
memoria ethnologica  nr. 18 - 19  ianuarie -iunie  2006 (An VI) 1851

5095

Tãte mândrele mã lasã
Dipce nu mi-am fãcut casã.
Am pãdure la Budeºti
ªi mi-oi face cãsi domneºti,
Hai, mândruþã ºi le vezi!

5096

Nu-þi fie mândrã, ruºine,
De ce te-ai iubit cu mine.
Pe Mara ºi pe Cosãu
N-o fost fecior cum îs eu.
Pe Cosãu ºi pe Mara,
Ca ºi mine nu-i afla!

5097

La supãrare ºi dor,
Trebe om cu cap uºor.
La dor ºi la supãrare
Trebe om cu minte mare.

De la Duma Vasile a lui
Gheorghe a Aniþii, 19 ani,
Cãlineºti

5098

De jucat aº juca bine,
Da nu-s pintenii la mine.
Cã i-am uitat pe coteþ,
ªi i-o mâncat porcii tãþi.

De la Viºovan Pintea, Breb

5099

De la primãrie-n sus 
Toate lampele s-au stins.
Numai la mândruþa mea
Arde-o lampã ca o stea
Gânde c-oi mere la ea,
Mãmuleasa ei cãþea!

5100

Uitã, mîndruþ, doru meu,
ªi io l-oi uita p-al tãu
Cînd m-or pune-n copîrºeu.
Uitã, mîndruþ, dragostea,
ªi io oi uita p-a ta
Cînd m-or duce cu popa
ª-or citi vanghelia.

Trag zãce pã patru,
Unu stã ºi unu aºteaptã.

(Mulsul vacii)

III. STUDII DE ANTROPOLOGIE

Prof. univ. dr. PETRU DUNCA

De la grîu la pîine: pîinea sacrã

Triada grîu-fãinã-pîine dominã istoria Europei. Aceastã triadã devine
preocuparea principalã a oraºelor, a satelor, a þãranilor, a negustorilor,
pentru care a trãi însemna “a mînca o pîine”. În documentele vremii,
pîinea devine un personaj mereu remarcat la care se fac numeroase
referiri.
Pîinea are ºi ample semnificaþii cultice, religioase. Creºtinismul,
religia dominantã a Europei, recunoaºte douã forme de pîine ritualã:
sfînta euharistie ºi pîinea binecuvîntatã, sau aºa-numita “pîinea
sfinþitã”. Se vorbeºte de pîini sfinþite, folosindu-se pluralul, deoarece
felurile de pîine sfinþitã sînt consumate în circumstanþe foarte diferite,
în funcþie de semnificaþia ritualului, de transformãrile ritualului
serviciilor religioase.
Aceste pîini reprezintã unul dintre foarte numeroasele obiecte sfinþite
în cadrul cultului diverºilor sfinþi care îºi fac simþitã prezenþa în
decursul perioadei medievale.
Pornind de la acest simbol alimentar major, care este pîinea, în cadrul
creºtinismului are loc ºi separarea dintre catolicism, care are la bazã
pîinea nefermentatã sau azima, ºi ortodoxism, unde în cadrul
euharistiei este folositã pîinea dospitã sau “pîinea crescutã”.
Ritul sfintei euharistii îºi gãseºte sursa misticã în episodul “Cinei de
tainã” la care se raporteazã trei dintre cele patru Evanghelii. În acel
moment, Isus Mîntuitorul a distribuit pîinea ºi vinul, apostolilor,

Foto: F. Sãteanu, Armindeni, Cupºeni, 2005
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Nici atunci n-oi uita bine,
Pîn-or pune lut pã mine!

5101

Mãi bãdiþã, puiule,
N-asculta minciunile
De tãte vecinele.
Vecinele multe-ar fa’
Sã ne strîce dragostea.
Vecinele multe-ar zîce
Mare-amar sã ne mînînce.
Da-u-ar bani înnumãraþi
Sã ne vadã supãraþi.
Da-u-ar banii socotiþi
Sã ne vadã despãrþiþi!

5102

La fîntîna Mãgurii
Creºte iarba dragostii.

(Viºovan Irina a lui Mihai,
74 ani, Breb)

5103

Tu nevastã, tu bolundã
De þi-i urît bãrbatu,
Nu-þi mînca cu el capu.
Ie-l de brîu ºi du-l -pã rîu
ªi te pleacã ºi-l îneacã
Cã þ-a fi lumea mai dragã
ªi zî zãu cã nu-i al tãu,
Cã te-a ierta Dumnezãu.    

