
Lucian Comºa

Rolul apotropaic al elementului decorativ central de
pe pieptarul bãrbãtesc de tip ardelenesc

Piesã principalã a portului popular românesc din Transilvania, pieptarul
bãrbãtesc de tip ardelenesc este rãspândit pe un areal extins, mai ales în
centrul, sudul ºi sud-estul Transilvaniei, având o pondere mai importantã
în Þara Fãgãraºului, Þara Oltului ºi pe Târnave1.  

Deºi acest tip de pieptar a început sã se
poarte doar spre sfârºitul sec. XIX ºi
începutul sec. XX2, el are o ornamenticã
bogatã ºi deosebitã (fig.1), condensând
simboluri strãvechi, apãrute încã din
neoliticul timpuriu, transpuse pe ceramica
din epoca bronzului ºi cea a fierului3, iar pe
textile începând cu epoca bronzului, atunci
când Cultul Solar era în apogeu deci ºi
practicile rituale ale alcãtuirii veºtmintelor
au purtat mereu pecetea de sorginte solarã 4.

Ornamentaþia este variatã , dar asemãnãtoare în toate  zonele de
rãspândire,  având legãturi  inclusiv cu zone mai îndepãrtate ca Þara
Moþilor, Bicazulºi Moldova5, principalul motiv decorativ, cel central
fiind prezent pe toate tipurile ºi variantele de pieptare bãrbãteºti de tip
ardelenesc. Ornamentul principal al pieptarului bãrbãtesc de tip
ardelenesc (fig.2) este ºi cel care face obiectul acestui studiu, fiind un
ansamblu decorativ central ce adunã laolaltã mai multe simboluri
arhaice. Însãºi dispoziþia acestui element decorativ, ca ºi forma sa,
sugereazã o posibilã   legãturã trans-milenarã cu pandantivele en violon
regãsite pe aria de rãspândire a mai multor culturi neo-litice de pe

teritoriul þãrii noastre ( Starcevo-Criº, Vinça-Turdaº*, Ariuºd-Cucuteni
Tripolie )6. Aplicarea acestor pandantive pe veºtminte este susþinutã de
descoperirea unor statuete aparþinând Culturii Cucuteni, cu astfel de

C-un topor înbarburat
ªi cu-n fluer fermecat,
El când în fluer trãgea,
Oile pe câmp pornea
El din grai aºa-m grãia:
- Oi, oi, oiþele mele,
Mai porniþi ºi singurele,
Cã eu destul v-am pornit,
Pânã m-aþi încãrunþit,
Cã io, tot pornind cu voi,
Am albit ºi eu ca voi.
Grãi oaia oacheºe:
- Stãpân stãpâniorul nost,
Cum ne-ai muls 
ªi cum ne-ai tuns,
Scoate-ne ºi-n primãvarã,
Cã ºi noi cã te-om cinsti:
La Crãciun, c-un cojoc bun ,
La Ispas, c-un bold de caº,
La Pãscuþã, c-o mieluþã
ªi ni-i face cioporele
ªi ni-i duce-n târgurele
ªi ni-i da pe podobele,
Ti-nsura, þi lua muere,
Ca trandafiru-n ulcele
Iþi stã bine cu nevastã,
Ca trandafiru-n fereastã
ªi de-acum pânã-n vecie,
Mila Tatãlui sã fie.
De la Pardos  ªtefan, 40 ani, Vulcan
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Mioriþa colind

Pã cel vârfuþ de muncel
Florile dalbe
Trecu-ºi trei pãcurãrei
Cei mai mari îi veri primari,
Cel mai mic îi stãinar.
Tãt îl suie ºi-l coboarã
ªi-l fac jele sã-l omoarã
Hei, mãi, veriºorii mei,
Pã mine mi-þi omorî,
Dar pã mine mã-ngropaþi:
În strunga oilor,
În locul gãleþilor,
În loc de pânzã pã obraz,
Tãt scorþucã de buhaº
ªi în loc de copârºãu
Tãt scorþucã de durzãu.
Voi acasã dacã-þi mere,
Mãmuca v-a d-întreba:

Nu te bucura de baiul altuia.
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Fotografie  din colecþia Lucian Comºa (perioada interbelicã)

