
MILLS ON THE COMĂNA VALLEY
(the villages Comăna de Jos and
Comăna de Sus, Braşov County)

Grounding grains, with the purpose of
preparing basic food, constituted one of oldest
homely occupations. In order to obtain flour
from cereal, in old times, they used a
mechanical grounding machine, a small manual
machine, and later, a bigger one. Such machines
could be found on the occaions of archeological
digging at the margins of Comăna de Jos, in a
point named Gruiul Văcarului (The Cow-man’s
Hill), as well as in the point of Cuciulăţi, at
Pleşiţa Pietroasă (The Rocky Hill), near the
Părăul Hotarului (The Spring of the Margin).
[1,2] In both viallges, Comăna de Sus and
Comăna de Jos, there existed one-two hand-
activated grounding machines. Grounding
cereal with a grounding machine was a very
heavy type of work, it took effort, and it also
took a long time; in numerous families, the
grounding machine had to function
permanently, and therefore, the apparitions of
water mills made the work of people much
easier.

BORIS ZDERCIUC

Podoabe tradiþionale în ceremonialul
nunþii din Oaº ºi Maramureº

Podoabele au însoþit viaþa omului aproape de la
începuturile existenþei sale, ele constituindu-se
printre primele manifestãri artistice ale acesteia.
Podoabele ºi bijuteriile, ca ornamente ale trupului
au apãrut ºi au fost purtate înaintea veºmintelor.
Dicþionarul de antropologie ºi etnologie atrage
atenþia cã în mãsura în care elementele formale ale
podoabei ºi felul în care ele se combinã sunt
automat definite de tradiþie ºi exploatate de
creativitatea individualã, numeroºi comentatori au
putut vorbi despre podoabã ca despre un limbaj. 
Dicþionarul de Artã Popularã Româneascã
considerã podoabele populare piese care au ocupat
întotdeauna un loc aparte printre obiectele vieþii
cotidiene, fãcând parte din ansamblul vestimentar.
În organizarea vieþii sociale din comunitãþile sãteºti
româneºti, portul podoabelor a fost supus unor
reguli bine stabilite, având semnificaþii diferite de
la cele magice la semne de recunoaºtere sau
diferenþiere socialã, de marcare a unor evenimente,
dar în toate cazurile rolul principal a fost acela de
înfrumuseþare. De-a lungul timpului, podoaba s-a
adaptat mereu schimbãrilor, în viaþa socialã, rolul
ei fiind acela de a scoate în evidenþã ºi de a
înfrumuseþa liniile corpului. În acest context, portul
unor anumite piese de îmbrãcãminte sau podoabe
devine atributul unor anumite vârste, mãrturie a
trecerii dintr-o etapã în alta a vieþii. În cele ce
urmeazã vom prezenta doar podoabele folosite de
fete în cadrul ceremonialului de nuntã ºi marcheazã
trecerea acestora într-o nouã etapã a vieþii.
Un loc aparte în gãteala capului, în toate zonele
etnografice, îl ocupã cea dedicatã mireselor. Pentru
mirese, se realiza o coafurã deosebitã. Cea mai
vestitã ºi în acelaºi timp cea mai spectaculoasã
coafurã la mirese, în nordul României o gãsim în
Þara Oaºului. Pãrul fetelor era împletit într-o coadã
astfel încât la final acesta apare ca o plasã deasã ce
acoperã întreg capul. În trecut fiecare sat din Þara
Oaºului avea una sau douã femei care se ocupau cu
realizarea unor astfel de împletituri. Acestea fãceau
parte din familii mai sãrace, împletitul pãrului fiind
pentru ele o sursã de venit având în vedere cã fetele
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bogate obiºnuiau sã-ºi facã coadã ºi în zilele de
dumunicã ºi în zilele de sãrbãtoare. Pentru
realizarea împletiturii, pãrul era uns, abundent,
cu unt sau grãsime de porc, dupã care se împãrþea
în trei pãrþi (douã laterale ºi una în spate). Din
cauza grãsimii, pãrul se desfãcea în ºuviþe subþiri
care se împleteau, rezultând la final o plasã care
acoperea în întregime capul iar la spate avea
forma unui triunghi. Tehnica împletirii cozii este
în amãnunt descrisã de Tancred Bãnãþeanu.
Miresele îºi puneau peste aceastã împletiturã
cununa. Iniþial, cununa, a fost semnul puterii
regale ºi mai apoi s-a rãspândit ca însemn ce
marcheazã momentul cãsãtoriei. Coroanele
fãceau legãturã între purtãtor ºi puterile cereºti ºi
de aceea la început era purtatã doar de cei iniþiaþi,
mai apoi de cãtre regi care primeau puterea de la
divinitate. Încet, însã, ea s-a rãspândit ºi la
celelalte pãturi sociale. În fina,l coroana a servit,
aºa cum subliniazã Dicþionarul de simboluri, sã
desemneze orice superioritate, cât de efemerã ºi
de superficialã.  Cununa de mireasã din Oaº este
la fel de spectaculoasã ca ºi coada. Ea este foarte
asemãnãtoare cu unele cununi pe care le gãsim în
Maramureº, mai ales în satele învecinate
Oaºului. Cununa este montatã pe un schelet
metalic ce are montate pe el oglinzi, mãrgele
colorate ºi struþi de lânã mai ales roºii, albaºtri ºi
verzi. Cununa împreunã cu coada fac ca mireasa
din Oaº sã fie una dintre cele mai sofisticate.
Începând însã din a doua jumãtate a secolului
XX, coada miresei se va întâlni tot mai rar în
Oaº. Ea a fost înlocuitã cu un triunghi din carton
împodobit cu panglici colorate din mãtase, zgãrzi
de mãrgele ºi crenguþe verzi.
În Þara Lãpuºului, miresele îºi pieptãnau pãrul în
douã cozi ce se prindeau în partea de jos. În cozi
se prindeau panglici colorate ºi flori artificiale ºi
naturale. Fãrã a avea spectaculozitatea cozii din
Oaº, totuºi forma triunghiularã a pieptãnãturii ne
aminteºte de aceasta. Cununa de mireasã din
Þara Lãpuºului este de formã cilindricã cu fond
roºu pe care se prind zgãrzi, bumbi coloraþi din
lânã ºi panglici. În prima jumãtate a secolului
douãzeci, aici se confecþionau ºi cununi din
hârtie. Pe un suport rotund din sârmã erau prinse
fâºii de hârtie coloratã ºi oglinzi. Multe asemenea
cununi s-au pãstrat pânã azi pentru cã dupã nuntã
ele nu erau aruncate ºi nici împrumutate altor fete
ce se mãritau ci erau þinute la loc de cinste lângã

