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Copturi tradiționale românești

Rezumat

Lucrarea își propune să evidențieze importanța și semnificația unor
copturi tradiționale românești întâlnite, în zile de sărbătoare, pe masa
oamenilor trăitori în universul satului românesc. Copturile
tradiționale românești, corelate cu anumite sărbători din Calendarul
popular, se regăsesc în diverse regiuni ale țării noastre.

Analiza sincronică, perspectiva interdisciplinară (etnologie,
folclor, lingvistică, religie, mitologie), sincretismul de limbaje
(limbajul verbal, nonverbal, paralimbajul) subliniază complexitatea
temei. Copturile, plămădite din aluatul obținut din făina de grâu,
devin apanajul femeii. În preajma sărbătorilor  importante de peste
an (Măcinici, Florii, Sfintele Paști, Sântandrei, Crăciun), femeile din
mediul rural își intră în rol, iar cele mai în vârstă prepară și în prezent
copturi tradiționale. Femeii din lumea satului îi revine obligația
morală de a prepara copturi tradiționale, precum: măcinici (9
Mărțișor), prinos, pupi, staulul cu miei, crestată (Moșii de Florii, Țara
Lăpușului), pască (Sfintele Paști). În trecut, în zona Codrului
(Maramureș, Sălaj, Satu-Mare), de Crăciun, femeile inițiate preparau
copturi tradiționale, unele denumite după simboluri avimorfe:
pupăză, rață, inclusiv colăcei și cocuți. În alte zone ale țării
(Dobrogea, Moldova, Muntenia, Oltenia), pupăza moașei, pupăza
miresei, pupăza se preparau pentru ceremoniile rituale care marcau
momentele esențiale din viața omului – naștere (pupăza moașei,
preparată pentru petrecerea de la botez/cumetrie), căsătorie (pupăza
miresei, colac pregătit de mama miresei), moarte – pomană, praznic,
priveghi (pupăza).

1 Universitatea Tehnică din Cluj - Napoca, CUNBM.
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Romanian Traditional Bakes

Summary

The paper aims to highlight the importance and significance of
some traditional Romanian bakes encountered on the table of people
living in the universe of the Romanian village, on feast days. The
traditional Romanian bakes, correlated with certain feasts from the
Folk Calendar, are found in various regions of our country.

The synchronic analysis, the interdisciplinary perspective
(ethnology, folklore, linguistics, religion, mythology), the syncretism
of languages   (verbal, nonverbal, paralanguage) emphasize the
complexity of the theme. The bakes, made of dough obtained from
wheat flour, becomes the woman`s prerogative. Around the important
feasts over the year (Măcinici, Florii, Holy Easter, Sântandrei,
Christmas), women from the rural areas play their part, and the older
ones are preparing traditional bakes. The woman from the village
world has the moral obligation to prepare traditional bakes, such as:
măcinici (9 Mărțișor),  prinos, pupi, staulul cu miei, crestată (Moșii
de Florii, Țara Lăpușului), pască (Holy Easter). In the past, in the
area of   Codrului (Maramureș, Sălaj, Satu-Mare), for Christmas, the
initiated women prepared traditional bakes, some of them named after
avimorphic symbols: pupăză, rață including colăcei and cocuți. In
other areas of the country (Dobrogea, Moldova, Muntenia, Oltenia),
pupăza moașei, pupăza miresei, pupăza  were prepared for the ritual
ceremonies that marked the essential moments of human life - birth
(pupăza moașei, prepared for the baptism/cometry party), marriage
(pupăza miresei, knot-shaped bread prepared by the bride’s mother),
death – alms, funeral feast, vigil (pupăza).
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Copturi tradiționale românești

1. Introducere

Aluatul reprezintă materia sacră necesară femeilor din lumea satului românesc pentru
a prepara copturile tradiționale. Un rol indispensabil îl are grâul din care se obține făina.

Conform gândirii empirice, cu care este înzestrat omul din societatea tradițională,
se crede că spiritul grâului sălășluiește în plantă de la naștere până la moarte.

Alacul (lat. Triticum monococcum L., fam. Poaceae/Gramineae) este prima specie
cultivată de grâu: „în satul Jarmo, cel mai vechi sat din lume, s-au găsit boabe carbonizate
de grâu de 9000 de ani. Boabele găsite în argila arsă şi chirpici datează de la începutul
mileniului al VII-lea î. Hr. Acest material a fost identificat ca aparţinând speciilor sălbatice
de grâu Triticum agilopoides, T. Dicoccoides, precum şi speciilor mai avansate T. Dicoccum
şi T. Monococcum”2. Nu întâmplător, alacul apare în descântece, în colinde. Regăsim spicul
alacului ca motiv ornamental pe diverse textile (ștergare, cămăși tradiționale,
„țoluri”/covoare etc.) sau chiar ca împletitură în părul fetelor. Împletitura în
șapte „vițe”/șuvițe, strânse în „conci”/coc, în zona Codrului, era denumită spicul alacului:
„Împletitura în 7 viţe este denumită «spicul alacului», o plantă asemănătoare spicului
de grâu”3.