(Ileana Berinde, a
Crîznicului, Budeºti, 84 ani)

Hori din Sãpânþa

5104

Pe marginea drumului
Trec oile badilui.
Toate-s mândre ºi cornute
ªi cu lãsãturi pe frunte.
Câtu-i Banatu de mare
Tri feluri de drumuri are:
Unu-i drumul cel de fier,
mãi, mãi, mãi
Ce trece trenul pe el, mãi,
mãi.
Unu-i drumul cel de piatrã
Ce circulã lumea toatã.
Unu-i drumu de pãmânt

Hurdu, burdu pân pãnuji, 
Hoºtãreþ pã sub coteþ.

(Vântul)

rostind celebrele cuvinte:”Iatã corpul meu, iatã sîngele meu.” Exegeza
considerã, în general, cã el a folosit azima, pîinea nefermentatã,
deoarece începuse timpul Paºtilor. Biserica se preocupã încã de la
originile sale pentru a cunoaºte felul de pîine care trebuie folositã ca ºi
sacrificiu.
Începînd cu secolul al IV-lea, s-a consolidat tradiþia în mediile creºtine
ca la fiecare serviciu religios ºi mai ales duminica, sã se ofere pentru
acasã pîine euharisticã. Se considerã cã aceste pîine sfinþitã posedã
puteri miraculoase, ocrotind persoanele de pericole. Aceastã pîine era
folositã ºi pentru vindecarea bolnavilor. Exista credinþa medievalã,
destul de rãspînditã, da a aºeza euharistia în sicriele defuncþilor, în
special ale preoþilor, pentru a proteja persoana împotriva duhurilor rele
ºi a demonilor ºi pentru a le uºura cãlãtoria spre cer.
La nivelul Bisericii se menþine pînã astãzi credinþa cã pîinea sfinþitã este
o sursã de miracole. Începînd cu secolul IV, ritualistica devine din ce în
ce mai ezotericã. Dupã istoricii bisericii, originile practicii liturgice se
gãsesc în Slujba Staþionalã care a fost celebratã de Papa de la Roma între
secolele VIII – IX ºi care este fãcutã cunoscutã prin Ordo Romanus
Primus. Ceremonia debuteazã cu prezentarea pîinii ºi a vinului în faþa
credincioºilor. Papa ºi diaconii se deplaseazã în public pentru
binecuvîntarea acestora. Arhidiaconul pregãteºte cantitatea de pîine ºi de
vin necesarã pentru sfinþire – care sînt aºezate în cupa sacrã ca ºi
ofrande. Dupã sfinþire, pîinea este împãrþitã. O parte din vinul sfinþit este
aºezat într-un pocal pentru a fi consumat de oficianþi. O altã parte,
amestecul de pîine sfinþitã ºi vin, este distribuitã credincioºilor.
Pentru acest ritual, credincioºii aduc ei înºiºi materia primã pentru
sacrificiu. Aceastã ofrandã presupune o pîine preparatã special.
Un fenomen va influenþa profund spiritul acestei distribuþii a pîinii.
Acest fenomen presupune consumul euharistiei de un mare numãr de
clerici ºi de laici. Începînd din secolul al VI-lea, frecvenþa la serviciul
religios în Occident se diminueazã. Acest fenomen este atestat în Galia
prin al 18-lea canon al Conciliului de la Adge în 506, care precizeazã cã
dacã laici nu mai participã la Sãrbãtoarea Anului Nou, a Paºtelui, a
Crãciunului nu vor mai fi consideraþi buni catolici. Conciliile din 813 ºi
1124 amintesc de aceleaºi obligaþii minimale, dar rezultatele nu au fost
pe mãsura efortului. 

Conciliul de la Latran din 1215
fixeazã o nouã normã minimã:
participarea la 
Sãrbãtorile Pascale.
Exista o concepþie privind
mistica sacrului. Grigore de Tour
(sec. al VI-lea): “contactul cu
supranaturalul este încãrcat de
indeterminãri. Este o luminã
devorantã care face sã iasã la
suprafaþã meritele, calitãþile, dar
ºi defectele celui cu care intrã 
în contact”.
În tradiþia ortodoxã, contactul cuFoto: Colecþia F. Sãteanu, Pascã, Cupºeni, 2005
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Ce-l trec ciobanii cântând.
Vai frumoºi îs ciobanii
Cã beau apa cu pumnii
ªi-s roºii ca bujorii.
Beau apã nestrecuratã
ªi li-i faþa parfumatã.
Mãi ciobane de la oi,
Bunã-i brânza, bun îi caºu,
Da mai mândru-i ciobãnaºu,
Când cântã cu fluieraºu!

