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Anei, cu dragoste

6

Motto I: Albă, grasă şi frumoasă
Nu este vorba despre o butadă aici, ci de o întreagă filosofie de viaţă (aşa
cum sunt mai toate „zicerile” populare, ce conţin înţelepciuni care omului de
azi îi scapă): dacă fata era albă (sau belă, cum îi mai spune în Banat, cu un
slavonism încetăţenit), înseamnă că respectiva divă era suficient de înstărită
pentru a avea argaţi şi a nu lucra ea însăşi la câmp. Domnişoarelor de azi,
care merg la saloane de bronzat (!!!), le-aş recomanda, în „lumina” celor
spuse mai sus, o singură săptămână de praşilă, ori de adunat la fân, sau de
secere. Garantez că s-ar alege cu un bronz care ar ţine inlcusiv până în
„marea” sărbătoare a Revelionului. „Grasă” se referă la alt aspect, care
ţine tot de starea materială. Aşa cum spuneam, alimentaţia tradiţională era
reglată de posturi (în acele perioade nu se mânca grăsime animală sub nici o
formă, nici chiar ouă ori lapte (brânzeturi). Desigur, orice membru al
colectivităţii, oricât de nevoiaş ar fi fost, îşi permitea un „festin” de
sărbători (o impunea tradiţia). Dar cei care nu erau avuţi nu îşi puteau oferi
o hrană prea consistentă nici în perioadele de „frupt” (adică atunci când era
îngăduit consumul de grăsimi şi proteine animale). Aşa că acea fată care nici
nu se ardea pe câmp, în dârdora lucrărilor de primăvară, vară şi toamnă şi,
în plus, avea suficientă „cuprindere” materială pentru a mânca „gras”
(fireşte, în termenele admise de rânduielile tradiţiei, aşa cum am spus, atunci
când posturile se sfârşeau), era considerată frumoasă în mod absolut.

Motto II:l – Domnule, dumneavoastră nu vă e rău dacă mâncaţi
asta?
– Nu, domnişoară, mie mi-e rău dacă n-o mănânc.
Aceste cuvinte au fost rostite de Ghiţă din Caraşova, proprietar al
unei colibe de pe Cheile Caraşului. Într-o zi, în vreme ce el săpa pe
ţarină, o fată dintr-un grup de excursionişti i-a cerut permisiunea să
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îşi facă o supă din plic, pe plita şpoiertului improvizat în faţa casei,
la care pregătea demâncarea soţia sa, Maria: fasole cu ciolan şi
slănină afumată. Privind consternată şi disperată la grăsimile care
se zvârcoleau în „cinierul” lui Ghiţă, tânăra a pus această
întrebare: Nu vă supăraţi, domnule, dumneavoastră nu vă e rău
dacă mâncaţi astea? La care Ghiţă a răspuns: Nu, drago, mie mi-e
rău dacă nu le mănânc.
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INTRODUCERE

Potrivit lui Martin Segalen, „societatea nu este, doar un summum de
semne culturale, magice sau rituale, ci un caleidoscop, în care uneltele,
cuvintele şi fiziologiile se interpun unele în mijlocul altora, se lovesc, se
încrucişează, se amestecă, legând multiple forme de interacţiune pe diferite
scări spaţiale şi temporale.”1 Cu alte cuvinte, semiotica ne învaţă (în mare
măsură, pe bună dreptate), faptul că lumea nu este altceva decât un sistem de
semne, dar nu trebuie să uităm faptul că aceste semne „semnifică” un ceva
anume. Or, tocmai acest ceva este interrelaţionarea amintită mai sus. Un bun
exemplu este arheologia. Arheologia este ştiinţa care se ocupă cu
descoperirea artefactelor, a diferitelor obiecte din epoci istorice revolute. Întro măsură oarecare, le şi interpretează. Dar numai parţial, căci arheologia nu
poate reface viaţa, existenţa propriu-zisă, aşa cum au fost ele odinioară. Mai
cu seamă referitor la epoci foarte îndepărtate din perioadele de început ale
apariţiei (şi dezvoltării) omului, noi nu ne putem face decât o părere, o
imagine aproximativă despre cele ce s-au întâmplat cândva. Întotdeauna
există un coeficient de eroare, care constă tocmai în relaţionarea individului
cu obiectele, cu natura, cu ceilalţi semeni.
În domeniul vast (şi nou) al antropologiei culinare contează foarte mult
relaţiile omului cu ceea ce numim astăzi mediul natural: plantele, animalele,
păsările, insectele etc.:
„Aşa sunt, de pildă, relaţiile dintre fiinţele umane, dintre oameni şi
vegetale, dintre oameni şi animale.”2
1

Martin Segalen, Ethnologie, Concepts et aires culturelles, Paris, Armand Colin, 2001,
p. 99 (t.n.)
2
Ibidem
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De la începuturile sale, omul a fost într-o continuă căutare a hranei. În
ultima vreme au început să apară preocupări în acest sens, dar foarte multă
vreme preocupările de acest fel au lipsit cu desăvârşire. Antropologii
(etnologii, sociologii, spuneţi-le cum doriţi) au fost întotdeauna mai
preocupaţi de locuinţele „primitivilor”, de felul în care se îmbrăcau, de
relaţiile între sexe şi de cele parentale, de „arta primitivilor”, de gândirea,
logica şi de religia lor, decât de ceea ce aceştia mâncau, de felul în care îşi
preparau hrana, de modul în care o consumau. Căci toate aceste aspecte
nu numai că sunt unele dintre cele mai importante ale vieţii şi existenţei
omeneşti ci, credem noi, reprezintă chiar mai mult, şi anume elucidarea
veşnicei controverse: ce este omul? este el o creaţie divină, ori reprezintă
o evoluţie a unor anumite specii de maimuţe antropoide?
Problematica fundamentală a omului, de oricând şi de oriunde, din
totdeauna, şi anume aceea a procurării zilnice a hranei, elucidează, credem,
această problemă: dintre toate fiinţele de pe Pământ, numai omul este o fiinţă
necunoscătoare, nepricepută şi neînvăţată în această privinţă. Priviţi albinele,
care zboară din floare în floare şi îşi aleg polenul numai de pe florile „bune”,
transformându-l apoi în miere printr-o tehnică colectivă numai de ele ştiute.
Priviţi haita de lupi care îşi adulmecă prada, cum o aleargă, cum o prind şi
cum o „împart”, potrivit „rangului” fiecăruia din cadrul haitei. Exemplele ar
putea fi multiplicate la infinit, de la aşteptarea neclintită a ştiucii printre
vegetaţia apei şi până la scormonirea muşuroiului de furnici, cu un băţ, de
către anumite specii de maimuţe, pentru a se înfrupta, apoi, din „minunata
delicatesă.” Chestiune de „tehnică”, s-ar spune, şi este interesant că mulţi
antropologi interpretează „evoluţia” speciei umane şi a relaţiilor inter-umane
tocmai din acest punct de vedere: „Tehnicile intră în componenţa socialului,
îi sunt indispensabile.”3
3

Ibidem
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Numai că „tehnică” înseamnă folosirea (inventarea şi perfecţionarea)
uneltelor. Puţină lume s-a gândit la importanţa uneltelor, de-a lungul istoriei,
ori ele nu sunt altceva decât „instrumente” prin care omul relaţionează cu
natura, o asimilează. Istoria civilizaţiei omenirii nu este altceva decât istoria
instrumentelor cu care omul obţine de la natură ceea ce doreşte: „grupul
uman asimilează mediul de-a lungul acestei perdele de obiecte (unelte sau
instrumente).4

4

Ibidem, p. 100
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ETNOLOGIE CULTURALĂ – ETNOLOGIE ECOLOGICĂ –
ETNOLOLOGIE CULINARĂ

În contextul dezvoltării, astăzi, a antropologiei culturale, apar
numeroase ramuri ale ştiinţelor antropologice; putem spune, în
consecinţă, că antropologia este, actualmente, ştiinţa cu cea mai mare
pondere, având rolul pe care îl avea filosofia în antichitate, filologia
în secolul al XIX-lea sau matematica în sec. XX. Iată, spre
exemplificare,

câteva

„ramuri”

ale

antropologiei:

antropologia

arheologică sau arheologia, antropologia istorică, antropologia
lingvistică, antropologia culturală, antropologia aplicată etc. (există
aproximativ 50 de ştiinţe antropologice, azi, în lume).
În afara unor preocupări sporadice şi destul de nesistematizate, în
antropologia românească (ea însăşi aflată la începuturi, azi) aceste preocupări
sunt destul de slab reprezentate. În cadrul preocupărilor de acest gen, este
interesant de consemnat apariţia unei noi orientări, şi anume antropologia
ecologică:
„Antropologia ecologică se conturează ca ramură a antropologiei
culturale, orientată către studiul relaţiei complexe existente între oameni, în
ipostaza acestora de creatori şi purtători ai valorilor culturale, şi mediul în
care trăiesc. În timp, ideea conform căreia ar exista un contact permanent al
oamenilor cu diferite elemente naturale, respectiv terenul, clima, speciile de
plante şi animale, a devenit o certitudine.”5
Încă din cele mai vechi timpuri, oamenii au avut o relaţie de „cooperare”
cu natura, dublată de una de tranformare, de modificare. Bineînţeles că la
început aceste „operaţiuni” de intervenţie directă asupra naturii erau minime,
5

Sorin Pribac, Orientări şi curente în antropologia culturală, Editura
Universităţii de Vest, Timişoara, 2004, p. 203.
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aproape inexistente. În timp, însă, pe măsura perfecţionării mijloacelor
tehnice, omul a ajuns „să mute munţii”, la propriu, construind baraje,
transformând deşertul în grădini şi, mai nou, datorită fenomenului de
încălzire globală a omenirii, grădinile în deşert (de pildă, în România a apărut
fenomenul deşertificării în anumite zone), desecând mlaştini etc. Evident că
în cadrul acestui proces apar şi modificări nu doar de natură ecologică, ci şi
socială, antropologică:
„Oamenii îşi pun amprenta asupra mediului iar, în acest context,
antropologiei ecologice îi revine sarcina de a urmări căile şi gradul
de implicare al tuturor aspectelor de natură socială, economică,
politică ori religioasă în procesul de interacţiune care se manifestă
între om şi mediu.” 6