Grâul (fam. Poaceae, gen. Triticum) a căpătat amploare odată cu creștinismul. Grâul
devine un simbol euharistic, o imagine hristologică: „Pe grâu e scrisă fața lui Hristos”4; „în
bobul de grâu, de porumb, de secară este chipul Mântuitorului nostru Iisus Hristos”5.

În lumea satului, grâul pare a fi omniprezent. De exemplu, în cadrul unor sărbători
(Florii, Bobotează, Sântandrei), grâul este indispensabil. În trecut, în Țara Lăpușului, vasele
cu semințele de grâu, sare, tămâie și o lumânare, în mijloc, se ridicau de la biserică. De
Bobotează, în Țara Maramureșului, copiii care îl însoțesc pe preot aruncă grâu şi rostesc:
„Chiralexa-i, Doamne!/Grâu de primăvară,/Șî-n pod șî-n cămară”6. „Chiralexa” face
trimitere la „chiraleisa” < ngr. Kírie eléison: „formulă liturgică grecească – rostită de cei
care însoțesc pe preot când umblă cu botezul; litanie liturgică ortodoxă; duh necurat”7.
2 Constantin Pârvu, Enciclopedia plantelor. Plante din flora României, vol. II, Bucureşti, Editura
Tehnică, 2002, p. 44.
3 Ortansa Dogaru, Ornamentele şi croiul costumului popular din judeţul Maramureş, Baia Mare,
Centrul de îndrumare a creaţiei populare şi a mişcării artistice de masă, 1984, p. 90.
4 Elena Niculița-Voronca, Datinile și credințele poporului român, adunate și așezate în ordine
mitologică, Cernăuți, vol. I, 1903, p. 131.
5 Culegător: Răchişan Delia-Anamaria, informatoare: Victoria Moga, Oarţa de Sus, Ţara Codrului,
Maramureş, 2012.
6 Pamfil Bilțiu; Maria Șerba; Maria Bilțiu, Folclor de pe Valea Cosăului, vol. I, Baia Mare, Editura
Eurotip, Informatoare: Mărginean Ileana, 62 de ani, 2012, p. 84.
7 ***Dicționarul Explicativ al Limbii Române, București, Editura Univers Enciclopedic, Academia
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Totodată, grâul este nelipsit în momentele esențiale din viața omului – naștere,
căsătorie, moarte. De exemplu, în „ciupa”/covata de lemn a nou-născutului, moașa presăra
boabe de grâu pentru ca acesta să fie respectat de oameni. Femeia însărcinată purta boabe
de grâu în sân pentru a prelua nou-născutul vitalitatea bobului de grâu. După ce mirele și
mireasa ies din biserică se revarsă peste ei boabe de grâu, un simbol al abundenței,
fertilității, prosperității, statorniciei etc. Boabe de grâu se pun în sicriu, inclusiv în vasul în
care este introdusă „lumina”/lumânarea celui adormit. Copturile tradiționale, preparate din
făină albă de grâu, sunt indispensabile etapelor fundamentale din viața oamenilor – naștere,
căsătorie, moarte.

Conform medicinei populare, grâul încolțit are rol taumaturgic – vindecă boli ale
inimii, cancerul, afecțiuni ale ochilor. În Maramureș, cu aluat din făină de grâu, se vindecă
atât rănile oamenilor, cât și rănile pe care le au „marhăle”/animalele8. Aluatul din făină albă
de grâu pare a fi un panaceu universal, necesar ființei umane și necuvântătoarelor.

Aceste mențiuni despre grâu scot la iveală complexitatea simbolului fitomorf din
care se obține făina albă, necesară plămădirii aluatului din care se prepară copturi
tradiționale.

Grâul, aidoma omului, parcurge anumite trepte ontice: naștere, maturitate, moarte.
Spicul de grâu străbate etape esențiale: germinație, creștere, maturitate, moarte simbolică,
renaștere sub o altă formă – făina din care se prepară aluatul pentru a deveni pâine
sau copturi tradiționale (pupăză/colac, măcinici, turtă, prinos, pupi etc.) ori copturi
sacre – prescura. 

