

exemplu, esențialul este drama din paradis, care a pus temelia 

actualei condiții umane). 
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 Iar acest „esențial“ diferă de la o religie la alta, având 

drept punct de convergență doar prezența unor ființe 

supranaturale care au pierdut nemurirea. Prestigiul „originii“ 

supraviețuiește în contemporaneitate, prin idealul existențial 

propus unei colectivități sau individului. Putem aminti, în 

această direcție, fascinația exercitată de „mitul originii“ 

superioare (arianismului), de mitul „vârstei de aur“ al 

comunismului (societatea fără clase, fără tensiuni, fără istorie, 

triumfalistă) sau, mai aproape, de mitul lui Superman (ființa 

fantastică, dedublată însă) dând glas nostalgiilor secrete ale 

omului modern, care, având conștiința decăderii, a mărginirii 

sale, aspiră să ajungă el însuși un personaj excepțional, un 

erou. 

 De aici și rolul extrem de important al cinematografiei 

care propune asemenea „mituri“ sau rolul mijloacelor de 

comunicare în masă (scrise, vizuale), la dirijarea opiniei 

publice, a atitudinii colectivităților. 

 M. Eliade descoperă „comportări mitice“ în chiar 

obsesia „succesului“ caracteristică societății moderne, care 

traduce dorința obscură de a transcede limitele condiției 

omenești („mituri“ minore - starul, automobilul etc. sau „mituri 
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elitiste“ - care se cristalizează în jurul creației - filosofice, 

artistice, experiențele revoluționare ale artei moderne 

oglindind, de fapt, criza spirituală actuală, faptul că „elita“ 

găsește, în extravaganța unor curente artistice, posibilitatea 

unei gnoze inițiatice). Și tot aici se înscrie fascinația lecturii - 

căci în literatură descoperim acea revoltă împotriva timpului 

istoric în care trăim și muncim, împotriva timpului „mort“, care 

strivește și ucide, prin recuperarea unui timp străin, extatic sau 

imagina, al beatitudinii. 

 

 Personaje mitologice româneşti 

 Mitologia românească e de o frumuseţe tulburătoare. 

Originală, bogată, magică, dar şi contradictorie, nu conteneşte 

nicio clipă să ne surprindă. Tot astfel cum nu încetează să ne 

intrige nici atitudinea nu foarte consecventă pe care oamenii de 

rând o au faţă de domeniul supranaturalului, faţă de fiinţele 

fantastice pe care le-au venerat, de care s-au temut sau pe care 

le-au admirat secole de-a rândul. 

 Solomonarii sunt buni sau răi? Sunt temuţi sau iubiţi? 

Drăgaicele sunt tot Iele, vestite pentru cruzimea lor, sau fac 
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parte din categoria zânelor benefice, protectoare ale holdelor, 

prosperităţii caselor şi tinerelor fecioare? Blajinii sunt înalţi, 

blonzi şi înţelepţi sau sunt mici de statură şi semiretardaţi? Iată 

doar câteva dintre întrebările pentru care cititorul neavizat va 

trebui să se mulţumească cu răspunsuri de genul: „în general, 

da”, „în cele mai multe zone ale ţării se consideră că…”. 

 Atunci când mi-am făcut documentarea pentru micul 

meu roman de aventuri, „Andilandi. Călătoria lui Vlad în 

Celălalt Tărâm”, m-am oprit doar asupra câtorva dintre 

personajele mitologice descrise în basmele populare româneşti 

ori analizate în diverse studii folclorice de marcă. Pe unele le-

am preluat ca atare, pentru că şi-au găsit singure locul în intriga 

pe care o construisem. Pe altele le-am modificat ori m-am oprit 

asupra unor versiuni acceptate numai în anumite zone ale ţării. 

De fiecare dată însă m-am străduit să rămân fidelă regulilor, nu 

excepţiilor şi, nu în ultimul rând, basmelor copilăriei mele. 

 Pentru început iată câteva dintre personajele mitologice, 

cele care ni s-au părut mai importante. Promitem însă să 

revenim periodic cu detalii, comentarii şi discuţii legate de 

personajele mitologice româneşti. 

 

http://andilandi.ro/aici-e-piatra-de-hotar/a-aparut-primul-volum/
http://andilandi.ro/aici-e-piatra-de-hotar/a-aparut-primul-volum/
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 Celălalt Tărâm este divizat în mitologia românească în 

sectoare: unele mirifice, populate de zâne, altele cumplite, 

pline de făpturi teriomorfe. Contactul călătorului cu acel tărâm, 

care nu-i este nici prielnic, nici ostil, poate surveni fie 

accidental, fie, mai rar, în mod deliberat. În acest ultim caz, 

omul (de regulă Făt-Frumos) nu poate ajunge în Celălalt Tărâm 

decât cu ajutorul unui animal ori monstru cointeresat. Deşi 

Paradisul ca atare, aşa cum e descris el în tradiţia creştină, este 

cu totul altceva decât Celălalt Tărâm există şi texte folclorice 

care fac o confuzie, până la urmă firească, între cele două 

„zone”, localizând Raiul nu în cer, ci într-un univers mitic 

paralel, plasat mai spre est. În acest caz, subliniat de unii 

autori, Raiul este văzut ca o grădină verde, în care nu se face 

niciodată noapte, foarte asemănătoare „Insulelor Fericiţilor” 

din mitologia greacă. 

 Accesul spre acest loc, spre „fortunata insulae” unde 

locuiesc Blajinii, se face prin intermediul Apei Sâmbetei, care 

după unele teorii izvorăşte din lumea oamenilor, după altele 

direct din iad. Cel mai interesant atribut al Celuilalt Tărâm 

rămâne însă Tinereţea fără bătrâneţe şi viaţa fără de moarte, 

obiect al mult mai cunoscutului basm omonim. 
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În general, cele două tărâmuri (al nostru şi celălalt) sunt văzute 

ca două teritorii ce comunică între ele, iar circulaţia e asigurată 

numai celor aleşi, de pildă lui Făt-Frumos. 

 Zânele din mitologia noastră au statut de semidivinităţi 

sau chiar divinităţi. Poporul român, asemenea grecilor, le 

consideră zeiţe şi le vede în general ca pe nişte fecioare bune, 

frumoase, luminoase şi zvelte. Stăpâna tuturor zânelor e Zâna 

Zânelor (sau Crăiasa Zânelor), veşnic tânără. O fecioară care 

va începe să îmbătrânească numai măritându-se, moment în 

care îşi va pierde şi atributele de zână, şi imortalitatea (ca în 

basmele lui I. P. Reteganul). 

 Alte nume des întâlnite în basme, balade ori culegeri 

folclorice sunt: Chira Chiralina, Inia Dinia, Ileana 

Cosânzeana şi Iana Sânziana. Numită în unele zone şi 

deformat Iana Simziana, acesta este prototipul zânei bune, 

considerată Sora Soarelui, care provine – după cum a 

demonstrat Mircea Eliade – din însăşi Diana romanilor. Zeiţa 

se bucura de mare succes în Dacia romană, în primul rând din 

cauza asemănării cu zeiţa locală Bendis, ambele divinităţi 

selenare. 
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 Făt-Frumos nu e nici intelectual, nici războinic. 

Dispune de cunoştinţele de bază ale lumii imediate, pe care o 

respectă (nu distruge natura şi nu vânează din plăcere, ci doar 

pentru a-şi potoli foamea). Nu e niciodată un aventurier, deşi 

biografia lui poate să pară o sumă a unor aventuri. De regulă, 

intră în Celălalt Tărâm mai mult de nevoie şi e mereu însoţit de 

un ajutor de nădejde: Calul Năzdrăvan. Variantele lui Făt-

Frumos nu sunt numeroase ori prea diferite între ele, indiferent 

de numele diferite cu care apare în basme: Voinic de Plumb, 

Ioniţă Făt-Frumos, Voinic-cel-cu-cartea-n-mână-născut, 

Tuliman, Petru Cenuşă, Piperuş Petru, Agheran Viteazul sau 

Aleodor Împărat.  

 Drumul. Făt-Frumos e pus adesea să aleagă între două 

variante absurde. Cel mai frecvent se întâlneşte cu una dintre 

Sfinte, care-i spune: „Dacă o vei lua la stânga te vei căi, dacă o 

vei lua la dreapta iarăşi te vei căi!” Aici avem de-a face cu o 

condiţie esenţială, care reflectă foarte bine istoria poporului 

român. E un alt fel de a spune: dacă te vei duce cu tătarii ori cu 

turcii te vei căi, dacă te vei alătura austro-ungarilor te vei căi 

iarăşi. Probabil că nu se putea găsi o expresie mai simplă a 

fatalităţii alături de care am păşit în istorie ca popor. 
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 Cobe. Pasăre sau fiinţă care prevede nenorociri. 

 Descântecul. Se mai numea şi bozgoană (cuvânt 

prezent în special în Transilvania) şi însemna dezlegare printr-

un act magic, iar legarea magică a cuiva se numea încântec. 

 Ielele. Deşi se aseamănă întrucâtva cu Nimfele greceşti 

sau cu Elfele germanice, Ielele sunt catalogate drept fiinţe 

supranaturale de o netă originalitate. Celelalte pseudonume ale 

Ielelor sunt de fapt epitete: Zânioare, Sfinte de noapte, 

Şoimane, Dânse, Mândre, Izme, Fecioare, Rusalii, Măiestre, 

Albe şi uneori Hale (de la popularul „alea”). După P. B. 

Haşdeu Ielele sunt individualizate: Rudeana, Ruja, Trandafira, 

Păscuţa, Cosânzeana, Orgişceana, Foiofia, Bugiana, 

Dumernica, Lemnica, Roşia, Todosia, Săndălina, Ruxanda. Iar 

la Lovinescu Ielele sunt reduse la trei: Margalina, Savatina şi 

Rujalina, şi sunt comparate cu Hekatele ceea ce nu pare 

imposibil în linia tradiţională a mitologiei dacoromane, de după 

cucerirea Daciei. 

 În folclorul românesc Ielele sunt văzute ca nişte fete 

tinere, nemuritoare, voluptoase, însă vindicative şi rele. După 

unele tradiţii ele zboară (cu sau fără aripi) şi sunt, de regulă, 

semi-dezbrăcate. Invizibile pentru oameni, pot fi văzute totuşi 
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de către unii dintre ei doar noaptea. Având trupuri mlădioase şi 

voci fermecătoare sunt considerate excelente dansatoare şi 

cântăreţe vocale impecabile. Dansul lor specific e hora. Pe 

locul pe care acestea îşi încing hora nu mai creşte iarba, iar 

crengile copacilor rămân pârlite ca de flacără. 

 Sediul Ielelor nu este precizat, ele putând locui în 

văzduh, în păduri sau peşteri şi deseori se scaldă în izvoare. 

Principalul lor atribut sunt acţiunile malefice. Ele îi ridică în 

vârtejuri pe cei care lucrează în zilele care le sunt consacrate, le 

sucesc minţile tuturor celor care au călcat pe locul horei lor, 

sau îi silesc să intre în mijlocul horei, până când rotirea 

demenţială a acesteia îi determină să-şi piardă minţile. 

 Ielele îşi joacă hora în poieni rotunde lângă „mărul 

tufos/ mărul rămuros”. Unii autori au remarcat că hora Ielelor 

are o semnificaţie centripetă, nu numai de rotire în sens închis, 

ci şi de constrângere a lumii la o mişcare perpetuă, o 

împiedicare a acestei lumi de a se risipi într-o mişcare 

centrifugă (existentă în tendinţa fizică a oricărei rotiri naturale), 

adică de a se dizolva în nefiinţă. 

 Rusalcele. Numite şi Rusalii sunt tot un fel de Iele (cu 

care sunt şi confundate în anumite zone ale ţării), fiice ale lui 
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Rusalin Împărat. Vasile Alecsandri le descrie ca pe nişte zâne 

rele şi răzbunătoare. 

 Ştimele. Ştima Apei sau Femeia Gârlei, numită în 

anumite zone şi Vâlva Apei, e un soi de Rusalka slavă, la fel de 

înaltă ca şi aceasta, cu păr lung cât statura şi uneori cu coadă de 

peşte. 

 Vâlvele. În Munţii Apuseni se împart în două mari 

categorii: „albe” şi „negre”. Cele din a doua categorie fiind 

prin excelenţă mutante. Ele sunt văzute ca genii ale 

compartimentelor naturii şi ca atare sunt denumite atributiv: 

Vâlva Apei, Vâlva Munţilor, Vâlva zilelor săptămânii, Vâlva 

Comorii, Vâlva Cetăţii etc. 