5105

Foaie verde, foaie latã,
Cine s-o iubit odatã,
Un fecior ºi cu o fatã.
Pãrinþii nu i-o lãsat,
Ei s-o dus ºi s-o-necat
La râuþu din sus de sat.
Pãrinþii când s-o nãimit
Tãt râuþu l-o stârpit
ªi pe ei doi i-o gãsit
Subt un corci de rãdãcinã
Tãt þânându-sã de mânã.
ªi de-acolo i-o luat
ªi i-o dus ºi i-o-ngropat
La crucea din jos de sat.
Din fecior o rãsãrit
Un ruguþ într-aurit,
Din fetiþã-o ruguriþã.
Rugu peste drum s-o-ntins
Ruguriþa o cuprins.

5106

Stãinã-s strãinã tare
Ca luna de cãtre soare.
Cum mã-ntorc, cum mã
sucesc,
Tot strãinã mã gãsesc.
Ies în drum, drumu-i sãcret,
Cu cine sã mã dezmierd?
Nici am mamã, nici am tatã,
Gândeºti c-am picat din
piatrã.
Nici am fraþi, nici am surori,
Gândeºti c-am picat din nori.
Tot mã-ntrabã strãinii
Cã unde mi-s pãrinþii.
Io le spun la strãini bine
Cã io n-am pãrinþi pe nime.
Cã io-am vinit cu norii
Î-am picat cu picurii
În casã cu strãinii,
Cã io-am venit cu luna
ª-am picat cu negura

Mititele, albinele, când pã deal, când pã vâlcele,
Om cu botã dupã ele.

(Pãcurarul cu oile)

sacrul nu poate sã fie decît pozitiv. În scrierile teologice ale epocii,
“problema principalã nu este nici raritatea, nici frecvenþa întîlnirilor
religioase, ci puritatea conºtiinþei” (Sf. Theodor Studitul – 825). În
Occident, aceastã tendinþã este reprezentatã de Theoduphe d’ Orleans
(921). Pentru a gãsi aceastã stare de puritate necesarã pentru întîlnirea cu
Cristos, creºtinul trebuie sã practice abstinenþa conjugalã, sã se purifice
de viciile sale ºi sã practice mila ºi compasiunea, sã-ºi recunoascã
pãcatele sale. Perioada postului Paºtelui este, în particular, adecvatã
pregãtirii pentru împãrtãºanie ºi accesul la euharistie. Pe un alt plan, în
compensaþie, se dezvoltã tradiþia împãrþirii pîinii sfinþite creºtinilor
veniþi sã asiste la liturghie, fenomen care cunoaºte o mare extindere.
Aceastã tradiþie atestatã în secolul al VI-lea, a devenit extrem de
riguroasã în secolul al IX-lea. Sfîntul Jean al IV-lea recomanda sfinþirea
pîinilor în timpul serviciilor religioase ºi distribuirea acestora tuturor
credincioºilor. Al 9-lea canon al conciliului de la Nantes precizeazã cã
pîinile care nu au fost împãrþite participanþilor vor fi depozitate în vase
speciale pentru a fi distribuite în duminici ºi sãrbãtori celor care nu s-au
împãrtãºit. Ele vor fi sfinþite ºi binecuvîntate cu aceastã formulã:
“Domine Sancte Pater omnipotens aeterne Deus, benedicere dignare
hunc panem tua sancta et spirituali benedictione, ut sit omnibus salus
mentis et corporis atque contra omnes morbis et universas inimicorum
insidias tutamentum” (Domn Sfînt, Tatã atotputernic, D-zeu
atotputernic, D-zeu etern, Sfinþeºte aceastã pîine prin sfînta Voastrã ºi
spirituala binecuvîntare; prin ceea ce vom mînca vom gãsi sãnãtatea
corpului ºi a sufletului ºi o pavãzã contra bolilor ºi piedicã pentru
duºmanii noºtri.” (1)
Vom gãsi destul de frecvente ordonanþe asemãnãtoare în instrucþiunile
episcopilor din sec. al IX-lea. Ea este repetatã din nou la Conciliul de la
Bordeau în 1255. Raritatea împãrtãºaniei face ca sfinþirea sã nu aibã
raporturi cu viaþa de toate zilele. Începînd cu secolul al IX-lea se
constatã o preferinþã pentru pîinea nefermentatã. Aceastã tradiþie se va
propaga lent. Solicitarea credincioºilor pentru Sfînta Împãrtãºanie,
dorinþa de a folosi pîinea cea mai frumoasã ºi cea mai albã posibil, alte
consideraþii biblice, au determinat aceste schimbãri. În secolul al XI-lea,
aceastã nouã tradiþie se universalizeazã, nefiind criticatã decît dupã
Marea Schismã, din 1054, de tradiþia ortodoxã. Prepararea hostiei
primeºte o dimensiune liturgicã, aºa cum stau mãrturie cutumele
conventului Hirsau-Pãdurea Neagrã, în secolul al XI-lea. Grîul trebuia
cules bob cu bob, moara purificatã, locul binecuvîntat. Singur preotul
era cel ce confecþiona hostia, prescripþie absentã în secolul al XVIII-lea.
Aceastã utilizare a pîinii azimã are drept consecinþã eliminarea pîinii
cotidiene. Mult timp încã, participanþii la serviciul religios aduceau
pîinea pregãtitã de ei pentru bisericã, dar era aºezatã în spatele celorlalte.
El va primi pîinea pregãtitã în mod special pentru serviciul religios. Din
secolul al XII-lea, pîinea pascalã pregãtitã de preot este împãrþitã în mici
bucãþi de pîine pascalã, însoþite de un desen decorativ. Acest fenomen se
pãstreazã ºi astãzi. Prima tradiþie se mai pãstreazã ºi astãzi, în multe
localitãþi din Maramureº (Budeºti, Ieud, Cãlineºti)
Paralel cu aceastã transformare, în materie de sacrificiu se asistã la
confirmarea dogmei transsubstanþializãrii. Ideea prezenþei reale a lui
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În casã la bãdiþa.
Pãstã dealuri, pãstã munþi,
La socrii necunoscuþi.
Rându-n casã nu-l ºtiu bine,
Râdu ºi grãiesc de mine.
Socru rãu, bãrbatu câne,
Vai º-amar de-a mele zâle.
Soacra rea, bãrbatu rãu,
Vai º-amar de capu meu.
De strãinã ce mi-s tare
Arde-mi focu sub picioare,
ªi nimica nu mã doare.
De strãinã ce mi ce-s,
Arde focu, nu simþesc.