Piua, râșnița, moara devin „altare de sacrificiu”9. Grâul, apoi aluatul intră, într-un
fel sau altul, în contact cu cele patru stihii – pământ, apă, aer, foc. Pentru a încolți, semințele
de grâu stau în pământ. Spicul de grâu, pentru a crește, pentru a se coace are nevoie de apă,
aer, soare. Aluatul solicită apă, trebuie frământat, apoi trebuie să dospescă, să fie copt în
cuptorul tradițional din lut ars. Transformarea grâului în coptură (re)amintește de etapele
necesare făuririi vaselor din lut ars. Sesizăm, la nivel simbolic, osmoza care se stabilește
între aluatul obținut din făina albă de grâu și lutul cu care olarii făuresc vasele de lut ars.

2. Copturi tradiționale românești

Așa cum s-a mai menționat la începutul lucrării, copturile tradiționale românești sunt
corelate cu anumite sărbători de peste an, regăsite atât în Calendarul popular, cât și în
Calendarul creștin. Avem în vedere copturile tradiționale, regăsite în cadrul unor sărbători

Română, 1998, p. 171.
8 Vezi și alte detalii despre grâul asociat cu sărbătorile, cu momentele tari din viața omului, cu arta
tradițională românească la Delia-Anamaria Răchișan, Mitologia românească și estetica artei tradiționale
din Maramureș,  București, Editura Academiei Române, 2015, pp. 157-174; Delia-Anamaria Răchișan,
Sacred Plants with a Taumaturgical Role, in The Scientific Journal of Humanistic Studies, 10/18, ISSN
2066-8880, 2018, pp. 26-29.
9 Ion Ghinoiu, Dicționar. Mitologie română, București, Ed. Univers Enciclopedic Gold, 2013, p. 18.
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importante de peste an: Măcinici, Florii, Sfintele Paști, Sântandrei, Crăciun.
Denumirile regionale date Măcinicilor atestă răspândirea sărbătorii: Sfințișori

(Bucovina); Sfinți și Sfințișori (Moldova); Măcinici, Bradoși, Brăduleți, Brânduși
(Muntenia); Sânți sau Sâmți, Moși de Paresimi (Banat); Brânduși sau Brândușei (Țara
Românească)10; Moșii de Mărțișor, Cap de Primăvară, Sâmbra Plugului11.

Binaritatea Calendar popular (Măcinicii)-Calendarului creștin (Cei 40 de Mucenici
din Sevastia care au suferit martiriul) anunță importanța acestor zile de sărbătoare pentru
creștini12. Observăm că peste o sărbătoare precreștină s-a suprapus o sărbătoare creștină. În
data de 9 Mărțișor/Martie, în trecut, avea loc pornirea plugului în toate zonele etnografice
ale țării noastre. Tot atunci, conform mentalității oamenilor din societatea tradițională, are
loc moartea simbolică a Babei Dochia. Se crede că zeița agrară Drăgaica/Sânziana se naşte
la moartea Babei Dochia (9 martie) şi ajunge la maturitate pe 24 iunie, de solstiţiul de vară.
În dimineața zilei de 9 martie, în livezile, grădinile sătenilor,  are loc purificarea prin foc,
adică focul sfinților.

În anumite regiuni ale țării (Basarabia, Bucovina, Moldova, Muntenia, Banat),
femeile prepară patruzeci de copturi, în formă de opt – bradoşi, moşi, măcinici, sfinţi etc.
Copturile tradiționale și sărbătoarea au denumiri omonime, în funcție de zona etnografică.
Aceste bucate tradiționale (re)amintesc de cei patruzeci de mucenici creştini din Sevastia
care au suferit martiriul. Cei patruzeci de creștini au fost patruzeci de soldați persecutați în
vremea împăratului Dioclețian de către comandantul Agricolae pentru că nu s-au lepădat
de Iisus Hristos. Au fost obligați să intre într-o apă rece, iar la mal era pregătită o cadă cu
apă fierbinte. Soldatul care a intrat în cada respectivă a murit primul. Ceilalți au făcut față
apei înghețate. Li s-a alăturat unul dintre soldații care îi păzeau. Astfel, în total, au fost
patruzeci de soldați: „din cer s-au pogorât peste capetele lor cununi luminoase care au făcut
ca apa înghețată să se dezghețe și să se încălzească”13. Cei patruzeci de soldați au fost scoși
din apă pentru a fi torturați și, în cele din urmă, sacrificați – zdrobirea gleznelor, arderea
pe rug, aruncarea osemintelor în apa unui râu. Se crede că după trei zile, osemintele, care
emanau o strălucire aparte, au fost scoase din apă și așezate la loc de cinste.

