
1Notăm următoarele cuvinte derivate, compuse şi expresii de la răd. porc: 
a. Substantive: purcel, purceluc, purceluş, purcea, purcelică, purcelucă,

purceluşă, porcoi (aug.), porcoc (aug.), porcuşor (numele unui peşte, grămadă de fân),
porcar, var. purcar, porcin, porcină, poarcă (scroafă, joc), porcăraş (numele a două
păsări), porcie, porcărie, porcării (numai pl. - preparate de porc), porcoleţ (grămadă
de fân), porcan.

b. Adjective şi adverbe: porcan (neruşinat), porcesc, porceşte, porcos.
c. Verbe: a porcăi, a porci.
d. Forme compuse: părul – porcului (soi de iarbă), urechea  - porcului

(plantă din flora spontană a cărei tulpină este comestibilă), porc sălbatic (mistreţ),
porcuşor de Guineea (cobai).

e. Expresii:
Vinovatul tace ca porcu - n cucuruz. Lacomul mănâncă horpotind ca porcul.

Curechiul e bun dacă-şi bagă porcul piciorul în el. Ce nu pute nici nu miroase. (Se zice
despre mirosul plăcut şi apetisant al produselor de porc în comparaţie cu putoare
specifică acestui animal).

May you live long till
you’re old,
Till you get tired of the
world.
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Măi, mândrior, măi, iubit

Şi de mine despărţit

Mult trăim noi cu iubire

Fără leac de despărţire

O zi de nu ne-am văzut

Doamne, mult ni s-o părut

Şi acuma - cum ne răbdăm

Luni şi luni nu ne vedem.

De la Ioana Doicar, 46 ani

92A

Oh, my lover, I love thee
Thou art so far away from
me
We live long and lovingly
With no chance of being
apart.
If a day passes and I don’t
feel thy heart
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AUGUSTIN MOCANU

Povestea porcului într-un sat din 
Câmpia Transilvaniei

(însemnare a unui trecător prin vreme)

În vremea copilăriei şi adolescenţei mele, prin anii 1938 – 1955, în
satul Boj (oficial Boju), com. Cojocna, jud. Cluj, situat geografic
în marginea de nord – vest a Câmpiei Transilvaniei, cam la jumă-
tatea distanţei dintre Cluj şi Câmpia Turzii, creşterea porcilor
deţinea un loc important în preocupările sătenilor. Şi aici, ca peste
tot la români, creşterea acestor animale a fost şi este o ocupaţie
străveche. Limba română a moştenit cuvântul porc din latină şi i-a
creat o numeroasă familie formată din peste treizeci de termeni cu
sensuri specializate.1

Pe la mijlocul secolului trecut, în Boj se creşteau aproape numai
două rase de porci: Mangaliţa, rasă foarte bună pentru grăsime şi
slănină, şi Bazna, bună pentru de toate. De fapt acestea erau rasele
principale din toată Câmpia Transilvaniei, teritoriu delimitat, în
mare, de oraşele: Bistriţa, Beclean, Dej, Gherla, Cluj, Câmpia
Turzii, Luduş, Târgu Mureş, Reghin.
Tineretul porcin pentru creştere în vederea sacrificării sau pentru
prăsilă se putea obţine din sat, unde, un număr relativ mic de
gospodării îşi permiteau să ţină scroafe pe care, după două – trei
fătări, le îngrăşau şi le sacrificau până nu îmbătrâneau şi dădeau o
producţie de calitate. De regulă, purceii de la astfel de scroafe se
vindeau în sat. Perioadele bune pentru fătări erau două: toamna şi
primăvara. Purceii de toamnă se vindeau prin octombrie – noiem



Oh, God, it seems like
ages, I say
Yet how can we stand
today
Not meeting for months of
days?
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Peste deal, peste pădure