 Sfintele. Sfânta Duminică e o divinitate benefică, 

ascetică, locuind în cer sau dincolo de Apa Sâmbetei. Sfânta 

Vineri este o bătrânică slabă, mare iubitoare de animale. Ea îşi 

testează slujnicele, punându-le să aleagă între mai multe 

cufere: unele mici, doldora de giuvaieruri şi altele mari, pline 

cu balauri. 

 Drăgaicele. Numele de Drăgaică e bulgar. Poporul 

român însă a pluralizat-o, transformând-o într-un grup de zâne 

primejdioase, care dansează cu sabia în mână. 
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 Solomonarii. Principalii magicieni din credinţele 

noastre folclorice sunt Solomonarii, iar solomonăria e un soi 

particular de masonerie populară, o asociaţie secretă de iniţiere 

în magia meteorologică. În unele zone se numesc Zgrimniţeşi. 

Solomonarul e capabil să organizeze după placul său 

fenomenele atmosferice, aducând ploaia sau dirijând furtunile 

şi grindina; ca atare şi vehiculul său aerian este balaurul. 

 Cel mai fidel portret al Solomonarilor este făcut de 

Traian German: Solomonarii nu-şi mărturisesc niciodată 

profesiunea în faţa oamenilor, dar orice sătean îi poate 

recunoaşte, „căci au o înfăţişare îngrozitoare, cu ochi bulbucaţi, 

frunte lată şi încreţită, piept lat, trup puternic, statură mijlocie 

sau mică”, iar „hainele lor sunt numai petice şi foarte murdare, 

ca de cerşetor”. 

 Solomonarii se duc la iezere şi de acolo scot balaurii, 

printr-un descântec, dintr-un „şerpe pe care timp de nouă ani de 

zile nimeni nu l-a văzut, se naşte un şerpe uriaş care poate şi 

zbura”. Surse folclorice, de altfel foarte diferite, arată că 

selecţia viitorilor Solomonari pare a se face din medii diferite, 

dar cu oarecare predilecţie faţă de mediile cu vocaţie: de pildă, 

cel mai mic dintre 7 fraţi călugări (T. Pamfilie). 
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 Calul Năzdrăvan este un animal fabulos numai în ceea 

ce priveşte atributele lui, nu şi datorită prezenţei unor elemente 

fizice neobişnuite (exceptând, rareori, aripile). Deşi prezintă 

similitudini cu caii din alte mitologii (Pegass în Hellada, 

Sleinir în Scandinavia, Merani în Caucaz), acest cal magic are 

o semnificaţie simbolică complexă de transportor de pe acest 

tărâm în celălalt. Calul Năzdrăvan nu este în mitologia noastră 

nici totemic, nici sacral, ci e doar prelungirea firească a vitejiei, 

inteligenţei, ingeniozităţii, moralei şi spiritului justiţiar al lui 

Făt-Frumos, pe care-l serveşte întotdeauna cu fidelitate şi 

devotament. 

 Pasărea Măiastră. Dominantă între păsări, uneori chiar 

în toată fauna mitologică, Pasărea Măiastră aparţine de fapt 

Celuilalt Tărâm. Ca regină a păsărilor, ea aminteşte întrucâtva 

de pasărea Garuda din textele sanscrite, dar de o influenţă 

directă nu poate fi vorba aici. Trăind în izolare, arătându-se 

arareori în splendoarea penajului ei cu strălucire multicoloră, 

ea are o nesecată putere magică şi un scop justiţiar. Uneori 

apare în ipostaza de pasăre oraculară. Cântecul ei nu răsună 

decât în singurătate, dar cine are privilegiul să-l asculte, 

întinereşte spontan. 
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 Există o variantă în care Pasărea Măiastră e numită 

Andilandi (culeasă de D. N. Popescu) şi descrisă ca fiind o 

„pasăre măiastră, a cărei cântare întrece toate muzicile 

pământeşti şi care are darul de a ghici viitorul şi de a citi în 

inimile oamenilor”; ea „se află în palatul zânelor din Împărăţia 

Ielelor, spre soare-răsare” şi e, de fapt, tot o zână înaripată, 

devenită pasăre din cauza unui blestem. Principalele elemente 

din acest portret corespund nucleului mitic curent, dar altele 

par însă interpolări de provenienţă cărturărească, poate chiar 

intervenţii ale culegătorului. Portretul mitic cel mai bine 

precizat îl găsim în basmul-tip „Pasărea Măiastră”, cules de 

Petre Ispirescu. 

   

https://www.google.ro/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fsibiu100.ro%2Fzig-zag%2F42432-totul-despre-baba-cloanta-in-mitologia-romanilor%2F&psig=AOvVaw1QVM2CixiQFyL0zIW_0iIz&ust=1582571059708000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCKiFzvWu6OcCFQAAAAAdAAAAABAD
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 Balaurii sunt principala ipostază teriomorfă a forţelor 

malefice în tabloul folcloric al lumii. Un balaur, în basmele 

româneşti, este o reptilă gigantică cu multe capete, uneori şi 

înaripată, care descinde din fondul comun al mitologiei 

generale – dragonii existând nu numai în miturile chinezeşti, ci 

şi în cele scandinave ori greceşti. 

 Dimensiunile unui balaur sunt variabile între 12-100 de 

stânjeni, aşa cum variabil este şi numărul capetelor: 3, 7, 9 sau 

12. Trupul său e solzos şi arzător, deoarece pe unde trece lasă o 

dâră de iarbă arsă. Se crede în genere că balaurii locuiesc în 

iezere sau în puţuri părăsite, în păduri sau în deşert. 

 Cea mai frecventă formă e cea a balaurului 

meteorologic, legat, după credinţa curentă, de actul magic al 

Solomonarilor. După Elena Niculiţă-Voronca, „poporul român 

crede că balaurul se face din şarpe, cu condiţia ca timp de 7-12 

ani acesta să nu fi fost văzut de nimeni şi să nu fi muşcat pe 

nimeni. Atunci el capătă picioare şi aripi (…) Când iese din 

pădure, copacii se dau în lături, iar balaurul se ridică în nori. E 

mare de poate înghiţi şi un copil şi are solzi de peşte, laţi cât 

palma”. 



30 

 

 

 Zmeii. Deşi uneori confundaţi cu balaurii, zmeii sunt de 

fapt foarte diferiţi de aceştia, fiindcă sunt humanoizi, adesea 

mai mari decât oamenii (cu care au compatibilitate sexuală). 

Magicieni, zmeii sunt totuşi muritori, dar dispun de forţe fizice 

supranaturale, cărora li se adaugă însuşirea strategică de a fi 

mutanţi. Au cai şi organizare statală, iar ca armă principală 

folosesc buzduganul autodirijat, aducând vag cu 

comportamentul bumerangului. Caii lor au statură mare, uneori 

sunt chiar metalici (în Aripă-frumoasă, cules de I. Pop-

Reteganul). Zmeii poartă armuri de aur, argint şi aramă, îşi 

manifestă prezenţa prin diverse fenomene meteorologice şi 

sunt capabili de zbor sau ascensiuni levitaţionale (Poveste 

ţărănească, culeasă de P. Ispirescu), în acest caz lăsând în 

urmă o dâră de foc sau o rază de lumină. 

https://www.google.ro/url?sa=i&url=http%3A%2F%2Fwww.anidescoala.ro%2Fdivertisment%2Fpovesti%2Fpovesti-populare%2Fbalaurul-cel-cu-sapte-capete%2F&psig=AOvVaw2lgORLsFAR-7dofaSAMoOV&ust=1582571205535000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCLCzx7yv6OcCFQAAAAAdAAAAABAJ
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 Cele mai cunoscute nume date de moţi zmeilor sunt: 

Scatolcea, Pogan, Crângu şi zmeoaica Zbârcea, asimilată de 

regulă Mumei Zmeilor.  

 Uriaşii sunt mari, vânjoşi, voinici, înalţi de opt stânjeni, 

cu pasul de un sfert de poştă, cu capul cât trei ocale domneşti 

sau mare cât o baniţă. Ei pot sta la taifas de la un munte la 

altul, fiind în stare să se apuce cu mâinile de toartele cerului. 

Uneori, sunt descrişi ca ciclopi, cu un singur ochi în frunte şi 

hrănindu-se cu carne de om (mai ales în zona Dunării). De 

asemenea, e frecvent tipul de poveste cu copilul de Uriaş care 

aduce acasă în palmă (sau poală) un om cu plugul cu boi, ca pe 

nişte jucării, iar părinţii îi explică divinatoriu pieirea propriei 

stirpe şi înlocuirea ei cu fiinţe mărunte. În anumite zone din 

Oltenia şi Transilvania Uriaşii se mai numesc şi Jidovi. 

 Căpcăunii, numiţi întâi de către români Căpcâni, sunt 

nişte mutanţi înspăimântători cu bot de câine. 

 Striga. Provine din mitologia romană unde e descrisă 

ca pasăre vampir şi devine în mitologia românească – atunci 

când e asimilată cu Strigoii – împărăteasa tuturor păsărilor, 

care abdică în urma unei răscoale provocată de răutatea şi 

injustiţia ei. 
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Strigoii, numiţi şi Moroi sau Vâji, şi Strigoaicele, Vâjele, sunt 

oameni morţi, deveniţi postum un fel de fantome care îşi 

părăsesc mormintele, de obicei noaptea. Starea de „strigoi” e 

condiţionată de anumite precedente şi poate fi impusă celor 

născuţi în ajunul unei mari sărbători, copiilor din părinţi atei 

sau unor oameni predestinaţi acestei ipostaze postume, de 

exemplu celor născuţi cu tichie pe piele. Toţi Strigoii sunt 

malefici şi au ochi răi cu care pot deochea pe oricine. Li se 

atribuie şi vampirismul. Puterea lor se neutralizează la sunetul 

buciumului, la cântatul cocoşului şi sub acţiunea unor 

descântece speciale, mai ales în prezenţa usturoiului. 

 Iarba fiarelor. Există şi în nomenclatura botanică 

curentă, dar nu trebuie confundată cu Iarba fiarelor din 

mitologia românească. Prima creşte pe stânci, e de culoare 

roşie, sclipeşte noaptea şi înfloreşte în noaptea de Sânziene, pe 

24 iunie. 

 Blajinii. Oameni blânzi, calmi, calzi, care îşi duc traiul 

cuminte şi „cu minte”. Se aseamănă întrucâtva cu Brahmanii 

marii blonzi din „Grădinile Fericiţilor„. 

 Sunt înalţi, au o constituţie atletică şi par mult mai tineri 

decât sunt. Faţa lor veşnic zâmbitoare are darul de a te linişti de 
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îndată ce o priveşti. Blajinii sau Rohmanii, cum îi mai numesc 

unii, sunt foarte credincioşi şi nespus de buni la suflet. Îi iubesc 

pe oameni, dar se roagă în permanenţă pentru sufletele lor, 

întrucât îi consideră păcătoşi din fire. Blajinii se hrănesc doar 

cu fructe crude, cu miere, iar de Paştele Blajinilor, în duminica 

Tomei, mănâncă şi ouăle ajunse în dreptul grădinii lor pe Apa 

Sâmbetei. Aceste ouă sunt făcute de Dumnezeu special pentru 

ei, din cojile ouălor aruncate de oameni. 

 

Specificul naţional în literatură 

 

            Literatura unui popor nu se naşte din neant, nu apare ca 

Venus din spuma mării, ci se clădeşte treptat, frază cu frază, 

vers cu vers, operă cu operă, an de an, veac de veac, ca treptele 

unui templu măreţ. Literatura este indisolubil legată de poporul 

care a zămislit-o, se naşte, creşte şi se maturizează o dată cu 

acesta, dar, lucru interesant, nu moare o dată cu el, ci 

supravieţuieşte veacuri, chiar şi după moartea poporului care i-

a dat viaţă, aşa cum astăzi trăiesc Epopeea lui Ghilgameş sau 

Iliada lui Homer, mult după ce autorii lor, cunoscuţi sau nu, au 

murit, mult după ce au dispărut în neantul istoriei societăţile şi 
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popoarele antichităţii. Se pune firesc întrebarea din ce se naşte 

şi cum se naşte literatura unui popor şi, în speţă, literatura 

română cu referire la literatura cultă. 

