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4307
Când cântã cocoºii - întâie
Io mã duc pe la Mãrie
Când cântã cocoºii des
Io pe mândra o iubesc
4308
Când eram la mama fatã
De lucram, de nu lucram
Tot draga mamei eram
De cându-s la casa lui
Nici-s pasãre, nici pui
Nici-s draga nimãnui
4309
Tãt îmi vine câte-odatã
Sã iau din uliþã-o piatrã

Sã dau la mândra-n fereastrã
Da iarã mã socotesc
Nu dau, cã pãcãtuiesc
4310
Avut-am o mândruliþã
Într-un capãt de uliþã
ªi-o murit mâncând pomiþã
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(aici, vorba lui Noica, ºi-ul spune tot) iar seria jafului diabolic nu
înceteazã, nu se poate imagina un îngheþ mai grozav.
Aceasta este o schiþã sociologicã, sã zicem, la întâmplare. Ea s-a oprit la
generalitãþi pentru cã paremiologia nu permite incursiuni în detaliu. Alta
ar fi fost situaþia dacã era abordatã lirica socialã. Oricum, dacã pot fi
recunoscute aluzii concrete ºi mai ales prezente, cititorul sã-ºi aducã
aminte de o anume formulã diplomaticã uzitatã în prozã: orice
asemãnare cu viaþa realã, pe care o trãim chiar în momentul de faþã,
clipã de clipã, nu este deloc întîmplãtoare. ”Acu’ e vremea când
urlã lupul…”.

Petru Dunca
De la grâu la pâine – o perspectivã antropologicã
Existã în istoria culturalã a umanitãþii alimente majoritare, furnizate de
agriculturã, care a mizat pe o anumitã plantã dominantã. Se pot enumera
trei „plante de civilizaþie” care au avut o evoluþie remarcabilã ºi în jurul
cãrora s-a organizat viaþa materialã ºi spiritualã a oamenilor: grâul,
orezul ºi porumbul. Grâul înseamnã înainte de toate: Europa ºi nu
numai. Orezul ar defini alimentar spaþiul asiatic, iar porumbul ar
reprezenta spaþiul amerindian. Pentru a nuanþa o perspectivã asupra unui
aliment pe bazã de cereale, cum este pâinea, este necesar sã evidenþiem
câteva aspecte mai puþin cunoscute, uzitând de o grilã diacronicã.
Dovezile preistorice sunt lacunare ºi numai materiale, necesitând o
prudenþã ºi o metodologie adecvatã. Reconstituirea informaþiilor despre
alimentaþia vegetalã preistoricã are în vedere obþinerea informaþiilor din:
- urmele de alimente gãsite în cadavrele umane;
- structura þesuturilor osoase umane din epoca preistoricã, comparativ cu
cele din perioadele moderne, urmãrind o evoluþie;
- urme de produse alimentare; modul cum le-a transformat omul pentru
a le consuma;
- reconstituirea unui paleo-mediu înconjurãtor din care omul se
alimenteazã;
- studierea uneltelor pentru producerea ºi prepararea alimentelor;
- analiza studiilor privind relaþia om – mediu înconjurãtor; modul de
preparare al alimentelor. Aceste surse de informaþii oferite de arheologi,
necesitã o raportare la rezultatele din antropologia culturalã (1) ºi din
alte ºtiinþe socio-umane.
Antropologul Yves Coppens într-o conferinþã la Universitatea Liberã din
Bruxelles susþinutã în 1989, definea primii hominizi ca fiind „hominizi
oportuniºti”. Primele studii asupra acestora demonstreazã cã aceºtia
consumau vegetale, fructe, tuberculi, carne, în vreme ce Australopitecul
era încã un consumator de ierburi, de legume ºi tuberculi.
Determinarea nevoilor ºi a necesarului de hranã a omului preistoric,
ilustreazã prezenþa unor posibilitãþi alimentare în domeniul vegetal,
completat ºi cu alte elemente nutritive oferite de mediu. Sînt extrem de
rare resturile alimentare vegetale conservate din perioada paleoliticului.
Cîteva studii asupra resturilor vegetale din mezolitic din Nord-Vestul
Europei, se referã la alune ºi la diverse fructe sãlbatice (2). La sfârºitul