În trecut, copturile aveau diverse forme ‒ albină, om, porumbel: „Sfinții
sau sfințișorii în formă de om sunt un fel de turte asemenea turtelor dulci, cu cap, ochi,
nas, gură, mâini și picioare, făcute din făină de grâu frământată în miere, cu miez pisat
de nucă”14.

În prezent, copturile în formă de opt sunt formate din două cercuri. Raportându-ne
10 Simion Fl. Marian, Sărbătorile la români, vol. 2, București, Editura „Grai și Suflet ‒ Cultura
Națională”, 2001, p. 114.
11 Marcel Lapteș, Anotimpuri magico–religioase, Deva, Editura Corvin, 2011, p. 93.
12 Vezi detalii la Delia-Anamaria Răchişan, Măcinicii (Folk Calendar) and The Martyrs/The Saints
of Sebaste (Christian Calendar), in The Scientific Journal of Humanistic Studies, 16/year 9/March 2017,
pp. 29-34.
13 Ioan Țoca, Sărbători religioase, datini și credințe populare. Interferențe spirituale, religioase și
populare, București, Editura Allfa, 2004, p. 147.
14 Simion Fl. Marian, op. cit., vol. 2, p. 114.
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la martiriul la care au fost supuși soldații creștini din Sevastia, la nivel simbolic, avem două
cercuri cu o semnificație aparte: „un cerc simbolizează «cununa», celălalt cerc semnifică
«buzduganul» cu care le-au fost sfărâmate celor patruzeci de sfinţi gleznele”15 (foto 1).
Copturile fierte sau coapte reamintesc de chinurile la care au fost supuși soldații din
Sevastia. Prin arderea sau coacerea în cuptor, copturile sunt animate, la nivel simbolic, cu
viață. În lumea satului, o parte dintre mucenicii sfințiți la biserică sunt dați de pomană. Se
crede că cei care vor fi miloși cu semenii oropsiți de soartă vor avea parte peste an de
sănătate și vor fi feriți de necazuri.  În prezent, măcinicii, în formă de opt,  se fierb în apă
cu miere ori cu zahăr sau se coc în cuptor, după care se ung cu miere și cu diverse mirodenii
‒ nucă, scorțișoară. Aluatul în formă de opt, cu chip de om cu aripi/cu mâini, cu picioare,
cu chip de porumbel sau de albină atestă vechimea sărbătorii, faptul că peste sărbătoarea
păgână s-a suprapus cea creștină: „Forma cifrei opt, reprezentare plastică a
zeului antropomorf și a colăceilor, reprezentare a zeiței geomorfe, sunt supraviețuiri ale
jertfelor umane care marcau, prin substituție, moartea și renașterea zeului adorat de Anul
Nou Agrar”16.

Măcinicii, indiferent de denumirea regională, sunt copturi rituale care se împart cu
sfințenie în ziua de 9 Mărțișor/Martie în anumite regiuni ale țării noastre – Banat, Basarabia,
Bucovia, Moldova, Muntenia.

În prezent, de Moșii de Florii, doar femeile inițiate mai prepară în Ungureni – Țara
Lăpușului, copturi ritualice: prinosul, pupii, staulul cu miei, crestata, colacul preotului etc.

Prinosul (sl. prinosῠ < „ofrandă”) trebuie preparat de o femeie văduvă, „iertată”,
respectată în comunitatea tradițională datorită probității. Femeia care prepară prinosul se
numește prinosiță. Prinosul este rotund, de dimensiunea unui colac. Pe prinos se remarcă
simboluri fitomorfe, dendromorfe (Arborele Vieții, frunze de stejar, bradul), geometrice
(romb, cerc, spirală, linie șerpuită), semnul crucii, funia răsucită. O parte din prinos se dă
vitelor din gospodărie pentru a le spori mana17. Prinosul este preparat după prescripții
ritualice străvechi: „Este împletit din trei bucăți de aluat, care se răsucesc, li se dă forma
rotundă, iar capetele li se lipesc, apoi este împrejmuit de un inel din aluat, numit brâul
prinosului, brâiel sau coardă [...]. Prinosul nu se dă de pomană. O parte se mănâncă în
comun la masă, iar parțial se dă la animale pentru sănătatea și sporul lor”18.

Pupii sunt copturi mici, rotunde, iar ca motiv pot avea spirala, simboluri vegetale.
În Țara Lăpușului, la diverse ceremonii rituale, se preparau și  pupii cu două coarne sau
pupii cu  un orificiu în mijloc în care se punea un ou roșu.