Două sunt sursele care au influenţat şi au determinat 

evoluţia literaturii culte româneşti: prima şi cea mai importantă 

este literatura populară în care se regăsesc mentalitatea, 

valorile etice, tradiţiile, obiceiurile, superstiţiile, limba, într-un 

cuvânt specificul naţional. Cea de-a doua este literatura 

universală, literatura altor popoare, a unuia mai mult decât a 

altuia, care influenţează literatura naţională aşa cum civilizaţia 

avansată  a unui popor influenţează şi determină evoluţia 

popoarelor mai puţin dezvoltate. Persistă însă de multă vreme 

controversa între specific naţional, pe de o parte, şi modernitate 

şi sincretism cultural, pe de altă parte. Altfel spus, este firesc ca 

literatura noastră să rămână tributară folclorului şi tradiţiei sau 

să se îndrepte către o identificare cu evoluţia şi parcursul 

celorlalte literaturi europene. 

Începuturile literaturii române scrise stau sub semnul 

imitaţiei şi traducerilor după modele străine. Secolul al XIX-lea 

a fost dominat de mania traducerilor, primii scriitori fiind în 

acelaşi timp şi traducători din literatura franceză, în special. 
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Afirmarea specificului naţional apare însă, întâmplător sau nu, 

în aceeaşi perioadă, fiind legată atât de formarea naţiunii 

române şi a statului naţional, cât şi de răspândirea 

romantismului în Ţările Române. În celebra Introducţie la 

Dacia literară din anul 1840, Mihail Kogălniceanu remarca 

dorul imitaţiei, devenit în epocă o manie primejdioasă pentru 

că omoară duhul naţional. El afirma tranşant că traducerile nu 

fac o literatură şi se declară un duşman înfocat al acestei 

practici curente în epocă. Kogălniceanu indică scriitorilor să 

creeze opere originale luându-şi subiectul din istoria naţională, 

din folclor sau din frumuseţile naturii patriei: frumoasele 

noastre ţări sunt destul de mari, obiceiurile noastre sunt destul 

de pitoreşti şi de poetice pentru ca să putem găsi şi noi sujeturi 

de scris, fără să avem trebuinţă să ne împrumutăm de la alte 

naţii. Aşadar, Kogălniceanu devine primul partizan al 

specificului naţional în literatură, pledând pentru o literatură 

autentic naţională inspirată de istorie, tradiţii şi obiceiuri şi 

frumuseţile naturii. 

 Literatura română din epoca următoare se naşte precum 

Atena din capul lui Zeus, din aceste directive ale lui 

Kogălniceanu. Dacă era un susţinător al specificului naţional, 
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Kogălniceanu nu era şi un susţinător al specificului regional, el 

criticând publicaţiile existente în epocă tocmai pentru 

caracterul lor mărginit : Albina românească, de la Iaşi, a lui 

Asachi era prea moldovenească, Curierul românesc, al lui Ioan 

Heliade Rădulescu, nu prea băga în seamă creaţiile şi scriitorii 

din celelalte provincii româneşti. Kogălniceanu pledează de 

aceea şi pentru o limbă şi literatură comună pentru toţi şi 

declară că literatura are nevoie de unire, nu de dezbinare. 

Doar câteva decenii mai târziu, Titu Maiorescu se va 

pronunţa pentru specificul naţional şi împotriva imitaţiei şi 

formelor fără fond. El, ca toţi reprezentanţii Epocii marilor 

clasici, critică nu nevoia firească de evoluţie şi transformare a 

societăţii, ci modernizarea rapidă cu orice preţ, prin preluarea 

modelelor Europei Occidentale fără discernământ, critică 

snobismul şi cosmopolitismul. Se creau astfel premisele 

inversării şi confuziei valorilor şi pericolul pierderii 

individualităţii etnice prin exces de imitaţie.  

Ceea ce a trebuit să placă străinilor în poeziile lui 

Alecsandri, Bolintineanu, Eminescu şi Şerbănescu şi în 

novelele lui Slavici, Negruzzi şi Gane este, pe lângă măsura lor 

estetică, originalitatea lor naţională. Toţi autorii aceştia, 
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părăsind oarba imitare a concepţiunilor străine, s-au inspirat de 

viaţa proprie a poporului lor şi ne-au înfăţişat ceea ce este, ceea 

ce gândeşte şi ceea ce simte românul în partea cea mai aleasă a 

firii lui etnice. (T. Maiorescu, Literatura română şi 

străinătatea). 

Ideile exprimate teoretic de Kogălniceanu şi Maiorescu 

în articolele lor au fost preluate de scriitorii de valoare care şi-

au creat operele, cele mai multe monumentale, prin asumarea 

organică a specificului naţional şi chiar critica directă sau prin 

satirizarea cosmopolitismului şi falsului în literatură şi în 

societate.  

Comediile lui Alecsandri, dar mai ales ale lui Caragiale, 

nu sunt altceva decât o frescă a unei societăţi în disperată 

nevoie de modele străine. Cât despre Eminescu, acesta, pe bună 

dreptate, este considerat poet naţional pentru că nimeni înaintea 

lui şi nimeni după el  nu a realizat o sinteză mai reuşită a tot ce 

reprezintă literatura română de până la el pentru a contopi totul 

într-o creaţie originală unică, demnă de un adevărat luceafăr al 

poeziei. El şi-a asumat lecţia lui Kogălniceanu, întrucât şi 

natura şi folclorul şi istoria sunt teme majore în poeziile şi 

proza sa. Glorificând trecutul ilustru şi vremurile de aur ale lui 
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Mircea cel Bătrân şi Ţepeş - Vodă, elogiind literatura 

predecesorilor săi, Eminescu s-a manifestat şi în poezie şi în 

jurnalistică, adversar al liberalismului, al imitaţiei ( Noi cârpim 

cerul cu stele, noi mânjim marea cu valuri). 

Formele fără fond, teoretizate de Maiorescu, sunt 

atacate sarcastic în aproape toate poemele eminesciene pe temă 

socială ( Ai noştri tineri la Paris învaţă/La gât cravata cum să-i 

facă nodul). Dar Eminescu nu a absorbit în creaţiile sale numai 

literatura predecesorilor şi folclorul naţional, ci şi tot ce a fost 

mai valoros din cultura universală. Filosofia germană prin Kant 

şi Shopenhauer, filosofia greacă (Platon), cea budistă sau 

indiană, miturile fundamentale universale (mitul lui Orfeu, al 

lui Hiperion), creaţiile romanticilor germani, literatura greco-

latină, orice filon adevărat şi pur de cultură a fost sorbit de 

acest geniu autohton. Aşadar, Eminescu nu a rămas prizonier 

ariei culturale a poporului său, a păstrat specificul naţional în 

creaţiile sale, dar le-a înnobilat cu semnificaţii filosofice 

profunde, a dat o valoare neegalată literaturii române, 

sincronizând-o cu cea europeană, fără să-şi propună cu 

ostentaţie acest lucru. 
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Eminescu a indicat astfel calea de urmat pentru toţi 

marii creatori de valori: calea de mijloc; nici ancorarea în 

tradiţie, inerţia şi refuzul noului, nici abandonarea tradiţiei 

pentru forme goale, forme de împrumut. El şi-a asumat 

specificul naţional ca marcă a identităţii naţionale, dublat de o 

permanentă înnoire pe baza contactului cu literatura 

universală.  

Tot în acest sens G. Ibrăileanu afirma: „…literatura romantică 

ori simbolistă, clasică ori realistă, română ori franceză, este cu 

atât mai originală, mai  adevărată, mai interesantă şi mai 

preţioasă literaturii universale, cu cât poartă mai mult 

caracterul specificului naţional. (G. Ibrăileanu, Iarăşi 

poporanismul, în Viaţa românească). Au existat însă, nu de 

puţine ori, şi voci care s-au pronunţat împotriva specificului 

naţional în literatură, minimalizând sau negând chiar şi 

valoarea în sine a literaturii populare. Poate fi menţionată, în 

acest sens, afirmaţia lui Camil Petrescu din articolul Suflet 

naţional, care afirmă că „Eminescu singur, cu Luceafărul, 

Scrisorile şi Călin al lui, e poate mai mult decât poezia 

populară românească la un loc.” Că literatura cultă este mai 

preţioasă  decât cea populară, lucrul nu poate fi negat de 
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nimeni şi este  şi firesc să fie aşa din moment ce literatura cultă 

se inspiră de multe ori din cea populară. Prin evoluţie firească 

şi sincretism cultural, literatura unui popor trebuie să-şi 

depăşească valoric originile. Dar, la fel de adevărat este că 

originile nu pot fi negate fără ca echilibrul întregului să nu se 

clatine. Un copac trăieşte şi se hrăneşte prin rădăcinile sale. 

Fructul zemos şi ademenitor n-ar putea exista dacă n-ar primi 

seva din rădăcinile adânc înfipte în sol. 

Ceea ce este uimitor în afirmaţia lui Camil Petrescu este 

faptul că el elogiază Luceafărul, Scrisorile şi poemul Călin 

(file din poveste), opere de referinţă ale lui M. Eminescu, 

minimalizând prin comparaţie valoarea literaturii populare, fără 

să conştientizeze că toate scrierile culte enunţate au un filon 

popular.  Luceafărul eminescian cum ar fi putut exista fără acel 

basm Fata în grădina de aur, pe care germanul Kunisch l-a 

cules într-o călătorie în Ţările Române? Basmul popular a fost 

sămânţa din care s-a născut poemul. Poate fi el desconsiderat? 

La fel de uşor ignoră C. Petrescu faptul că titlul complet al 

ultimei opere citate este Călin (file din poveste). Aşadar poetul 

este tributar folclorului şi recunoaşte acest lucru şi prin 

mărturiile sale. Ce ar fi fost Eminescu dacă nu ar fi existat 
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folclorul naţional e greu de spus, dar este evident că Luceafărul 

sau Călin nu ar fi luat naştere, neavând din ce să-şi tragă 

substanţa epică.      

La începutul secolului al XX-lea exista o acută 

controversă între scriitori şi critici literari privind locul 

specificului naţional în literatură, controversă ce ia naştere în 

jurul unor curente literare: sămănătorismul şi poporanismul, pe 

de o parte, şi modernismul, pe de altă parte. Au existat 

exagerări de ambele părţi  constând fie în amestecul esteticului 

cu etnicul şi eticul, fie în negarea rolului tradiţiei în dezvoltarea 

ulterioară a literaturii culte.  Sămănătoriştii se inspirau exclusiv 

din lumea satului, considerând ca şi V. Alecsandri că „nimic nu 

poate fi mai interesant decât a studia caracterul acestui popor în 

cuprinsul cântecelor sale, căci ele cuprind toate pornirile inimii 

şi toate razele geniului său.” Însă ei zugrăveau o lume idilică şi 

pastorală, fără conflicte mari şi fără vigoarea vieţii reale. Viaţa 

la ţară era locul edenic, cu oameni fericiţi care muncesc 

pământul şi cântă sau spun basme adunaţi la şezători. Lumea 

aceasta era utopică şi nerealistă şi, implicit, falsă. Respingeau 

cu obstinaţie inovaţia, modernitatea ca şi dreptul altor categorii 

sociale de a fi reprezentate artistic. 
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Susţinătorii acestui curent - G. Coşbuc, Al. Vlahuţă, N. 

Iorga, M. Sadoveanu - înscriu în operele lor teme ale unui 

trecut idealizat, interesul pentru peisaje pitoreşti bucolice, o 

nostalgie a întoarcerii în mediul sătesc părăsit. O. Goga afirma 

în Mărturisiri că „eu am crezut de la început în specificul 

naţional, adică am crezut că nu se poate intra în universalitate 

decât pe poarta proprie.”  

Din sămănătorism se naşte poporanismul şi 

gândirismul, acesta din urmă absolutizând autohtonismul şi 

ortodoxismul. N. Crainic susţine superioritatea  culturii 

bizantine, negând valoarea civilizaţiei occidentale. De cealaltă 

parte s-au situat curentele moderniste. E. Lovinescu militează 

pentru sincronism cu spiritul veacului, adică pentru acceptarea 

schimbului de valori, a elementelor care conferă modernitate şi 

noutate  fenomenului literar, pentru depăşirea spiritului 

provincial şi pentru trecerea de la literatura de inspiraţie rurală 

la cea citadină.  

Lovinescu este un modernist moderat, dacă ne putem 

exprima astfel, pentru că el nu neagă specificul naţional, ci 

precizează că acesta trebuie racordat la spiritul veacului. El nu 

va ezita să elogieze apariţia, în 1920, a romanului Ion de L. 
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Rebreanu, criticat la apariţie printre alţii de N. Iorga.  Tot 

Lovinescu remarca într-un articol că „sentimentalitatea 

caracterizată prin duioşie e specifică locului: n-o găsim în nici 

o literatură  apuseană şi nici nu o putem confunda cu mila 

slavă.” 