4311
Pentru tine, mândrã dragã
Vin jãndarii ºi mã leagã
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Vorbeºte ca din mâneca gubii.
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mezoliticului, resturile se referã mai mult la domeniul vegetal.
Extinderea gramineelor oferã date privind introducerea cerealelor în
alimentaþie. Resturi de diferite tipuri de grâu (Triticum) au fost
descoperite în zonele Orientului Mijlociu. Potrivit datelor culese de
antropologul D. Zahary (3), grâul sãlbatic ar fi fost „domesticit” în
sud-estul Turciei, grâul amidonian, în Iordania superioarã, orzul în
Orientul Mijlociu. Domesticirea a trei specii de grâu sãlbatic s-ar fi
realizat acum 7000 î.Cr. în zona Kurdistanului.
Folosirea în alimentaþie a grâului în Europa Occidentalã se realizeazã în
neoliticul târziu (4500 – 3500 î.Cr.) în perioada culturii ceramicii arse
care se întindea în spaþiul „vechii Europe” pînã în zona Dunãrii de Jos.
Fragmentele de specii vegetale descoperite, ilustreazã faptul cã în
neolitic alimentele cerealiere erau preparate, boabele de grâu fiind
curãþate. S-au descoperit cîteva depozite de grîu. Ele aveau fie o formã
verticalã, fie formã de clopot. Închiderea lor ermeticã a permis pãstrarea
unei atmosfere anaerobice, materialele organice ºi minerale fiind
conservate timp de cîteva mii de ani.
Mãcinatul este atestat prin descoperirea unor râºniþe fixe, concave. În
aceste râºniþe neolitice se producea 70% fãinã finã, comparabilã cu cea
din care se face pâinea actualã. Se obþinea suficient gluten pentru a
obþine o pâine comestibilã.
Din Egipt, din perioada dinastiei a III-a (aproximativ 4000 î.Cr.), cu
multe secole înainte de construirea piramidelor, s-au pãstrat douã
sculpturi funerare care reprezintã o sclavã lucrînd în genunchi, la rîºniþã.
Una dintre ele, o statuetã din lemn descoperitã într-o mastaba de la
Dahsur, redã sensul miºcãrii aºa cum o cerea ritualistica acelor timpuri,
conform cursului soarelui, singurul sens care aduce rezultate benefice
pentru viaþã. (4)
În România s-au gãsit un numãr mare de pietre pentru curãþat grîne, din
perioada culturilor neolitice Gumelniþa, Cucuteni, etc. (Sultana, Poiana,
Hongu, Cucuteni). (5)
Modele de cuptoare sunt mai puþin cunoscute. S-au descoperit boabe de
grîu carbonizat, amestecat cu argilã încinsã, ceea ce confirmã existenþa
unor cuptoare. Acestea erau construite în afara locuinþelor. De exemplu,
cuptorul ºi silozul de depozitare a grîului, descoperite în localitatea
Bylany din Boemia precum ºi cuptorul neolitic descoperit la Tell de
Karanono în Bulgaria. Cuptorul avea cupolã iar pe vatrã, o cantitate de
grîu mãcinatã. (6) Tot din perioada neoliticului în zona Dobrogei
(cultura Hamangia), au fost descoperite gropi sacrificiale conþinînd
cereale, vase cu vegetale arse ºi oase de animale. Caracterul ritualic este
atestat de prezenþa figurinelor feminine sau a unor obiecte din ceramicã,
ce au un caracter cultural. Aceste spaþii sacrificiale se gãseau în locuinþe.
Tot aici s-au gãsit rîºniþe, cuptoare sau mici depozite. Acest tip de gropi
sacrificiale este destul de rar întîlnit pentru tipul cultural Hamangia cît ºi
pentru culturile din jur. Aceste forme de reprezentare a sacrificiului, vor
fi întîlnite doar în perioada epocii bronzului ºi a fierului. Interesant
de remarcat este aceastã prezenþã a ofrandelor funerare sub formã
de cereale. (7)
La Chavines în Isére (aproximativ 2400 î.Cr.), a fost descoperit un
cuptor ce conþinea cereale necarbonizate ºi fructe uscate. În apropiere au
mai fost descoperite cîteva ustensile de mãcinat. (8)
Îs mai mulþi câini ciunþi de coadã.
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ªi în temniþã mã bagã
Pentru tine mândrã, hei
Mi-o perit iarba pe vãi
4312
Creºti pãdure ºi te-ndeasã
Numai loc de-o casã-mi lasã
Loc de-o casã ºi-o cãrare
Sã mã duc la mândra-n vale
4313
Sãraci cãrãrile mele
Crescut-o iarba pe ele
Las’sã creascã ºi-nfloreascã
Numai mândra sã-mi trãiascã
4314
Batã-te, mândrã, pe tine
Cele patruzeci de zile
Care le-ai þinut pe mine
Sã mã duc sara la tine
4315
Tinerel m-am însurat
Tânãrã fatã am luat
Tânãrã ºi mândrã tare
Sã o iubesc pânã moare

memoria ethnologica

nr. 16 - 17

4316
Rãsai lunã ºi sui sus
ªi du-i la mîndra rãspuns
Cã di-paicea m-am dus
N-am avere, n-am pãmânt
Cã toate le-o dus un vânt
4317
Tu mândruþã ai gândit
Cã-s în tine bizuit
Bizuitu-i baiu rãu
Sã se bage-n capu tãu
4318
Câte mândre am avut
M-am purtat ºi le-am vândut
Sã nu mã ajungã iarna
Cã n-am cu ce le ierna
4319
Pãrinte popã Ilie
Spovede-o pe Mãrie
Da nu-i da pãcate grele
Cã ºi eu am parte-n ele
4320
M-ai mâncat, mândrã, mâncat
Numa-n laibãr m-ai lãsat
Numa-n laibãr ºi-n cure
Ale nu le-ai putut bé
Cu mã-ta alãturé
4321
Lasã-mã sã-mi fac destul
Pânã-s tânãr ºi nebun
Lasã-mã sã-mi fac voia
Pânã ce-s la casa mea
Dac-oi mé ºi n-oi veni
Strãinii m-or chinui
4322
Dumnezeule-ndurate
Doamne, rãu m-ai putut bate
Nu ºtiu, dipt-a mele fapte
Ori dipt-a mândrii pãcate
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Celebrul sit Twann din Elveþia, ne oferã ºi el descoperiri senzaþionale:
diverse alimente cerealiere, repartizate pe trei culturi succesive, dar mai
ales ne oferã un fel de „strãbunicã a pâinii” : fragmente de aluat dospit,
în amestec cu bucãþi de grîu, amestecul fiind bine copt. Descoperirea
importantã este o pîine dospitã, pãstratã intactã. Pâinea este fãcutã din
boabe de grîu. Alãturi s-au mai pãstrat ºi bucãþi fãcute dintr-un amestec
de fãinã dospitã. (9) Arheologul Wähen a descoperit în 1982 în
localitatea Mondsee din Bavaria „a doua pîine dospitã ºi coaptã” datatã
la sfîrºitul neoliticului ºi începutul epocii bronzului (aproximativ
2500-1500 î.Cr.).
În perioada bronzului ºi în prima vîrstã a fierului (aproximativ 1500-500
î.Cr.), metalul joacã un rol în prepararea alimentelor, fapt ilustrat de
prezenþa în depozitele de cereale ºi în locuinþe a unor obiecte de
bucãtãrie. Din aceastã perioadã, depozitele de cereale de pe lîngã
locuinþe, descoperite în Anglia, ilustreazã capacitatea de stocare a
cerealelor necesare întregii familii, dar ºi rangul social. Planul acestor
depozite cuprindea dimensiuni de pînã la ºase picioare fiecare laturã.
Depozite asemãnãtoare, precum ºi pietre care fãceau parte din cuptoare
pentru pîine, au mai fost descoperite ºi în Danemarca, Germania,
Irlanda, etc. O descoperire unicã pentru preistoria nord-vestului Europei
o constituie locuinþa-refugiu din grotele din Jura (Franþa) care deþine un
cuptor conservat integral ce redã întregul ciclu de preparare al
alimentelor cerealiere. Depozitul conþine gropi-siloz pentru cereale,
obiecte necesare bucãtãriei precum ºi un recipient în care se presupune
cã se depozita berea. (10) Existã ºi dovezi scrise ce relateazã peste
veacuri despre modul cum se realizau muncile cîmpului. De la începutul
mileniului al II-lea, din Mesopotamia s-au pãstrat fragmente din
„Îndreptarul plugarului” care în 108 rînduri prezintã sfaturile unui
plugar cãtre fiul sãu. „Îndreptarul” indicã toate fazele muncii cîmpului,
diferitele feluri de arãturi pînã la treierat ºi vînturat. (11)
Tehnologia grîului: de la rîºniþã la moarã
Perioada care a suscitat cel mai mare interes ºi care a fost extrem de
cercetatã, avînd în vedere multitudinea izvoarelor scrise, ºi importanþa în
istoria umanitãþii, o reprezintã a doua epocã a fierului, perioadã ce
corespunde înfloririi civilizaþiei greco-romane, invaziilor popoarelor
germanice ºi slave (aproximativ 500 î.Cr. – 800).
Acum au fost introduse cîteva invenþii tehnice. Perioada aceasta se
caracterizeazã ºi prin abundenþa izvoarelor materiale, aria lor de
rãspîndire. La Iger, în Germania, a fost descoperitã o coloanã funerarã,
aparþinînd epocii romane. Pe acea coloanã este reprezentat un servitor
care aduce un sac cu fãinã, altul pregãteºte coca, ceilalþi macinã ºi scot
pîinea din cuptor. Este unul din cele mai reprezentative documente ce
ilustreazã întreaga tehnologie a preparãrii pîinii. (12)
Din aceastã perioadã, în Elveþia s-au descoperit un mare numãr de pîini,
probabil nedospite, multe provenind din perioada invaziilor germanice ºi
a vikingilor (13). Mormintele conþin de asemenea pîini de grîu ºi de
secarã. În situl viking Birka, s-au descoperit adevãraþi „biscuiþi”, aºezaþi
pe un colier din fier (14). „Biscuiþii” au în compoziþia lor, boabe de