Fig.1. Pieptar barbatesc de tip ardelenesc



pandantive pictate la gât, precum ºi de
prezenþa perforaþiilor simetrice ale acestor idoli
sugerând ideea ataºãrii lor de veºtminte7 (fig.3).
Sublinierea importantã pe care o face Virgil
Vasilescu în lucrarea Simboluri patrimoniale,
ºi anume cã grafica vestimentarã, complexul
vestimentar de sãrbãtoare, podoabele, textilele
de interior au adus în al XX-lea secol d. Cr.
întregul tezaur simbolistic creat în anii
credinþelor precreºtine 8, asemãnarea gãsitã
între motivul central al pieptarului bãrbãtesc de
tip ardelenesc ºi idolii en violon, precum ºi
cunoaºterea rolului sacru iniþial al simbolisticii
vestimentare ne întãresc ideea de continuitate,
peste veacuri, a acestui element decorativ. 
Localizarea sa în dreptul porþiunii inferioare a
toracelui, la întâlnirea aºa-numitului plex solar
( a se vedea posibila legãturã între denumirea
acestui plex ºi Cultul Soarelui ) ºi plexul
cardiac, nu e întâmplãtoare; aici se pare cã se
concentreazã energiile, fiind locul de întâlnire a
energiei telurice cu cea cosmicã, rezultând o
zonã neutrã, deci vulnerabilã9, astfel, acest
element decorativ , asemãnãtor, precum vom
vedea, cu o mascã zoomorfã, putând avea
funcþia unei platoºe simbolistice cu rolul de
îndepãrtare a energiei negative.  Sunt trei
simboluri principale condensate în aceastã
mascã, toate având acelaºi rol: simbolul
copacului sacru ºi al substitutului sãu, creanga
de brad, simbolul solar  ºi masca zoomorfã
propriu-zisã cu aspect taurocefal.
Totemul bradului, cel mai frecvent totem
arboricol în epoca neoliticã, a bronzului ºi a
fierului10 este reprezentat sub formã parþialã de
ramurã de brad, aºa cum este reprezentat ºi în
mâna zeiþei Bendis, zeiþã din mitologia tracã,
având printre alte atribute ºi acela de
stãpânitoare a magiei11. Bradul este protector al
gintei sau tribului, al nou-nãscuþilor ºi în
general al comunitãþii12 (fig.4). Substitutul sãu,
crenguþa de brad este dispusã în jurul mãºtii,
asigurând astfel rolul sãu principal, protecþia.
Pentru a ilustra ºi mai bine rolul protectiv al
bradului vom da ca exemplu câteva versuri
populare: 

Gheorghiþã unde-o rãmas?
Gheorghe-o rãmas înapoi.
Cu cele starpe de oi,
Mãmuca v-a blãstãma,
ªi miercuri si vinerea
ªi blestemu s-a lega.
De la Ileana Drãguº, 62 ani, Onceºti, 

2002
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Descântec de deochi

Iei nouã cãrbuni ºi îi potoli în apã ºi
când îi potoli numeri îndãrãpt, di la
nouã cãtã unu  ºi descânþ cum i-i
numele. Apa nu-i bunã numa
neînceputã.

De-i diochet Vasalie de moroi,
De-i diochet de strâgoi,
De-i diochet de bãrbat curat,
Necurat,
Cu ochii de câne turbat, 
Crepe-i boarºele,
Martã-i sânjele.
De-i diochet de babã curatã,
Necuratã,
Crepe-i þâþãle,
Margã-i sânjele.
De-o diocheatã de coconi, 
De-i diocheatã de hâde,
De-i deocheatã de jidancã,
De-i deocheatã de þâgan,
De-i deocheatã de þâgancã,
Sã-i treacã pân mai,
Ca cuþâtu  pân mãlai
Ai roºu ºi piatrã pucioasã,
Sã-i treacã pân oasã.
Vasile sã  rãmâie curat,
Luminat,
Ca arjintu strecurat,
Ca maica ce l-o lãsat,
Ca-n care ceas s-o
Nãscut,
Ca maica ce l-o fãcut.
Desântec de deochi
Io descânt,
Dumnezo-i sfânt,
Sã-i deie leac pã pãmânt,
Descântecu-i de la mine,
ªi de la Sfânta Maicã
Preacuratã,
Sã-i fie-ntrajutori ºi de folos.
Descânþ de nouã ori în tri zâle.
De la Ardelean Ana, 80 ani, Poienile Izei,

2004

Unde-i dragoste puþânã, 
Lesne-i a gãsi pricinã.
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Brade, mãrii! Brad 
Rogu-mã, Brad þie,
Sã-l primeºti pe I... 
Fãt sã-þi fie,

Fãt iubit 
Rupt din tine
ªi cât trãieºti
Sã-l ocroteºti13. 