Crestata este o coptură mică și alungită care are la capete fierul plugului sau spirala.
În satele învecinate (Cupșeni, Costeni, Groșii Țibleșului) întâlnim alte denumiri regionale

15 Delia-Anamaria Răchișan, Formulele magice și antropologia vârstelor. Magia cuvântului în
Maramureș, București, Editura Academia Română, 2013, p. 175.
16 Ion Ghinoiu, Dicționar. Mitologie română, ed. cit., p. 184.
17 Culegător: Delia-Anamaria Răchișan, Informator: Parasca Buda, Ungureni, Țara Lăpușului, 89 de
ani în anul 2013.
18 Pamfil Bilțiu, Studii de etnologie românească, vol 2, București, Ed. Saeculum I.O, 2004, p. 48.
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(cocârstrată, florie, floriucă): „la Cupșeni este îndătinată o formă alcătuită din doi astfel
de colaci puși unul peste altul și care se numește cocârstrată, probabil de la coc crestat. La
Costeni poartă numele de florie, iar la Groșii Țibleșului – floriucă. Sub spectul simbolisticii,
aceste forme de colaci ceremoniali sunt reminiscențe indubitabile de cult solar”19.

Staulul mieilor este de mici dimensiuni. Pe această coptură sunt reprezentați  mieii20.
Staulul cu miei este o coptură mică, iar mieii sunt redați prin bucățile rotunde de aluat
amplasate deasupra copturii respective.

În Ungureni – Țara Lăpușului, colacul preotului este o coptură mare, rotundă de pe
care nu lipsesc însemnele sacre ale Mântuitorului, inclusiv gr. NIKA (< „Iisus Învinge!/
Iisus Hristos Învingătorul/Biruitorul”).

Moșii de Florii, Moșii de Paști, Moșii de Rusalii, Moșii de Sfinții Arhangheli Mihail
și Gavril se practică în prezent în Țara Lăpușului21. În astfel de momente nu lipsesc copturile
tradiționale.

În Sârbi – Țara Maramureșului, aluatul de pască este frământat într-o covată de lemn.
Pasca este ornată cu motive regăsite pe porțile tradiționale maramureșene – funie răsucită,
cruce, sori22. Pentru a nu crăpa, pasca este unsă cu ou crud bătut.  Ca instrument, pentru
ungerea copturii, se folosește un fir de urzică (foto 2a).  Pasca trebuie coaptă în cuptor.
Focul din cuptor trebuie aprins și întreținut de capul familiei, însă  pregătirea copturii
tradiționale este apanajul femeii.

În Coruia – Țara Chioarului, pasca, spre deosebire de cea din Țara Maramureșului,
are și alte ornamente. De exemplu, în loc de sori, apare frunza de stejar, iar funia răsucită
este substituită cu funia împletită. Simbolul care se păstrează este crucea (foto 3).

În Tămaia – Țara Codrului (Maramureș), pupăza și rața sunt copturi ritualice care
pot fi conexate cu „cultul strămoşilor”23. În trecut, pupăza, rața erau daruri ritualice
regăsite de Crăciun pe masa codrenilor. Pupăza, rața, colăcelul, cocuții erau copturi
ritualice oferite colindătorilor. Se respectau anumite criterii care vizau gradul de rudenie:
raţa era oferită atât băieţilor, cât şi fetelor care colindau gazda și erau rude de gradul doi
cu gazda (foto 4); pupăza se dădea doar fetelor, rude de gradul întâi cu gazda (foto 5);
colăcelul îl primeau băieții, rude de gradul întâi cu gazda (foto 6); ceilalți colindători,
care nu aveau vreun grad de rudenie cu gazda, indiferent că erau fete sau băieți, primeau
coci/cocuţi (foto 7). În Tămaia – Țara Codrului, femeile inițiate preparau, de Crăciun,

19 Ibidem, pp. 44-45.
20 Culegător: Delia-Anamaria Răchișan, Informator: Maria Buda, Ungureni, Țara Lăpușului, 63 de
ani în anul 2013.
21 Vezi documentarul etnologic Moșii de Florii, Moșii de Paști din Ungureni – Țara Lăpușului, în care
apar și copturile menționate, Realizator: Delia-Anamaria Răchișan, 2013; Vezi Delia-Anamaria Răchișan,
Formulele magice și antropologia vârstelor. Magia cuvântului în Maramureș, București, Editura Academia
Română, 2013, pp. 182-189.
22 Vezi documentarul etnologic Tradiții pascale din Maramureș, Realizator: Delia-Anamaria Răchișan,
2013; Vezi Delia-Anamaria Răchișan, Formulele magice și antropologia vârstelor. Magia cuvântului în
Maramureș, ed. cit., pp. 191-192.
23 Ivan Evseev, Dicţionar de simboluri şi arhetipuri culturale, Timişoara, Ed. Amarcord, 1994, p. 152.
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astfel de copturi (foto 8). În trecut, în Maramureș, pupăza avea o altă formă în anumite
sate: „i se lăţea un capăt şi i se încresta – aceasta reprezentând coada, iar celălalt era capul
şi i se încresta şi lui creasta. În loc de cioc, pupăza avea înfiptă o sămânţă mai mare de
floarea soarelui, uneori se deschidea la copt; în loc de ochi – două boabe de neghină”24.