La pasãrea oarbã îi face Dumnezãu cuib.
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secarã ºi ovãz. Aceºtia au fost preparaþi din cocã nedospitã ºi au fost
gãsiþi în partea de jos a unui mormînt. În nordul Germaniei ºi în
Boemia, se remarcã prezenþa berii, preparatã pe bazã de grîu ºi miere,
bere din orz aromatizatã cu mirt. (15)
Izvoarele scrise, relevã o imagine suficient de completã asupra
tehnologiei grîului.
În vechile scrieri ale evreilor ºi mai ales în „Vechiul Testament” se fac o
serie de referiri la utilizarea unor unelte atît de cãtre evrei cît ºi de cãtre
egipteni. În „Cartea Exodului” se descrie cum Dumnezeu prin graiul lui
Moise, vesteºte pedepsirea egiptenilor:
„ªi vor muri toþi întîi nãscuþi din Þara Egiptului – de la întîiul nãscut al lui
Faraon, care stã pe tronul lui ºi pînã la întîiul nãscut al roabei, care stã în
dosul rîºniþei.” (s.a.) (16)

Este vorba despre vechea rîºniþã egipteanã. Într-un alt pasaj, Dumnezeu
trimitea manã din cer pentru evreii ce strãbãteau pustiul:
„poporul se-mprãºtia ºi o aduna, o mãcina în rîºniþã, sau o pisa în piuã,
o fierbea în oale ºi fãcea din ea turte…” (17). Textul indicã prezenþa
rîºniþei portabile, posibil de origine egipteanã. În „Cartea lui Ieremia”,
prorocul anunþã noi nenorociri poporului iudeu:
„ªi le voi curma bucuria ºi veselia lor, cîntecul mirelui ºi al
miresei, huruitul pietrelor de moarã, ºi lumina din sfeºnic.” (18)
Despre importanþa vitalã a rîºniþei la vechii evrei gãsim referiri în
”Vechiul Testament” în secvenþa ce prezintã momentul eliberãrii din
robia egiptenilor ºi al elaborãrii legilor:
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4323
Du-te, mândrã, dracului
Nu sta-n dreptu gardului
Cã te-a vedea oarecine
ªi-a spune cã vii la mine
4324
Du-te, urã, cã-am mâncat
Când te vãd m-am sãturat
Arã douã, trei brãzduþã
Ia, cã vine a lui drãguþã
Cu friptura caldã-n oalã
ªi cu mãmãliga-n poalã
Noroc bun, mândruþ, la plug
Vreau sã tragã boii-n jug?

„Nimeni sã nu ia zãlog rîºniþa sau piatra cea de deasupra, cãci ar fi sã ia
zãlog viaþa datornicului.” (19)

Munca la rîºniþã era efectuatã de cãtre robi. Gãsim aceste precizãri în
„Cartea lui Isaia”, „Plîngerile lui Ieremia”, „Cartea judecãtorilor”. În
„Cartea lui Isaia” întîlnim urmãtoarea apostrofã cãtre „fiica
Babilonului”, cãzutã în robie:
„Învîrteºte la rîºniþã ºi macinã fãina! Dã-þi la o parte vãlul tãu.” (20)

Pentru perioada arhaicã a Greciei, numeroase informaþii, le oferã
„Odiseea”. Poemele homerice defineau oamenii, ca fiind „mîncãtori de
pîine”, acest aspect fiind prezentat ca o emblemã a civilizaþiei.
În Cartea a VII-a se anunþã sosirea lui Odiseu la Alkinoas, regele
fenicienilor, care „în palat, el avea cincizeci de roabe: unele macinã la
rîºniþã grîul cel rumen ca mãrul”. (21)
Cartea a XX-a a Odiseei prezintã o secvenþã care descrie munca la
rîºniþã. Odiseu soseºte la palatul sãu din Itaca, necunoscut de nimeni.
Obsedat de gîndul rãzbunãrii, el se trezeºte ºi se adreseazã lui Zeus,
cerîndu-i un semn: „iar vorba cea prevestitoare a grãit-o din casã o
femeie, o sclavã care rîºnea în apropiere, acolo unde se aflau rîºniþele
pãstorului de popoare. La acestea munceau de zor un numãr de
douãsprezece femei, fãcînd fãinã de orz ºi grîu – vlaga oamenilor.
Celelalte dormeau dupã ce îºi ispãºiserã de rîºnit grîul; numai ea singurã
încã nu încetase, cãci era cea mai ºubredã – Ea deci, oprind rîºniþa rosti
o vorbã – un semn pentru rege”. (22) Ea se opreºte pentru a rosti un
blestem pentru „cei care, într-adevãr mi-au frînt genunchii cu munca
aceasta, copleºitor de dureroasã, tot fãcîndu-le fãinã de orz”. Fragmentul
redã prezenþa acestui utilaj de prelucrare a grîului ºi a altor cereale,
într-o perioadã timpurie din istoria umanitãþii.