Trece on cuc cu frunza-n

gură

Nu ştiu:-i cuc, ori i-i pui

Ori i-i gura mândrului

Peste dealu retezat

Este-on popă din alt sat

Ce cunună oameni dragi

Hai, mândruţ, merem şi

noi

Să ne luăm amândoi

93A

Over the woods, over the
hills, flies 
A cuckoo carrying a leaf,
I think
It may be a cuckoo or a
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brie, erau mărişori când venea gerul iernii şi primăvara, când apăreau
buruienile suculente, se hrăneau cu verdeaţă, năpârleau şi la Crăciun
erau porci mari de un an,  cu o bună producţie din toate. Purcelele din
toamnă fătau la sfârşitul verii şi din nou în primăvara următoare.  Pur-
ceii se vindeau repede, la 6 – 8 săptămâni, în aprilie şi până după mi-
jlocul lui mai. Ei ajungeau la Crăciun porci de 8 – 10 luni tocmai buni
de tăiat. Dădeau o producţie atât din punct de vedere cantitativ, dar
mai ales calitativ, căci totul era fraged şi cu gust deosebit de plăcut.
Fiecare familie, oricât de săracă ar fi fost, se străduia să ţină un porc
pentru a-l sacrifica de Crăciun, căci această sărbătoare şi cele care
urmează până la şase ianuarie nu puteau să fie nici închipuite fără porc
tăiat.
Cine nu reuşea să cumpere purcei din sat avea largi posibilităţi în jur,
deoarece toată Câmpia Transilvaniei era împânzită de târguri şi târ-
guleţe ce se ţineau săptămânal şi erau pline de porci de toate vârstele
şi pentru toate pungile. Astfel de târguri funcţionau la: Gherla, Co-
jocna, Mociu, Sărmăşel, Râciu, Band, Zau de Câmpie, Şeulia, Câmpia
Turzii etc. Lumea roia de la un târg la altul, vedea, cerceta, judeca şi
apoi se decidea de unde şi ce cumpără. 
La noi, mama era meşterul porcului. Avea ochi buni şi ştia ce să
cumpere, nu prea scump şi să obţină rezultate deosebite până la Cră-
ciun. Se ducea o dată, de două ori, de trei ori în târg la Cojocna.
Cumpăra un hâţ de purcel care semăna cu un arici, fiind îndoit de
spate şi cu părul gros ca drodul. Înainte de a se decide să-l ia, îi ţâpa
sub nas câteva grăunţe de cucuruz. Dacă el, niciodată ea, se arunca
lacom şi le ronţăia, era al nostru. Îl aducea acasă într-o straiţă sau într-
un sac scurt numit tăbuieţ. La început îi dădea mâncare foarte bună şi
gustoasă: zamă de care mâncam şi noi, lapte acru, puţină slănină friptă
ca să-i dea gust bun mâncării şi să stârnească pofta, câte un ou cu
coajă cu tot. Acest tratament dura trei – patru săptămâni, până ce insul
ţâpa jos părul cela urât, se lungea şi se înalţa puţin, apoi îl înfunda cu
verdeaţă multă şi suculentă: frunze de c... găinii, de susai, de holbură,
pălămidă până când e crudă ca lăptucile, iarba lui Tatin  căreia noi, fe-
cioraşii, îi ziceam ruşinea ţigăncii, şălate smulse din grădină, frunze
de curechi, coceni de mere, prune, pere, orice mânca el cu poftă. Pe
la începutul lui august intrau vârtos frunzele de napi şi bostanii tăiaţi
felioare subţiri ca să le poată roade în linişte şi să nu se înece cumva
cu ele. Această etapă care simboliza creşterea, ţinea până la Ziua
Crucii, apoi venea îngrăşarea care ţinea cam trei luni.
Privită în timp, în Boj,  creşterea porcilor a cunoscut două sisteme şi
etape istorice. Din trecutul îndepărtat (existenţa satului este atestată în
1214) până târziu la finele secolului al XIX – lea, porcii erau crescuţi
în turme, dar nu chiar la fel şi la dimensiunile descrise de I. Slavici în
celebra nuvelă Moara cu Noroc. Dealurile, pleşuve în prezent, din
jurul satului, în trecut erau acoperite cu păduri de fag şi de stejar, unde



nestling
Or my lover’s sweet eyes.
Over the flat hill
There’s a priest who gladly
will
Wed all those who are in
love
Oh, my lover, let’s go to
him
To get married, oh, my
dove.