6

Ibidem
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Ni se pare interesantă o incursiune în „istoria” ecologiei, precum şi
o discuţie a termenilor. Vom fi, astfel, surprinşi să aflăm că acest
cuvânt desemna, la început, universul „domestic”, tot ceea ce era legat
de casă şi, prin extensie, tot ceea ce avea o referinţă oarecare la
habitat. Aşadar, ecologia nu se referea, la început, la relaţia omului cu
mediul înconjurător, cu natura, ci la căminul acestuia.
Căminul semnifica, de fapt, la începuturi, vatra, locul pe unde se ridica
fumul de pe locul special amenajat pentru prepararea hranei, într-o parte a
casei, ori chiar în mijlocul ei. Centru al vieţii familiale şi economice, vatra a
devenit un simbol atât de puternic, încât romanii, de pildă, îi aveau pe zeii
lari, zeii căminului, care protejau această entitate culturală şi religioasă.
Universul omului arhaic pornea de aici, din „vatră”. Mai mult decât atât,
fenomenul are şi alte implicaţii, de natură ontologică. Oamenii, în trecut,
„vedeau” natura înconjurătoare drept propriul cămin, propria casă:
„Etimologic, ecologia reprezintă „ştiinţa care se ocupă cu studiul
interacţiunii dintre organisme şi mediul lor de viaţă”. Stricto-sensu,
termenul ecologie provine din greaca veche, unde echos înseamnă
casă (cămin) şi logos cuvânt, ştiinţă. Începând cu a doua jumătate a
secolului al XIX-lea, ecologia este percepută ca studiu al formelor de
habitat.” 7
În timp, acest studiu s-a dezvoltat, au apărut noi ştiinţe preocupate de
fenomen, şi chiar obiectul acestor ştiinţe s-a schimbat, astăzi ecologia
ajungând să însemne, pentru unii cercetători, chiar adaptarea omului la natura
înconjurătoare. Este drept că acest lucru poate părea curios la prima vedere,
dar nu este mai puţin adevărat faptul că acum oamenii, ieşiţi din „sânul
naturii”, nu se mai pot, adesea, re-adapta la ea. Astfel, un studiu sociologic
din SUA a aplicat un experiment pe 1000 de voluntari din Germania, care au
7

Ibidem
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acceptat să consume, timp de trei luni, doar hrană ecologică 100%,
nemodificată genetic, ori prin amelioratori, coloranţi, augmentatori şi alte
otrăvuri asemenea, cu care modernitatea ne-a obişnuit într-o asemenea
măsură, până la a ne face dependenţi. Rezultatul? Peste 80% dintre subiecţi sau îmbolnăvit, căci organismul lor s-a obişnuit cu multitudinea de produse de
sinteză din alimente. Astfel că adaptarea la mediu reprezintă un domeniu
extrem de important al antropologiei culturale, în general:
„Antropologii

culturii

întrebuinţează

termenul

de

ecologie

culturală, o concepţie doctrinară, care îi este atribuită lui Julian H.
Steward, prin care se urmăreşte explicarea dinamicii sistemelor
sociale, pornind de la modalităţile de adaptare ale acestora la mediu.
În

repetate rânduri,

demersurile teoretice şi

metodologice,

specifice antropologiei ecologice, au fost puse pe seama ideilor
enunţate de reprezentanţii materialismului cultural, ori a explicării
societăţii umane şi implicit a culturii dintr-o perspectivă materialistă,
considerându-se că societatea şi culturalul reprezintă semnele
adaptării la anumite condiţii de mediu. 8
Desigur, antropologia ecologică nu a apărut ex nihilo. Am fi,
astfel, uimiţi să aflăm că începutul disciplinei se situează undeva în
zorii istoriei moderne a omenirii, în Grecia Antică. Iată câteva
elemente privind istoricul. Mediul, în viziunea vechilor greci,
influenţa nu doar modul de viaţă al omului, ci şi ideile sale filozofice,
sociale, întreaga ontologie, cu alte cuvinte. Preocupările anticilor au
fost preluate de numeroşi cercetători din Evul Mediu, astfel că ne
putem da seama, astăzi, că „bibliografia ecologică” este destul de
substanţială:

8
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„Până la conturarea propriu-zisă a teoriei specifice antropologiei
ecologice au existat, în gândirea universală, o serie de preocupări
pentru studiul legăturilor existente între om şi mediul în care trăieşte,
respectiv pentru modul în care mediul şi condiţiile geoclimatice,
modificate de om, influenţează creşterea culturii şi dezvoltarea
civilizaţiilor.
Astfel de preocupări au început să se contureze încă din Grecia
Antică, de pildă la părintele medicinei, Hipocrates (cca. 460 – cca.
377 a. Chr.), care în lucrarea Înrâuririle atmosferei, apei şi aşezării,
observase că civilizaţia se dezvoltă doar în contextul unor condiţii
climatice favorabile.
Pe de altă parte, influenţat în foarte mare măsură de Aristotel –
care considera că mediul influenţează decisiv spiritul politic al
oamenilor – în secolul al XVI-lea, Jean Bodin va dezvolta ideea,
reuşind să emită o serie de concluzii care din punctul de vedere al
obiectivităţii ştiinţifice rămâne discutabil.” 9
Susţinătorii, creatorii şi promotorii antropologiei ecologice susţin
ideea că mediul de viaţă este definitoriu pentru structurarea societăţii
şi a omului într-un anumit fel. Deseori, la noi, mai ales în zilele
noastre, când încă nu am reuşit, după decenii de libertate, să ne
hotărâm care ne este drumul ce ne reprezintă mai bine, şi după eşecul
modelelor suedez, francez ori de altă natură, ne pomenim spunând, cu
regret şi oftat: „noi nu suntem nemţi”, „asta merge la americani, nu
la noi etc. Proverbialul fatalism românesc se va simţi mai bine aflând
că atât statutul fizic, cât şi cel moral, social şi, în cele din urmă,
existenţial, este determinat de...condiţiile climaterice. Mai mult,

9
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există antropologi care afirmă că până şi...regimurile politice sunt
determinate, într-un mod mai mult sau mai puţin direct, de climă:
„Mai precis, J. Bodin ajunsese să identifice trei zone climatice
diferite care generează tipuri umane distincte.
Zona rece, septemtrională, este populată de oameni viguroşi din
punct de vedere fizic, însă cu o gândire mai lentă, acestora, ca formă
politică, fiindu-le specifică democraţia.
În ţinuturile sudice, calde, oamenii sunt predispuşi pentru lenevie,
sunt inteligenţi însă mai mult pasivi din punct de vedere politic, iar ca
formă de guvernare, poate fi întâlnit cu foarte mare frecvenţă
despotismul.
Nu în ultimul rând, J. Bodin ţine să aducă în discuţie zona
temperată, purtătoarea tipului uman rezultat din combinaţia perfectă
dintre inteligenţă şi progres tehnologic şi pentru care se pretează
monarhia ca formă de guvernare. Reiese perfect în evidenţă, în acest
context, atitudinea pur europenistică a gânditorului de secol XVI,
fidel principiilor monarhiei dar mai cu seamă monarhului.” 10
Evident, nu toţi antropologii vor fi fiind de acord cu acest principiu
(este drept, oarecum fatalist). Există cercetători, precum J. Toynbee,
care spun că în afirmarea unei civilizaţii decisiv, hotărâtor, nu este
altul decât elementul uman. Întreaga „evoluţie” a societăţii omeneşti
nu ar fi altceva decât un „răspuns”, colectiv ori individual, la factorii
de mediu, cel mai adesea agresivi. Felul în care colectivitatea
(colectivităţile) umane vor fi răspuns la aceste „semnale” devin
definitorii, astfel, pentru un tip sau altul de civilizaţie:
„O viziune întru totul diferită, marcată de proverbiala (uneori doar
teoretică) echidistanţă şi luciditate a istoricului neangajat politic este
10

Ibidem, p. 204

17

propusă de Arnold J. Toynbee, cunoscut de altfel, şi ca iniţiator al
teoriei provocare – răspuns. Autorul consideră că elementul
primordial în construirea unei civilizaţii îl reprezintă factorul uman.
Oamenii au nevoie de un mediu ostil, neprietenos din punct de
vedere geo-climatic, pentru a se mobiliza cu întreaga lor forţă
creatoare şi inteligenţă în vederea construirii unei civilizaţii. Astfel,
A.J. Toynbee conchidea: Nici rasa, nici mediul înconjurător, aşa
cum le-am înfăţişat până acum, nu ne-au oferit, şi nici măcar nu
par a fi în

stare să ne ofere, vreo cheie care să ne îngăduie să

răspundem la problema noastră fundamentală. Anume: de ce
această tranziţie fundamentală în istoria omenirii a avut loc nu
numai în anume regiuni specifice? (...)” 11 (s.n.)
Dezvoltarea culturilor şi a civilizaţiilor a dus însă, treptat, până în zilele
noastre, la un alt tip de relaţie cu mediul. Dacă secole de-a rândul „rolul”
omului, în această relaţie, s-a limitat strict la „îmblânzirea” naturii, iată că de
vreun secol şi jumătate factorul agresiv este chiar el, împâzind natura cu
deşeurile poluante ale unei societăţi industriale prin excelenţă. Mai mult (ori,
mai bine spus, mai puţin) decât atât. Omul secolului XX a devenit un
consumator, din ce în ce mai mult, în dauna producţiei, astfel încât, la
începutul sec. XXI putem spune, „cu reală mândrie”, că omul consumă de 2,5
ori mai mult decât produce. Cu toată gravitatea faptului, răul acesta nu este
nici pe departe cel mai mare, ci altul; consumul se referă nu doar la produse,
obiecte etc., ci şi la...civilizaţie. Omul modern nu numai că, actualmente,
„consumă” civilizaţie (şi aceasta, din ce în ce mai puţin), ci a încetat, aproape
complet, să o mai producă; disperarea artiştilor de a atrage atenţia asupra
faptului că omul este, în primul rând, spirit, evoluţie în gândire, în morală
etc., iar nu un simplu hommo consomeus reprezintă o insulă într-un ocean
11