(Viºovan Anuþa a Pintii,  36
de ani, Breb)

5107

Mãieran de sub mãruþ,
Ce stai bade-aºa blânduþ?
Or doar þ-o spune oarecine
Ca sã nu grãieºti cu mine?
De-i grãi, de nu-i grãi,
Mie tot atâta mi-i.
Cã cipca din coada me
Nu-i mai gios decât aºe.
Da struþu din clopu tãu
Usca-s-a de doru meu.
Struþu din clop de la tine
Usca-s-a de dor de mine.

5108

Pãrinte te-oi blãstãma
Sã-þi mânce ruptu mâna
Cu care mi-a pus cununa!

5117

Batã-mã gânduri mã bat,
Sã te las dracului sat. 
Batã-mã gânduri nebune,
Sã te las dracului lume.
Frunzã verde de pe coastã
Cum îi mintea fetii proastã
Cã vine unu ºi-o cere
Ia zice iute”oi mere”
Nu vede, sarã-i ochii
Cã n-are cu ce trãi.

5118

Mamã, urâtu’-a veni
Fã bine, nu mã sili Am un bou roºu. Pã unde paºte sã cunoaºte.

(Focul)

Isus Christos în pîinea pascalã sfinþitã existã încã la biserica originarã,
dar aceastã problemã va rãmîne controversatã pînã în secolul al XII-lea.
Aceastã doctrinã a transsubstanþializãrii va fi definitiv fixatã în tradiþia
creºtinã prin al IV-lea Conciliu de la Latran, în 1215. Conciliul din Trent
(1545-1563) a reluat aceastã dogmã. Aceastã progresivã sacralizare a
pîinii pascale va da naºtere la sf. Sec. al XII-lea la o nuanþatã adoraþie
euharisticã. Acest fenomen se produce într-un climat de completã
refacere a fenomenului împãrtãºaniei, aspect manifestat ºi în mediile
monastice. În locul unei euharistii are loc o epifanie, o apariþie a lui
Dumnezeu în faþa oamenilor cãrora le comunicã graþia sa. (2)
Credinþele populare atribuie acestei adoraþii a pîinii pascale o
multitudine de virtuþi. Astfel, cel care a privit dis de dimineaþã pasca, nu
va muri de foame, nu se va îmbolnãvi la ochi, nu va muri de o moarte
subitã. Thiers prezintã numeroase utilizãri ale pîinii pascale nesfinþite.
Pregãtitã în cadrul unor rituri, pîinea pascalã se încarcã de puteri magice
în momentul preparãrii sale.
Numeroase texte vorbesc despre numeroasele furturi ale pîinii pascale.
În timpul furturilor, pîinea pascalã produce miracole.
Existã o relaþie între liturghia pascalã ºi sufletul celor defuncþi. Între
secolele XI-XIII se constituie o nouã formã de liturghie. Sfîntul Grigorie
cel Mare (sec. VI-VII) afirma cã “ofranda sacrã a pîinii pascale
reprezintã marea cale a salvãrii sufletelor, chiar a sufletelor dupã
moarte”. (3) În secolul al XIII-lea, Toma d’Aquino afirma cã liturghia
este miraculoasã, împlinire, cãci eucharistia este singurul element sacru
a cãrei eficacitate este comunicabilã. Generalizarea acestei credinþe a
dus la extinderea extraordinarã a liturghiei pentru morþi, mai ales în
secolele XIII-XV-lea. La sfîrºitul evului mediu, liturghiile votive ºi
liturghiile pentru morþi au fost cele mai numeroase. Dezvoltarea acestei