Un alt scriitor modern interbelic adept al specificului naţional 

în literatură este G. Călinescu: Examinând pe Eminescu, 

Sadoveanu, Hogaş, am văzut că izbitoare la ei este regresiunea 

spre civilizaţia de mod arhaic, pasivitatea faţă de natură. (G. 

Călinescu, Specificul naţional, în Istoria literaturii 

române…). Dar modernismul conduce către forme extreme de 

avangardă, curente precum constructivismul, suprarealismul, 

dadaismul, promovând nesupunerea totală, revolta absolută faţă 

de formele estetice anterioare. Este contestată arta preexistentă, 

cultă sau populară totodată. Dincolo de aceste exagerări într-un 

sens sau altul, în cultura română au existat întotdeauna mari 

nume, creatori de valori perene care au preţuit şi au valorificat 

folclorul literar ca parte componentă a specificului 

naţional. Încheind această disertaţie, amintim opinia celui mai 

cunoscut scriitor român în spaţiul occidental, M. Eliade: În 

inspiraţia din temele populare n-are ce căuta originalitatea. 
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Tot ce poate face un artist modern faţă de temele folclorice 

este să le adâncească, regăsind izvorul iraţional care le-a dat 

naştere. (M. Eliade, Teme folclorice şi creaţie artistică) 

  

Folclorul oltenesc 

 

 În zona Olteniei, trăiesc oameni pentru care tradiția a 

avut un aspect sacru, cu obiceiuri și reguli bine conturate și 

respectate cu sfințenie. Locuitorii Olteniei gândesc într-o 

manieră latină și sunt, împreună cu grecii, unul dintre cele mai 

vechi popoare creștine din sud-estul Europei. Oamenii din 
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Oltenia sunt mândri, iubitori, sociabili, își iubesc locul și sunt 

dornici să-l arate celor ce doresc să îl cunoască.  

 În înregistrările istoriei, populația care trăiește în 

această zonă a fost menționată prima dată de Herodot în 

secolul al 4 lea î.Hr. Bărbații au fost apreciați pentru curajul 

lor în luptă, această constatare reprezentând explicația faptului 

că ei au rămas 

principala 

populație etnică în 

această regiune, în 

ciuda războaielor 

și a multor ani de 

colonizare romană, 

dar și a atacurilor popoarelor migratoare. Este știut că 

influențele lor au lăsat urme în vocabularul, obiceiurile, 

tradițiile și mâncarea românilor. 

 Oltenii sunt oameni foarte superstițioși și în zilele 

noastre există credința în moroi, strigoi, iar pe secetă, încă mai 

joacă paparudele ( dans ritual străvechi de invocare a ploii și a 

belșugului). Oltenii vorbesc foarte repede utilizând foarte des 

timpul  perfect simplu care este ca  o etichetă pentru ei. În acest 
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fel, sunt foarte ușor de recunoscut.   Numeroase mărturii ale 

moștenirii Imperiului Roman pot fi găsite și vizitate în Oltenia, 

cum ar fi: Podul peste Dunăre construit de Apollodor din 

Damasc la ordinul Împăratului Traian după primul război cu 

dacii. Acesta este  descris de istoricul roman Cassius Dio: 

‘Minunat la fel ca Și alte construcții ale lui Traian, acesta le 

depășește prin mărime. Există douăzeci și patru coloane tăiate 

în piatră, atingând o sută cincizeci picioare înălțime, fără a 

include baza, și șaizeci picioare grosime. Acestea sunt grupate 

în perechi la o distanță de o suta șaptezeci de picioare distanță 

unele față  de altele și sunt legate printr-o boltă.Ruinele podului 

peste Dunăre pot fi încă văzute astăzi atât pe tărâmul românesc, 

cât și pe cel sârb al Dunării. Castrul Drobeta apără pe malul de 

nord al Dunării podul pe care l-a construit Apollodor din 

Damasc la ordinul împăratului Traian. Lângă castru se află 

instalația de bai romane, cea mai mare construcție de acest fel 

din Dacia romană. 
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Casa tradițională în Oltenia 

 

https://www.google.ro/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fro.pinterest.com%2Fanyabraham%2Fcasuta-tataneasca%2F&psig=AOvVaw3_eaPIIbZa9Hdikm6RkXSX&ust=1582114657847000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCJii-8-K2-cCFQAAAAAdAAAAABAD
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 Gospodăria țărănească specifică acestui ținut s-a 

individualizat de-a lungul timpului, în funcție de condițiile 

istorice și social - economice. Există multiple exemple de case 

țărănești lucrate cu multă măiestrie artistică, reale monumente 

de arhitectură în lemn și zidărie.  

 În urmă cu mai bine de 100 de ani, țăranul român avea 

un trai simplu și modest. El trăia alături de familia sa într-o 

casă de lut, construită cu propriile mâini. Locuințele, construite 

după o tehnică ce se transmitea din generație în generație, erau 

micuțe, cu două-trei încăperi și erau făcute cu ce aveau la 

îndemână. Pereții erau „lipiţi” cu boaţe (gogoloaie mari de lut 

amestecat cu paie de grâu, frământat bine cu sapele şi 

picioarele după ce a fost turnată apă peste el pentru a deveni 

consistent precum aluatul unei pâini). Acoperişul era ţuguiat, în 

formă de trapez, iar pe el erau montaţi cocoşei din tablă pe care 

vântul îi bătea în toate părţile. Atunci când se construia o casă, 

toate rudele, vecinii şi prietenii veneau să dea o mână de ajutor. 

 Cât privește interiorul caselor, ei bine, acesta era la 

rându-i foarte simplu, cu un iatac, în care dormeau copiii sau 

cei mari, o cameră de oaspeți și o încăpere a părinților. Aici 

exista o sobă de dimensiuni mari, pe care ţăranii o numeau 
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«ursoaică», cu plită pe care își găteau mâncarea cea de toate 

zilele şi cuptorul pentru pâine. Pereţii erau împodobiţi cu tot 

felul de prosoape din borangic, iar pe marginea patului şi pe 

deasupra lui se aşternea un peticar din lână. În camera pentru 

oaspeţi, pe perete, deasupra patului era prins un covor lucrat în 

cârcei. Acesta avea dimensiuni mari, îmbrăcând aproape un 

perete întreg. Alături de pat stătea de cele mai multe ori lada de 

zestre a casei, colorată cu flori mari, roşii, de obicei trandafiri 

sau lalele. Icoana era nelipsită din casa românașului, pusă și ea 

la loc de cinste. 

 Casele ţăranilor erau înconjurate de grădini cu flori, 

pomi fructiferi şi legume. Familiile acestora erau numeroase, 

aşa că aveau nevoie de locuinţe încăpătoare. După ce îşi făceau 

planul casei, parii groşi care formau pereţii erau „lipiţi” cu 

boaţe, adică gogoloaie mari de lut amestecat cu paie de grâu, 

frământat foarte bine cu boii sau cu sapele şi picioarele după ce 

a fost turnată apă peste el pentru a deveni consistent precum 

aluatul unei pâini. Ţăranii izbeau lutul cu putere pentru a se 

crea lipirea dintre vălătuci. La final, pe pod erau montate tabla 

sau maldăre de stuf, după preferinţă. 
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 Modelul acestor case a fost păstrat în timp, astfel că 

oamenii de la sate aveau câte două camere şi o încăpere care le 

despărţea. Acolo unde familiile erau mai numeroase, în spatele 

caselor sau în lateralul acestora erau construite şi alte încăperi, 

numite chiler. Chilerul este copia fidelă a magaziilor turceşti 

pentru cereale. Aici, ţăranul mai sărac ţinea cerealele, vinul 

făcut din propria vie, murăturile şi uneltele casnice. Ţăranul 

care era înstărit avea pivniţă şi hambar. Construirea chilerului 

ca dependinţă a casei, scoate în evidenţă perioade de linişte sau 

siguranţă a averilor. Multe dintre casele bătrâneşti cu asemenea 

chilere aveau locuri tăinuite între pereţii despărţitori, numite 

cotruţe, unde locuitorii îşi ascundeau lucrurile mai de valoare. 

   

 

 

https://www.google.ro/url?sa=i&url=http%3A%2F%2Fziduldacic.3x.ro%2Fpagini%2Farhitectura%2Finterior.htm&psig=AOvVaw2ATWUU88fXjKhbXRn7WV8_&ust=1582140069759000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCKjhp6Dp2-cCFQAAAAAdAAAAABAD
https://www.google.ro/url?sa=i&url=http%3A%2F%2Fwww.folcloroltenesc.ro%2Foltenia-traditii%2F&psig=AOvVaw3_eaPIIbZa9Hdikm6RkXSX&ust=1582114657847000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCJii-8-K2-cCFQAAAAAdAAAAABAJ
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 Casă de bârne din Oltenia 

 Planul casei este format din tindă și două, trei sau patru 

încăperi dispuse în linie cu tot atâtea încăperi separate de 

prispă. Casa gorjeană impresionează prin proporție, joasă sau 

înaltă, cât și prin decorul său. Casa joasă este masivă, fără să 

fie greoaie, iar casa înaltă are o silueta zveltă datorită stâlpilor. 

 

 

https://www.google.ro/url?sa=i&url=http%3A%2F%2Fziduldacic.3x.ro%2Fpagini%2Farhitectura%2Finterior.htm&psig=AOvVaw2ATWUU88fXjKhbXRn7WV8_&ust=1582140069759000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCKjhp6Dp2-cCFQAAAAAdAAAAABAJ
https://www.google.ro/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.anticariat-unu.ro%2Fa-moscu-interior-taranesc-p15956&psig=AOvVaw3lITA_6lZiJejMG7KJog19&ust=1582140362238000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCICUus_q2-cCFQAAAAAdAAAAABAa
https://www.google.ro/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Farhicata.wordpress.com%2F2009%2F09%2F08%2F210%2F&psig=AOvVaw2wQRwQjRpzSFvC9klYhAJi&ust=1582139596659000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCMCnz7rn2-cCFQAAAAAdAAAAABAD
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 Decorul caselor continuă tradiția sculpturii în lemn. Ca 

un element decorativ nou este rama de lemn a ferestrelor, 

purtând rozete sculptate. Despre varietatea ciopliturilor și 

dăltuiturilor cu care sunt împodobite casele gorjene se poate 

spune ca este nesfârșita. Un loc principal il ocupa și porțile de 

intrare în curte. Ele atrag atenția prin monumentalitatea 

arhitecturii, prin vigoare și bogăția decorației. 

 Lemnul constituie și în Vâlcea principalul material de 

construcție alături de piatră, folosite nu numai ca temelie joasă 

pentru casele cu un nivel, ci și ca soclu ce adăpostește beciul 

caselor înalte. De la sistemele ornamentale vechi, casa nouă a 

preluat structura, însă în forme schimbate și mai numeroase. 

De asemenea, tencuiala este uneori colorată, iar motivele 

ornamentale se grupează la cornișe și in jurul ferestrelor, după 

modelul caselor orășenești. 
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 Interior casă tradițională  din Oltenia 

 In Mehedinți, interiorul caselor este diferit echipat în 

partea de nord a județului față de cea din sud. În zona de nord, 

planul caselor vechi se caracterizează prin existența prispei 

https://www.google.ro/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.pinterest.com%2Fmineldiaconu%2F&psig=AOvVaw1tRAyrZV44QkHCt5lau3h2&ust=1582214938614000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCNDmhaGA3ucCFQAAAAAdAAAAABAl
https://www.google.ro/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.pinterest.com%2Fmineldiaconu%2F&psig=AOvVaw1tRAyrZV44QkHCt5lau3h2&ust=1582214938614000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCNDmhaGA3ucCFQAAAAAdAAAAABAl
https://www.google.ro/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.pinterest.es%2Fpin%2F585749495262358252%2F&psig=AOvVaw1tRAyrZV44QkHCt5lau3h2&ust=1582214938614000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCNDmhaGA3ucCFQAAAAAdAAAAABAq
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parțiale și a camerei supradimensionate, adică sunt cuprinse o 

tindă și o cameră cu o singură intrare. Plafonul încăperilor este 

alcătuit din grinzi aparente și scânduri de brad. Pereții sunt 

lipiți cu lut și văruiți pe deasupra, iar pardoseala este realizată 

din pământ bătut. La casele mai recente, planul caselor s-a 

amplificat prin adăugarea unei alte încăperi de cealaltă parte a 

tindei. Acest plan cuprinde o tindă și două camere de locuit, 

având în partea din față o prispă care se întinde pe toată latura 

longitudinală a casei. 