Ibidem, p. 204
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dezlănţuit de strigăte ale reclamelor, ale firmelor, ale producătorilor, care ne
invită, ne somează, ne şantajează, ne obligă să...consumăm şi, fireşte, în cele
din urmă, să producem...deşeuri:
„Ulterior, Fernand Braudel, în Gramatica civilizaţiilor, întreprinde o
analiză a ideilor propuse de A.J. Toynbee, referitoare la teoria provocare –
răspuns, manifestând însă disociere de acestea: Omul civilizat al secolului
XX a acceptat provocarea insolentă a deşerturilor, a regiunilor polare sau
ecuatoriale. Or, în pofida unor interese indiscutabile (aur, petrol), nu a putut
nici până azi să se înmulţească, nu a putut crea adevărate civilizaţii. Astfel,
există provocarea, există răspuns – dar nu neapărat civilizaţie (...).”12
Aşa cum am arătat, rolul mediului natural în crearea de civilizaţie este
covârşitor (dacă nu cumva decisiv). Pe de altă parte, esenţial în crearea
(menţinerea şi chiar creşterea) unei civilizaţii este raportul individului (al
colectivităţii) cu hrana, cu subzistenţa. Există o sumedenie de criterii prin
care se decide nivelul, specificul, caracterul unei civilizaţii. De cele mai
multe ori, este „uitat” un element esenţial: hrana. Deşi ea este un motor
important (dacă nu cumva cel mai important) al „mersului înainte” al
omenirii. Pentru subzistenţă au pornit războaie, pentru dobândirea hranei s-au
alcătuit alianţe între imperii şi s-au destrămat altele, ori au dispărut triburi,
popoare şi civilizaţii întregi. Istoria omenirii este, însă, şi istoria creşterii
populaţiei. Ne vine greu astăzi să credem că Moldova, în perioada domniei
lui Ştefan cel Mare (adică apogeul dezvoltării sale), avea „doar” patru sute de
mii de locuitori, iar Ţara Românească, în vremea lui Constantin
Brâncoveanu, cinci sute de mii. În prezent, populaţia planetei este în continuă
creştere şi se estimează că, deşi resursele de hrană ar fi suficiente, o bună
parte va fi sortită, în ultimele decenii, subnutriţei, ori chiar foametei. Deşi
resursele limitate ale planetei, spectru care îi speria în trecut pe specialişti, nu
12
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mai este o ameninţare reală, neîndestularea tuturor celor care vor locui
planeta în viitorul (foarte) apropiat este aproape o certitudine:
„O altă idee fundamentală de la care au pornit reprezentanţii
antropologiei ecologice este cea conform căreia, la nivelul fiecărei generaţii,
numărul de indivizi e în creştere, însă asigurarea subzistenţei pentru
populaţie este dificilă ori imposibil de a fi atinsă, având în vedere resursele
limitate pe care mediul geografic le oferă.”13
Astfel, în pofida creşterii nivelului de civilizaţie, al prelungirii
speranţei de viaţă (în comuna primitivă ea era de aproximativ 35 de
ani, în vreme ce astăzi depăşeşte cifra de 75 de ani), a tehnologiilor
avansate de exploatare a resurselor naturale şi de prelucrare a lor, în
ciuda abolirii pedepsei cu moartea într-o mare parte a planetei, se pare
că lupta pentru existenţă, pentru supravieţuire va fi în curând de o
mare şi reală actualitate:
„În virtutea acestui fapt, devine din ce în ce mai acerbă competiţia
dintre

indivizi,

în

vederea

supravieţuirii,

din

acest

moment

intervenind selecţia naturală iar în final doar cei mai înzestraţi din
toate punctele de vedere vor fi capabili a asigura perpetuarea
biologică şi implicit culturală a comunităţii.” 14
Desigur, există o relaţie strânsă între mediu şi populaţie.
În legătură cu aceste aspecte au existat numeroase teorii, puncte de
vedere, variante şi păreri contra. Între acestea, un loc important a fost
dobândit de antropologia ecologică, care încearcă să mute discuţia de
pe terenul teoriilor „pure” pe acela al relaţiei omului cu natura
înconjurătoare:

13
14

Ibidem
Ibidem
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„Punctul de maximă dezvoltare al antropologiei ecologice a fost
atins în preajma anilor 1950, datorită nemulţumirii faţă de teoriile
rigide prin intermediul cărora se încerca explicarea schimbărilor
culturale.” 15
Orientarea

antropologiei

spre

mediu,

relaţia

cu

acesta

şi

exploatarea sa de către om duce la „descoperirea” secretului lui
Polichinnelle: cu cât resursele sunt mai bogate şi mai sigure, cu atât
creşterea populaţiei este mai constantă şi mai accelerată. Un
cercetător al „evoluţiei” omenirii, de la începuturi şi până astăzi, va
observa, în mod clar, cel puţin două lucruri, de domeniul evidenţei: în
viaţa fiecărui trib, comunităţi, etnii, popor, există unul, sau mai multe
alimente principale, importante, care „tronează” printre toate celelalte
alimente consumate, în trecut şi azi; aşa, de pildă, populaţia nordamericană avea porumbul, chinezii au orezul, populaţiile sedentare
europene, grâul, pescarii, peştele, vânătorii, un anumit vânat
(mistreţul, sau cerbul/căprioara etc.), păstorii, în principal, oaia, iar
exemplele ar putea continua.
Un alt element, nu mai puţin important, se referă la „însoţirea” acestor
alimente, esenţiale pentru subzistenţă, de o serie de rituri, ritualuri, tabu-uri,
cutume, ori pur şi simplu obiceiuri, care le sacralizează, le scoate din sfera
banalului, a cotidianului, introducându-le în cea a religiosului şi, deci, a
esenţialului, a sacrului, cu alte cuvinte: „Cercetările asupra populaţiei
Shoshone din Statele Unite ale Americii, o populaţie de vânători şi culegători
dependenţi în foarte mare măsură în ceea ce priveşte subzistenţa, de
resursele oferite de mediul înconjurător, demonstrează că densitatea

15

Ibidem
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populaţiei este mai redusă în regiunile în care resursele naturale, necesare
subzistenţei, erau limitate.”16
Hotărât, un lucru este absolut limpede: orice cultură, tip de
civilizaţie, fie ea şi foarte simplă, este dependentă nu doar de sursele
de hrană şi apă, ci şi de felul în care ştie să le „organizeze”, să le
„managerizeze”, cum am spune cu un termen actual. Pe de altă parte,
de

aici

pornind,

unii

antropologi

ai

culturii

(reconvertiţi

la

antropologia ecologică) afirmă că atât descoperirea, cât şi folosirea
resurselor de hrană şi apă sunt generatoare de cultură, pornind chiar
de la rolul esenţial pe care îl au în viaţa comunităţii. Se impune să
deschidem aici o paranteză. Secole, milenii de-a rândul, omul a fost
urmărit de spectrul foamei. În Evul Mediu perioadele de foamete
alternau cu cele de molimă şi arareori cu cele de „bunăstare”, anii
buni în care recolta se dovedea îndestulătoare (nemaisocotind şi
războaiele devastatoare). Doar în modernitate acest spectru a dispărut,
pentru o bună parte a globului, dar nu şi pentru alţii. Chiar şi pentru
„aleşi”, creşterea populaţiei devine îngrijorătoare în ceea ce priveşte
viitorul alimentaţiei:
„În acelaşi timp, a fost preocupat şi de urmărirea modului în care
populaţiile îşi administrează resursele de apă. Ideile sale privitoare
la ecologia culturală au fost la fel de mult influenţate şi de o serie de
studii întreprinse la diverse populaţii indigene din America de Sud. A
redactat un manual al triburilor de indieni şi, din punct de veder
metodologic identifică trei etape în analiza specifică ecologiei
culturale:
a. descrierea resurselor naturale, precum şi a tehnologiei folosite
la extragerea şi prelucrarea acestora
16

Ibidem, p.205
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b. identificarea modului de organizare a muncii pentru activităţi
specifice de asigurare a subzistenţei;
c. urmărirea modului în care cele două fenomene mai sus
menţionate influenţează celelalte aspecte ale culturii.” 17
Antropologia ecologică ne apare, aşadar, drept o ştiinţă deosebit de
complexă şi de „practică”, în acelaşi timp. Ea este menită nu numai să atragă
atenţia asupra pericolului care îl pândeşte astăzi pe om, în condiţiile unei
poluări tot mai accentuate, dar şi să ofere soluţiile reîmpăcării cu natura:
„Dintre inovaţiile teoretice şi metodologice mai importante
propuse de reprezentanţii antropologiei ecologice amintim:
Conceptul de ecologie culturală, presupunând studiul adaptării
societăţii umane la mediu;
A. Etnoecologia, sau paradigma care vizează modul în care
fenomenele legate de mediu se reflectă în mentalitatea
populaţiilor indigene;
B. Capacitatea de susţinere, reprezentând numărul de indivizi
care pot fi susţinuţi de resursele habitatului. Dacă survine o
modificare sau transformare tehnologică la nivelul societăţii
vizate, intervine automat o modificare şi implicit alterare a
capacităţii de susţinere. 18

17
18

Ibidem
Ibidem
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PREMISE PENTRU O ETNOLOGIE CULINARĂ