liturghii va permite creºtinilor sã se implice în diferite momente ale
ritualului liturghiei.
În ceea ce priveºte pîinea binecuvîntatã, sub diverse influenþe, în secolul
al XI-lea ºi la sfîrºitul secolului al XII-lea, aceasta “este un element
sfinþit care se distribuie ca ºi apa sfinþitã”. În perioadele de început a
creºtinismului, fiecare îºi aducea pîinea sa ca material necesar
sacrificiului. Progresiv, pîinea cotidianã, profanã, datoritã mediului în
care este preparatã, va atinge statutul unei pîini speciale, destinatã
sacrificiului. O perioadã îndelungatã continuã sã aducã, conform
tradiþiei, pîinea preparatã de ei, la bisericã. Treptat sînt aduse ºi alte
obiecte tradiþionale: uleiul pentru candele, apoi obiecte de valoare care
vor primi binecuvîntarea. Aceste idei vor fi suficient de rãspîndite pentru
a se regãsi la sfîrºitul secolului al V-lea în opera Sfîntului Augustin, sub
raport practic. În cadrul liturghiei, diverse atitudini faþã de pîinea pascalã
aparþin sistemului de codificare ritualã. Momentul ritual al înãlþãrii pîinii
rituale în faþa credincioºilor, în timpul serviciului  religios a fost fixat la
Conciliul din 1115. Se precizeazã cã acele cuvinte rostite de preot sînt
eficiente pentru a declanºa procesul de transsubstanþiere. Tradiþia spune
cã, în momentul în care se înalþã pîinea pascalã de cãtre preot, se produc
miracole. Acest moment este unul din cele mai importante din cadrul
liturghiei, moment prin care se considerã cã se pogoarã Isus în mijlocul
credincioºilor. Tradiþia popularã atribuie pîinii pascale ºi alte puteri de
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De mã sileºti la urât, 
Nu te-oi cânta la mormânt.
De ã sileºti la necaz,
Nu te-oi cânta la sãlaº.
Ci închide uºa bine,
Tot o-nchide ºi-o apasã
ºi spune-i cã nu-s acasã.
Cu urâtu-i greu o zi,
D-apoi eu cât oi trãi, 
Cu urâtu-i greu o noapte, 
D-apoi eu pânã la moarte,
Dac-a veni dragostea
Descuie, mamã, uºa
ºi i-i spune cã mi-i da.

5119

Frunzã verde mãr gustos,
Drag mi-a fost omu frumos,
Cã ºi noaptea-i luminos,
Intrã-n casã, lumineazã,
Iese-afarã-nsenineazã.
Frunzã verde siminoc,
Stau pe loc ºi ard în foc,
Pentru-un pui fãrã noroc.
Ies afarã,
Ard în parã,
Merg în câmp,
Ca sã mî stâng,
Bate vântu, 
Rãu m-aprind.

5120

Când aud cucul cântând
ºi mierluþa ºuierând,
Pe mândru-n grunze zicând,
Nu mai ºtiu de unde sunt,
Nici cã-s aici pã pãmânt. 
Cântã cucul, se roteºte,
Badea al meu la drum
porneºte.
ºi-a pus capul pe oblânc
ºi mã-ntreabã de ce plâng.
Cum n-oi plânge ºi-oi ofta,
Mi se rupe inima
Bade dupã dumneata,
Cãci noi doi am fost iubiþi
Ca ºi doi meri înfloriþi.
Florile s-au scuturat
Noi bade ne-am depãrtat.