Boii trag, mândruþã, tare
Mulþumescu-þ de-ntrebare
Cã mi-ai dat vorbã frumoasã
ªi de-aice ºi de-acasã
Dumnezãu sã te trãiascã.
4325
Toatã lumea zice-aºe
Cã-oi muri ºi n-oi zãce
Oare de unde ºtii ié?
Când a fi nunta mândrii
Io m-oi culca ºi-oi durmi
Pe pragu bisericii
Sã nu poatã tre mirii
4326

De la Cãtãlin Bot

Care-i mutã nu sã f...,
Ca sã facã altã mutã.

Mãi mândruþã, eu ºi tu
ªohan n-om vedea raiu

memoria ethnologica

nr. 16 - 17

Cã ne-am iubit cu dreptate
Numai groapa ne desparte
4327
Mândrã când oi muri eu
Nu mã-ngroape-n temeteu
Ci mã-ngroape-n fãgãdãu
S-aud vinu ciupãind
ªi mândrele tropotind
4328
Mor, mândruþã, ºi-oi muri
De la groapã n-oi veni
Numai caru ºi boii
ªi mândruþa cu pruncii
4329
Dumnezeule-ndurate
Doamne, rãu m-ai putut bate
C-am iubit mândrele toate
Ca nici una sã nu-mi scape
Ele m-o iubit pe mine
Iartã-ne, cum se cuvine
4330
Când mã duc pe vale-n jos
ªi pietrile mã cunosc
Când mã duc în jos pe vale
ªi pietrile-mi fac cãrare
Sã ajung la mândra-n cale
4331
Eu, mândruþã, pentru tine
Nu-mi bag capul la perire
Nici obrazul la ruºine.
Eu, mândruþã, n-am ce-þi da
Numai gurã ca a ta
Io, mândruþã, n-am avere
Numai clopu’ ist cu pene
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Hesiod, în „Munci ºi zile” ne aratã cum pot fi construite unele ustensile
în gospodãrie: „Sã tai o piuã de trei picioare” „ºi un pilug de trei coþi…”. În
versetul 422 el enumerã cîteva dintre aceste unelte: piua de piatrã,
pilugul, osia, sapa, roata de car, grindeiul plugului, etc.
Diogene Laertius, într-o relatare din sec. IV î.Cr. menþioneazã folosirea
acestei unelte (rîºniþa) ca element de torturã. El aratã cã Anaxarchus din
Abdera, numit ºi „Fericitul”, este ucis de tiranul Nicocreon pentru o
glumã satiricã spusã la un banchet dat de regele Alexandru cel Mare.
Tiranul, „punînd mîna pe el ºi aruncîndu-l în piuã, a poruncit sã fie pisat
cu piluge de fier.” Filosoful, impasibil la suferinþa trupului ºi cu
stãpînire de sine, deosebitã, i-ar fi spus tiranului:
„Piseazã, piseazã sacul de piele al lui Anarxarchus, cãci nu-l pisezi doar pe însuºi
Anarxarchus.” (23) Herodot vorbeºte despre modul de preparare a hranei de cãtre
babilonieni. Dupã ce usucã peºtele la soare, „îl pun în piuã ºi dupã ce-l piseazã cu
pilugele, îl cern printr-o pîine finã. ªi unul, dacã-i place – frãmîntîndu-l – îl are ca
pe un aluat; iar altul – cocîndu-l – îl are sub formã de pîine”. (24) Recunoaºtem

aici un procedeu tehnologic folosit în Asia Micã în sec. V î.Cr. pentru
prepararea pîinii.
Istoricul Strabon scria despre egipteni: „este adevãrat ºi ceea ce
povesteºte Herodot ºi este o particularitate egipteanã a se frãmînta lutul
cu mîinile, iar aluatul pentru pîine, cu picioarele”. (25) Tot el relateazã
despre o realizare de la sfîrºitul sec. II î.Cr. descriind provincia Fanaria,
cea mai bogatã din regatul Pontului din Asia Micã: „… în Kabeira era
construit palatul lui Mithridates precum ºi o moarã de apã ºi erau ºi
eleºtee cu peºte, iar în apropiere ºi terenuri de vînãtoare ºi mine” (26)
În „Anabasis”, Xenofan, relateazã despre locuitorii unei regiuni din
Mesopotamia, în drum spre Babilon, în timp ce însoþea oastea
greceascã: „iar locuitorii care sãpau ºi fãceau pietre de rîºniþe de-a
lungul rîului, le duceau la Babilon ºi le vindeau ºi astfel – cumpãrînd în
schimb grîu – îºi duceau viaþa.” (27)
Constatãm cã la vechii greci din sec. V-VI - lea î.e.n. rîºniþa rotativã era
deja o realitate. Se cunosc douã forme: una mobilã, de dimensiuni mici
ºi alta de dimensiuni mari, pusã în miºcare de un asin, acest tip de
rîºniþã fiind folosit mai ales în Mesopotamia.
Filip Thesalonicianul – sec. I e.n. – a lãsat un epitaf extrem de
interesant. Epitaful este inspirat din obiceiul anticilor de a pune pe
mormînt obiectul-simbol al ocupaþiei pe care o avea defunctul în viaþa
pãmînteascã. „Un bãrbat lucrãtor la rîºniþã, pe cînd era în anii vieþii avea o piatrã
care se învîrtea, fãcînd un zgomot infernal – slugã rîºnitoare de grîu a Ceresii celei
fecunde. ªi murind el, i-au pus pe mormînt simbolul meºteºugului sãu; ca sã aibã
în veci de veci povara; ºi trãind, la muncile rîºnitului, ºi dupã moarte, purtînd-o pe
osemintele lui !” (28)

Tipul clasic al rîºniþei romane din epoca imperiului, este ilustrat de
numeroasele exemplare descoperite pe tot cuprinsul ariilor de cucerire
romane. Extrem de interesante sunt exemplarele descoperite de
arheologi, la Pompei, conservate în cele mai mici detalii, în urma
cataclismului vulcanic din anul 79 e.n. Aceste rîºniþe se aflau la brutarii
profesioniºti cît ºi în gospodãriile familiale. Era tipul de rîºniþã de la
sfîrºitul erei antice ºi de la începutul erei creºtine. Romanii cunosc o
bogatã terminologie în legãturã cu rîºniþa, mola, fiind mereu termenul de
bazã, indiferent de specia de rîºniþã la care se raporta. Armata romanã a