Aşadar, am încercat să subliniem, în paginile anterioare, un fapt care ni se
pare foarte important: în studiul antropologic, un rol însemnat îl are (sau ar
trebui să îl deţină) alimentaţia. Etnologul francez Marcel Mauss subliniază, o
dată mai mult, acest lucru, atrăgând încă o dată atenţia că tocmai acest aspect,
altfel extrem de important, aşa cum am arătat, este destul de neglijat de către
cercetători. Şi, dacă aproape tuturor celorlalte aspecte ale vieţii sociale
focloristica, etnologia, etnografia, sociologia şi antropologia i-au acordat o
atenţie deosebită, prin anchete, înregistrări, studii, interpretări, cărţi, iată că
tocmai hrana, sursele şi metodele procurării ei, păstrarea acesteia, prelucrarea
şi distribuirea ei au fost, în mod inexplicabil, neglijate:
„Studiul consumului alimentar este destul de des neglijat de către
anchetatori. O lucrare de acest gen reclamă o atenţie susţinută. Ea
trebuie să fie făcută măcar pe parcursul unui an: baza hranei folosite
în cantităţi normale în anumite luni ale anului poate să se reducă, în
perioade de foamete, la raţiile pentru perioade de foamete.
Anchetatorul va mai recurge aici la metoda inventarierii. El va nota,
în cazul mai multor familii-tip din societatea studiată (familie bogată,
medie, săracă), hrana folosită, de exemplu, în timpul ultimei
săptămâni a fiecărei luni: cantitatea şi modul de preparare; cine şi ce
mănâncă. Raportul dintre ciclul de consum şi ciclul de producţie.” 19
Remarcăm, în cele relatate mai sus (de fapt, sugestii pentru o
cercetare vizând antropologia culinară), rolul pe care îl are hrana întro societate arhaică, tradiţională, arhetipală. Ne exprimăm chiar
19

Marcel Mauss, Manual de etnografie, Iaşi, Institutul European, 2003, p. 67

24

mirarea că acest domeniu (cu câteva excepţii notabile) al vieţii
sociale, atât de important, vital, am putea spune, de la începuturile
omenirii şi până astăzi, a rămas un domeniu ingrat al cercetării
antropologice, cel puţin în ceea ce priveşte aria noastră de cultură.
Astfel, nu numai resursele de obţinere a hranei, ori pregătirea
acesteia, sau depozitarea sa pot fi centre de interes pentru cercetător ci
şi, în egală măsură, modul în care se serveşte masa şi cine o face,
aspecte ce sunt considerate tot atâtea semne sociale ale culturilor
arhaice.
Şi aici ne vedem nevoiţi să facem un popas, cu referire la cultura
populară românească, dar şi la civilizaţia noastră contemporană.
„Agricultura socialistă” a însemnat, de fapt, încercarea de a desfiinţa
o clasă, prosperă şi solidă din societatea românească: pe aceea a
ţăranilor. Prin colectivizare, s-a distrus proprietatea privată asupra
pământului, precum şi principala sursă de hrană şi de venit a ţării. În
urma acestui act samavolnic s-a „reuşit” obţinerea a două lucruri:
înfometarea unei mari părţi a populaţiei (unul din obiectivele
transmise ţărilor din lagărul socialist de către NKVD) şi, prin
împuţinarea, ori chiar epuizarea resurselor de hrană, extinderea şi,
practic, obţinerea controlului total asupra resurselor de hrană şi
distribuirea acestora în funcţie de gradul de devotament faţă de
partidul comunist. Ţăranii au fost trimişi la oraş, să se facă muncitori
(prin colectivizarea forţată), în fabrici unde nu se producea nimic (sau
se produceau lucruri de slabă calitate, pe care Occidentul le refuza
sistematic), iar femeile şi-au pierdut rolul esenţial, tradiţional, de
veacuri, de milenii, din familie, acela de a avea grijă de copii şi
gospodărie. Majoritatea femeilor din mediul urban au fost forţate să
muncească, aceasta şi din motive de natură economică.
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Pe de altă parte, prototipul vieţii tradiţionale de familie s-a
spulberat. Membrii familiei nu se mai reuneau, cu toţii la masa de
prânz. Cu mare greutate, seara îi strângea pe toţi, eventual, atunci
când nu existau şedinţe prelungite, schimburi aşijderi, depăşiri de plan
ori, pur şi simplu...stingerea curentului electric.
Dacă în trecut strângerea de cel puţin două ori pe zi a membrilor
familiei însemna, în fapt, o comunicare şi, implicit, o comuniune
începând cu zorii comunismului toate au început să meargă la vale.
Anul 1989 a pus crucea pe mormântul deja format al familiei
tradiţionale, unde membrii ei se reuneau zilnic, de cîteva ori, la masă,
pe care o luau împreună, şi nu uitau, înainte de aceasta, să spună
rugăciunea. La masa de seară, de obicei, capul familiei comunica
tuturor membrilor ce lucrări aveau să se facă a doua zi, cine se ocupa
de ele, cine mergea la câmp, cine rămânea acasă. Nu exista internet,
nici cablu, şi nici nu se retrăgea nimeni în propria sa cameră, însoţit
de hamburgeri, chipsuri ori alte otrăvuri moderne. 20
Observăm, de asemenea, că mai-marii zilelor noastre, care ne
conduc senini spre o prăpastie poate mai mare decât cea în care ne-au
afundat comuniştii vorbesc, atunci când se referă la „pariul câştigat cu
agricultura” cu dispreţ de „agricultura de subzistenţă”, adică aceea
care se referă la producţia fiecărei gospodării, în funcţie de nevoile
proprii, şi care valorifica, eventual, la piaţă, surplusul existent. Ori,
agricultura de subzistenţă a existat de mii de ani, şi a revenit tocmai

20

Notă: un bun prieten prozator, Florin Bănescu, care din nefericire nu mai este printre
noi, povestea că, mergând în vacanţe la Slatina Timiş, de unde era „de pământ” (acolo scria
cel mai bine), asculta, fără să vrea, în fiecare seară cum, după cină, buna împărţea slujbele:
tu de duci la sapă, văruţ la coasă etc. Intrigat, oarecum, că el, în familia de unde pornise, nu
mai avea nici o treabă, a întrebat-o pe buna, care i-a răspuns prompt: Treaba tă îi să scrii.
Scrie numa’
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în momentele de serioasă criză, atunci când se pune, la modul cel mai
dramatic cu putinţă, problema „zilei de mâine”:
„Consumul este aproape întotdeauna domestic, adică familial. La
papuaşi, masa se ia în comun. Cele care prepară mâncarea şi o aduc
la masă sunt femeile. Chiar dacă masa şi mâncarea sunt în comun,
bucătăria este o problemă familială.” 21
Un aspect important al antropologiei culinare este reprezentat de
masa propriu-zisă, în familiile comune (căci, la conducători, nobili,
regi, împăraţi etc., intervine un alt ritual, şi anume acela al curţii,
interesant şi acela, dar cu alte implicaţii socio-religioase). Şi acesta,
prin întrebările posibile ale anchetatorului, a fost relevat de către
Marcel Mauss.
Într-adevăr, să ne amintim, de pildă, de celebra scenă de debut a
romanului Moromeţii, de Marin Preda, unde poziţia membrilor familiei la
masă ilustrează statutul social al fiecăruia: Ilie, în capul mesei (păstrându-şi o
autoritate care se va vedea ameninţată, atât de către membrii familiei, cât şi
de către schimbările istorice), feciorii lui Ilie din prima căsnicie, Achim, Nilă
şi Paraschiv, în partea exterioară a prispei, părând tot timpul gata de plecare
(„act” care se va şi împlini, de altfel, în scurt timp), Catrina într-un veşnic dute vino între bucătărie şi prispă etc. (despre fiecare dintre personajele
romanului s-ar putea dezvolta o semiotică „culinară” aparte, pornind de la
locul pe care îl ocupă la masă), iar Niculae între tată şi mamă, veşnic
nemulţumit, negăsindu-şi niciodată locul, căci ambiţia sa nu era deloc aceea
de a rămâne la pământ ci, culmea...învăţătura!

21

Marcel Mauss, op. cit., p. 67
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„Masa
Vom studia fiecare masă, făcând inventarul complet, inclusiv
băuturile.” 22
Dar, oare, s-ar putea întreba cineva, la ce anume foloseşte studiul
fiecărei mese? Are acest lucru vreo relevanţă? Fireşte că are, în
general vorbind, dar noi ne vom referi, în mod specific, la ceea ce se
întâmplă, în acest domeniu, în cultura populară românească.
–

„Cine mănâncă?

–

Cu cine mănâncă?

–

Unde se mănâncă?

–

Care sunt orele de masă?

–

Este o situaţie excepţională ca bărbaţii şi femeile să mănânce
împreună?” 23
Toate cele de mai sus pot părea întrebări banale, chiar stupide, la o primă
vedere; cum adică, cine mănâncă, fireşte că toată lumea? În societatea
tradiţională românească au mâncat, din totdeauna, la aceeaşi masă, toţi
membrii familiei, în acelaşi timp. Nu este, sau nu mai este o regulă generală.
Aflat în vizită, în Franţa, am observat cu oarecare uimire că toţi copiii
mâncau la o altă masă, aşezată special pentru ei, deşi în acelaşi timp cu
adulţii. În vremuri îndepărtate, în anumite societăţi, cum ar fi cele africane,
de pildă, ori în Australia etc., la început mânca tatăl, capul familiei, şi abia
după aceea ceilalţi. La noi nu au existat niciodată ierarhii de acest fel. Dacă,
de pildă, un om mai înstărit avea slugi, oamenii care îi ajutau la lucru,
sezonier ori permanent, mâncau cu stăpânul la masă, nefiind nici o diferenţă,
de nici un fel, poate doar cu referire la loc; în capul mesei stătea întotdeauna
tatăl, conducătorul familiei.