(De la Mariana Tivadar, 19 ani)

Îi rotundã, dar nu-i mãr, 
Pãturi pãstã pãturi - plãcintã nu-i.
Dacã o desfaci zderi înaintea ei.

(Ceapa)

care se poate beneficia prin starea de contemplare din timpul serviciului
religios. Aceste credinþe, atestate încã din perioada creºtinismului originar,
sînt enumerate în Tratatul despre superstiþii a lui J. B. Thiers. În secolul al
XV-lea exista credinþa cã Sfîntul Sacrament putea sã apere bolnavii ºi
infirmii. Preoþii organizau procesiuni care purtau pîinea pascalã a bisericii,
pentru a proteja comunitatea în faþa furtunilor, a inundaþiilor ºi a
incendiilor. Alãturi de aceste utilizãri în cadrul tradiþiei religioase, puterile
miraculoase ale pîinii pascale au fost valorificate ºi în cadrul unor scopuri
nepermise. Vrãjitoarele foloseau pîinea sfinþitã în cadrul actelor malefice,
magice, de dragoste, pentru vindecarea sterilitãþii, pentru rodnicia
grãdinilor. Distribuirea pîinii sfinþite se generalizeazã pînã în secolul al
XII-lea ºi se va menþine ºi în secolele urmãtoare. Treptat, pîinea ºi vinul
vor fi prezente, în funcþie de numãrul credincioºilor: în timpul
procesiunilor religioase, în timpul liturghiilor pentru defuncþi, în timpul
sãrbãtorilor anuale ºi ale confreriilor. Familia defunctului distribuie
“pîinea binecuvîntatã” în timpul funeraliilor ºi în timpul liturghiilor
comemorative. Tradiþia “pîinii binecuvîntate” se menþine vie în multe
regiuni din Europa. “Ofranda se pregãteºte în fiecare duminicã, pe rînd, de
cîte o familie, ofranda fiind dusã la bisericã de cãtre membrii familiei; este
o adevãratã sãrbãtoare familialã” (4)
Aceastã tradiþie o regãsim în Franþa ºi în secolul al XIX-lea. La slujba
religioasã duminicalã, o familie pregãteºte “pîinea binecuvîntatã”, care
dupã liturghie se împarte dupã reguli stricte, o parte din aceasta fiind
oferitã în mod ritual familiei care va pregãti ofranda pentru duminica
viitoare. Acest dar ritual este asigurat de fiecare familie din cadrul
comunitãþii rurale. Se impune o precizare: “cel mai mare numãr dintre
familiile care preparã pîinea binecuvîntatã, o fac în memoria celor care nu
mai sînt.” (5). Aceastã tradiþie se mai pãstreazã ºi astãzi în multe zone din
România. Tradiþia o gãsim în Maramureº, unde în fiecare duminicã se face
“pomenirea morþilor”. Dupã serviciul religios are loc “pomana” ritualã
unde în cadrul mesei rituale, alãturi de “prescurã” se servesc ºi alte
mîncãruri tradiþionale. Tradiþia pîinii sfinþite se leagã de o simbolisticã
ritualã specificã. Pîinea va purta diferite simboluri: cercul, crucea, pasãrea,
ºarpele, funia, omul, arborele vieþii, simbolurile solare.
Cercul este forma pãstratã cu frecvenþa cea mai mare în modelãrile din
aluat. Imagine simbolicã arhetipalã, cercul este “înzestrat cu puterea de a
apãra, cãci, simbolic, semnificã veºnicia” (6). Îl regãsim ca formã a
colacilor în tradiþia româneascã ºi în zone din Europa centralã. Despre
simbolismul cercului cu forþa lui magicã de apãrare s-au scris numeroase
studii în antropologia modernã, reluînd complexitatea acestui semn
arhetipal considerat unul dintre cele patru simboluri fundamentale
universale.(7) El apare drept “perfect, fãrã început ºi fãrã sfîrºit, fãrã
variaþie”, el simbolizeazã “timpul – pentru constanþa succedãrii clipelor
sale”, spaþiul, precum ºi cerul – pentru caracterul sãu neschimbãtor. (8)
“Cercul este simbolul geometric care exprimã cel mai bine infinitul,
universul, eternul, absolutul”. (9)
Crucea, ca ºi cercul, ca ºi pãtratul, simbol fundamental al culturii
universale, apare în modelãrile din aluat cu o frecvenþã deosebit de mare.
Arãtînd spre cele patru puncte cardinale, crucea este baza tuturor
simbolurilor de orientare, la diferitele niveluri de existenþã ale omului.