94

Cine desparte doi dragi

Ducă-i carnea corbii-n fagi

Pe mine m-o despărţit

Cu cine bine-am trăit

De m-o despărţit o fată

Cununa să nu şi-o vadă

De ne-o despărţit fecior

N-ar putea muri uşor.
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turma de porci a satului hălăduia fără nici o grijă. Toponimia ne co-
munică astfel de date. O parte a păşunii săteşti, folosită în comun,
poartă numele Ghindă sau În Ghindă. E vorba de un teritoriu ocupat
cândva de o pădure de stejar, iar ghinda este hrana ideală pentru
porcii crescuţi în turmă. Un alt loc se cheamă Fântâna Porcilor. Este
un izvor aflat sub un răzor la marginea păşunii săteşti, ceea ce
înseamnă că în jur era păscută turma de porci a satului şi adăpată la
acea fântână.
După ce, pe la 1850 – 1870, pădurea a dispărut, s-a practicat şi se
practică un alt sistem de creştere a porcilor. Pe acesta l-am cunoscut
direct în anii copilăriei şi tinereţii mele, pe la mijlocul secolului tre-
cut şi mai târziu, în anii în care am ţinut o strânsă legătură cu satul,
până mi-au trăit părinţii şi fraţii rămaşi acolo. Turma de porci a sat-
ului nu mai exista. Se spunea doar că a existat. Apoi fiecare familie
îşi creştea porcii acasă în propria-i gospodărie. Sătenii ţineau, după
posibilităţi,  1 – 2 porci, din care unul era tăiat pentru nevoile
familiei şi unul era vândut în târg, de regulă la Cluj, unde erau mulţi
cumpărători şi unde dădea năvală toată Câmpia, înainte de Crăciun.
Cele mai multe familii ţineau câte un singur porc să-l aibă de tăiat
pentru Crăciun. Mari crescători de porci nu erau în sat. Cei care
puteau să ţină 3 – 4, doi îi tăiau pentru consum propriu şi pe ceilalţi
îi vindeau.
N-am cunoscut deloc ce anume făceau în această privinţă marii
proprietari unguri care, înainte de 1918, posedau întinse suprafeţe de
pământ şi aveau solide construcţii gospodăreşti mai ales în câmp,
departe de sate, unde lucra un însemnat număr de ţărani numiţi bir-
işi, adică slugi sau argaţi. E sigur că ştiau să utilizeze şi creşterea
porcilor pentru a mai stoarce un rând de sudoare de pe valahii de
care râdeau şi-i dispreţuiau, fiindcă se ocupau de creşterea oilor.
În Boj, porcii erau adăpostiţi în coteţe. Aceste construcţii se
deosebesc destul de mult unele de altele, după numărul, felul
animalelor şi posibilităţile proprietarilor. Un coteţ, să-i zicem clasic,
arăta cam în felul următor. Se construia din bârne de lemn sau din
scânduri de poştă (blăni groase).  
Baza construcţiei se înălţa pe nişte pietre mari pentru a permite
scurgerea urinei. Mărimea construcţiei depindea de necesităţi, având
o încăpere pentru 1 – 2 porci crescuţi în acelaşi scop; compartimente
separate pentru porcii de slănină (de tăiat) şi cei de sămânţă
(prăsilă), pentru scroafe cu purcei sau care urmau să fete; un com-
partiment special pentru cei care ţin vier. Pentru a uşura munca de
alimentare a porcilor, într-un perete se fixa o troacă solidă, cu capac
în afară, astfel că mâncarea se putea pune cu uşurinţă, fără ca
animalele să ne stingherească. Coteţele se acopereau, după  posi-
bilităţi: cu snopi de paie, cu trestie, cu tulpini de porumb sau cu



94A

Whoever makes two
lovers part
May the ravens eat their
heart
This happened to me, I
swear 
Cause I was with my
sweet lover.
If a girl has had us parted
May she never see her
wedding.
If a lad has had us parted
May he die hard and
heavy-hearted.
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ţiglă. Când coteţele aveau două încăperi, între ele putea să fie un mic
spaţiu, un fel de coridor, de unde se punea mâncarea în troci şi se
ţineau anumite unelte. Dacă exista loc suficient, în faţa coteţelor se în-
grădea un ocol în care animalele ieşeau să se plimbe la aer, dormeau
pe pământ, primeau mâncarea verde: buruieni, lucernă, bostani, frunze
de napi etc.
În iernile geroase, coteţele erau înfundate pe dinafară cu jupi din tulei
de cucuruzi, snopi de paie de secară ori cu trestie pentru a se păstra în
interior căldura necesară animalelor, mai ales tineretului. Dacă în
unele ierni se întâmpla să fie purcei mici, ei erau ţinuţi până către
sfârşitul lui februarie, când gerul se mai potolea, într-o îngrăditură fă-
cută într-un colţ al poieţii, unde erau feriţi de intemperiile iernii.
Întreg consumul de carne de orice fel al satului provenea din producţia
proprie şi consta din: porci, miei, oi, viţei şi diferite păsări de curte.
Vite mari se tăiau numai în caz de forţă majoră. Fiecare familie con-
suma ce producea. La nevoie se făceau vânzări între săteni, dar foarte
rar.  Satul nu avea măcelărie şi carne de la oraş nu se aducea.
Măcelăria şi produsele ei erau respinse de sat ca fiind îndoielnice din
punctul de vedere calitativ şi igienic. Mama, de pildă, care în 1950
avea numai 43 de ani, consuma numai carne de la animalele din
propria gospodărie, văzute de ea şi tăiate acasă. Îmi amintesc foarte
clar că odată, prin 1970, am adus acasă doi pui congelaţi. I-a pregătit
pentru noi, dar dânsa n-a gustat din ei. Odată mi-a spus: “On măr, o
pară, o prună le curăţeşti şi le mănânci, da’ carnea nu să poate!”
Această atitudine o avea şi faţă de băutură. De la ea am rămas cu
obişnuinţa de a nu consuma mezeluri din comerţ.
Sătenii înstăriţi, care ţineau mai mulţi porci, îi creşteau în coteţe şi în
ocoalele din faţa acestora. Ca verdeaţă le dădeau lucernă verde, trifoi,
frunze de napi şi bostani. Cei săraci şi foarte săraci, care nu puteau să
ţină numai câte unul, toată vara îi scoateau afară din coteţ. Porcii erau
legaţi de un picior dinainte sau de grumazi şi priponiţi. Un lanţ de
până la trei metri le permitea să se învârtă în jurul priponului şi să
pască nalbă, troscoţel şi iarbă crudă; să doarmă direct pe pământ, la
umbră ori la soare. Acolo li se arunca verdeaţa necesară din care ei
alegeau ceea ce le plăcea. Primăvara, în aprilie şi mai, verdeaţa de
bază erau urzicile. Ele erau tăiate, opărite şi amestecate cu puţină
fărină de mălai sau tărâţe; porcii le mâncau cu poftă şi creşteau fru-
moşi, foarte viguroşi.
În etapa îngrăşării, hrana de bază pentru porci o constituiau cerealele
măcinate: fărină de orz, de cucuruzi şi, în unii ani, cartofi fierţi
amestecaţi cu bostani şi cu cereale măcinate. În unele gospodării se
obişnuia să li se dea cereale nemăcinate – grăunţe de cucuruzi sau
boabe de orz – care se completau cu lături pentru a asigura necesarul
de lichid animalelor.
Sacrificarea porcilor se făcea pentru mesele ritual – ceremoniale