22
23

Ibidem, p. 68
Ibidem, p. 67
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În societatea de astăzi mesele familiale comune sunt foarte rare, limitânduse la cele duminicale (eventual) şi la cele de sărbători (dacă nu cumva ele nu
sunt celebrate la restaurant, în străinătate sau...la iarbă verde).
Aici, referitor la sărbătorile la câmp şi la restaurant am avea de făcut o
precizare. Despre acest aspect, reputatul antropolog Nicolae Panea spune:
„Oraşul a secularizat hrănirea şi a desacralizat hrana. (...) Restaurantul a
devenit templul urban al singurătăţii noastre, închinat zeilor de asfalt. Aici
mimăm solidaritatea. În fapt, comunicarea reală, în sensul straussian al
termenului, este atât de ambiguă încât se autodistruge, se anihilează, căci nu
se mai „produce” între membrii familiei, vecini, prieteni, cu alte cuvinte, în
contexte operante, ci, prin felurile de mâncare servite, cu toată lumea, cu
orice civilizaţie, cu orice mod de viaţă, căci poţi mânca orice, de oriunde,
oricând, oricât, cu singura condiţie să poţi plăti pentru ceea ce comanzi.”24
În ceea ce îi priveşte pe comeseni, în spaţiul tradiţional românesc se
manifesta mai rar principiul convivialităţii. Cumetriile se organizau de
sărbători, de obicei, la nunţi, evenimente familiale importante etc. Altfel,
invitaţiile la masă reprezintă un apanaj al societăţilor moderne. Mai exista
însă un fapt, care trebuie consemnat: străinii, drumeţii. De obicei existau
hanuri pentru aceştia, dar dacă se rătăcea vreun străin într-un sat uitat de lume
(ori nu), el bătea la o uşă oarecare, şi nu se întâmpla niciodată să nu fie invitat
la masă, oricât de sărăcăcioasă ar fi fost aceasta.
În cadrul meselor de sărbătoare, lucrurile se schimbă fundamental. Nu
mai vorbim de nunţi ori de botezuri, unde numărul invitaţilor reprezintă un
semn social pentru prestanţa şi prestigiul acesteia. De Paşti şi de Crăciun se
adună, însă neamurile (sau se adunau, mai bine zis), şi chiar umbla vorba, la
ţară, ironic, cu referire la neamurile care se văd rar: de Paşti, şi de Crăciun.

24

Nicolae Panea, Hrana şi hrănirea, de la realitate la metatext, în Sultana Avram
(coord.), Istorie şi tradiţie în spaţiul românesc, Sibiu, Editura Techno Media, 2011, p. 231
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Dar atunci îi „musai” să te întâlneşti cu ei: verişori, nepoţi, cumnaţi, şi să
cinsteşti şi în acest fel sărbătoarea.
La nedee (rugă, nigee etc.) lucrurile stau un pic diferit, căci de data
aceasta, pe lângă prezenţa dorită, aşteptată şi premeditată a neamurilor de la
oraş, este aşteptată şi prezenţa altor musafiri, care nu sunt rude cu gazda.
Statutul social al fiecăruia, în sat, era dat şi de acest aspect: câţi vizitatori
(goşti) a avut fiecare, cât au stat, cum au fost omeniţi, ce feluri de mâncare leau fost servite etc.
Cât priveşte locul de servire al mesei, fireşte că ţăranul român nu
dispunea de...sufragerie. În Banat ori, în general, în Ardeal, unde
existau case mai cuprinse, fiinţând şi două trei camere, exista,
desigur, şi bucătărie (cuină), ba chiar şi...bucătărie de vară, izolată de
camerele „de sus”, pentru ca astfel căldura şi mirosurile să nu
„atenteze” la camerele de locuit. În zonele mai sărace, respectiv în
Moldova, Regat ori Bărăgan, cel mai adesea locuinţa avea o singură
cameră, mai mare, unde de obicei...se şi gătea (ori bucătăria era, în cel
mai bun dintre cazuri, lipită de odaie). Masa se putea servi şi pe
prispă.
Într-un film al anilor ’70, care se dorea a fi o comedie, dar care era
mult mai mult decât atât, Aripioară sau picior, cu marele actor Louis
de Funès, reprezentantul bucătăriei franceze tradiţionale este concurat
de industria modernă a alimentaţiei, cu semi-preparate şi produse
specifice fast-food-ului (lumea uită sau nici nu cunoaşte semnificaţia
termenului; în limba engleză, fast înseamnă repede, iar food,
mâncare; nu numai că această mâncare se consumă repede – uneori în
picioare, în celebrele bufete-expres –, dar se şi „produce” la fel, vite,
vite, şi în cantităţi industriale; ne amintim cu nostalgie de anii
copilăriei, din satul tradiţional românesc când, pe cuptor sau pe
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şpoiert, mâncarea fierbea încet, o jumătate de zi; altele erau aromele,
gusturile, calităţile nutritive şi efectele asupra organismului uman
decât cele de azi) care, în final, se dovedesc a fi...din plastic. Desigur,
este o exagerare (voită de producătorul filmului), dar care ridică o
întrebare

legitimă:

câte

din

produsele

consumate

astăzi

de

contemporaneitate mai sunt „curate”, naturale...ecologice? Studiul
antropologic al alimentaţiei arhaice şi tradiţionale apare astfel nu
numai extrem de interesant din perspectiva tradiţiei, ci şi foarte
necesar:
„Natura hranei
Materia primă şi culegerea ei. Alimentele consumate pot proveni
din regiuni îndepărtate şi obţinerea lor poate să întreţină un
interesant comerţ: sarea, în Africa; mirodeniile, în centrul australian.
De exemplu, câteva triburi au trimis de mai multe ori expediţii
militare pentru a căuta un condiment la câteva leghe distanţă;
comerţul cu silex; extinderea cactusului peyotl în tot centrul
Americii.” 25
Pentru că s-a amintit aici de sare, trebuie să subliniem calitatea de
creatoare de civilizaţie a hranei. Bunăoară, se poate vorbi de o adevărată
civilizaţie a sării. „Descoperirea” sării e revoluţionat alimentaţia şi deci
societatea umană în ansamblul ei. Pentru că, prin intermediul său, hrana se
putea conserva, în condiţii excelente, foarte mult timp, ea a devenit la fel de
preţioasă ca aurul. Ţările „producătoare” de sare (printre care se număra şi
vechea Dacie) au dezvoltat o adevărate „industrie” şi un veritabil comerţ
internaţional cu acest produs. Desigur, în egală măsură se poate vorbi despre
o civilizaţie a vinului, a grâului.
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În altă ordine de idei, tot un semn social este şi „împărţirea” hranei: cine
mănâncă primul, cine are dreptul la părţile cele mai bune, în funcţie de
importanţa pe care fiecare individ o are în societate şi în familie:
„Ordinea felurilor de mâncare – să se noteze cu atenţie ce bucată va fi
special rezervată şi cărui membru al grupului. Instrumente folosite în
consum – instrumentul cel mai important este mâna; dar ce mână? Şi ce
deget? Recunoaştem un musulman la masă prin aceea că el nu se serveşte
decât de mâna sa dreaptă, utilizarea mâinii stângi fiindu-i interzisă.”26
Fireşte, din motive de igienă. Mâncarea era consumată cu mâna, în cadrul
civilizaţiei tradiţionale româneşti, foarte multă vreme, chiar în apropiere de
zilele noastre. În orice, caz, lingura era mult mai des uzitată, căci ne dăm
seama că la câmp folosirea cuţitului, a furculiţei, eventual a linguriţei pentru
desert era absolut de neimaginat. Cel mai adesea masa se servea din acelaşi
vas, de către toţi membrii familiei, vas încăpător, special, din lut (astăzi
vasele din lut au dispărut aproape cu totul), adus de dimineaţă şi pus cu grijă
în locuri anume (în fân etc.), pentru ca mâncarea să se menţină caldă.
Lingurile erau de lemn, iar de farfurii nici nu putea fi vorba. De obicei, peste
săptămână se consuma un singur fel de mâncare (nu antreuri, nu gustări,
nimic de acest fel), în zona Ardealului şi a Banatului cu câte o bucată mare de
clisă, afumătură sau şonc (şuncă), în zilele de frupt (adică de dezlegare). De
altfel, furculiţele nu apar la noi decât târziu, şi trebuie să spunem că „boiarii”
noştri serveau bucatele la fel ca orice lucrător de pe moşia lor:
„Furculiţele sunt mai rare decât cuţitele; prima furculiţă a aparţinut
canibalilor. Furculiţele antropofagilor sunt adesea veritabile opere de artă
(de exemplu în Noua Guinee). Utilizarea lingurii este mai frecventă, fără a fi
însă foarte răspândită. Întreg Nord-Vestul american posedă o veselă din
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lemn. Se urmăreşte folosirea rogojinei şi a mesei, ultima având o apariţie
destul de rară.”27
Această problemă ar putea părea, iarăşi, la prima vedere, săţioasă:
ce poate fi atât de important în felul în care sunt gătite, preparate
alimentele etc.? Or, trebuie să o spunem, totul are, în modul de
pregătire al mâncării, importanţă. Foarte multă vreme, rata mortalităţii
în cadrul speciei umane era foarte mare. Motivul? Consumarea cărnii
în stare crudă, până la descoperirea focului, aducea un surplus (mare)
de proteine, absolut

necesare organsimului uman.