Mutu mere, mutu vine,
Mutu mâncã ce rãmâne.
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jucat un rol important în rãspîndirea acestor ustensile necesare obþinerii
fãinii pentru pîine. Armata romanã avea servicii speciale care se ocupau
cu mãcinatul grînelor ºi cu fabricarea pîinii.
O referinþã din sec. III î.Cr. – epoca celui de-al II-lea rãzboi punic – o
aflãm în opera lui Titus Livius. Acesta, prezentînd ajutoarele acordate
lui Scipio de cãtre Etrurieni sînt menþionate ºi morile manuale. Poetul
Ovidiu, vorbind în Fastele sale despre sãrbãtorea Vestei, care urma dupã
sãrbãtoarea vechii zeiþe sabine Vacuna, cã în acel moment asinele
rîºniþelor erau rãsfãþate: „Iatã, colacul atîrnã de gîtul asinelui în chip de
cununã…” Iar poetul spune cã la sãrbãtoare prãznuia alãturi de pitar ºi
„asina care învîrteºte rîºniþa cea poroasã” (29) deoarece prin rãgetele
sale a salvat de la pericol castitatea zeiþei fecioare. Tot asinul este eroul
„Metamorfozelor” lui Apuleius, povestindu-ºi viaþa sa la rîºniþã; „Dar în
ziua urmãtoare, sînt înhãmat încã din zori la rîºniþã care pãrea sa fi fost cea
mai mare.” (30)

În lucrarea Andria a lui Terentius, bãtrînul Simo îl previne pe sclavul
sãu Davus cã-l va pune sã munceascã la rîºniþã pe viaþã, cînd se va
dovedi ca l-a înºelat:
„Dupã ce te voi fi snopit în bãtaie cu vergile, mãi Davus, am sã te dau la rîºniþã sã
lucrezi pînã la moarte, cu condiþia cã dacã te scot de acolo, sã rîºnesc eu în locul
tãu.” (31) Imaginea unui asemenea procedeu primitiv reprezintã un

„summum” al pedepselor la antici. O altã mãrturie latinã referitoare la
aceste utilaje vine din partea celebrului arhitect ºi inginer mecanic
Vitruvius Pollio, din vremea domniei lui Cezar. În opera sa „De
Architectura” este descris mecanismul ºi modul de funcþionare al
morilor de apã. Vitruvius spune cã la roata cu cupe „într-un capãt al
grindeiului este ataºatã o roatã cu dinþi. Iar acolo, fiind aºezatã perpendicular, se
învîrteºte împreuna cu roata cu cupe întocmai ca ºi ea, lîngã dînsa este dispusã în
sens orizontal o roata mai mare, tot dinþatã, cu care se angreneazã. Astfel, dinþii
acestei roþi care e ataºatã la grindei, împingînd dinþii roþii orizontale provoacã
miºcarea circularã a pietrelor. În aceastã maºinã, un coº care-i atîrnat sus distribuie
grîu pietrelor ºi, prin aceeaºi învîrtire, se produce fãina.” (32)
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4332
Mânce-te amaru-urât
Noapte-o fost, nu te-am vãzut
De ziua nu te-am ºtiut
Amu-i ziuã ºi te vãd
Eu cu tine nu mai ºãd.
4333
Lumea mé ºi-a ta, Mãrii
La culesu mazãrii
Oriºiunde ne-om iubi
Nimeni nu ne-o porunci
Cã-s mai tare io ca ii.
4334
Sã ºtie fereastra spune
Cu multe m-ar da la lume
ªi cu rele, ºi cu bune
Sã ºtie mândra cã gioc
Mar ºi pune pe foc
4335
Bate vântu, frunza pticã
Las’ sã ptice, nu-i nimicã
Cã pãmântu-i fãrã fricã.
Face alta, mare, micã
Ne dã umbrã dipt nimicã
Lui Io ºi lui Irincã

Acest sistem concretizeazã principiul mecanic, potrivit cãruia are loc
transferul miºcãrii circulare de la roata cu cupe, supusã forþei apei – la
piatra mobilã a morii. Aceastã inovaþie de ordin tehnic, deosebit de
4336
importantã care permite utilizarea forþei motrice a apei în locul energiei
omului sau a animalelor, transformînd rîºniþa într-o unealtã automatã, de
Mândra mé cu ochi cãprui
aici mãrindu-ºi dimensiunile ºi capacitatea de producþie.
Morile de apã au apãrut mai ales la nobili cu întinse latifundii sau în
Spune, pe-a cui seamã-i þîi
centrele urbane mai importante. Romanii consumau mai multe calitãþi ºi
varietãþi de pîine. Pîinea ajunge aliment principal în sec. II î.Cr. Ei
pregãteau pîinea cu lapte, cu untdelemn, cu unturã sau cu condimente,
cu ouã ºi cu stafide. Pîinea era consumatã în combinaþie cu alte
alimente. În sec. IV e.n., scriitorul agronom Palladius îi sfãtuia pe
compatrioþi: „Dacã e apã din belºug [la bãi], pitãriile trebuie sã primeascã
scurgerile bãilor pentru ca acolo [în pitãrii] – construindu-se mori de apã – sã fie
mãcinate grînele fãrã truda vitelor sau oamenilor.” (33)

Din Italia, morile de apã se-ntind treptat ºi-n alte regiuni ale imperiului.
Invazia goþilor lui Vitiges gãseºte la Roma, în anul 536, numeroase mori
de apã, situate pe o anumitã colinã unde apa Tibrului era condusã printrun apeduct special. Procopius descrie: „Dincolo de Tibru, se afla o
colinã mare. Acolo au fost construite din timpuri vechi toate morile,
De la Alexandru Chioran