2Walter, Philippe: Mitologia creştină. Sărbători, ritualuri şi mituri în Evul Mediu.
Traducere de Rodica Dumitrescu şi Raluca Tulbure, Editura Artemis, 2007, p. 107;
3Ovidiu: Fastes, VI, reprodus după Walter Philippe, Op. Cit., p. 59;
4Walter Philippe, Op. Cit., p. 15.

Cântece despre 

cântec

Culegător:Palaga Pop,
Deseşti, 2002. 

95

Hori-u-aş o hore mândră

Nu pot hori de flămândă

Hori-u-aş o hore dragă

Nu pot hori că- s beteagă

96

Cine nu-i mâncat de jele

Nu horea horile mele

Lasă-mă să horesc eu

Că-s mâncat hăt mult de

rău

97

Care om horeşte mândru

La noroc nu-i steie gându

Că nici io n-am horit răi 

Iată-l-ai norocu mneu
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ocazionate de nunţi şi credinţări, mai rar pentru a se vinde la kilo-
gram şi în mod obligatoriu pentru cerinţele de carne, slănină şi
grăsime ale fiecărei familii, pe anul care urma să înceapă imediat
după Crăciun.
După datină, porcul era şi este încă sacrificat în preajma periodei
numite a celor douăsprezece zile, care începe la 25 decembrie (Cră-
ciunul) şi se termină la 6 ianuarie (Boboteaza). Se încheie postul
Crăciunului cu toate interdicţiile lui şi încep câşlegile cu credinţările
şi cu nunţile specifice acestei perioade a calendarului.
Obiceiul de a sacrifica animale în preajma unor mari sărbători în
care urmau beţii, chefuri şi mese rituale este legat de ciclul
precreştin al sărbătorilor în care se sacrifica şi consuma animalul
sacru al anului: mistreţul şi porcul la germani, vită şi porc la celţi
etc.2 Şi la strămoşii noştri, romanii, porcul era apreciat; cu un porc
înjunghiat erau marcate zilele de sărbătoare, precum şi cu bob şi cu
grâu tare care erau produse de pământ.3