cea mai importantã icoanã a casei.
Zona Chioarului, deºi o zonã supusã intens
influenþei orãºeneºti, surprinde prin simplitatea
gãtelii miresei. Pãrul se împletea în cozi ce se
prindeau în forma unei coroane peste cap. Nu de
puþine ori aceastã coroanã de pãr era dublatã de un
pieptene ornamental.
Pãrul era acoperit cu zgãrzi din mãrgele policrome
în care predomina albul ºi albastrul, iar peste
acestea se punea o cununã cu flori naturale printre
care obligatoriu se afla bobârnoc, o plantã care
rãmâne tot anul verde.
În Codru, pãrul miresei era împletit în opt pânã la
zece cozi din care se fãcea un conci roatã la spate,
care se înconjura cu zgãrzi din mãrgele. Peste
aceastã pieptãnãturã se aºeza o cununã
confecþionaþã dintr-un cerc de metal îmbrãcat în
material pe care se aºezau flori de hârtie coloratã ºi
panglici.
În Maramureº, pãrul miresei se împletea în douã
cozi ce se uneau în partea de jos. În ele se prindeau
panglici ºi flori naturale sau artificiale. Cununile
din Maramureº au forme diferite în funcþie de
subzonele din care provin. În satele apropiate de
Þara Oaºului ele se aseamãnã foarte mult cu cele
de aici. Pe un schelet din sârmã de formã
tronconicã se prind oglinzi ºi bumbi de lânã
coloratã. De multe ori la bazã acestea aveau un ºir
de  bani. Cele mai simple cununi sunt cele de pe
Valea Izei ºi Valea Marei. Acestea sunt cercuri de
carton îmbrãcate în lânã albã cu câteva pete de
culoare. Aceastã cununã se punea peste o pânzã
numitã balþ, bogat ornamentatã în partea din faþã.
Sub influenþa ucrainianã a apãrut o cununã aparte
ce se întâlneºte doar aici. Aceasta are în partea din
faþã o palmetã mare ornamentatã cu flori mici,
confecþionate din celofan colorat ºi aranjate în
complicate ornamente geometrice. Pe Valea
Viºeului, Valea Izei ºi Valea Marei, cununile sunt
confecþionate ºi din verdeaþã, mãrgele colorate,
oglinzi, flori de hârtie ºi lânã, aranjate pe un carton,
fãrã a se urmãri un anumit model. Uneori acestea
sunt mai înalte în faþã. Cele mai vechi cununi sunt
cele împletite din pãr de cal care au fost inserate în
împletiturã mãrgele de coral ºi de metal ºi care au
în faþã doi sau trei nasturi metalici.
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