Tradiþia creºtinã a îmbogãþit simbolismul crucii, condensînd în aceastã
imagine mîntuirea ºi patimile Mîntuitorului. Crucea îl simbolizeazã pe
Isus Rãstignit, Mîntuitorul, Logosul, a doua persoanã a Treimii.
Crucii i se dedicã sãrbãtori: Arãtarea Sfintei Cruci, Scoaterea Sfintei
Cruci. I se cîntã imnuri. I se organizeazã hramuri ale bisericilor ºi
mãnãstirilor. Se pot deosebi patru tipuri principale de cruce: crucea fãrã
vîrf (în formã de T), crucea cu vîrf ºi cu o singurã bazã orizontalã; crucea
cu vîrf ºi cu douã baze orizontale; crucea cu vîrf ºi cu trei baze orizontale.
Toate aceste tipuri de cruci au o simbolisticã specificã.
Între bazele crucii apar iniþialele de la inscripþia batjocoritoare a lui Pilat:
“Isus Nazarineanul, regele Iudeilor”, INRI. Putem deosebi, de asemenea,
crucea patimilor ºi crucea învierii: prima aminteºte despre suferinþele ºi
moartea lui Isus; cea de-a doua semnificã biruinþa în faþa morþii.
Crucea recapituleazã creaþia. Ea are un sens cosmic. Crucea reia temele
fundamentale ale Bibliei. Ea este un pom al vieþii (10), Înþelepciune (11),
lemn al arcei lui Noe, toiag al lui Moise de care este prins ºarpele de
aramã. Se poate stabili o distincþie între crucea patimilor lui Hristos,
instrument de supliciu ºi crucea de slavã, care trebuie interpretatã în sens
eschatologic. Crucea de slavã este crucea care va apãrea înaintea celei de-
a doua veniri a lui Hristos (parousia), semnul suprem al învierii lui
Hristos. (12) Pasãrea, un alt simbol realizat din aluat este circumscris
fondului arhaic de credinþe conform cãrora, dupã moarte, sufletul se
transformã în pasãre (13), sau a credinþelor care afirmã cã în drumul dupã
moarte, pasãrea este “vehicolul care transmigreazã sufletul”. Ea apare cu
o frecvenþã deosebitã la marile rituri calendaristice ºi în cadrul riturilor de
trecere. Dintre semnificaþiile ei nu lipsesc cele legate de fecunditate, de
ritmul sezonier al naturii, etc.
Pasãrea simbolizeazã legãtura dintre cer ºi pãmînt, dintre om ºi divinitate.
În acest cadru ideatic putem îngloba imaginea pãsãrii realizatã din aluat
unor referinþe concrete: pupãzã, cuc, porumbel, etc. Porumbelul, hulubul
va reprezenta, începînd cu Noul Testament, Sfîntul Spirit, simbolul
puritãþii, al nevinovãþiei, iar cînd aduce ramura de mãslin la arca lui Noe,
un simbol al pãcii, al speranþei, al armoniei regãsite. Cucul reprezintã unul
dintre cele mai importante simboluri mai ales în mito-folclorul românesc.
El este prezent în riturile agrare, în cultul strãmoºilor. El este simbolul
singurãtãþii, al dispariþiei, al destinului frînt. Simbolul este prezent în
riturile de înmormîntare, el prevestind moartea, dar în acelaºi timp, este
prezent ºi în riturile agrare, anunþînd renaºterea naturii.
În grafica acestor aluaturi s-au menþinut semnele solare ºi nu lipsesc
semnele primare din care au derivat toate celelalte, printre care ºi
repetarea cifrei opt, raportatã la conceptul fundamental de “echilibru
cosmic”, la creaþia Cosmosului. Cifra opt vesteºte “epoca ce va sã vinã,
veºnicia”, deoarece pe Dumnezeu   “nimeni nu L-a putut vedea ºi nici nu-
L va putea vedea vreodatã în aceastã lume decît prin intermediul
numãrului opt, singura cale prin care se ajunge la El”, singura cale ce duce
la justiþia divinã pe care o reprezintã numãrul opt în viaþa spiritualã.
Arborele apare bine ilustrat sub forma graficã a bradului. El se prezintã
sub trei ipostaze simbolice: de arbore cosmic, arbore ceresc ºi arbore al
vieþii (14). Prezenþa sa este evidentã în creaþiile populare pe-un spaþiu
geografic extrem de extins. O altã imagine cu valoare simbolicã strãveche