Ca şi în alte multe cazuri, pentru a putea atrage mulţimile la noua re-
ligie, cea a lui Hristos, Creştinismul a acceptat consumarea cărnii de
porc şi ritualul păgân ocazionat de sacrificarea acestui animal, încer-
când să atenueze ceva din manifestările orgiastice care apăreau des
la aceste sărbători. Cităm un exemplu: “În februarie, vechii germani
organizau sărbători în cinstea mersului ascendent al soarelui; cu
această ocazie, aveau obiceiul de a sacrifica porci. /.../ Cum vechii
germani respectau aceste sărbători, misionarii le-au mutat în pe-
rioada Crăciunului şi le-au atribuit o semnificaţie creştină.4 Cu tim-
pul, orice legătură între rădăcina antecreştină a unui obicei sau ritual
şi înţelesul lui creştin s-a estompat şi s-a pierdut.
În timpul nostru de referinţă, mijlocul secolului al XX- lea, în satul
Boj, sacrificarea porcului pentru consumul anual al familiei avea
loc aproximativ în ultimele două săptămâni de dinainte de Sf.
Mucenic Ignatie, cam din 7 până în 20 decembrie. Numai în cazuri
excepţionale, porcul era sacrificat înainte de Sânicoară, dacă de
pidă, era prea gras şi nu putea rezista. Familiile numeroase şi cu
posibilităţi, în unii ani, tăiau doi porci – amândoi odată sau unul era
lăsat pentru mai târziu, dar nu dincolo de februarie, pentru ca pre-
lucrarea şi păstrarea produselor să se facă bine în condiţiile oferite
de iarnă.
Este important să precizăm că sacrificarea porcului pentru consumul
anual în familie cam pe la solstiţiul de iarnă s-a stabilit în timp da-
torită  constrângerilor impuse de anotimp, deoarece numai iarna
oferă condiţii bune de prelucrare, conservare şi păstrare de lungă 



98

De-aş ave glas ca cucu

Nu m-aş trudi cu lucru

Aş umbla din creangă-n

creangă

Ş-aş hori la om să-i placă

99

C-o ştiut mămuca me

Că pă mine n-oi ave

Horile m-or mângâie

C-o ştiut mămuca bine

Că io n-oi ave pă nime

Horile mi-or prinde bine

100

Mult mă mustră cucuţu

Di ce n-am glas ca dânsu

Nu pot ave glas de cuc

Că tot plâng până mă culc

Dimineaţa când mă scol

Nu mă pot scula de dor
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durată, dar şi către credinţele şi manifestările magico – rituale ante-
rioare creştinismului. În acest sens, nu trebuie să uităm că înainte de
apariţia creştinismului, diferitele comunităţi umane nu trăiau în săl-
băticie;  ele aveau un vast sistem de obiceiuri, credinţe şi ritualuri pe
care le respectau şi practicau aşa că nu este de mirare faptul că aceste
comunităţi omeneşti – gintă, trib, popor, trecând la creştinism, au păs-
trat valorile spirituale anterioare, pe care le-au introdus în noua religie.
Această mare mutaţie nici nu  se putea produce altfel,               ele-
mentele spirituale ale fiinţei umane sunt mai trainice decât orice.
Sacrificarea şi prelucrarea porcilor era făcută de către persoane spe-
cializate în procesul muncii respective, căci nu erau măcelari calificaţi,
ci nişte săteni, neapărat bărbaţi, care au deprins meseria de la alţii şi
şi-au îmbunătăţit-o prin propria lor experienţă. Ei erau chemaţi la
tăiatul porcilor de către rude, prieteni şi vecini. Posedau câteva instru-
mente necesare operaţiilor de înjunghiere, tranşare şi prelucrare cum
se obişnuia în sat: 1 – 2 cuţite bine ascuţite, maşină manuală de tocat
carne şi cârnăţar.  Se înţelege că alături de aceşti măcelari empirici, nu-
miţi misarăşi, gospodinele aduceau o contribuţie însemnată.  Ele
curăţau şi spălau maţele, stomacul, beşica (după ce era umflată şi us-
cată), pregăteau masa rituală numită cina porcului (în alte părţi –
uspăţul porcului), manifestare cu caracter de comuniune specifică
pentru comunităţile rurale tradiţionale, unde orice acţiune colectivă
trebuie să se încheie cu o masă comună.
Atunci, misarăşii erau recompensaţi numai în natură cu carne, cârnaţ,
călbaj etc., din tot ceea ce s-a produs şi participau la masa finală.
Ziua destinată sacrificării (uciderii) porcului era simţită ca o sărbă-
toare a clanului, în care toţi membrii familiei (mai demult, probabil că
toate neamurile) trebuie să fie prezente.  Tata care era ceferist îşi
rezerva o zi de concediu pentru data respectivă; noi, copiii, ne ceream
voie să lipsim de la şcoală, motivând că ocidem porcu’. Bineţele (salu-
tul) şi anumite gesturi de voie bună erau, de asemenea, semne ale car-
acterului sărbătoresc al zilei. Trecătorii salutau cu: Să fie într-un ceas
bun cu proaspăta! Dacă erau bărbaţi relativ apropiaţi, gazda casei îi
îmbia cu un păhărel de vinars. La fel, unor rude apropiate, prieteni şi
vecini li se trimitea puţină proaspătă să se înfrupte şi ei.
Capul familiei se scula mai devreme ca de obicei, termina lucrul cu
vitele, cu oile, aducea apă, pregătea locul pentru pârjolit (pârlit): făcea
o cărare până acolo, dădea omătul la o parte şi-l mătura, smulgea paie
uscate şi le căra aproape, ducea o furcă, pregătea o funie scurtă, dar
tare. În casă, gospodina se scula şi ea: pregătea păhărele de băut
vinars, tăia câteva felii (strujele) de colac ori pită, punea apă la
încălzit, curăţea ceapa şi usturoiul (aiu’), fierbea păsatul sau orezul
pentru călbaj şi vereş, îl scurgea şi-l întindea să se răcească.
Porcul era ucis prin înjunghiere. Dimineaţa pe la orele şapte, când
sosea măcelarul, erau chemaţi 3 – 4 vecini. Gazda intra la porc, îl lega
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bine de piciorul drept dinainte, pe deasupra genunchelui ca, dacă
trage smâcind, porcul să se răstoarne repede pe dreapta. Vecinii sar
pe el, îl prind de unde apucă – de coadă, de picioarele dinapoi, de
urechi şi-l ţin culcat la pământ, cu capul în jos – până ce-l înjunghie,
îi curge tot sângele şi nu mai suflă, nu mai dă semne că s-ar putea
mişca şi ar lua-o la fugă cu bobotaia pe spinare cum se poveşteşte
adesea că s-a întâmplat. Se zice că odată un porc al lui Todoru Legă-
turii, până oamenii şi-au băut vinarsul şi-au mai zis una – alta, s-a
dus nevăzut de nimeni şi dus a fost. Abia primăvara s-a terminat
jireada de pleavă, l-au găsit acolo aproape putred.
Pentru ajutorul dat, vecinii erau îmbiaţi cu câte 1 – 2 păhărele de
vinars şi cu colac ca să nu-i ardă pe dinăuntru. Porcul era aşezat pe
un subţire strat de paie, pe burtă, cu picioarele date în lături şi în
gură i se îndesa un mare şomoiog de paie. Era pârjolit întâi pe spate
şi ras bine cu un cuţit special făcut dintr-o coasă apoi era întors cu
picioarele în sus. Ca să stea drept, era sprijinit pe de lături cu nişte
bucăţi de piatră sau de cărămidă. Era pârjolit, i se smulgeau unghiile
până ce erau calde apoi  era spălat bine cu apă caldă. Peste tot era
frecat puternic cu şomoioage de paie, era ras de hâră şi de părul ars
cu un cuţit mare, din nou era spălat şi frecat bine cu o perie nouă de
rădăcină, până ce şoricul se făcea  alb – gălbui ca bumbacul.
Acum venea rândul nostru al copiilor, care în toată vremea lucrului
ne învârteam pe lângă porc admirând bobotaia, ferindu-ne de scân-
teile care zburau prin aerul rece şi sărind de pe o opincă pe alta ca
să nu ne prindă frigul la picioare. [...]
Din porcul sacrificat de Crăciun se făceau următoarele preparate
după reţete ţărăneşti tradiţionale:

1. Slănina
După ce era tranşată cum s-a arătat mai sus, slănina era sărată  abun-
dent, aşezată într-un vas de lemn (covată sau ciubăr) şi ţinută la sărat
2 – 3 săptămâni, timp în care era controlată săptămânal, întoarsă şi
completată cu sare ca să-şi tragă ea cât îi trebuie. După această pe-
rioadă era spălată de sarea pe care n-a supt-o, se lasă să se zvânte
apoi era pusă la afumat lent în podul casei. Aici rămânea până se ter-
mina de consumat, dacă acoperişul casei era de paie sau trestie, fi-
indcă acesta iarna ţinea de cald iar vara făcea răcoare. După ce au
dispărut casele vechi cu astfel de acoperişuri, cam după 1960, sătenii
şi-au construit afumători,  care aveau şi funcţia de cămări pentru
produse de porc conservate prin sare şi fum.
Slănina este un aliment de bază pentru ţărani. Se consuma tot anul
– iarna de cum îngheţa în pod şi prindea puţin gust de fum, dar mai
ales vara la lucrul câmpului se mânca cu ceapă, ridichi, castraveţi
roşii sau ardei.
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2. Untura sau unsoare
Pentru bojeni, unsoarea (ei nu spun untură) este masa de grăsime din
regiunea abdominală a porcului, înconjurată de o membrană protec-
toare. În practica tradiţională a conservării unturii de porc se obişnuia
ca toată grăsimea să fie întinsă pe masă, cu membrana spre exterior.
Pe ea se mai puneau bucăţi de grăsime din altă parte sau mici bucăţi
de slănină crudă. Se săra cu sare multă, se aduna răsucindu-se cu
membrana în afară şi astfel ea lua forma unei periniţe bine umplută.
Se trăgeau strâns marginile membranei pentru ca tot conţinutul să fie
învelit apoi cosea des cu aţă (spăgmă) de casă toarsă din fuior de
cânepă, se aşeza într-o peteică (plasă) tare de sfoară şi se punea în pod
la afumat. Se întrebuinţa la gătitul mâncării. După al doilea război
mondial, acest procedeu de conservare a unturii cu sare şi fum a fost
părăsit şi înlocuit cu conservarea prin topire şi păstrare în bidoane de
metal smălţuit sau în borcane  de sticlă. Jumările rezultate în urma
topirii se consumă ca atare ori se utilizează la prepararea unor prăji-
turi. 