Banii trec, omenia rãmâne.
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De nu-i þîi pe sama mé
Mai bine nu i-ai avé
4337
Lasã, numai, mândrule
Lasã, numai, cã-i vedé
Ce plãté dragostea mé
Eu, mândrule, te-am iubit
De când erai cocon mic
4338
Dragã mi-o fost mândra mé
Pânã-o fost de omenie
Dacã s-o dat dracului
Am lãsat sã fie-a lui
4339
Nimeni nu ºti trãgãna
Ca hoþu ºi ca curva
Hoþu tra de-a codrului
Curva de-a bãrbatului
4340
Tãt aºa zice mândra
Hai mândruþ cât a-nsãra
Cã mi-i somn ºi m-aº culca
Hai mândrule pe din dos
Am o poartã de rogoz
Când pui mâna, cade jos.
4341
Zis-o mândra cãtre mine
Sã învãþ a striga bine
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întrucît acolo era condusã prin apeduct, în vîrful colinei, multã apã, care
venea de aici cu mare putere pe costiºã. De aceea, vechii romani au
hotãrît sã înconjoare c-un zid colina ºi þãrmul rîpos al rîului, de la
poalele ei, pentru ca sã nu le fie posibil niciodatã duºmanilor sã strice
morile ºi sã treacã rîul cu uºurinþã, urzind vreun plan împotriva ºanþului
de apãrare al oraºului.” (34) Sînt prezentate adevãrate mori-fortãreþe.
Ideea va fi continuatã în Evul Mediu, de cãtre lumea creºtinã, prin
acele mãnãstiri fortificate. Morile funcþionau chiar dacã mãnãstirea
era atacatã.
În timpul asedierii Romei de cãtre goþi, romanii au inventat un nou tip
de mori: morile plutitoare pe corãbii. Procopius scrie: „ªi de-acum
înainte, romanii fireºte s-au folosit de aceste mori…” (35)
Moara de apã va deveni invenþia tehnicã ce va domina viaþa economicã
a Europei medievale, atît în mediul urban cît ºi în mediul þãrãnesc, în
jurul ei gravitînd raportul grîu – pîine, în funcþie de diferitele contexte.
În secolul al IV-lea religia creºtinã se impune ca religie oficialã în
Imperiul Roman. Creºtinismul apare ca o sintezã a culturii greceºti ºi
latine pe fundalul tradiþiilor iudaice. Creºtinismul îºi asimileazã
simboluri alimentare care vor constitui elemente de bazã ale ritualurilor.
Pîinea, vinul ºi untdelemnul au rolul de alimente sacre, prin excelenþã,
imagine ºi vehicol al miracolului euharistic. Aceste trei alimente
primesc demnitate sacrã ºi sunt încãrcate de virtuþi miraculoase.
Într-o predicã a sa, Sfîntul Augustin explica identitatea simbolicã între
facerea pîinii ºi formarea noului creºtin:
„Pîinea aceasta povesteºte istoria voastrã. A încolþit ca grîul pe cîmpii.
Pãmîntul i-a dat naºtere, ploaia l-a hrãnit, ºi l-a copt în spic. Truda
omului l-a adus pe arie, l-a zdrobit, l-a vînturat, pus în hambar ºi purtat
la moarã. L-a mãcinat, l-a frãmîntat ºi copt în vatrã. Amintiþi-vã cã
aceasta este ºi istoria voastrã. Voi nu existau ºi aþi fost creaþi, v-au adus
în aria Domnului, aþi fost treieraþi prin truda boilor. În timp ce aºteptaþi
condiþia de catehumen, eraþi precum grîul pãstrat în hambar! Apoi v-aþi
aºezat în ºir pentru botez. Aþi fost supuºi pietrei de moarã a ajunatului ºi
exorcismelor. Aþi venit la cristelniþã. Aþi fost frãmîntaþi ºi aþi devenit un
singur aluat. Aþi fost copþi în vatra Sfîntului Spirit ºi cu adevãrat aþi
devenit pîinea lui Dumnezeu.” Pîinea este Mîntuitorul”: însãmînþat în
fecioarã, fermentat în carne, frãmîntat cu patimã, copt în vatra
mormîntului, coborît în bisericile care în fiecare zi împart credincioºilor
hrana cereascã.” (36)
Diverse texte hagiografice atribuie unui sfînt sau altuia miracole
sãvîrºite privind înmulþirea pîinilor sau modul de semnificare a pîinii.
Din sec. al III-lea, cantitãþile de grîu au scãzut, mai ales datoritã
stagnãrii tehnicilor agrotehnice. S-au preferat alte categorii de cereale,
cu rezistenþã mai mare ºi rentabilitate sigurã: orz, ovãz, secarã, etc.
Multe erau cunoscute de mii de ani, dar erau folosite pentru hrana
animalelor dar ºi pentru oameni. Secara a fost rodul unei selecþii din sec.
al IV-lea. Pînã în sec. al X – XI-lea a ajuns cereala cea mai cultivatã.
Pliniu preciza: „încolþeºte pe orice tip de teren, cu randamentul de o sutã
la unu, ºi este ea însãºi îngrãºãmînt.” (37) Între sec. al VI-lea ºi al X-lea,
secara a fost cultivatã ºi în cîmpie ºi în deal. Astãzi se cultivã ºi în
zonele de munte. Grîul era cultivat în cantitate micã, mai ales de clasele

O nimerit între ei
Ca Vodã-n lobodã.