Pupăza apare în diferite regiuni ale țării în momentele importante din viața omului
– naștere, nuntă, înmormântare, sărbători etc.

Pupăza moașei este o coptură care redă un simbol antropomorf (de obicei are cap,
ochi, mâini, picioare) sau un simbol avimorf (de obicei un „hulub”/porumbel). Coptura
tradițională, denumită pupăza moașei este de fapt un colac ritual prin intermediul căruia
părinții răscumpără nou-născutul adus de moașă din preexistență în lumea albă, adică în
lumea cu dor. Această coptură era indispensabilă la petrecerea care se ținea după botez.
Înfășată asemenea unui nou-născut, coptura era dată din mână în mână, iar participanții o
cinsteau cu bani: „unele forme de colaci au marginile ridicate ca să nu cadă banii, se fac
urări copilului, mamei, moașei, holdelor. Moașa îndeamnă mesenii: «Parale albe luați/În
pupăză le împlântați/Și moașei i le dați!» Acolo unde era acest obicei, cumătrul înfingea
moneda metalică în pupăza moașei și zicea: «De la noi hrană/De la Dumnezeu mană!»”25

Coptura tradițională întrunea și o funcție de fertilitate, fecunditate. Nu întâmplător, mana
era corelată cu rodnicia. Femeile sterpe sau cele care doreau copii recurgeau la anumite
gesturi ritual-magico-simbolice: „mușcau cu dinții sau rupeau pe ascuns din pupăza
moașei”26.

Pupăza miresei este o coptură rotundă sau antropomorfă preparată de mama
miresei. În anumite regiuni ale țării (Moldova, Muntenia, Dobrogea, Oltenia), coptura
este ruptă de nașă deasupra capului miresei, de obicei, când are loc orația de colăcărie. În
Transilvania, mireasa rupe coptura rituală. În anumite zone se mai numește colacul
miresei, păpușa miresei, norocul mirilor. Coptura poate fi substituită chiar de o păpușă
confecționată din cârpe. În Moldova și în Muntenia, acest element ritual poate să apară și
în alte momente esențiale – logodnă, în dimineața nunții, când se spunea iertăciunea etc.
Atât cununile împărătești, așezate pe capul miresei, mirelui la biserică, cât și colacul rupt
de nașă sau de mireasă ne duc cu gândul la fertilitate, vizează „consacrarea tinerilor pentru
actul nupțial de procreare”27. Uneori, coptura este consumată sacramental  de mire, de
mireasă, de nuntași sau poate fi păstrată în lada de zestre a miresei. În anumite zone
etnografice, colacul miresei se mai numește pupăza miresei, în alte zone etnografice,
colacul rotund poate fi împodobit cu unul sau mai multe simboluri avimorfe. Pasărea
ornată pe colac se numește pupăza miresei, o aluzie la Zeița pasăre, corelată, în acest
context, cu viața. În trecut, în anumite zone etnografice, coptura tradițională era formată
24 Ion Bogdan; Mihai Olos; Nicoară Timiș, Calendarul Maramureşului, Asociaţia Folcloriştilor şi
Etnografilor „Măiastra”, Asociaţia Tinerilor Artişti, Baia Mare, 1980, pp. 62–63; Vezi și alte detalii despre
pupăză ca simbol avimorf la Delia-Anamaria Răchișan, Mitologia românească și estetica artei tradiționale
din Maramureș,  București, Editura Academiei Române, 2015, pp. 179-181.
25 Ion Ghinoiu, Dicționar. Mitologie română, ed. cit., p. 232.
26 Ibidem.
27 Ibidem, p. 90.
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din doi colaci alipiți, trimitere la mire și la mireasă. Coptura tradițională în formă de
„hulub”/porumbel simboliza dragostea, norocul, statornicia, neprihănirea.