3. Spinarea
Slănina de pe spinare se lua, se topea ca untură ori se săra şi se afuma
ca orice slănină. Spinarea propriu-zisă era sărată, afumată şi folosită
la pregătirea ciorbelor ori supelor cu carne de porc. Carnea de pe oase
era consumată ca mâncare pentru felul al doilea. Nu era exclus ca
1-2 creste de spinare să fie fierte în mijlocul oalei cu găluşte cu
curechi (sarmale).

4. Carnea
Prin carne, bojenii înţeleg tot ceea ce constituie muşchi fără oase. O
parte din carne se utiliza la preparatul cârnaţilor. Cea mai multă şi mai
frumoasă se tăia în bucăţi mari, se punea la sărat şi se afuma. În
această categorie intrau pulpele, spatele, carnea cea lungă, ceafa
(carnea de după cap) şi iepurele. După afumare, acest produs se
consuma mai ales sub formă de fripturi cu mămăligă, cu cartofi şi în-
soţită întotdeauna cu ceva acru: curechi murat, moare de curechi,
castraveşi muraţi etc. De prin 1950 conservarea acestei cărni şi a
coastelor tăiate felii se făcea astfel. Se frigea bine în untură, se săra
puţin, se aşeza în bidoane sau în borcane, se acoperea complet cu
untură topită şi se ţinea în locuri uscate şi reci ca să stea cât mai mult.
Uneori împreună cu carnea se frigeau şi cârnaţi. Era o conservă bună,
sigură şi la îndemână, căci se încălzea puţin şi se putea consuma
numai cu pâine ori mămăligă sau cu o anumită garnitură.

5. Oasele.
Coastele, picioragele, oasele de la picioarele din faţă după specific.
Picioragele erau ţinute până vara. E drept că se cam uscau şi secau. Cu
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ele se pregătea ciorba de varză dulce şi ciorba de fasole boabe.
Uneori, la Paşti, în mijlocul oalei cu găluşte se punea un piciorag,
fiindcă dădea gust bun şi conţinea carne cu şoric şi grăsime bună
pentru orice mâncare de varză. Oasele picioarelor se foloseau ca
picioragele. Coastele afumate se utilizau ca şi carnea afumată. Din
ele se găteau şi gustoase tocăniţe cu sosuri.

6. Cârnaţii
Pentru prepararea cârnaţilor se lua carne relativ grasă care rezulta
din îndreptarea şi ajustarea părţilor destinate să fie sărate şi afumate.
Se toca cu maşina, probabil că mai demult se mărunţea tăindu-se
cu un cuţit. Se punea într-un vas, se frământa bine pentru a se
omogeniza, adăugându-se condimente tradiţionale: sare, ai, piper,
poprică (boia) dulce. Se gusta de mai multe ori pentru a se obţine
gustul dorit. Cârnaţii se ţineau o zi – două atârnaţi la aer ca să se
zvânte apoi se puneau în pod la afumat. Se consumau fripţi, dar şi
cruzi după ce se afumau şi se uscau puţin.

7. Călbajul sau caltaboşul
Este un preparat din organe de porc: inimă, plămân, splină, mai
(ficat), rărunchi la care se adaugă şi nişte carne grasă de la gâtul
porcului. Toate acestea se ţin în apă rece pentru a se elimina sângele
din ele. Se fierb vreme îndelungată, se scot din apă cu un strecurător,
se scurg şi se lasă la răcit. Se taie felii potrivite, se toacă la maşină,
se pune orez sau păsat bine fiert şi apoi condimentele: ceapă prăjită
în untură, sare, piper, puţin cimbru şi cuişoare. Se frământă bine
această pastă, se dă gustul dorit, se adaugă puţină zeamă din cea în
care s-au fiert organele, pentru a se muia şi a intra uşor în maţele
cele groase. Când călbajii sunt gata se opăresc prin slobozirea lor în
apă clocotită, atârnaţi de un suport de lemn – o lingură mare, de
pildă – ca să nu cadă în apa prea fierbinte care i-ar putea face să
crape. Călbajul este un preparat sensibil la căldură mai ales când se
face cu orez sau cu păsat cum se obişnuieşte în Boj. Se ţine în pod
la rece şi trebuie consumat în timp scurt, crud sau fript, după poftă.
De la nişte rude, ştiu că în zona văii Gurghiului din judeţul Mureş,
acest produs, numit acolo măietic (de la mai – ficat) se face după o
altă reţetă. Organele fierte, răcite şi tocate se completează cu jumări
rezultate din topirea unturii. Se toacă şi ele. Nu se pune nici orez şi
nici păsat. Preparatul are gust pronunţat de ficat. Se afumă ca şi
cârnaţii şi se poate păstra la rece până primăvara târziu.