Fig. 2. Elementul decorativ central pe
pieptarul barbatesc de tip ardelenesc

Fig. 3. Statueta apartinând Culturii
Cucuteni purtând la piept un idol „en
violon”

Fig. 4. Închinarea nou-nãscutului la un
brad cu însemne apotropaice



Bradul, copac sacru, în varianta sa de arbore cosmic,
adãposteºte sub rãdãcinile lui o lume subteranã a
demonilor, a spiritelor rele, nefaste14. Pe pieptarul
bãrbãtesc de tip ardelenesc apare ºi în cadrul
elementului decorativ central, dar rãsturnat, cu
crengile în jos, spre Thanatos ºi cu rãdãcinile în sus,
spre cosmos. Astfel, prin poziþie atrage energia
cosmicã, pozitivã, prin rãdãcini, împingând forþele
malefice  spre Thanatos15, iar prin funcþia negativã pe
care o deþine ca reprezenta-re inversã, anuleazã forþele
negative pe principiul matematic minus cu minus egal
plus. Acest copac are 9 crengi, numãr regãsit precum
vom vedea, în numãrul celor 9 sori prezenþi în
componenþa mãºtii, ºtiindu-se faptul cã în viziunea
mitopeicã a dacilor, fantasma arborelui cosmogonic
strãbate cerurile cu coroana lui plinã de aºtri ºi fãpturi
miraculoase 16. Apogeul Cultului Solar a fost în epoca
bronzului, dar simbolul solar a continuat sã fie
protectorul oamenilor ºi în epoca dacicã, atunci când
însemnele solare erau aplicate pe pandantive, piese de
harnaºament, scuturi ºi vase de cult17. Mai târziu,
creºtinismul s-a suprapus Cultului Solar suferind un
aºa numit proces de solarizare localã în care
Dumnezeu-Fiul a trebuit sã fie asimilat cu Soarele-
Sfânt18, acest proces continuându-se în perioada

medievalã19 ºi pânã în zilele noastre20 (fig. 5).

Prezenþa simbolului solar în componenþa elementului decorativ central
al pieptarului bãrbãtesc de tip ardelenesc vine sã întãreascã faptul cã
simbolistica anilor primelor credinþe se regãseºte în zilele noastre în
acelaºi spaþiu, pe aceleaºi vetre autohtone, milenare. Plastic, Cultul
Solar s-a exprimat prin simboluri, pe pieptarul bãrbãtesc de tip
ardelenesc fiind reprezentat prin roatã solarã, disc ºi cerc, roata solarã
fiind simbolul pe care îl vom lua în discuþie.
Sunt prezente 9 roþi solare: 6 sori intercalaþi crenguþei de brad care
înconjurã masca, doi sori reprezentând ochii ºi unul botul capului de
bour. Cifra 9, ca cifrã fatidicã, este des întâlnitã în ritualurile magico-
mitice de îndepãrtare a spiritelor nefaste21 ºi a bolilor22, fiind ºtiut
faptul cã în vechile credinþe bolile erau cauzate de demoni.
Folosirea roþii solare ca semn apotropaic este prezentã în vechi
superstiþii, astfel cã cel care credea cã e primejduit de duhuri necurate
pe drumuri de noapte, desena pe pãmânt o roatã cu patru spiþe ºi se
aºeza în mijlocul roþii, la intersecþia spiþelor, în credinþa cã în acel punct
este protejat23. Dupã tradiþia popularã românã, Soarele are 9 surori24,
prin calificativul ºoiman de soare identificându-se cu Fãt-Frumos, care
este considerat uneori cãlãuzã a ºoimanelor25, douã dintre acestea,
Avrãmeasa ºi Creºtineasa fiind chemate în ajutor de cãtre descântãtoare
ca maestre ale exorcismului 26.
Cel de-al zecelea simbol solar e prezent în fruntea capului de bour,
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Descântec de speriat