 

Mai diferit în partea centrală și de sud este faptul că spațiul de 

locuit se compune din trei încăperi: camera de locuit, tinda și 

camera curată. Plafoanele au început să aibă ca suport trestia 

peste care se așează tencuiala, iar pardoseala era din scândură, 

în special, în camera de oaspeți. 

https://www.google.ro/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.pinterest.jp%2Fpin%2F694187730035348836%2F&psig=AOvVaw1tRAyrZV44QkHCt5lau3h2&ust=1582214938614000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCNDmhaGA3ucCFQAAAAAdAAAAABAa
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 Masa joasă, rotundă, cu trei picioare care există în 

majoritatea caselor țărănești. Un element vechi, conservat în 

multe zone, îl reprezintă vatra liberă cu coș suspendat având un 

loc deosebit în locuință, loc ce variază în funcție de fiecare 

parte a zonei. Forma poate de asemenea varia de la pătrată sau 

rectangulară, fiind construită din cărămidă sau piatră. Ca un 

element specific mehedințean, menționăm încastrarea uneia sau 

mai multor oale de pământ în pere/ii sobei, folosite pentru copt, 

dar și pentru mărirea suprafeței de iradiere a căldurii. 

Mobilierul se compune din paturi și lavițe de scânduri cu 

picioarele înfipte în pământ sau lavițe realizate dintr-o scândură 

fixată între bârnele pereților și o ladă de zestre. 
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 Identificăm și culmea care este o stinghie de lemn 

așezată deasupra patului uneori și în dreptul sobei care 

folosește pentru uscarea hainelor urmând ca mai apoi să joace 

un rol decorativ, folosită ca suport pentru expunerea hainelor 

de sărbătoare în camera de oaspeți.  Tinda, în care se află 

vatra, servește ca bucătărie, camera diurnă, loc pentru servit 

masa, iar în trecut aici stăteau cloștile cu pui. Dintre obiectele 

de interior cu funcție decorativă se remarcă lăzile de zestre, cât 

și trocurile pentru mălai. Decorul lăzilor atrag imediat privirea, 

fiind format din combinații de linii drepte și negre la care 

intervin culorile roșu și negru. Pereții sunt acoperiți cu țesături 

https://www.google.ro/url?sa=i&url=http%3A%2F%2Fstiinta-pentru-toti.blogspot.com%2F2015%2F08%2Fmestesuguri-traditionale-obiecte.html&psig=AOvVaw3HSDUIVUd7CayYFqSSHBlA&ust=1583184369457000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCOCMn9Wb-ucCFQAAAAAdAAAAABAJ
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de o cromatică inegalabilă. În zilele de sărbătoare paturile sunt 

acoperite cu scoarțe din lână în dungi în care intervin culorile 

roșu, alb, verde și negru. Pe pereții din dreptul patului sunt 

așezate scoarțe peste care se agață în cuie doua sau trei ștergare 

din bumbac sau borangic, înnodate la mijloc, cu capetele lăsate 

să cada liber în jos. 

 

Ocupații și meșteșuguri 

 

 Război de țesut covoare din zona Olteniei. 

Dezvoltarea țesăturilor de interior este legată de înflorirea 

generală a artei populare din sec. al XIX- lea ca urmare a unor 

prefaceri structurale benefice survenite în condiția economica 

și socială a țărănimii. În ierarhia valorilor artei populare, ocupă 

https://www.google.ro/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fcvlpress.ro%2F24.02.2014%2Fvechile-mestesuguri-din-satele-doljene-dispar-odata-cu-batranii%2F&psig=AOvVaw0ltxMP420W49MevYOe_l5U&ust=1582494714376000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCJDZj7OS5ucCFQAAAAAdAAAAABAD
https://www.google.ro/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fcvlpress.ro%2F24.02.2014%2Fvechile-mestesuguri-din-satele-doljene-dispar-odata-cu-batranii%2F&psig=AOvVaw0ltxMP420W49MevYOe_l5U&ust=1582494714376000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCJDZj7OS5ucCFQAAAAAdAAAAABAD
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un loc deosebit scoarțele și chilimurile. Ca tip de țesătură 

scoarța este de veche tradiție, fiind piesa decorativă principală 

de interior din zestrea fetelor de țărani. Confecționarea și 

posesia de scoarțe confereau prestigiu social fetelor cu 

îndemânare tehnică. Transportarea zestrei la casa ginerelui se 

făcea printr-un adevărat ceremonial, unde fiecare piesa trebuia 

să fie prezentată comunității. 

 Scoarța oltenească se impune, în primul rând, prin 

motivul vegetal. De obicei, câmpul și chenarul scoarței 

oltenești sunt acoperite cu buchete și ramuri cu frunze și flori 

(margarete, lalele) dispuse orizontal în rânduri dese. 

Compoziția ornamentală este dezvoltată prin folosirea unor 

motive figurale (animale și oameni) integrate compoziției 

vegetale. Motivele antropomorfe – figuri de femei adesea în 

mișcare prinse în horă sau diverse personaje apar uneori ca 

fiind componentele unei veritabile mici scene. Coloritul 

scoarțelor este nuanțat și rafinat. Câmpurile, de obicei, colorate 

în bleumarin, vișiniu, azuriu, verde, cafeniu se remarcă prin 

strălucirea lor inegalabilă. În repertoriul ornamental al 

scoarțelor apar adesea păsări, animale și diferite personaje. 
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 Domeniul, în care țesătoarele din Oltenia au demonstrat 

talent și imaginație creatoare, este acela al chilimurilor. Spre 

deosebire de celelalte țesături, chilimul se caracterizează prin 

anumite particularități, atât în ceea ce privește dimensiunile, cât 

mai ales în ceea ce privește ornamentația. Forma 

dreptunghiulară, bine proporționată și cu un decor 

preponderent vegetal și zoomorf are unele motive de import, 

împletite organic cu cele de tradiție autohtonă. Este 

confecționat dintr-o foaie lată, lucrat în tehnica chilim, care 

permite realizarea unor motive bine conturate. 

 Covorul oltenesc este considerat unul dintre cele mai 

valoroase tipuri de scoarță românească. Identificăm și regăsim 

simboluri și motive care provin din inventarul artei țărănești și 

https://www.google.ro/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fpatrimoniu.ro%2Fimages%2Fimaterial%2FTehnici-traditionale_scoarta_Romania.pdf&psig=AOvVaw0Bvy7DcCcuxqEjaKhJGEIf&ust=1582572711523000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCJjctIO16OcCFQAAAAAdAAAAABAb
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brâncovenești, motive a căror semnificație este legată de sensul 

fundamental al spiritualității românești ca vorbele vieții, calul 

și călărețul, cocoșul, cucul, cerbul. Coloritul este dat de 

albastrul ultramarin, verdele pastelat, roșu - vișiniu care 

reprezintă fondul și determină cromatica ornamentelor. 

 Vase tradiționale realizate din lut. Oltenii nu au fost 

pricepuți doar în arta de a lucra țesături, ei sunt mari maeștri și 

în arta olăritului. Perfecționarea tehnicii de ardere a vaselor și 

ulterior introducerea roții olarului au constituit momente 

importante în evoluția acestui meșteșug. 

 Ceramica din Oltenia poartă peste timp amprenta 

inconfundabilă a culturilor și civilizațiilor arhaice din acest 

spațiu geografic. Confecționarea ceramicii este manuală, după 

un proces tehnologic transmis de sute de ani. Principalele faze 

ale procesului tehnologic sunt: pregătirea lutului pentru 

modelare (transport, dospit, tăiat, frământat, curățat de 

impurități, formarea gogoloaielor în funcție de mărimea și 

forma vasului), modelarea obiectului dorit, zvântatul sau 

zbârcitul, răzuitul, găuritul și iscălitul, decorarea, uscarea, 

arderea la primul foc, smălțuirea, arderea la al doilea foc, 

obținerea produsului finit. 
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 Ceea ce caracterizează contactul olarilor din Oltenia cu 

produsele ceramice mai vechi sau mai noi, ale altor civilizații, 

este asimilarea creatoare a unor forme, tipuri de vase din 

principalele centre de olari de la Targu-Jiu, Oboga, Horezu, 

Slătioara. 

 Centru de olari de la Horezu a apărut odată cu ridicarea 

Mănăstirii Horezu de către Constantin Brâncoveanu pentru a 

satisface necesitățile noii ctitorii și ale curților boierești din 

împrejurimi. Ceramica produsă aici s-a impus prin receptivitate 

față de inovațiile tehnice și decorative ale epocii, adoptând 

smalțul și îmbogățindu-și repertoriul decorativ și cromatic. 

Obiectele sunt decorate cu corul și gaița de forma unei periuțe 

din fire de păr de porc, motivele folosite fiind variate: melcul, 

steaua, altița, florile sterilizate, cocoșul, peștele. În prezent este 

constituită o asociație a ceramiștilor cu denumirea de asociația 

http://www.romanianmonasteries.org/ro/alte-manastiri/horezu
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de meșteșugari “Cocoșul de Hurez”, iar în fiecare an, în prima 

sâmbătă și duminică a lunii iunie, orașul Horezu găzduiește cel 

mai mare târg de ceramică din țara la care participă meșteri 

populari din toate centrele de ceramica din țară. 

 

 

 Centrul ce ceramică Slătioara este specific pentru 

ceramica populara nesmălțuită, de culoare roșie, decolorată 

simplu cu humă albă rezistentă la foc. Vechea tradiție este 

păstrată și prin prelucrarea ceramicii în centrele de la Șișești și 

Târgu Jiu. Pentru decorarea vaselor se utilizează motive 

străvechi (linia ondulată, triunghiul, brăduțul) și culori naturale 
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preparate din hume de culoare galbena și roșie. Fiind o 

ceramică în general de uz, rețin atenția ulcioarele, oalele de 

diferite mărimi pentru fiertul hranei la vatră, taierele, putinelele 

pentru extragerea untului. 

 

  

 Arta lemnului  

 Arta lemnului se constituie ca unul din acele domenii în 

care virtuțile artistice ale meșterilor populari din Oltenia au fost 

plenar împlinite, constituind în același timp realizări de seama 

ale artei populare românești. Categorii de obiecte din lemn, 

care îmbracă forme artistice, se întâlnesc în aproape toate 
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domeniile legate de activitatea gospodăriei țărănești: elemente 

de arhitectură de construcție, mobilier, unelte, obiecte de uz 

casnic. 

 

Poarta tradițională din zona Olteniei 

 

 Tehnicile folosite în prelucrarea și ornamentarea 

lemnului sunt: incizia, crestarea, cioplirea și sculptura. 

Elementele arhitecturale pe care sculptura populară le pune în 

evidență sunt stâlpii prispelor și foișoarelor, ușile caselor, 

undrelele ce maschează încheietura bârnelor la colțurile 

construcțiilor, ancadramentele ferestrelor. Dintre exponatele 
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din lemn se remarcă, în primul rând, “ușa de biserică” sculptată 

de la începutul sec. al XIX-lea al cărui decor realizează o 

sinteză de ornamente populare (soarele, șarpele, formele vieții) 

și ornamente culte, specifice artei brâncovenești (vulturul 

bicefal, motive vegetale). 

     

 Obiecte de uz casnic realizate din lemn 

 O altă categorie de obiecte o reprezintă mobilierul 

compus din lăzi de zestre, dulapuri înalte, mese cu dulap, mese 

rotunde. Prin satele din Gorj, ușile și ferestrele aduc aminte de 

marele sculptor Constantin Brâncuși, fiind sculptate cu 

diferite motive florale sau geometrice. 

https://www.google.ro/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.case-frumoase.ro%2Fusa-de-biserica%2F&psig=AOvVaw18Ijxr9L3wo_brb46ZRAoV&ust=1583182426336000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCMCnnK2U-ucCFQAAAAAdAAAAABAD
https://www.google.ro/url?sa=i&url=http%3A%2F%2Fwww.mobilierbiserica.ro%2Findex.php%3Froute%3Dproduct%2Fproduct%26product_id%3D1374&psig=AOvVaw18Ijxr9L3wo_brb46ZRAoV&ust=1583182426336000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCMCnnK2U-ucCFQAAAAAdAAAAABAZ
http://www.romanianmonasteries.org/ro/romania/ansamblul-brancusi


66 

 

 

 

 Cultura și arta lemnului este unul din cele mai complexe 

domenii ale creaţiei culturale maramureşene, ale expresiilor 

sale artistice.  

https://www.google.ro/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.igj.ro%2Fsocial%2Fistoria-arhitecturii-populare-judetul-gorj-lemnul-dat-nastere-unor-constructii-inedite.html&psig=AOvVaw1iNjQT88EO46KMTJkJG4qY&ust=1583183113143000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCIiro_WW-ucCFQAAAAAdAAAAABAD
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Poartă tradițională - Mănăstirea Bârsana (original) 

          Folosind materia pe care le-o ofereau bogatele păduri de 

brad, molid şi tisă, de stejar, tei,carpen şi fag etc., cunoscând 

calităţile deosebite ale lemnului, maramureşanul a ştiut 

să îmbine în prelucrarea lui, ceea ce era necesar vieţii practice 

cu ceea ce putea să îi bucure ochii, să-i delecteze inima.  