1709

memoria ethnologica

nr. 16 - 17

superioare. Diferenþa aceasta, marcatã ºi social, are la bazã un fapt
cromatic: pîinea de grîu este albã, cea din secarã sau din hriºcã este
neagrã. Pîinea de secarã ºi din alte cereale este consumatã mai ales în
mediile þãrãneºti. Pornind de la aceste cereale se face ºi opoziþia pîine
albã – pîine neagrã, pîine proaspãtã – pîine tare (deoarece aceste cereale
secundare erau sãrace în amidon). Se fãceau deosebiri între modurile de
coacere: la cuptor, la þest sau în cenuºã. Multe din aceste pîini erau
coapte în cenuºã. Perioada medievalã mai propune ºi o altã alternativã:
pîine – diverse terciuri din cereale, apoi mãmãliga din cereale, iar mai
tîrziu din porumb.
Începînd din sec. al XI-lea pîinea devine un element alimentar prioritar.
Celelalte alimente sunt resimþite ca o completare secundarã, ca o simplã
„garniturã” ce însoþeºte pîinea. Referire la pîine gãsim în diverse
documente. În contractele agrare, terenurile cultivabile sunt numite
„pãmînturi pentru pîine”. Produsul rezultat este denumit „recolta pîinii”.
Zeciuiala pãmîntului ºi alte obligaþii legate de arendã sunt considerate,
cote ale „pîinii”. În codul inventarelor de bunuri ale familiei sunt
înregistrate cantitãþile de cereale, cantitatea de fãinã, grîu sau pîine.
Comunitatea familialã care trãieºte în aceeaºi locuinþã este consideratã
ca trãind din „aceeaºi pîine”. (38) Lipsa pîinii era semn de sãrãcie sau
foamete: „nu au pîine pe masã”. Se forma astfel o dependenþã mentalã
faþã de pîine, pîinea constituind elementul de referinþã.
În diverse perioade apar anumite comportamente legate de pîine, tehnici
de supravieþuire transmise prin viu grai în cadrul comunitãþilor de
înfometaþi. O cronicã de la 1099 povesteºte despre foamea ce s-a abãtut
asupra Suabiei: „cum este obiceiul sãracilor, amestecau ierburi cu un pic
de fãinã.” De asemenea în tratatele de agronomie ale sec. al XIV-lea
gãsim indicaþii asupra ”pîinilor de foamete”, mai ales în Spania
musulmanã. De exemplu, Ibn al-Awwam scrie cã „dacã fructul nu este
comestibil, trebuie vãzut care este gustul sãu de bazã ºi cãutate procedee
potrivite pentru anularea lui; cînd gustul a dispãrut, se usucã fructul, se
macinã, dupã care se efectueazã panificaþia.” (39)
Tratatele de agronomie atît cele italiene, cît ºi cele engleze din sec. XIII
– XIV-lea acordã o suprafaþã deosebitã ameliorãrii cultivãrii grîului.
Grîul devine moneda de schimb între zona citadinã ºi cea rusticã. Grîul
devine cereala cea mai importantã, mai ales pentru mediul citadin, fiind
un element marcator de statut social. Preþul grîului în raport cu celelalte
cereale fiind mai ridicat.
Care este situaþia privind prezenþa tehnicii morãritului în perioada
Evului Mediu? Desigur, aceastã întrebare ºi-ar gãsi cel mai elocvent
rãspuns în documentele scrise. Ele reflectã diversificarea tipurilor de
mori. Procedurile tehnice sugereazã locul deosebit pe care îl ocupã grîul
în alimentaþie, importanþa sa ca element de bazã.
O miniaturã dintr-un manuscris francez din 1317 prezintã trei mori de
apã aºezate-n rînd pe Sena, chiar la Paris, la Grand-Pont: în centrul
imaginii apar roþile cu cupe, iar în interior se pot privi pietrele de moarã.
La începutul secolului al XIV-lea existau numeroase mori, grupate din
loc în loc. Potrivit documentelor de epocã, aceste mori au o vechime de
peste o mie de ani.
Într-o diplomã a regelui Ungariei Bela al IV-lea, emisã la 1241
se precizeazã faptul cã se dãruieºte Cavalerilor Ioaniþi cîteva
Meseria nu-i nopsam.
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De-oi ptica la jale mare
Horile mi-s stâmpãrare
Cã oi hori ºi zi ºi noapte
ªi-oi hori pânã la moarte
4342
Câte fete-am sãrutat
De le-ai strânge-ai fa un sat
Câte mândre am avut eu
N-o avut solgã birãu
Una-n deal ºi alta-n vale
Una-n uliþa cea mare
Cea din deal s-o mãritat
Cea din vale m-o lãsat
4343
Fost-am sã mã spovedesc
La popa cel unguresc
Sã nu ºtie ce grãiesc
Mãi mândruþã, pentru tine
Nu-mi dau capu la perire
Nici obrazu la ruºine
4344
Popã, când m-ai cununat
Tri sute de zloþi þi-am dat
Dar de m-ai descununa
Tri sute de mii þi-aº da
4345
Jos îi iadu ºi mã cere
Io fãrã mândra n-oi mere
Cã cu ie am fãcut rele
4346
Lasã-mã, mamã-n pace
Sã rup floarea care-mi place
Cã ºi tu, mamã, ai rupt
Floare care þi-o plãcut
4347
Hai mândruþã sã fugim
În pãdure sã trãim
Noi în codru sã ºedem
Cã pãmânt nu mai avem
(De la Ioan Chioreanu Oaº, Prilog, 19391945)
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þinuturi din zona Transilvaniei “ºi toate morile dintre hotarele þãrilor
amintite, atît cele clãdite cît ºi cele ce se vor clãdi – în afarã de cele din
Þara Litua (Þara Litovoi n.n.) precum ºi toate clãdirile ºi sãmînþarile
fãcute cu cheltuiala fraþilor.” (40)

Strigãturi satirice
4348
De-ai fi mândrã cum þi-i fala
Nu þi-ai þese pânza vara
Þ-ai þese vara sumane
Pânza-ncolo-n Postu mare.
4349
Am o mândrã ca o cruce
La lucru nu o pot duce
Dimineaþa-i rouã mare
ªi se udã pe picioare
La amiazi soarele-i cald
ªi o arde pe obraz
Când îi colo la ujinã
O muºcã-un þânþar de mânã
ªi bolé o sãptãmânã
4350
De popã ºi de birãu
Nimeni nu mai grãie rãu
Dar de mine ºi de tine
Nimeni nu mai grãie bine
4351
Hai, mândruþã, trecem dealul
Sã ne povestim amarul
Mânce-te amaru, cap

Referinþe vom gãsi în mai multe documente medievale romîneºti ºi
strãine.Germanii, deºi au primit mai tîrziu decît galii moara de apã, prin
intermediul civilizaþiei romane, au îmbunãtãþit-o tehnic ºi au rãspîndit-o
în zonele de est ale Europei. În vechile documente ruseºti de la sfãrºitul
secolului al XVI-lea ºi începutul secolului al XVII-lea, moara apãrea
sub denumirea de “moarã nemþeascã”.În Europa, în documentele
franceze de la 1105, 1180 sînt menþionate morile de vînt – “molendium
ad ventum”. În secolul al XVIII-lea, referinþele la morile de vînt apar
din ce în ce mai frecvent. În Germania, într-un document se
menþioneazã cã prima moarã de vînt a fost construitã la Colonia, la
1222.În Franþa se presupune cã acest tip de moarã a venit prin
intermediul turcilor ºi chiar al arabilor, o datã cu începerea exporturilor
în zona litoralului din Mediterana, denumirea de “moarã turceascã”
pãstrîndu-se pînã tîrziu. La sfîrºitul Evului Mediu apare aºa-numitul
“model olandez”, un model perfecþionat la care “numai capul morii senvîrteºte”. Moara de vînt a cunoscut o mare rãspîndire în regiunile
lipsite de cursuri de apã.
Dupã descoperirea forþei aburilor cãtre sfîrºitul secolului al XVIII-lea ºi
la începutul secolului al XIX-lea de cãtre scoþianul James Watt încep sã
aparã mori cu aburi, care s-au rãspîndit în toate þãrile Europei. Dupã
aceastã invenþie tehnicã a apãrut moara cu combustibil lichid în multe
þãri europene printre care ºi Romînia. Treptat, intrã în funcþiune morile
electrice care vor domina întreaga tehnologie a prelucrãrii grîului ºi a
altor cereale.În secolul al XVI-lea ºi XVIII-lea grîul pierde monopolul
pe unele pieþe urbane din Europa, fiind înlocuit de alac. Aceasta,
începînd din secolul al XV-lea precum ºi un amestec de secarã ºi grîu,
au intrat în fabricarea pîinii.
ªi în aceastã perioadã, “ierarhia pîinii reflectã ierarhia socialã: pîinea
albã este rezervatã celor bogaþi; pîinea deschisã la culoare, pîinea <semialbã> era destinatã pãturilor mijlocii, iar <pîinea neagrã> era destinatã
celor defavorizaþi. La 1672, medicul genovez Jacob Girard des Bergeries,
autor al lucrãrii Governement de la santé recomandã pîinea din orz, orez
sau legume sã fie consumatã de sãraci, deoarece ei sînt cei <care nu au
mijloc sã-ºi procure una mai bunã ºi care, pe de altã parte, sînt destul de
robuºti, muncesc mult ºi sînt obiºnuiþi dintotdeauna cu cest soi de pîine.>”
(41) Masa bogaþilor este mai diversificatã decît cea a sãracilor,