Numai

că,

nepreparată cu ajutorul focului, carnea provoca multe boli şi, fireşte,
moartea, la vârste foarte fragede (media de vârstă a omului primitiv se
situa undeva la...30-35 de ani). În ceea ce priveşte modul de pregătire
al alimentelor şi prepararea lor, aceasta ţine de fiecare popor în parte:
islamicii taie oaia (şi astăzi, în plin Bucureşti) în faţa casei
(magazinului), pentru a i se scurge sângele; nici evreii (care, potrivit
unor teorii mai noi, sunt tot un trib de arabi, altfel) nu consumă decât
carne cusher, adică aceea din care s-a scurs sângele. La noi, de pildă,
sângele porcului sacrificat se păstrează în mod expres, folosindu-se
fie la prepararea unui fel de mâncare ritual specific, numit borândău,
fie la pregătirea unor cârnaţi speciali, din sânge (tot ritualic, şi care
au, de altfel denumirea generală de sângerete, sau cârnaţ de sânjie),
bundăretele, preparat în special din sânge (şi mirodenii, fireşte). De
asemena, în cultura noastră tradiţională este foarte prezentă carnea
friptă, la foc viu, la început, şi apoi elaborat, în vatră ori la ceaun.
În timp, odată cu „specializarea agricolă” a poporului român, apar
mâncărurile mai consistente, menite să susţină energetic organismul la
muncile agricole sau aflat în luptă cu gerurile aspre ale acestor
27
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meleaguri: sosurile consistente, preparatele din grăsimi animale, cu
făină, ceapă şi usturoi (un foarte bun remediu împotriva răcelii).
Desigur, pentru organismul firav şi debilizat al oamenilor din
contemporaneitate respectivele „reţete” sunt otravă curată. Trebuie să
ştim însă că ţăranul depunea un efort deosebit, tot timpul anului, iar
acest regim culinar era menit să îi asigure suportul energetic absolut
necesar pentru un anumit tip de efort (altfel foarte susţinut).
Fiecare aliment are un mod propriu de preparare în funcţie de ţară,
neam, popor: japonezii consumă peştele mai mult crud decât fiert,
ceea ce este de neimaginat pentru români, de pildă, cel puţin de cei
din zona culturii tradiţionale: 28
„Astfel, vom studia prepararea ei din momentul în care animalul a
fost tăiat până când carnea este mâncată; vom proceda la felul pentru
fiecare element al mesei: peşte, făinoase, legume verzi etc.” 29
O

privire

asupra

unui

important

studiu

asupra

bucătăriei

româneşti 30 va fi surpinzătoare pentru cititorul de astăzi: el va
descoperi un univers de oale, ulcele, cratiţe, „raine” etc., fiecare cu
rolul şi funcţia sa. Utilaţi cu oale minune, kukte şi cratiţe din inox, am
uitat că preparatul hranei, în vechime, era o întreprindere anevoioasă,
care ocupa mai tot timpul zilei celui însărcinat cu această
îndeletnicire. Sigur că acum totul este mai lesnicios, dar trebuie să ne
gândim dacă rapiditatea obţinerii preparatului final nu dăunează
cumva calităţii generale a hranei noastre, gustului, calităţilor nutritive
(şi, fireşte, în mod deosebit de grav, sănătăţii) etc.: „Prepararea
28

Urmăresc, din când, în când, parte interesat (foarte puţin), parte amuzat (mai mult)
emisiunile culinare de la TV: sushi, scoici, cozi de langustă. Dumnezeule, dacă tot facem
astfel de emisiuni, de ce nu vorbim, atunci, despre cârnaţi, caltaboş, sângerete sau ciolan
afumat?
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alimentelor. Aceasta cuprinde şi studiul pietrei de moară, al morii, al
procedeelor de dezintoxicare, de exemplu cu manioc. Vom nota dacă
alimentele care sunt mâncate sunt crude, afumate sau uscate. În cazul
alimentelor fierte, vom distinge între carne fiartă în supă (procedeu
obişnuit în bucătăria chinezească), coaptă (cuptorul este mult mai
răspândit decât frigarea), sau friptă. Nu trebuie uitate aici nici
ustensilele de gătit.” 31 Este o întreagă istorie cu privire la prepararea
hranei prin afumare, fierbere, frigere. Un element esenţial este cel
referitor la...ustensile şi la procedeele care decurg din aceasta. Există
opinia că fierberea, dar şi procesarea cărnii în oală, în ţest sau în
cuptor aveau „menirea” de a distruge calităţile nutritive, vitaminele,
enzimele din alimente.
Acest

lucru

este

adevărat,

fireşte,

dar

cu

privire

la...contemporaneitate. Alimentele sunt procesate în mod forţat, prin
fierbere sub presiune, prin coacere cu abur, în cuptoare tip furnal,
unde temperatura creşte până la o mie de grade şi mai mult. Suntem la
mari distanţe de „şpoiertul” lui maica din Banat, care fierbea
mâncarea încet, începând de dimineaţă devreme, după ce oamenii
plecau la muncă, şi până după-amiaza târziu, când membrii familiei
veneau osteniţi de la câmp. La fel stau lucrurile atunci când vorbim
despre „afumături”. Este un procedeu vechi de prezervare a hranei,
practicat cu predilecţie, la noi, în Ardeal şi în Banat (consemnat ca
atare încă...din vremea geto-dacilor). Ce înseamnă acest lucru?
Expunerea cărnurilor pregătite special (baie de sare, de 10 – 14 zile)
la fum, timp de câteva zile, în funcţie de cantitate şi de „specificul”
produsului (cârnaţi, şuncă, slănină etc.). Aceasta presupunea păstrarea
alimentelor multă vreme, în principiu până în toamnă târziu, odată cu
31
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începerea Postului Mare. Dacă produsele nu ajungeau, ori acest lucru
era vădit imediat după Paşti, mai era sacrificat un porc. Era vorba şi
de un „rang social”, căci acela care nu se dovedea vrednic de a-şi ţine
casa cu „ale porcului” până în sezonul următor nu „intra în rândul
lumii”, nu era considerat a fi un vrednic gospodar.Şi, mai cu seamă,
fapt foarte important, preparatele din animalul mult venerat de
poporul român erau absolut necesare la muncile câmpului. Aceasta
deoarece primăvara începea munca ogorului pentru ţăranul român, şi
care ţinea până în toamnă. Orice gospodărie, cât de cât încropită şi
prosperă, avea mai multe „loturi” de lucrat. De întreţinut. Aceasta nu
se putea face doar cu membrii familii, mai cu seamă că unele (multe,
de altfel) dintre aceste munci presupuneau o anume specilalizare, şi
mai cu seamă, forţă bărbătească. O femeie nu va putea niciodată cosi,
nici ara, o zi întreagă. Pentru „cosaşi”, „săpători”, „arători” sau alţii
asemenea, ziua de lucru începea dimineaţa devreme, înainte de
răsăritul soarelui, şi se încheia târziu, după apusul soarelui. În tot
acest interval se depunea o activitate fizică intensă, susţinută,
permanentă, care nu putea fi „alimentată” cu fulgi de cereale, germeni
de grâu sau iaurt Activia. Pentru ei era necesară această „simfonie
alimentară”, cum o numea Radu Anton Roman, de preparate culinare
din tradiţionalul râmător (fasole cu afumătură, cartofi cu slană etc.).
Astăzi, afumatul tradiţional cu rumeguş din lemn uscat, pregătit cu
grijă din timp, şi care dura până la două-trei săptămâni (dacă aveam
de-a face cu şuncă, de exemplu), a fost înlocuit cu...fum injectat. Am
putea spune că istoria civilizaţiei omenirii nu este numai cea a hranei
(şi întreaga cultură a hranei dezvoltată aici, precum şi cea din jurul
acesteia), ci şi a păstrării acesteia. Descoperirea şi folosirea pe scară
largă, alimentară, a sării a reprezentat o veritabilă revoluţie în
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civilizaţiile arhaice. Lumea geto-dacă era extrem de bine situată din
punct de vedere economic (şi, implicit, militar) nu doar datorită
aurului, ci şi din pricina rezervelor masive de sare:
„Conservarea alimentelor – În general, indigenii sunt mai
prevăzători decât s-ar crede: eschimoşii ştiu foarte bine să treacă de
la un anotimp la altul. Se vor studia hambarele şi rezervele ascunse în
pământ. Kalmaţii din Oregon îşi ascund grânele în sol împreună cu
frunzele unei plante al cărei miros îndepărtează urşii. În Insulele
Marchize fructele arborelui de pâine sunt păstrate în puţuri adânci de
10 m., cu diametrul de 5 m. şi tapiţate cu frunze de bananier şi de
cocotier. O asemenea rezervă poate fi păstrată cincizeci de ani.” 32
Dar nu numai alimentele se păstrează, de-a lungul epocilor, ci şi un
anumit tip de alimentaţie, preponderenţa unor alimente faţă de altele,
modul lor de preparare etc. Atunci când vorbim despre alimentaţie în
sincronie trebuie să avem în vedere şi nivelul diacronic. Se creează,
de asemenea, un fel de „fond de rezervă” în ceea ce priveşte
alimentele de bază. Chiar şi în momentele de criză, sau mai ales în
astfel de clipe se apelează la „alimentele naţionale”, verificate în
timp, de-a lungul secolelor ori chiar...mileniilor:
„Nu putem vorbi despre hrană în sânul comunităţii din Botiza fără
a face o scurtă călătorie în trecutul îndepărtat al locuitorilor săi.
Printre mâncărurile cele mai frecvent consumate de către ţărani se
numărau mămăliga, lintea şi, câteodată, carnea, consumată mai ales
de către ţăranii mai înstăriţi, care îşi permiteau să crească păsări şi
animale de curte: găini, gâşte, vaci sau porci, asigurându-şi astfel o
hrană destul de bogată şi de diversificată.
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În vremea comunismului oamenii au continuat să mănânce
„mămăligă” sau „păsat” cu ceapă sau slănină, în cazul celor care
aveau animale.” 33
Astăzi este foarte la modă, „în trend” să vorbim despre „mâncare
ecologică” (bio etc.). Comercianţii schimbă eticheta şi ne aburesc că,
într-adevăr, asta vom mânca de acum înainte. Nimic mai fals, fireşte.
Tot ceea ce consumăm astăzi este falsificat, plin de e-uri, condimente
artificiale. Suntem nostalgici după slănina din podul bunicii, fără să
înţelegem că acest tip de alimentaţie era expresia unui anumit tip de
economie, de viaţă, de civilizaţie. Aceasta a fost ucisă, curmată de la
rădăcină, încă din perioada comunismului. Ţăranului român i-a fost
luat pământul cu sila, ataşamentul său faţă de proprietatea privată a
terenului agricol fiind una dintre cele mai puternice din Europa.
Sentimentul a fost însă desfiinţat, oamenii s-au obişnuit să fure, să
trăiască de pe o zi pe alta. Din puţinul pământ care le-a fost lăsat s-au
gospodărit aşa cum au ştiut, s-au chivernisit cum au ştiut, dar au
pierdut acest sentiment măreţ de comuniune cu natura. Mămăliga a
(re)devenit semn de sărăcie, în contextul în care procurarea pâinii
zilnice devenise o aventură. Ca să nu mai vorbim de celebra slană.
Preparată prin frigere sub formă de jumere (crame etc.) – celebrele,
savuroasele şi minunatele jumere – , afumare, fierbere, cu boia de
ardei şi usturoi, slănina (cu varianta ei „nobilă”, şunca) a constituit
(mai cu seamă în zona Ardealului şi Banatului, repet, dar nu numai)
alimentul de bază al românului peste an, dar şi baza mâncărurilor de
Crăciun şi chiar de Paşti (în Ardeal şi Banat Paştele fără şuncă fiartă
este de neimaginat). Căci bucătăria tradiţională nu înseamnă numai
33
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bucate tradiţionale, ci şi alcătuirea lor, componenţa ingredientelor.
În anii din urmă ne-am îndepărtat de sat nu numai din punctul de
vedere al reţetarului mesei de Crăciun (am inventat platouri noi – cozi
de raci, stridii, salată de boeuf etc.), dar şi al „originii” lor. Oraşul ne
pune la dispoziţie tot ceea ce vrem: caltaboşi, sângerete, tobă, cârnaţi,
proaspeţi sau afumaţi, carne proaspătă de porc sau gata gătită ori
afumată, carne pentru piftii. Teoretic, Crăciunul este acum împlinit.
Dar gustul? Dar modul de pregătire? Dar „sărbătoarea tăierii porcului”
şi a comuniunii familiale şi săteşti create în jurul acestui eveniment?
În absenţa lor, nu este sărbătoare veritabilă de Crăciun. Am întrebat,
cu ani în urmă, un prieten, care avea o căsuţă la ţară:
„În anul acesta tu nu mai tai porc de Crăciun? Nu, dar am fost la
un prieten, am gustat şorici, am mâncat pomana porcului.”
Bine şi aşa, decât deloc:
„(...) A crea o bucătărie tradiţională înseamnă a marca, în acelaşi
timp, caracterul autentic al produselor agricole. Agricultura este
ecologică, ceea ce constituie o reafirmare a dimensiunii patrimoniale
a produselor sănătoase şi pure. În privinţa mijloacelor de producţie
actuale ele sunt în general cele moştenite de la străbuni, şi relevă o
ştiinţă venaculară transmisă de la o generaţie la alta. Prin
conservarea acestor tehnici, „noii ţărani” pun în legătură trecutul şi
prezentul. Prin bucătăria tradiţională ei produc în faţa vizitatorilor
lor imaginea identităţii lor şi menţin sentimentul de încredere într-o
continuitate a lumii tradiţionale.” 34
Trebuie spus că, de-a lungul vremurilor, românii nu au fost mari
consumatori de vegetale. În general, vorbim de mei, grâu şi (mai
târziu) porumb, atunci când ne referim la cereale, despre ceapă,
34
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fasole, mazăre, varză, castraveţi, salată, lobodă şi cartofi, unele dintre
acestea fiind importate din America. Uleiul se obţinea din bostan şi
dovleac, iar când vorbim despre fructe ne referim la mere, pere,
prune, corcoduşe, struguri, nuci, cireşe, căpşuni şi struguri. În
general, acestea erau folosite în perioadele de post (deloc puţine),
carnea fiind totuşi alimentul de bază. În acest caz ne gândim la bovine
(vaci şi boi) ovine (oi şi capre), suine (porcii), dar şi la păsările de
curte (găini, raţe şi gâşte). Carnea, însă, trebuie să o spunem, era
consumată cu măsură. 35
Aceste obiceiuri culinare sunt de altfel pe deplin explicabile.
Poporul român a fost secole, milenii, chiar, un popor de agricultori, de
crescători de vite, muncind pământul, desfăşurându-şi activitatea în
aer liber, pe câmp, pe dealuri, în munţi, la stână, vara, pe călduri de
până la 40 de grade Celsius, iar în perioadele de iarnă pe geruri de
până la minus 20-30 de grade. În atari condiţii, o alimentaţie care nu
ar fi fost bazată preponderent pe proteine animale ar fi dus în scurt
timp la faliment fizic. Fireşte, generaţiile mai noi, şi în speţă cele din
mediul urban se rafinează. Aportul de vegetale este tot mai mare, au
apărut legume noi, de import (broccoli, sparanghel, ghimbir, andive şi
cine le mai ştie pe toate). Desigur că o alimentaţie variată este de
preferat, dar ne punem întrebarea dacă ea este şi „mai” echilibrată:
„În legătură cu mâncărurile consumate, se poate vorbi despre o
reînnoire a gusturilor, îndeosebi în privinţa tinerilor: printre aceştia
sunt unii care consumă carne şi, în acelaşi timp, sunt alţii care
preferă produsele vegetariene.
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Diferitele