Pupăza este și coptura tradițională, asociată cu moartea. Această pasăre, în acest
ceremonial ritual, face referire tot la Zeița pasăre, conexată de data aceasta cu moartea,
cu sufletul. Uneori, simbolul avimorf ia forma unui porumbel, simbol avimorf care
inserează un cumul de semnificații – mesajer, duh sfânt, puritate spirituală etc. Această
coptură o întâlnim la priveghi, praznic, pomeni, în cadrul Moșilor de peste an. În anumite
zone etnografice, ortodocșii prepară coliva din grâu fiert în apă și îndulcit cu miere sau
zahăr și ornat cu nuci pisate. Acest aliment ritual se împarte de pomană la înmormântări,
parastase, în cadrul sărbătorilor de peste an când se comemorează moșii și strămoșii.

Așa cum s-a mai menționat, în anumite zone etnografice, pupăza este echivalentul
colacului. Colacul apare în diverse contexte: colacul moașei, colacul miresei, colacul la
șapte ani/la patruzeci de zile de la înmormântare, colacii din cadrul Moșilor de peste an,
colacul la priveghi, colacul în sâmbăta morților, colacul preotului, colacul nașilor, colacul
la prinderea de fârtați/surate, colacul de Crăciun, colacul de Andrei, colacul feciorilor,
colacul grâului, colăcelul28. În Țara Lăpușului întâlnim mai mulți colaci rituali,
reminiscențe ale unui cult solar. Un rol aparte îl au colacii fârtaților: „au un orificiu mare
în mijloc în care se introduce sticla [...]. Alături de pana bradului, frunza viței de vie,
intervine optarul [...] era îndătinat să se aplice pe colacii de fârtăție doar atâtea ornamente
câți copii are fârtatul [...]. Era de neconceput colacul de fârtăție fără o cunună vegetală
[...]. Cununa se lega de bordura de sus a colacului cu tort roșu să nu se deoache fârtații”29.

În termenii folcloristului Pamfil Bilțiu se respectau cu sfințenie secvențele specifice
praxisului ritualic. De exemplu, colacii ceremoniali trebuiau preparați din primele spice
de grâu secerate, din prima făină măcinată. Astfel, colacul mare, feliat, era oferit celor
săraci, prescura se dădea la biserică, colacul mic se arunca în pod. Așa cum s-a mai
menționat, colacii rituali erau prezenți în momentele tari din viața omului, aspect avizat
și de folcloristul Pamfil Bițiu: în actele rituale ale botezului se dădeau colaci la nași și la
moașă; în ceremonialul nunții  nu lipsesc colacul miresei, colacul mirelui; în ceremonialul
funerar, pe lângă colacul care se așeza în mâna defunctului, se prepara un colac mic care
se arunca în pod. Colacii mari, cu gaură, se dădeau de pomană peste sicriu, alături de un
ștergar și o ulcea cu apă. La pomeni se preparau pupi. De Moșii de Paști și Rusalii, pupii,
colacii mici, aveau un orificiu în care se punea un ou roșu. Pe gâtul sticlelor cu băutură
se introduceau colaci, mai mari, cu orificiu30. Aceste exemple potențează unitatea în
diversitate, prezența copturilor tradiționale în toate regiunile României.

În ajun de Sântandrei/Sfântul Andrei, fata care vrea să își viseze ursitul apelează
la praxisul ritualic – postește, prepară o turtă, denumită și colac de Andrei. Fata cu status
premarital pregăteşte, pe vatră, din aluat, de făină albă de grâu, o turtă sărată pe care o
mănâncă înainte de culcare. În Maramureș, fata cu status premarital mănâncă jumătate din

28 Ibidem, pp. 88-90.
29 Vezi și alte detalii la Pamfil Bilțiu, Studii de etnologie românească, vol 2, ed. cit., pp. 49-50.
30 Ibidem, pp. 50-51.
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turtă, cealaltă jumătate o pune sub pernă alături de un fir de busuioc și de nouă boabe de
grâu: „de Andreluşă pun un fir de busuioc şi nouă grăunţe de grâu sub pernă şi-şi visează
ursitul”31. Feciorul din vis care îi astâmpără setea cu apă este ursitul ei, feciorul cu care se
va mărita. Pentru a prepara turta sărată de Andrei, fata nemăritată are nevoie de următoarele
ingrediente: apă neîncepută, făină albă de grâu, sare. Fata putea prepara turta în taină sau
în văzul tuturor dacă se adunau mai multe fete. În Moldova, etapele ritualice se respectau
cu sfințenie: „fetele mari, care se adună în casa uneia pentru facerea turtei de Andrei, aduc
apa cu gura. Pentru colacul de Andrei aduc apă neîncepută. La turtă se pun, în aceeași
măsură, apă, făină, sare, măsurându-le cu o coajă de nucă”32.