          El şi-a făcut şi îşi mai face din lemn casa şi acareturile, 

porţile monumentale prin care marchează  rangul său în 

comunitate, gardurile de nuiele frumos împletite, dar mai ales 

bisericile unice în întreaga lume. A ridicat din lemn acele 

monumente în care oamenii se adunau pentru a comunica cu 

supranaturalul: bisericile, dar şi locul de întâlnire cerut de buna 
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funcţionare a rânduielilor obştii: primăriile şi lăcaşurile menite 

să ajute generaţiile pe calea ştiinţei de carte: şcolile. 

          Şi tot în sfera vieţii spirituale, şi-a făcut din lemn 

insignele dregătorilor, acele toiegelor frumos sculptate şi 

semnele funerare prin care se lega prin neamul moşilor şi 

strămoşilor. Iar în sfera activităţilor productive a agriculturii şi 

păstoritului, a albinăritului de pildă, şi-a făcut din lemn plugul 

şi grapa, furcile şi greblele, îmblăciele şi lopeţile, carul şi sania, 

găleţile, bărbânţele şi căucele şi ştiubelele. 

          Cât pentru sfera vieţii de familie lemnul era prezent în 

casă prin întreg mobilier: masă, pat, scaune, laiţe şi prin 

leagăne. Apoi prin ustensile: covata, blide, linguri, cociorve. Şi 

în ultimă instanţă prin uneltele cu care îşi confecţiona 

îmbrăcămintea, meliţa, teara, suveicile, cujelca, fusul şi 

răşchitoarele etc. Şi tot din lemn erau făcute şi instalaţiile 

tehnice care serveau un neam sau o comunitate întreagă, 

morile, pivele, vâltorile etc. 

          Am consemnat succint enumerativ formele multiple prin 

care lemnul este prezent în viaţa oamenilor din Maramureş 

pentru a arăta că făcându-şi mai toate obiectele utilitare din 

acest material dominant maramureşanul a dezvoltat o minunată 
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artă în care prin limbajul semnelor ce azi ni se par doar motive 

decorative dar altădată au fost simboluri, vorbea despre 

bucuriile şi temerile unei existenţe ce nu era întotdeauna 

uşoară, era plină de tensiuni generatoare de viguroase forme de 

artă, Țara Maramureşului, în special comuna Bârsana este o 

ţară a făuritorilor civilizaţiei lemnului. 

          Cultura populară este o cultură deschisă, primeşte tot ce 

poate fi folositor oamenilor şi venind din afară poate fi integrat 

în sistemul lor de viaţă.  

          Motivele decorative-semnele cu sensuri simbolice trec şi 

ele ca şi formele construcţiilor, prin vreme şi păstrează uneori 

în chip uimitor, urmele unor străvechi civilizaţii.  

Semne și mesaje tradiționale la intrarea și 

ieșirea din comună  

          Forma împletită ce formează unul din elementele de bază 

ale porţilor maramureşene o regăsim pe un fragment de bronz 

din preistorie. Rozeta poate unul din cele mai frecvente 
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elemente decorative nu numai pe construcţiile monumentale ci 

şi pe unelte, mobile şi mici ustensile, o întâlnim pe cahle 

medievale şi pe vechile monumente funerare. Elemente de 

repertoriu decorativ şi totodată de vocabular simbolic, aceste 

semne circulă în expresia artistică plastică a Maramureşului 

peste răstimpuri foarte mari şi se găsesc în diferitele domenii 

ale creaţiei sale, în măsura în care materialul se pretează la 

realizarea lor.  

          Dar în lunga evoluţie a artei lemnului, Maramureşul 

trăieşte astăzi mari transformări. Clădirile monumentale rămân 

ca peste tot marile construcţii ale trecutului, monumente de 

arhitectură. Casele de vechi „stil maramureşan” pitoreşti dar nu 

întotdeauna încăpătoare, corespunzătoarele noului nivel de trai 

al satelor. Odată cu casele se schimbă şi mobilierul. În noile 

condiţii de viaţă în care unelte vechi dispar şi ustensilele sunt 

înlocuite cu produse industriale, în case, în exterioare, dar şi în 

interioare decorativul depăşeşte cu energie simbolicul. Acest 

lucru apare clar şi în noile porţi şi în noile case cu două nivele 

în care şatra funcţională altădată este înlocuită la nivelul al 

doilea cu cochete, dar predominat decorative, balconaşe.  



71 

 

          Cu forme mai apropiate tradiţiei sau cu încărcături 

înnoitoare, arta lemnului continuă să producă mai cu seamă în 

porţi şi monumente, fiindcă în obiectele mici utilitare ea este 

dominată de către produsele industriale. Nu mai lucrează în 

lemn fiecare om cum o făcea altădată când îşi confecţiona 

singur uneltele. Creează mai cu seamă deci exclusiv meşterii.  

          În această perspectivă cuprinzătoare de fapte şi 

probleme, prin îndelungata sa adeverire în timp şi prin 

dramatică confruntare cu prezentul, arta lemnului din 

Maramureş devine obiect de studiu ca expresie a omului din 

aceste locuri, a gândurilor, a frământărilor lui, ca element de 

seamă, deosebit de viguros al culturii noastre populare. Ea 

merită o temeinică consemnare. 

           Cei de azi care nu cunosc Maramureşul şi cei de mâine 

care nu vor apuca arta lemnului în amploarea ei, să-şi dea 

seama de puterea şi subtilitatea cu care maramureşeanul a ştiut 

să valorifice funcţional lemnul şi să exprime artistic în acest 

material, care era propriu locurilor în care neamul lui trăieşte 

dintotdeauna.  

         Maramureşul impresionează printr-un mod propriu de 

viaţă, o viziune a sa despre lume şi societate prin factura 
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aşezărilor şi prin creaţiile sale plastice ce şi-au găsit cel mai 

adecvat material de exprimare în lemn. Şi astăzi Maramureşul 

impresionează prin frumuseţea pădurilor sale chiar dacă nevoia 

de pământ, de cultură şi industria forestieră le-a redus cu mult 

întinderea în trecut.  

          Poarta era de fapt emblema fiecărei gospodării, mândria 

ei. Fiecare gospodar căuta să aibă o poartă cât mai frumoasă 

pentru a putea prin aceasta marca faptul că ştie să-şi poarte 

rangul pe care îl are în ierarhia satului.   

          Cât de importante sunt în concepţia tradiţională a 

maramureşenilor intrările în curte, în gospodărie, în casă, în 

locurile de cult se vede din toate semnele cu valoare simbolică, 

care marchează aceste intrări. Intrarea este insigna familiei, a 

casei, semnele ei urează bun venit celor ce vor să între cu gând 

bun, accentuează că nu se poate intra cu gând duşman şi 

protejează gospodăria, casa de gândurile rele, de duhurile rele. 

De aceea nu trebuie să ne surprindă dacă în unele case mai 

vechi stâlpii lor avea uneori şi figuri antropomorfe menite în 

concepţia tradiţională a oamenilor să protejeze familia.              

     Alături de construcţii, biserici, case, porţi, monumente 

funerare sau comemorative, trebuie imediat menţionate 
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instalaţiile tehnice ale neamurilor şi ale comunităților. De la ele 

în ordine firească se poate trece la instalaţiile fiecărei 

gospodării, la uneltele de muncă pentru agricultură şi creşterea 

vitelor şi apoi la uneltele mai mici ale gospodăriei. Se cer 

menţionate aici plugul şi grapa, căruţele, sania şi jugurile şi 

astea din urmă adesea împodobite şi ele prin încrustări. Apoi 

acele unelte pe care oamenii le foloseau la făcutul fânului şi în 

care lemnul era uneori folosit în forma lui naturală sau 

asamblat din părţi după tehnica de lucru cu care erau folosite 

furcile, greblele. 

           În gospodăria tipică, centrul îl constituie casa care avea 

în perimetrul ei fântâna şi stupina şi alături grădiniţa, adică 

grădina de zarzavat şi flori. La o parte a casei în imediata 

apropiere a uliţei era curtea gospodăriei cu acareturile, cu vitele 

şi uneltele de lucru iar în cealaltă parte a casei grădina semn al 

rangului gospodăriilor cu livadă de pomi şi cu culturile de soi, 

cânepă, in, chiar grâu de primăvară pentru necesităţile rituale. 

         În casa maramureşană mobilierul era în chip natural 

numai de lemn şi lucrat de către meşteri locali. La fel cum nu 

fiecare gospodărie îşi făcea uneltele mari de muncă, carul, 

sania, plugul şi grapa, fiecare sat avea aşa zişii rotari care 
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manufacturau aceste unelte. Fiecare sat avea tâmplarii lui, care 

făceau mobila caselor şi alte ustensile de uz casnic. Aceasta 

arată că societatea rurală maramureşeană, a cărei ocupaţii era 

agricultura şi creşterea vitelor, avea persoane specializate 

pentru diferite meserii, rotari, dulgheri, olari, după cum avea în 

ierarhia satului un alt grup de persoane necesară pazei vitelor la 

câmp şi la munte păstori, porcari, păcurari pentru oi, stăvari 

pentru cai.  

           Lemnul viu ca element esențial al peisajului, al ecologiei 

naturale și lemnul lucrat de mâna omului nu servește numai 

scopuri utilitare, ci comunică prin sensul simbolic al semnelor. 

Acest limbaj simbolic face parte dintr-un vocabular cu rădăcini 

foarte adânci în lumea conceptelor și valorilor societății rurale 

maramureșene, fiindcă îl găsim nu numai în ciopliturile în 

lemn, ci și în vechea ceramică și în țesături. 

          Geometria îmbinărilor meșteșugite și limbajul simbolic 

al semnelor, modele de structură, de gramatică și elemente de 

vocabular ce au fost păstrate de demult până astăzi, după cum 

maramureșenii și-au păstrat graiul, sunt o componență esențială 

a specificului lor cultural. Sunt pe lângă bogăția și frumusețea 

obiectelor realizate, pe lângă funcțiile lor multiple ce cuprind 
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toate necesitățile vieții oamenilor, pe lângă posibilitatea de a 

comunica prin simboluri acele fapte, care îndreptățesc să 

considerăm că Maramureșul a fost până de curând o țară a 

culturii lemnului. 

          Creația tradițională  de o deosebită vigoare și de o foarte 

mare valoare, arta lemnului din Maramureș în impactul cu 

formele civilizației moderne își caută noi rosturi și noi forme 

de exprimare.  

 Roadele pământului - aduse acasă cu carul 

tras de boi 
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 Un alt obicei practicat încă din timpuri străvechi este 

apicultura deoarece produsele, adică mierea și ceara, au folosit 

atât în iluminarea locuințelor, cât și pentru hrana localnicilor. 

 Agricultura este o altă ocupație a țăranului oltean. 

Lucrul pământului se mai realizează și astăzi cu plugul tras de 

cai, iar inventarul agricol este completat de grapa de mărăcini, 

seceri, coase, gresii și tocuri de gresii din lemn și coarne de 

viță, furci din lemn și fier. O caracteristică a acestor unelte este 

ornamentarea lor cu diferite motive geometrice. Recolta strânsă 

este depozitată în coșuri de nuiele împletite și mult lărgite în 

interior. Un alt instrument care stârnește interes este râșnița de 

piatră pe postament de lemn și testul de pământ folosit la 

prepararea produselor din cereale. Râșnița – moara - este o 

invenție mai nouă decât râșnița tradițională prin adăugarea 

sistemului de roți dințate ce angrenează mișcarea celor două 

pietre și a coșului din lemn. 

Botezul 

 Sfântul Botez este taina prin care omul dobândește 

iertare de păcatul strămoșesc, se naște din nou duhovnicește și 

se face membru al Bisericii lui Hristos. Botezul se săvârșește 
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numai de preot sau episcop, la cel puțin 8 zile după naștere și 

până la 40 de zile. Pentru a primi taina Botezului, copilul 

trebuie să aibă un naș ales de părinții acestuia. În Oltenia, 

tradiția moașei, legată de botezul copilului, este foarte 

puternică. Ea duce copilul la biserică și spune “duc un păgân și 

voi aduce un creștin”, iar la întoarcere spune “am dus un păgân 

și am adus un creștin”. Nașii, când iau copilul de la moașă, pun 

un ban jos pentru a o răsplăti. Tot moașa este cea care ia apa în 

care a fost scăldat copilul și o pune la rădăcina unui măr sau 

păr pentru a crește copilul frumos și sănătos ca pomul 

respectiv. 