atitudini

culinare

explică

adoptarea

modelelor

alimentare europene.” 36
Modernitatea nu înseamnă doar modificarea meniului, ci şi a
spaţiului de servit masa, element extrem de important. În universul
tradiţional masa de prânz se servea la câmp, iar seara şi în perioadele
de toamnă-iarnă în bucătărie (cuină, în Banat). Oricât ar fi fost de
„avuţi” şi de cuprinşi, ţăranii nu au „servit niciodată masa” în „camera
mare” („soba bună”) decât la sărbătorile mari sau la cele familiale.
Acum, chiar în spaţiul rural, masa se ia în sufragerie în mod cotidian.
Ca să nu mai vorbim de mediul urban, în care mesele se servesc la ore
şi în spaţii (de către fiecare membru al familiei), absolut diferite.
Chiar şi seara, atunci când membrii familiei se reunesc, în sfârşit, nu
are loc reuniunea (căci de comuniune nici nu poate fi vorba), fiecare
servind masa (compusă din hamburgheri, pizze, mâncare chinezească
şi alte asemenea) în propria cameră, la televizorul său, cu emisiunea
sa sau, mai nou, cu computerul.
„Dacă influenţa tinerilor transformă genul de hrană preparat în
familie, ea modifică şi locul unde se serveşte masa. În mod normal,
masa se ia în bucătărie, dar părinţii consimt adesea să deplaseze
servirea mesei în salon sau chiar în dormitor, în faţa televizorului,
pentru a le face pe plac copiilor.
Bucătăria, ca loc de reprezentare, este un spaţiu de simbolizare
feminin (în Banat există localităţi unde găteşte, la sărbători, numai
bărbatul – n.n.).” 37
Ceea ce este de asemenea interesant şi merită o discuţie este acest
apanaj al bărbaţilor de a pregăti ei mâncarea în anumite împrejurări.
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Sărbătoreşti, în principal, dar nu numai. În perioada în care am
funcţionat la Universitatea de Vest am fost, doi ani la rând, Director
la Cursurile de Vară (aceasta însemnând cursuri de Limbă, literatură
şi civilizaţie româneşti pentru studenţi – cursanţi străini). În anul 1994
am fost la Domaşnea, Judeţul Caraş-Severin, unde a existat o
puternică

rezistenţă

anti-comunistă.

Studenţii

străini

au

fost

„repartizaţi” la casele rudelor celor care au luptat în munţi, vizitând
locuri în care au fost lupte armate ori chiar puncte de rezistenţă
(colibe etc.). A fost şi o masă comună, în care urmaşii celor care au
murit în munţi au gătit la ceaun bucate tradiţionale, însă numai
bărbaţii. Iată că nu numai la sărbători, ci şi în situaţii cu caracter
funerar aceste reglementări ritualice funcţionează. Căci masa era, de
fapt, una de pomenire a celor morţi în rezistenţa anticomunistă din
munţi. Femeile nu s-au arătat în tot timpul pregătirii mesei, ele doar
curăţau zarzavaturile, tăiau carnea etc., pregăteau, adică, ingredientele
pentru masa pregătită de bărbaţi, însă doar atât. Este foarte probabil
că în aceste cazuri ne aflăm în faţa unor reminiscenţe ancestrale,
deoarece vorbim despre o zonă montană, unde ocupaţia principală,
vreme de secole, a fost păstoritul. Or, este ştiut că, din străvechi şi
neştiute pricini, accesul femeilor la stână era restricţionat cu
desăvârşire, cu două excepţii: de Sfântul Gheorghe şi la Măsuratul
Oilor. În rest, ele nu aveau voie să îşi viziteze soţii (iubiţii), sub
ameninţarea pedepsei cu moartea a celui care ar fi permis un
asemenea sacrilegiu. Este foarte posibil ca acest interesant şi străvechi
obicei, care va fi fost cândva ritual, să provină din acele vremuri.
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IDEOLOGIA HRANEI
OAIA