Colecþia GHEORGHE
MAN

Hori

5109

Frunzã verde de pelin
Ce-mi eºti cucule hain
De cânþi vara-n jumãtate
ªi-apoi zbori în altã parte.
Cântecul sã nu-þi mai zici
Nici sã mai colinzi p-aici.
Vara vii, vara te duci
Când îs dragostele dulci.
Ai de grijã, cucule,
Cã te-or prinde fetele
ªi þi-or smulge penele,
Cã tu le-ai cântat cu foc,
Dar nu le-ai adus noroc.
Cã tu le-ai cântat cu para
Dar nu le-ai adus tihneala.

5110

Cin’ se naºte cu noroc,
Poate trece ºi prin foc.
Cine se naºte bogat
Poate trece ºi prin iad.
Dar eu m-am nãscut sãracã,
Geaba-i sunt bãdiþii dragã.
ªi eu m-am nãscut  cu vai,
N-o sã vãd nici iad, nici rai.

(De la Vasile Cicioc, 19 ani)

5111

ªapte sãptãmâni în post
De când la badea n-am fost
ªi asarã, când m-am dus
Am aflat lacãtul pus.
ªi-am rupt lacãtul cu mâna
ªi-am ajuns la el cu sila.
Badea meu când m-o vãzut
ªapte perne-o aºternut
ªapte perne ºi-o saltea
Sã rãmân toatã noaptea. 

5112

Trece badea pe-un cal sur
Sã-l suduiesc nu mã-ndur,
Dar eu numa-atât oi zice:
Mândru de pe cal sã pice,
Sã-i pice cuþitu’n tinã, Câmpul alb, oile negre.

(Scrisul pe hârtie)
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este cea a omului, omul fiind considerat, în culturile strãvechi, o sintezã
a lumii, un model emblematic al universului, un microcosmos (15),
imaginea sa semnificînd un rezumat simbolic al vieþii.
Partea corpului bine reprezentatã în simbolisticã este mîna. Ea apare în
riturile de înmormîntare din România, în zona Olteniei ºi Munteniei,
unde confecþionatã din aluat, se aºeazã în pomul mortului. (16)
Semnificaþiile acestor simboluri sînt extrem de complexe ºi trimit la
fondul pre-creºtin, la constantele acestui fond, mãrturii gãsindu-se din
abundenþã în religiozitatea popularã, în acest polivalent sincretism.
Studiul tradiþiilor legate de ritologia pîinii presupune ca prioritate
referinþele la istoria creºtinismului.
(Grafia aparþine autorului)
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Sã se taie la inimã.
Sângele sã-l nãpãdeascã,
Nime sã nu i-l opreascã.
Numa luna ºi trei stele,
Cornul zãdiuþii mele.

5113

Codrule, orice -i vedea
Nu spune la mama mea,
De-i vedea cã ºed în tine,
Spune-i mamii cã mi-i bine.
De-i vedea cã-am adurmit,
Lasã-mi frunza de-nvelit,
Crengile de-acoperit.
Vântul frunza a sufla,
Crengile le-a rãdica
ªi pe mine m-or afla. 
Om pemintean n-a fi nime
C-a fi pasãre mãiastrã
Ce-a zbura mamii-n fereastrã
A zbura ºi-a ciripi
Mãicuþii i-a povesti
Unde mi-am putut durmi
În mijlocu pãdurii.

(De la Maria Griguþa, 25 ani)

5114

Foaie verde mãgheran
Te-am iubit, bade, un an
Cu nimic eu nu te cred,
Dar nu vreau sã te mai vãd.
Nici cu coada ochiului,
Nici cu umbra gândului.
Magheran înflorit mândru,
Îþi poþi lua bade gându:
Te-am urât ca pãmântu,
Te-am urât ºi te-am lãsat,
N-ai fost om adevãrat.

5115

Mi s-a dus dorul în toamnã
Acum vãd cã iar întoarnã.
S-a dus astã primãvarã
ªi-acum stã ºi mã omoarã.
Am tot auzitã eu:
C-atunci e doru mai rãu,
Când te aflã-adoua oarã
Te poartã de te omoarã.
Acum vãd cã nu-i minciunã,
Mã poartã noaptea pe lunã,Ce ºade pe apã ºi nu sã udã?

(Umbra)
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