 

 Tot în Oltenia, se mai practică și obiceiul numit “datul 
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de grindă”. După ce copilul a fost boteza,t trei ani la rând, în 

dimineața Anului Nou, mama merge cu plocon și cu copilul la 

moașă pentru a fi dat de grindă. Moașa pune bani într-un colac 

sau covrig împletit, apoi prinde copilul de subsuori și cu 

colacul pe cap, pe care este pus și un pahar de vin de care ține 

mama, îl ridică în sus de trei ori zicând de fiecare dată “sa-mi 

trăiască nepotul, să aibă parte de aur și argint, de tot rodul 

pământului, de minte și de noroc”. Tot acest ritual se petrece în 

vreme ce moașa și copilul sunt cu fața la răsărit. Mai apoi, 

moașa este pusă la masă și ospătată cu toată cinstea. 

 Pentru ca doi tineri să se poată căsători, au nevoie de 

nași sau părinți spirituali cum li se mai spune. În Oltenia, în 

mod obligatoriu, aceștia sunt din rândul nașilor de botez ai 

mirelui, zicându-se că altfel mirele putea fi blestemat de către 

aceștia. 

Nunta 

 Este unul din cele mai importante momente din viața 

omului, căsătoria fiind alcătuită dintr-un complex ritual, 

ceremonial și unul festiv al bucuriei sărbătorii. Pentru ca doi 
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tineri sa se poată căsători au nevoie de nași sau părinți spirituali 

cum li se mai spune. În Oltenia, în mod obligatoriu, aceștia 

sunt din rândul nașilor de botez ai mirelui, zicându-se că altfel 

mirele putea fi blestemat de către aceștia. Nașul împreună cu 

nașa trebuie să cumpere daruri pentru mire și mireasă printre 

care se adaugă floarea de mire, voalul miresei și lumânările.  

 

 Pentru ca o fata să se poată mărita, mai era necesar ca 

aceasta să aibă lada cu zestre. În interiorul lăzii, sunt puse 
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lucruri de-ale miresei, cât și o sticlă cu vin, două pahare și două 

farfurii din lut pentru mire. Transportul lăzii la casa ginerelui 

se face de către flăcăii din sat. Chemarea la nuntă se face în 

săptămâna nunții, îndeosebi joia și sâmbăta cu plosca de țuică 

sau vin, iar cine bea însemnă că vine la nuntă. 

 

 Nunta este dirijată de către un vornic. Acesta se ocupa 

de chemarea invitaților, de aranjatul meselor, planificarea 

horelor, cât și de plecarea la cununie. Tot el este cel care 

rostește orațiile și-i cheamă pe tineri la iertăciune în fața 

părinților. De cheltuiala nunții trebuia să se ocupe socrul mare. 
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 Bradul de nuntă – simbol al demnității și tinereții – 

se făcea sâmbăta seara înainte de nuntă. Acesta este făcut de 

tinerii din partea mirelui și a miresei. Se pun câte doi brazi la 

mireasă, doi la mire și doi la nași. Bradul trebuie să fie 

împodobit cu ghirlande de hârtie, zurgălăi, năframe, panglici 

roșii și tricolore, iar în vârf se punea o sticlă de țuică sau un 

cozonac. În timpul nunții, este așezat la poartă și pe drum este 

jucat. Lângă brad trebuie să stea o fată și un băiat care îi 

stropesc pe nuntași cu apă și grâu să fie mănoși. Bradul rămâne 

la stâlpii porții unde are loc nunta până se usucă. 

Mireasa este gătită de nașă și de prietenele ei. Mirele, când 

vine să ia mireasa de acasă, înainte de a merge la biserică, 

trebuie să plătească la intrarea în casă și să caute mireasa care 

stă ascunsă undeva în casă. Mai apoi, mireasa și cu socrul se țin 

de mână și fac înconjurul unei mese care conține un șervet cu 

un pahar de vin pe el și sub șervet bani. În timpul înconjurului 

mesei ei trebuie să lovească toate picioarele mesei, iar la sfârșit 

trebuie să răstoarne paharul cu vin și să ia banii. Mireasa 

ajutată de cumnatul de mână merg la trei fântâni, iar la cea de-a 

treia scot de trei ori apă pe care o varsă, după care se joacă o 

hora. Tot înainte de a pleca la biserică, miresei i se rupe un 
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colac deasupra capului de către nașă, iar după nuntă, mirii 

mănâncă din același colac. Masa mare de nuntă poate să aibă 

loc, atât la casa miresei, cât și la casa mirelui. Obiceiul era ca 

mirii să nu mănânce la masă cu nuntașii, ei mâncau dintr-un 

blid cu o singură lingură din lemn și beau vin din aceeași sticlă, 

ca să învețe să împartă totul. Ei erau așezați pe desagi ca să fie 

legați ca aceștia. Mâncau fie ce se servea la masa, fie vin cu 

pâine sau împărțeau un ou. Meniul nu era variat, se servea 

ciorbă de carne, varză cu sau fără carne, piftie, murături, 

friptură, gogoși, țuica. 

 

https://www.google.ro/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2FCobzarulGheorghe%2Fposts&psig=AOvVaw2RXH0zHc91_fHLxYWXRa6R&ust=1583261917334000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCMjBqv68_OcCFQAAAAAdAAAAABAJ


83 

 

 Un al moment important al ritualului nunții este cel al 

“dezgolitului miresei”, adică nașa o invită pe mireasă să se 

așeze pe o perna ca să-i poată scoate voalul și să-i lege 

basmaua. Mireasa se împotrivește trăgând basmaua de pe cap 

de trei ori la rând. Voalul se pune pe capul unei tinere 

domnișoare ca să-i poarte noroc și să se mărite în acel an. 

Astfel îmbrobodită, fosta mireasa este adusă în fața mirelui și a 

nuntașilor, urmând dansul de integrare a tinerei neveste în 

rândul femeilor căsătorite, dans numit “Hora dezgovelei”. 

Fiecare nuntaș trebuie să participe la acest dans ritual, să joace 

cu tânăra nevastă sărutând-o și oferindu-i bani. Acești bani 

revin miresei, ea putându-și cumpăra ceea ce-și dorește cu ei. 

 

https://www.google.ro/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fde-de.facebook.com%2Fsimtireromaneasca%2Fphotos%2Fludovic-bassarab-hor%25C4%2583-la-satpictur%25C4%2583-ulei-pe-carton-245-395-cm%2F1078722705520135%2F&psig=AOvVaw2RXH0zHc91_fHLxYWXRa6R&ust=1583261917334000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCMjBqv68_OcCFQAAAAAdAAAAABAO
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 Darul nunții se strigă la sfârșit, în general înainte să se 

aducă friptura. Strigatul darului se făcea de către un lăutar sau 

un vornic. Primul care dădea banii era nașul urmat de socrii 

mari care promiteau casă, bani, cereale, animale, mesenii 

dădeau ce aveau, de la bani la cereale, animale, lucruri pentru 

casă (carpete, perne, așternuturi). 

 După nuntă, se obișnuia “vestea cu rachiu roșu” sau 

“vestea miresei” adică nașul merge cu un butoi legat cu 

panglici roșii, plin cu rachiu, la socrii mici însoțit fiind de 

cumnatul mână și de muzicanți. Dacă mireasa fusese virgină 

până la cununie, rachiul era îndulcit cu zahăr și colorat să 

devină roșu, iar dacă nu fusese virgină, se punea cenușă și ardei 

iute pentru ca soacra mare să râdă de soacra mică. Cinstea 

miresei era sărbătorită cu un chef mare, iar dacă nu, tatăl fetei 

trebuia să-i mai dea ginerelui niște bani sau pământ ca să-și 

accepte nevasta. 

 Înmormântarea 

 Tradițiile cu privire la moartea unui om spune că, atunci 

când sufletul mortului s-a desprins de trup, oglinzile din casa 

celui decedat trebuie să fie acoperite cu prosoape întrucât 
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există credință ca sufletul său s-ar privi în ele, lucru care ar 

aduce mult rău celor din casă. În coșciug, sub capul mortului 

se pun mai multe obiecte care sunt de mare folos celui 

decedat, în marea lui călătorie și anume: nouă pietricele, nouă 

cioburi de porțelan, nouă semințe de ciulin, nouă boabe de 

tămâie, săpunul cu care a fost spălat, pieptenul cu care a fost 

pieptănat rupt în trei bucăți și o sfoară roșie cu care s-a măsurat 

lungimea mortului, cât și o turtiță de pâine. 
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 O practica accentuat mitică este datul sării prin mâna 

mortului, sarea reprezentând sporul casei. Ea este ascunsă sub 

prag pentru a nu fi furat, iar după ce mortul este dus la cimitir 

se arunca prin curte la păsări.  Hrana ce se face este coliva 

făcută din grâu curat, ales care se sparge și se spală în nouă 

ape, după care se fierbe până devine o pastă omogenă 

amestecându-se cu zahăr, nuci și arome. Colacii au forma 

rotundă, iar în mijloc au modelat din aluat o cruce. 

  Pomul mortului se face dintr-o ramură de pom 

fructifer, cu trei brațe, iar fiecare braț este încărcat cu fructe, la 

baza pomului se leagă o batistă care are în colț legată o 

monedă. După înmormântare, ofrandele sunt sfințite de către 

preot. 

 Un alt obicei practicat pentru ce-i morți este cel din Joia 

Mare din săptămâna Patimilor. Sătenii se trezesc la ora patru 

dimineața și își comemorează morții. Aprind focuri în fața 

caselor apoi merg la cimitir. Fiecare bătrână ține în mână câțiva 

coceni pe care ii aprinde în fața mormintelor celor decedați, un 

buchet de lalele și tămâie. Cei vii încep să-i roage pe cei morți 

să revină pe această lume și să vadă ce s-a mai întâmplat cu 
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familiile lor. La întoarcere femeile fac colaci și cozonaci pe 

care ii dau de pomană. 

  

 

Folclorul muzical românesc 

Povestea unui cântec – Sanie cu zurgălăi 

 

„Cântă, măi frate române, pe graiul și limba ta și lasă cele 

străine ei de a și le cânta!” – Anton Pann 

 

 În a doua jumătate a deceniului III al secolului trecut, 

când tangoul, slowfoxul, foxtrotul, valsul, rumba și alte ritmuri 

și stiluri muzicale occidentale sau de peste ocean erau demult 

la ordinea zilei în restaurantele și localurile citadine din 

România, compozitorii români de muzică ușoară, voind să 

cultive o muzică originală și autohtonă, lansau un nou gen 

numit „cântec românesc” (chiar așa scria în continuarea 

titlurilor cântecelor pe discurile, cataloagele și partiturile 

epocii) sau ulterior „melodie în stil popular”. Inspirația erau, 

desigur, melosul și ritmurile populare, în special cele valahe. În 

general, pentru a da mai conturat senzația de stil popular, se 
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cânta și înregistra cu orchestrele populare ale localurilor 

bucureștene care aveau în componența lor și țambal de concert: 

Victor Predescu, Frații Stănescu, Vasile Julea, Costică Tandin, 

Ionel Cristea. Primii cântăreți ai acestui gen au fost Cristian 

Vasile, duetul Petre Alexandru și Mia Braia, Ion Luican, Dorel 

Livianu, Silvian Florin și Gică Petrescu. 

Câteva din aceste cântece sunt arhicunoscutele: 

 Ionel, Ionelule (C. Romano / N. Constantinescu, N. 

Vlădoianu) 

 Dar-ar naiba-n tine, dragoste (C. Romano / C. 

Romano, N. Boldur) 

 Mi-am pus busuioc în păr (I. Vasilescu / N. Vlădoianu) 

 Crâșmăriță din Buzău (P. Popescu-Peppo) 

 Țărăncuță, țărăncuță (I. Vasilescu / N. Vlădoianu, P. 

Maximilian) 

 Țac-țac-țac sau Morărița (V. Vasilache / P. 

Maximilian, N. Stroe) 

 Un astfel de cântec românesc este și celebrul Sanie cu 

zurgălăi, compus în interbelic, dar ajuns un hit abia la 

începutul anilor ‘50, deseori socotit drept cântec popular, cu o 

poveste fascinantă și destul de întortocheată. Acesta a fost creat 
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în 1936 de compozitorul evreu Richard Stein, special pentru 

Maria Tănase, care l-a refuzat pentru că îi considera inferior 

textul scris de Liviu Deleanu, poet și dramaturg tot evreu. 