În Bucovina, Moldova, în noaptea de Sântandrei, fetele nemăritate se adună la o
casă pentru a-și prepara colacul. De data aceasta, colacul are o funcție oraculară: „îşi
preparau câte un colac, îl coceau şi, după ce se răcea, semănau în mijlocul lui un căţel de
usturoi. La plecare, fiecare participantă îşi ia colacul acasă pe care îl ţine o săptămână la
loc călduţ. Răsăritul usturoiului este interpretat ca răspuns favorabil, ca mesaj divin că fata
va avea noroc în acel an la căsătorie”33.  De Sântandrei34, pe tot cuprinsul țării, au loc diverse
practici ritual-magico-simbolice,  inclusiv prepararea turtei.

Copturile tradiționale sunt nelipsite în lumea satului românesc.

3. Concluzii

Lucrarea, apelând la analiza sincronică și la perspectiva interdisciplinară, relevă
unitatea în diversitate, importanța unor copturi tradiționale românești, corelate cu
momentele esențiale din viața omului (naștere, căsătorie, moarte), cu anumite sărbători de
peste an – Moșii de Măcinici, Moșii de Florii, Sfintele Paști, Sântandrei, Crăciun.
Denumirile regionale, semnificațiile, praxisul ritualic, ceremoniile rituale subliniază
complexitatea copturilor tradiționale.

31 Culegător: Răchişan Delia-Anamaria, informatoare: Maria lui Vodă, 76 de ani, Breb, Ţara
Maramureşului, 2012.
32 Ion Ghinoiu, Sărbători și obiceiuri românești, București, Editura Elion, 2002, p. 377.
33 Ion Ghinoiu, Panteonul românesc. Dicţionar, Bucureşti, Editura Enciclopedică, 2001, p. 53.
34 Vezi detalii despre sărbătoarea Sântandrei la Delia-Anamaria Răchișan, Privire apolinică. Studii
de literatură, etnologie  și folclor. Perspective comparativ-analitice, ediția a doua, revizuită și adăugită,
Cluj-Napoca, Editura Mega; Editura Argonaut, 2017, pp. 188-203.

memoria ethnologica nr. 72 - 73 * iulie - decembrie * 2019 (An XIX)

45



Anexa Foto – Delia-Anamaria Răchișan

Foto 1: Măcinici, http://stiri.tvr.ro/40-de-
mucenici-sfintisori-si-pahare-cu-rachiu-semnifi

catii-traditii-si-retete_814865.html#view
Accesare site: 18. 10. 2019.

Foto 2: Pască, ornată cu sori, cruce, funie
răsucită, Sârbi – Țara Maramureșului, Autor:

Borodi Mărioara, 28 de ani în anul 2013.

Foto 3: Pască, ornată cu funie împletită, cruce,
frunză de stejar, Autor: Cupșa Ileana, Coruia –

Țara Chioarului, 65 de ani în anul 2014.

Foto 4: Rața, oferită ca dar ritualic de Crăciun,
atât băieților, cât și fetelor, rude de gradul doi

cu gazda, Tămaia – Țara Codrului, Autori: Ana
Lădar, 81 de ani, Aurica Lădar, 49 de ani  în

anul 2014.
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Foto 5: Pupăza, dăruită de Crăciun fetelor,
rude de gradul întâi cu gazda, Tămaia – Țara

Codrului, Autori: Ana Lădar, 81 de ani, Aurica
Lădar, 49 de ani în anul 2014.

Foto 6: Colăcel, dar ritualic, primit de Crăciun
de băieți, rude de gradul întâi cu gazda, Tămaia
– Țara Codrului, Autori: Ana Lădar, 81 de ani,

Aurica Lădar, 49 de ani  în anul 2014.

Foto 7: Cocuți oferiți colindătorilor, fete și
băieți, care nu aveau vreun grad de rudenie cu
gazda, Tămaia – Țara Codrului, Autori: Ana
Lădar, 81 de ani, Aurica Lădar, 49 de ani  în

anul 2014.

Foto 8: Copturi tradiționale, Tămaia – Țara
Codrului, Autori: Ana Lădar, 81 de ani, Aurica

Lădar, 49 de ani  în anul 2014.

Foto 9: Turta de Andrei, https://www.romaniatv.net/media_73885_traditii-de-sfantul-andrei-
spiritele-mortilor-ies-din-morminte-iar-strigoii-si-lupii-ataca-oamenii_55637.html, 

Accesare site: 31. 10. 2019.
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