calitatea este un semn de distincþie într-o mãsurã mai mare decît
cantitatea. În Europa, pînã în secolul al XVIII-lea, populaþia se
hrãnea cu fierturi grosolane, cu terciuri. În Franþa, în Artois, în
secolul al XVI-lea, ovãzul serveºte la gãtit grumel, un terci,
consumat din abundenþã de populaþia ruralã. În Champagne,
Gascogne se consuma des terciul de mei, iar în Bretonia se
consuma un terci gros de hriºcã cu apã sau cu lapte, numit grou.
În Rusia, din secarã zdrobitã cu pisãlogul ºi prãjitã, fiartã ca
orezul. Polenta sau mãmãliga înainte de a începe sã fie fãcutã
din porumb era un terci din boabe de orz prãjite, apoi mãcinate,
amestecate adesea cu mei.
Pîinea albã este, deci, o raritate. Dupré de Saint-Maur scrie: “Nu
De la Cornelia Fîrte

De ce fugi, în spate duci.
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se gãsesc, în toate gospodãriile franþuzeºti, spanioleºti, englezeºti, mai
mult de douã milioane de oameni care sã mãnînce pîine de grîu”. (42) În

1581, tinerii veneþieni dintr-o procesiune religioasã în drumul
spre Compostella, în Spania, aproape de Duero, intrînd într-o
casã izolatã pentru a-ºi potoli foamea, nu gãsesc acolo “nici pîine
adevãratã, nici vin, nimic în afarã de cinci ouã ºi o pîine mare de secarã ºi
alte amestecuri, de nu-þi venea sã te uiþi la ea ºi din care puturã sã mãnînce
o înghiþiturã ori douã.” (43)

La Paris se consuma pîinea mollet, pîinea moale, fãcutã cu
drojdie de bere. Dacã acesteia I se adaugã ºi lapte, se obþine le
pain á la Reine, “pîine ca a reginei”, pîinea preferatã de Maria de
Medicis. (44). Cu drojdie de bere erau preparate pîinile mici,
aduse de femei la brutãrie, în coºuri, în fiecare dimineaþã. Pîinea
mollet rãmîne un lux, dupã cum se constatã din vorbele unui
parizian pe la 1788 “cu coaja ei aurie, parcã îºi bate joc de pitoaºca de
Limousin… parcã ar fi un nobil printre oamenii de rînd.” (45)

Între 1750 ºi 1850 are loc o adevãratã revoluþie a pîinii albe: grîul
înlocuieºte celelalte cereale ºi pîinea se face din ce în ce mai mult din
fãinã curãþatã de tãrîþe. Pîinea din aluat fermentat se rãspîndeºte în
întreaga Europã. În Franþa, unde rãspîndirea pîinii albe avea loc cu mult
timp înainte, se înfiinþeazã în 1780 o “ºcoalã naþionalã de brutãrie”.
Armatele lui Napoleon vor rãspîndi pîinea albã de-a lungul Europei. Cu
toate acestea, aceastã rãspîndire se face foarte lent. (46).
Cu mult înainte de secolul al XV-lea, grîul poate fi gãsit ºi în alt spaþiu
cultural, în China unde “se seamãnã în cuib” ºi nu se secerã, ci “se
scoate din pãmînt cu tulpinã cu tot”, cu sãpãliga. El este transportat pe
Yun Jiang Ho, “rîul care aduce grîne”, pentru a fi comercializat la
Beijing. Þãranul chinez cultiva grîul între douã recolte de orez, ca un
produs accesoriu, “grîul în China fiind întotdeauna ieftin”. Din el se face
“pîine” coaptã în abur deasupra unui ceaun, fiind consumatã cu “ceapã
tocatã mãrunt”. (47). La Canton, în secolul al XV-lea se fabricã
posmagi, fie este folosit pentru tãieþei, turtiþe prãjite în unturã.
În cuprinsul Europei, în secolul al XVI-lea, grîul va fi cultivat cu
bune rezultate în zona Dunãrii, în Þãrile Romîne ºi va cunoaºte
o mare productivitate în cîmpiile Ucrainei ºi Poloniei. Un raport
din 1793 relata cã: “Încã acuma, sînt în Volinia ºi Podolia grãmezi mari
de grîu cît casele, care putrezeºte, cã ar putea sã hrãneascã toatã Europa.”
(48). Grîul din aceste regiuni ajunge în Turcia, în Spania ºi

Portugalia, în Italia ºi Franþa, fiind unul din produsele cele mai
ieftine. Din Europa, grîul ajunge ºi în þãrile Americii Latine, în
Mexic ºi coloniile engleze din America, mai ales în secolele
XVII-lea ºi al XVIII-lea.
În secolul al XIX-lea, grîul va cîºtiga teren ºi în Argentina, în
Africa australã, în Australia ºi Canada
(continuare in numãrul urmãtor)
(Grafia textului aparþine autorului)
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La multe m-ai aºezat
ªi la rele, ºi la bune
ªi la câte sunt pe lume
4352
Dracu te-o ºtiut, Mãrii
Cã ieºti mama pãlincii
ªi regina vinului
ªi veghea mãlaiului
4353
Sãraca, nevasta mé
Þine bagãu, dohãné
ªi pãlinca o iubé
ªi cu miere-o îndulcé
Numai sã o poatã bé
4354
Morþii tãi, pãlincã ré
Cum te pot bãrbaþii bé
C-am vãzut douã femei
Ce-o beut nouã fârtãi
4355
Io cu panã ºi cu struþ
ªi mândra-i cu legãnuþ
Leagãnã, mândrã, ºi taci
Dacã þi-o plãcut sã faci
Leagãnã mândrã pruncu
Pânã-i adurmi ºi tu
4356
Tu, tu, tu, hãi moº bãtrân
Bun ai fi vara la fân
ªi iarna lângã leagân