Luând în considerare etnia autorilor, am putea spune fără 

rezerve că este de fapt o creație evreiască. 

 Ulterior, cântecul i-a fost încredințat diseurului Silvian 

Florin, care l-a lansat pe disc de gramofon His Master’s Voice 

(nr. cat. JB 163) și la Radio România. Se mai știe de un alt 

cântăreț, Ionel Pascu, care l-a înregistrat în același an la mai 

puțin cunoscuta casă de discuri Pan (fostă Lifa, nr. cat. P 9). Pe 

coperta partiturii originale, apărută cu întârziere în 1937 la 

Editura Țicu I. Eșanu, piesa avea subtitlul Cling, cling, cling și 

era etichetată drept cel mai formidabil succes. Numele 

compozitorului era scris cu sau fără intenție incomplet și  

 Varianta din 1956 este probabil cea mai cunoscută în 

România – a fost editată, reeditată și paraeditată pe albumele 

proprii antume și postume ale cântăreței (viniluri, CD-uri) și pe 

compilațiile de ieri și de azi. Putem spune că Maria Lătărețu i-a 

asigurat piesei adevăratul succes, odată cu impresia că ar fi 

cântec de sorginte populară. Cântăreții de muzică populară și 

ușoară de ieri și de azi varianta ei au cântat-o și o cântă. 
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 Popularitatea piesei a provocat și o atracție pentru 

plagiat, astfel că, în 1953, chitaristul american de jazz, country 

și blues Les Paul (1915-2009) preia și își însușește melodia, dar 

nu după forma originală a lui Stein, ci mai degrabă după 

varianta fără refren a Mariei Lătărețu 

 Tema Sanie cu zurgălăi a fost folosită și ca fundal 

muzical la proba la sol a gimnastei Teodora Ungureanu la 

Jocurile Olimpice de vară din Montréal, 1976, respectiv a 

Emiliei Eberle, care a dobândit la această probă medalia de aur 

la Campionatul Mondial de Gimnastică Artistică din Fort 

Worth (Texas), 1979. 

 

 Perinița – de la tradiție nupțială locală la 

răspândire națională 

 Se spune că Perinița, dans al dragostei sau al sărutului, 

își are originea în ceremonialul nupțial specific comunei 

Bătrâni din județul Prahova. La început, acest joc se executa în 

noaptea nunții, în jurul unui car alegoric ce găzduia o parte din 

zestrea miresei (covoare, carpete, perdele, lucruri brodate și 

țesute de aceasta etc.). Mai târziu, acest obicei, cu carul, s-a 

pierdut, în favoarea unui simbol al zestrei – perna (sau perina), 

https://www.youtube.com/watch?v=Eabb_ucRiB4
https://www.youtube.com/watch?v=HJp_2f5N6SY
https://folclormuzical.wordpress.com/2013/07/02/perinita/
https://folclormuzical.wordpress.com/2013/07/02/perinita/
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ce avea numai rol decorativ (nu se dormea sau așeza pe ea) și 

care era brodată de fata ce urma să se mărite. Fata „juca” 

această pernă înconjurată de cercul format din suratele 

(prietenele) sale, ce purtau fiecare asupra lor câte o batistă 

cusută de mâna lor și pregătită pentru flăcăii care urma să le 

invite pentru prima dată la horă. În acest mod, ea își lua bun 

rămas de la viața de fată. În această horă se prindeau apoi și 

băieții, la urmă apărând și ginerică, care lua mireasa la joc. 

Mirii jucau perna, după care o puneau jos, alături, 

îngenuncheau și se sărutau. Mai departe se proceda la fel și cu 

celelalte fete, în ideea că, dacă urmează exemplul fetei 

măritate, și ele se vor mărita foarte curând. 

 De la acest obicei nupțial, jocul și melodia sa fiind 

foarte apreciate, au fost preluate și la hora satului, perna 

înlocuindu-se cu o batistă de genul celor pe care le făceau 

fetele încă nemăritate. De aici, Perinița a cucerit pe rând 

răspândirea în zonele limitrofe, în țară și în lume. 

Toate aceste amănunte de mai sus despre Perinița din com. 

Bătrâni au fost rostite de prof. Constantin Manolache (din 

Prahova), despre care sublinia că sunt consemnate într-un 

număr al Revistei de Etnografie și Folclor din 1955, în urma 
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unui studiu făcut, în același an, la fața locului de o echipă de 

cercetători de la Institutul de Folclor din București. 

 Despre răspândirea sa la nivel național și apoi peste 

hotare, cercetătorul și etnomuzicologul Tiberiu Alexandru, pe 

mapa discului Electrecord EPC 439, menționa că „Perinița s-a 

popularizat în anii ’50, îndeobște cu prilejul Festivalurilor 

Mondiale ale Tineretului și Studenților pentru Pace și Prietenie. 

Este un dans popular care face parte din marea familie a 

jocurilor europene de petrecere, dansate cu perina.” 

 

 

 

 Celebrele Rapsodii Române ale lui George Enescu nu 

mai au nevoie de niciun fel de prezentare elogioasă privind 

desăvârșirea lor muzicală. Ele au fost compuse în perioada 

1901-1902 (la numai 20-21 ani!) la Paris, premiera a avut loc 

în data de 23 februarie 1903, într-un concert dirijat de 

https://folclormuzical.wordpress.com/
https://folclormuzical.wordpress.com/
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compozitor și Eduard Wachmann la Ateneul Român, și au fost 

publicate în 1904 la editura muzicală pariziană Enoch (Éditions 

Enoch). Subiectul acestui articol se va axa numai pe fondul 

melodic constituent al acestor două compoziții, despre care se 

știe foarte puțin. Acest fond reprezintă o serie de melodii 

populare urbane muntenești din secolul al XIX-lea cântate cu 

multă măiestrie și popularizate, unele chiar compuse, de marii 

lăutari contemporani cu compozitorul nostru (Cristache Ciolac, 

familia de lăutari și muzicieni Dinicu), dar și melodii țărănești, 

din Moldova, pe care le găsim în a doua rapsodie, cu mici 

excepții însă. Vom vedea că avem de-a face și cu teme de 

factură cultă, nu numai folclorică: un cântec patriotic, un marș 

militar, melodia unui dans popular stilizat etc. 

 Rapsodia Română Nr. 1, cu caracter sărbătoresc, 

dinamic, vesel, dansant, mult mai cunoscută decât a doua, 

începe cu Am un leu și vreau să-l beau (sau Pasăre galbenă-n 

cioc în Transilvania), despre care se spune, din câte am citit în 

scrierile din online, că ar fi fost culeasă de compozitor de la 

Nicolae Chioru, scripcar din copilăria sa din Cracalia, jud. 

Botoșani. Dar iată ce declară marele nostru muzicolog și 
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lexicograf Viorel Cosma în cartea sa, București: Citadela 

seculară a lăutarilor români (1550-1950): 

 Melodia populară Am un leu și vreau să-l beau circula 

foarte mult și în Transilvania după Expoziția de la Paris din 

1889, unde toți lăutarii români și maghiari o cântau la petreceri. 

Când s-a publicat pentru prima oară la editorul Constantin 

Gebauer din București, piesa purta specificarea „melodie eroică 

din Transilvania”, fapt care confirmă larga ei răspândire peste 

munții Carpați. George Enescu a valorificat-o în Rapsodia 

Română nr. 1, exact în forma executată de Angheluș Dinicu la 

nai și de Cristache Ciolac la vioară, fiindcă tema de început a 

piesei enesciene pentru orchestră este atacată în partitura 

generală de flaut (deci de către un instrument de suflat, similar 

cu sonoritatea naiului). 

Nu avem niciun motiv ca să punem la îndoială informațiile 

oferite de Viorel Cosma. 

„Am un leu și vreau să-l beau, 

Dar nici ăla nu-i al meu! 

Dar ce-mi pasă mie, zău, 

Dacă fac cu el ce vreau?” 
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Urmează apoi Hora lui Dobrică, o horă boierească, 

domnească, de salon, al cărei creator este lăutarul Dobrică 

Marinescu, originar din Ploiești, „leagănul marilor lăutari din 

secolele XIX și XX”, un bun violonist și notist (știa notele 

muzicale). În seara de 7 februarie 1859, taraful tatălui său – 

Dima Marin Cobzaru – a fost angajat să cânte domnitorului 

Alexandru Ioan Cuza, care se afla în prima sa vizită la Ploiești. 

Dima l-a lăsat pe fiul său să conducă taraful. Domnitorul a fost 

încântat de recital, în special de Dobre (alintat Dobrică), căruia 

i-a oferit cinci galbeni – trei pentru el și doi pentru ceilalți 

muzicanți. În urma acestui succes, Dobrică a fost desemnat de 

tatăl său starostele tarafului. El a mai lăsat posterității și o 

sârbă care îi poartă numele. 

 Muzicologul Pascal Bentoiu observa că Enescu a vrut, 

prin această rapsodie, să ilustreze și instrumentele specifice 

populare, harpa sugerând țambalul și soloul de violă, în pasajul 

acestei teme, scripca (vioara lăutarului). 

 Mugur, mugurel, cântec mult îndrăgit de pandurii lui 

Tudor Vladimirescu, datează din vremea Revoluției de la 1821 

și a cunoscut o largă circulație în acea perioadă, pe teritoriul 

valah. Fragmentul rafinat de Enescu în creația sa este destul de 
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diferit față de melodia pe care o regăsim în diversele variante 

vocale cu lăutarul Constantin Eftimiu, Tudor Gheorghe, 

formația „Anton Pann” și în cea orchestrală din anul 1962 cu 

Orchestra „Barbu Lăutaru” a Filarmonicii „George Enescu” 

dirijată de Nicu Stănescu. 

„Mugur, mugur, mugurel, 

Ia fă-te mai măricel, 

Că ne-am săturat de iarnă 

Și de răutate-n țară!” 

 Un alt joc (dans) popular prezent în acest regal muzical 

este Hora de la moară (sau Hora morii). 

 Din punctul meu de vedere, această horă este chiar 

interesantă prin faptul că are dublă cetățenie! Deosebita 

formație vocal-instrumentală de muzică veche „Anton Pann” 

ne-a demonstrat că are un omolog grec – Karotseris. 

 Chiar George Enescu a subliniat într-un interviu din 

1912 pentru Revista „Flacăra” influențele orientale și balcanice 

asupra muzicii noastre populare, care se resimt cel mai bine în 

cântecele din culegerile lui Anton Pann: 

 Nu se poate susține că muzica noastră populară are un 

caracter bine definit național. Bourgault Ducoudray a publicat 
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o colecție întreagă de cântece populare grecești (Chansons 

populaires grecques) în care se găsesc mai multe bucăți care 

seamănă perfect cu ariile noastre populare. S-a întâmplat cu 

muzica noastră națională ceea ce s-a întâmplat și cu ființa 

noastră etnică. După cum sângele nostru este un amestec din 

toate soiurile de neamuri, care au trecut prin această parte a 

Europei, tot așa și muzica noastră națională a păstrat accente, 

răsunete, influențe din cântecele acelor popoare. De aceea 

cântecele noastre naționale au o bază orientală. 

 Raritate. George Enescu vorbind despre originea latină 

a unor ritmuri regăsite în muzica noastră populară și ilustrarea 

muzicală a celor rostite prin interpretarea la pian, vocală (prin 

îngânare) și prin fluierat a două arii naționale (cum se spunea 

acum mai bine de un secol) – o horă și o bătută. Fragment 

inedit din interviurile realizate în 1952 de Bernard Gavoty 

pentru Radio France. 

 Și, în final, totul se încheie maiestuos cu renumita 

Ciocârlie, o piesă concertantă, de mare virtuozitate, definitivată 

de naistul Angheluș Dinicu (1838-1905) – bunicul lui Grigoraș 

Dinicu – care, în interpretarea sa și a violonistului Sava 

Pădureanu (1848-1918), a făcut senzație la Expoziția 
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Universală de la Paris din 1889, astfel că cei doi lăutari și 

tarafurile lor au câștigat medalia de aur la concursul 

internațional de lăutari organizat în cadrul Expoziției! 

 

Taraful lui Angheluș Dinicu la Expoziția Universală din Paris, 

1889 

Era o minune Ciocârlia asta și era una din cele mai prețioase 

nestemate ale repertoriului lăutăresc. O pusese pe note 

Angheluș Dinicu, pentru Expoziția de la Paris, și o publicase 

editorul Leopold Stern, dar ea nu părea să fie o compoziție 
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originală, ci mai curând prelucrarea și îmbogățirea unor 

încercări mai vechi. – George Sbârcea 
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