8. Vereş sau sângerete
Sângeretele conţine aceleaşi ingrediente şi se prepară la fel cu
caltaboşul, cu deosebirea că în loc de organe de porc se pune sân-
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gerete închegat, fiert şi tocat. Ion Budai Deleanu aminteşte acest
preparat în Ţiganiada, scriind că din carnea unor păcătoşi  aflaţi în iad
– Găteşte dracul cârnaţi  şi sângereţi / Pentru draci şi pentru drăculeţi.
(citat aproximativ din memorie).

9. Chişca
Chişca (numită de bojeni pcişcă) este un produs special, o umplutură
ţărănească dintre cele mai gustoase. Se face din puţin sânge închegat
fiert şi zdrobit mărunt, din carne grasă fiartă, răcită şi tăiată bucăţi
mici, puţin păsat sau orez fiert şi răcit, ceapă friptă, sare, piper şi boia.
Se amestecă bine toate şi se dă gustul dorit. Cu pasta rezultată se
umple stomacul, dinainte pregătit prin scoaterea membranei interioare
şi spălarea îndelungată cu sare, băşica, pregătită prin uscare, întoarcere
şi spălare cu sare, şi o parte a maţului celui mai gros. Produsul obţinut
se opăreşte bine scufundându-se pentru câteva minute în apă clocotită.
Chişca se consumă fiartă în mijlocul oalei cu sarmale care se fierb
lent în cuptorul de pâine vreme de 12 ore şi mai bine. Cu chişcă de
găteşte o ciorbă specială. Se poate afuma puţin. Trebuie consumată
repede pentru a nu se altera, mai ales dacă afară e vreme moale.

10. Răciturile sau piftiile
Se fac din unghii, picioare, urechi, coadă, părţi ale capului, şoric etc.,
după reţeta general cunoscută la români.
În ziua sacrificării porcului, care fiindcă este post, nu poate fi nici
miercurea şi nici vinerea, se consumă din el la două mese. Când se
tranşează porcul, imediat se ia carne de la marginea coastelor şi / sau
a iepurelui şi se frige împreună cu puţină grăsime. În acelaşi timp se
face o mămăligă ardelenească, răsturnată, mai vârtoasă, care se taie
felii cu aţa. Deci, se serveşte friptură proaspătă de porc cu mămăligă
şi, ca acritură, se bea moare de curechi sau se consumă curechi murat
tăiat ori castraveţi. 
Cina porcului este, de fapt, ceea ce a mai rămas dintr-un străvechi
ospăţ ritual. Aceasta se organizează seara după ce, în mare, munca de
prelucrare s-a terminat. Acuma se pregăteşte o cină bogată constând
din carne friptă, cârnaţi, caltaboşi şi sângerete. Masa începe prin înch-
inări de voie bună şi sănătate, prin urări ca la anul ce vine să dea Dum-
nezeu un porc tot aşa de mare şi de frumos dacă nu şi mai bun. Se bea
vinars din păhărele anume pregătite. La urmă, pentru tomnirea stom-
acului este servită o ciorbă de curechi acru cu carne de porc. La
această cină este prezentă toată familia şi unii invitaţi. În timpul os-
păţului se discută, se povesteşte, se spun glume şi se colindă fiindcă
se apropie Crăciunul, dar nu se joacă deoarece ne aflăm în post. 
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Glosar

băşică, f. - vezică
bobotaie, f. - foc mare
bonţăli, vb. - a desface şi a tranşa animalul tăiat
călbaj, vb. - caltaboş
câlţi, m. pl. - derivat de fire de cânepă
cârnăţar, n. - instrument de umplut maţe
cohie, f.  - bucătărie de vară
c... găinii, s. - păpădie
hâţ, m. - ceva mic şi neînsemnat
iepure, m. - carnea lată de sub pântece
misarăş, m. - măcelar
piciorag, n. - picior de porc, sărat şi afumat
şomoiag, n. - mână de paie, fân
vereş, m. - sângerete
zamă, f. - ciorbă