Când îi spãriet cineva, iei o piþianã,
ori un grãunþ de ai ºi îl tãt miºti pãste
betag ºi zâci vorbele:

S-o luat nouã ogari,
Nouã mãgari,
Cu cozâle-ncârligate,
Cu urechile dãbãlate,
Cu dinþi lizâþ,
Cu ochii zgâiþ.
S-o dus, în munte, a vâna
ªi-o vânat, cât o vânat
ªi nemicã n-o aflat.
Jos, la sate-o coborât,
Umbra gardului s-o mânânce.
Nime nu-i vãzurã,
Nime nu-i auzârã,
Fãrã Maica Domnului,
Din poarta ceriului:
-Unde mereþ, voi nouã ogari,
Nouã mãgari,
Cu cozâle-ncrligate,
Cu urechile dãbãlate,
Cu dinþ lizâþ,
Cu ochii zgâiþ?
-Noi am fost a vâna
ªi-am vânat cât am vânat
ªi nimica n-am aflat,
Jos, la sate-am coborât,
Umbra gardului sã o mâncãm.
-Umbra gardului n-o mâncaþ,
Mâncaþ spãretu lui Ion,
Spãretu de mamã,
Spãretu de tatã,
Spãretu de vecinã,
Spãretu de gãinã,
Spãretu de streinã,
Spãretu, din vânt,
Spãretu, din câte-s pã 

pãmânt.
ªi hireº a fi

ªi nimic nu-þ hiboºi.
ªi vi-þ duce,
Pã fusu buricului,
Pã curaua munþilor,
În mare vã duceþ,
Acolo sã rãsperiþ
Ca spuma din mare,
Ca roua de soare,
Ca stopitu din cãrare.
Câte nu le ºtiu de rost,
Tãtã sie de folos.
Descântecu-i di la mine,

Mãritiºu nu însamnã numa patru pticioare în aºternut.
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Fig. 5. Coloana discofo-ra,
Vistea de Jos, jud. Brasov



reprezentat de mascã, jucând rolul stelei din
heraldica românã. Astfel, armoriul stemei
Moldovei reproduce un cap de bour cu stea
între coarne, iar sub bãrbie sunt figurate
soarele ºi luna27 (fig. 6), aceastã simbolisticã a
bourului cu stea în frunte ca animal sacru,
purtãtor de noroc pentru oameni, având
rãdãcini în preistorie28.
Al patrulea simbol prezent în componenþa
elementului decorativ central al pieptarului

bãrbãtesc de tip ardelenesc este capul de bour, bourul ca animal sacru la
români existând din timpuri strãvechi**. La daci, bourul?*** avea o
însemnãtate deosebitã, cu rol protector, simbol al forþei binelui în luptã,
fiind prezent în centrul înveliºului de fier al unui scut gãsit în aºezarea
de la Piatra Roºie29.
Deºi sensurile iniþiale s-au pierdut, unele transfigurãri târzii ale
totemurilor au supravieþuit în relicve etnografice ºi reminescenþe
folclorice pânã în pragul secolului XX  ( a se vedea obiceiuri ca Boura,
Boul împãnat, Boriþa, Turca, Buhaiul). Exista pânã de curând credinþa cã
sunetul obþinut cu ajutorul buhaiului?****, care semãna cu mugetul
taurului înfuriat, avea rolul de a alunga spiritele malefice din preajma
Plugului ºi purificau spaþiul la început de an agrar30, iar de Anul Nou
colindãtorii din unele zone poartã mãºti taurocefale în acelaºi scop
apotropaic de purificare. În caz de epidemie, un taur  ( sau doi boi
gemeni ) înjugat la plug ºi pus sã tragã o brazdã în jurul unei aºezãri,
proteja comunitatea de boli. 
De asemenea, în tradiþia popularã, însuºi Sfântul Soare merge singur de
la rãsãrit spre apus într-un fel de rãdvan tras de bouri 31. Tot în
mitologia popularã, taurul, ca animal sacru astral, poartã leagãnul lumii
între coarnele sale, protejând lumea de rãu32. 
În Moldova ºi Maramureº existau pânã spre sfârºitul sec. XVIII –
începutul sec. XIX stâlpi sau troiþe cu coarne33, care au fost
transformate ulterior în cruci. 
Uneori, ºi cerbul se confundã mitologic cu bourul având aceeaºi
semnificaþie de bun augur, iar legãturile simbolistice între cerb ( bour ),
brad ( simbolul carpatic al arborelui cosmic ) ºi aºtri, se evidenþiazã într-
un vechi colind din judeþul Argeº, cules în 1937:

Meºterii populari au preluat aceste simboluri pe care le-au cusut pe
veºminte, ilustrând un fel de carte care ne transmite, peste veacuri,
informaþii despre o lume dispãrutã. Astfel, pe pieptarul bãrbãtesc de tip
ardelenesc se regãsesc simboluri strãvechi într-o armonie concordantã
mitologie i ºi tradiþiilor populare româneºti, elementul decorativ central
putând fi interpretat din perspectiva rolului apotropaic ºi benefic pe care

Leacu di la Dumnezãu
ªi de la Maica Sfântã
Preacuratã,
Sã-i vie-ntr-ajutori 
ªi sã-i fie de folos.
De nouã ori sã descântã, în tri zâle
de dulce, câte de nouã ori 
într-.o sarã.
De la Ardelean Ana, 80 ani, Poienile 

Izei, 2004
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Descântec de adus laptele

S-o luat Suraia,
De la domnul ei,
Di la ocolu ei,
Pã cale,
Pã cãrare,
Pã drumul cel mare,
Pã dealu mãnos,
Pã câmpu vlãsos,
Sãrind,
Jucând,
Bunã voie fãcând.
Pã unde, cum ºi-o umblat,
Bunã hranã ºi-o aflat
Cu limba groºtior o lins,
Cu buzãle unt o strâns.

Lucru face banii.

memoria ethnologica nr. 16 - 17 iulie - decembrie  2005 (An V) 1608

Leru-i ler de Domn
Cerbuþul pãºtea, 
În ramuri purta
Un mic de brãduþ
Cu stea în creºtet 
În brad ciripea,

Pe ramuri sclipea,
Stol de pãsãrele,
Licurici de stele.
Pe unde cãlca,
Noaptea lumina
Ceru-ntuneca
Cerbul îmbrãdat.34

Fig. 6. Moneda cu bourul Moldovei



l-ar fi putut avea cândva, atunci când oamenii erau mai apropiaþi de
divinitate ºi de forþele lumii spirituale.
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Fig. 4 – Romulus Vulcãnescu, „Coloana cerului”, pag. 54
Fig. 5, 6 - Romulus Vulcãnescu, „Mitologie românã”, pag. 368; pag. 507

Înainte i-o ieºit,
Nouã zeci ºi nouã de moroi,
Nouã zeci ºi nouã de moroaie,
Nouã zeci ºi nouã de strâgoi,
Nouã zeci ºi nouã de strâgoaie
ªi-n faþã i s-o uitat,
Untu ºi groºtioru i l-o luat
ªi-o rãmas Suraia rãgind,
Mugind.
Cu Maica Sfântã s-o tâlnit,
-Ce rãgeºti, Suraie?
Ce mugeºti?
Cum n-oi rãgi,
Cum n-oi mugi?
Cã m-am luat,
Di la domnu meu,
Di la ocolu meu,
Pã cale,
Pã cãrare,
Pã drumu cel mare,
Pã dealu mãnos,
Pã câmpu vlãsos,
Sãrind,
Jucând,
Bunã voi fãcând,
Pã unde, cum am umblat,
Bunã hranã mi-am aflat,
Cu limba groºtior am lins,
Cu buzãle groºtior am strâns,
Înainte mi-o ieºit:
Nouã zeci ºi nouã de moroi,
Nouã zeci ºi nouã de strâgoi,
Nouã zeci ºi nouã de moroaie,
Nouã zeci ºi nouã de 

strâgoaie,
În faþã mi s-o uitat,
Untu ºi groºtioru mi l-o luat.
-Taci, Suraie, nu rãgi,
Nu mugi,
Cã de tri ori dupã soare te-oi 

învârti
ªi-nainte te-oi pofti
ªi trabã sã þî le-aducã,

Cãrbunele potolit te arde mai tare.
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