Ajunşi în acest punct este cazul să amintim un element important al
volumului nostru, şi anume legătura puternică dintre nutriţie şi
mentalitate, dar mai ales cea dintre alimentaţie şi religie, credinţele
religioase, în general cu sacrul. Cultura tradiţională este un adevărat
depozitar de reguli, legende şi mituri referitoare la modul în care zeii
le-au arătat oamenilor cum se cultivă (şi se „exploatează”) o plantă, se
îmblânzeşte şi se domesticeşte un animal, se sacrifică şi se consumă
un altul. Se poate vorbi chiar, în termenii lui Marcel Mauss, despre o
veritabilă „ideologie a hranei”:
„Ea constă în raportul fiecărui fel de mâncare cu religia, cu magia,
cu totemismul, vârsta şi sexul, cu morţii şi cu viii.
Interdictele pot fi sezoniere: un evreu nu are voie să mănânce
pâine dospită în timpul Paştelui. Unele interdicte privesc perioada
unei expediţii de război. Să se menţioneze cu minuţiozitate lista
mâncărurilor şi tabu-urilor, având grijă a nu se face confuzie între
interdictele religioase şi simple reguli de prudenţă. Mai întâi, să nu
se uite că nevoile ce se cer satisfăcute sunt, în primul rând, de ordin
social: tabuu-urile alimentare cărora trebuie să li se supună un
neiniţiat din Australia, îi rezervă acestuia un regim de foamete.” 38
Este evident faptul că există diferenţe majore între tabu-ul
alimentar şi precauţiile alimentare. Astfel, medicul şi, în general,
nutriţioniştii ne sfătuiesc să nu consumăm seara alimente după ora 20
38
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(alţi specialişti spun că putem face acest lucru la orice oră din seară,
dar să nu ne culcăm înaintea trecerii intervalului de 2 ore). Este,
evident, o măsură de precauţie. Nu acelaşi lucru putem vorbi, însă,
despre post, care este unul dintre cele mai exemplificative şi severe
tabu-uri alimentare. El nu este nici optativ, şi nici negociabil, căci în
absenţa postului nu putem vorbi nici despre praznicul sărbătoresc,
fireşte.
Un alt aspect important al etnologiei şi antropologiei culinare este
acela al cunoaşterii, folosirii şi al semnificaţiilor magico-religioase al
diferitelor condimente. Mai mult decât însăşi natura alimentaţiei,
uneori specificul, originea şi modul de procurare al acestor
condimente devin atât de importante, încât am putea spune că
reprezintă un factor de modificări al istoriei umanităţii înseşi. Atât de
natură spirituală (dacă ar fi să ne amintim numai de celebrul basm
Sarea în bucate), cât şi geografică şi istorică propriu-zisă.
Să ne reamintim că celebrul secol al XVI-lea, epoca marilor
descoperiri geografice, are la bază, în principal, un demers de natură
economică. Marco Polo se decide să găsească un traseu mai scurt spre
„Indii”, pentru a aduce de acolo preţioasele condimente ale Asiei
(piper, scorţişoară etc.) şi care valorau, la vremea respectivă, mai mult
decât aurul (şi astfel descoperă...China).
Cristofor Columb este mânat de acelaşi resort. El descoperă Indiile
(de fapt, un nou continent) căutând un drum de acces mai scurt şi mai
sigur spre Asia, pentru a-i exploata astfel bogăţiile şi mai ales
mirodeniile.
Ceea ce vrem să subliniem, prin acest mic excurs geografic, este
faptul că „problematica” mirodeniilor este extrem de importantă în
etnologie şi în antropologie, el ţinând mai degrabă de...magie decât de
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„arta” propriu-zisă a gătitului (multe condimente au fost şi sunt şi
astăzi folosite ca sursă principală în obţinerea unor substanţe
halucinogene, cum ar fi macul, seminţele de cânepă, anumite specii de
ciuperci etc.):
„Acesta este un studiu deosebit de important. El explică întregul
comerţ de sare (în Africa), de piper, de mirodenii, diferite uleiuri,
grăsimi, untul animal, untul vegetal (untul dintr-o specie de arbori
exoticei). Societăţile se împart cu uşurinţă în cele care mănâncă unt
proaspăt şi cele care-l preferă rânced; acestea din urmă sunt mai
numeroase. Tot aici se mai studiază drojdia, fermenţii, alimentele pe
care le lăsăm să se altereze.” 39
Este imperios necesar să facem cel puţin două, dacă nu trei
popasuri. În primul rând, este vorba despre sare. Sarea nu este doar
un condiment extrem de important în prepararea mâncării. Să ne
amintim, astfel, de celebrul basm Sarea în bucate, în cuprinsul căruia
fata cea mică este batjocorită de surorile sale şi alungată de propriul
tată atunci când îi declară acestuia că o iubeşte...ca sarea în bucate.
Abia când, invitat la nunta fiicei sale (fără ca acesta să o ştie), este
ospătat cu bucate alese, dar „codimentate” numai cu zahăr şi miere,
aşa cum declaraseră surorile cele mari că îl iubesc, îşi dă împăratul
seama cât de importantă este sarea. Şi întreaga omenire, de altfel,
odată cu el, căci descoperirea sării nu doar ca mod de condimentare
ci, mai ales, ca tehnică de păastrare a hranei a constituit o veritabilă
revoluţie alimentară şi socială a lumii de odinioară. Multă vreme, în
perioadele îndepărtate ale omenirii, procurarea hranei era cea mai
importantă, dacă nu singura preocupare a omului. Treceau zile întregi,
dacă nu săptămâni, până când bărbaţii tribului reuşeau să vâneze
39
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vreun animal. De obicei se vânau animale mari, pentru a ajunge
tuturor membrilor tribului, grupului. Dar metodele de păstrare erau
precare, şi ele se rezumau la uscarea în vânt şi la afumare.
Descoperirea sării a permis conservarea cărnii pe mai multe zile, pe
perioade mai îndelungate de timp.
Importanţa Daciei în lumea antică, în raport cu Roma, vine şi de
aici. Dacii aveau mult aur în munţii lor, dar şi sare, astfel încât
preţiosul mineral („condiment”), a devenit echivalentul aurului pentru
mulţi din contemporanii strămoşilor noştri.
O altă idee se referă la condimentele propriu-zise, la aşa-numitele
ierburi: busuioc, şofran, mărar, pătrunjel, măghiran, tarhon, piper,
scorţişoară, enibahar, oregan şi câte vor mai fi fiind. Desigur că
folosirea lor variază de la aliment la aliment, de la ţară la ţară, de la
regiune la regiune, dar este nu mai puţin adevărat faptul că ele aveau
rolul, pe lângă conferirea unor arome specifice, pe acela de
a...conserva. În urmă cu mai mulţi ani, unul dintre studenţii mei mi-a
mărturisit, în cadrul prelegerii, că el tocmai asta face, este asociat la o
firmă care desface cu amănuntul condimente naturale. L-am admirat şi
l-am felicitat, pentru a-l întâlni, peste mulţi ani, la volanul unui
superb Ford, ultimul tip. „Merge bine afacerea cu condimentele,” iam spus eu, fericit că una dintre presimţirile mele s-au dovedit greşite.
„Da de unde, Domnule Profesor, nu mai sunt demult în branşă, acum
sunt dealer Ford. Nici un producător nu mai vrea să cumpere
condimente naturale, deoarece ele sunt mai scumpe în raport cu cele
sintetice. Aşa că producătorul, care vrea să cumpere ieftin şi să
vândă cât mai scump, nu se mai uită demult la calitate, ci la preţ.
Cumpără carnea, condimentele şi ce-o mai fi, de cea mai proastă
calitate, pentru a produce cât mai ieftin şi apoi să vândă cât mai
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scump.” M-am dezumflat, sperasem cu totul altceva. Amelioratori de
gust, întăritori etc., totul făcut cu preţuri cât mai mici posibile, din
chimicale, plasticuri şi alte otrăvuri. Îmi amintesc că, în copilăria
mea, părinţii ne duceau, din când, la Timişoara (locuiam „la sat”).
Pentru că întotdeauna am fost un gurmand, amintirea minunatului oraş
se asocia cu mirosurile sale. În Centru era o „Franzelărie”, de unde
luam cornuri, împletituri şi tot felul de alte minuăţii, deja îmbătaţi de
mirosuri. Lângă acest magazin de Pâine era o Cofetărie, pe lângă care
nu puteam trece fără a ne îndopa cu dulciuri de basm şi prăjituri de
poveste. Astăzi, poţi trece pe lângă o brutărie, sau cârnăţărie, sau
vinărie fără ca mirosul să te atragă în vreun fel, deoarece, practic,
acestea nici nu există (mirosurile, adică). Alimente din plastic, pentru
oameni cyborgi, meniţi să trăiască o viaţă sub o cupolă de sticlă.
Nu mai puţin important ni se pare aspectul privitor la băuturi. O
anumită băutură este preferată într-o zonă geografică, alta într-o alta
(de pildă, în zonele polare, subpolare etc., predilecte sunt băuturile
tari, distilate, sau...berea fiartă; în cele meridionale, vinul), într-una
sunt preferate băuturile fermentate (cidrul, berea, vinul), în altele cele
distilate (votca, rachiul, sake-ul etc.).
La fel ca şi în cazul alimentelor, şi băuturile sunt în strânsă
legătură cu miturile şi cu credinţele religioase, având fiecare o
„ordine” prescrisă, tabu-uri, modalităţi, timp şi spaţiu specifice „de
folosire”. Să ne gândim, de pildă, că la musulmani băuturile alcoolice
sunt cu desăvârşire interzise, pe câtă vreme vinul, de pildă, în
eurahistie, este esenţial, fiind considerat a fi „sângele Domnului”.
Berea a fost multă vreme considerată în spaţiul cultural românesc
drept o băutură spurcată, câtă vreme dimpotrivă, în cel anglo-saxon
(venind direct din...Valhalla nordicilor) şi mai ales în cel germanic,
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era considerată a fi o băutură sacră. Studiul băuturilor pare a fi, astfel,
extrem de important pentru numeroşi etnologi, aşa cum stau lucrurile
şi în cazul celebrului etnolog Marcel Mauss:
„Studiul întreprins asupra alimentelor va fi repetat şi în privinţa
băuturilor.
o Unde?
o Cine?
o Când?
o Pentru cine?
o Pentru ce?
Metodele de băut care trebuie studiate sunt: cu mâna, cu frunza, cu
paiul. Se va avea în atenţie ideologia fiecărei băuturi şi, în mod
special, a celor fermentate, probleme de epurare, modalităţile de
transport şi de conservare a lichidului. În întreaga Australie mari
farfurii din lemn constituie singura modalitate cunoscută de transport
al apei. Transportul este facilitat de ploscă, tigvă, de nuca de cocos.
O parte din Australia trăieşte tăind trunchiurile copacilor care
produc guma.
Studiul băuturilor fermentate ne va trimite direct la religie.
Problema etichetei este aici foarte importantă:
–

când se bea

–

ce se bea:

o bere de mei
o

vin de palmier

o

alcool de orez



de ilex



de chicha
Viţa de vie ar fi de origine indochineză.
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În sfârşit, se studiază narcoticele şi otrăvurile şi toate lucrurile
care se mestecă:
–

tabacul

–

piperul

–

guma

–

cânepa (din care se face o băutură în Nord-Vestul Americii şi care
face ravagii în lumea arabă, opiumul)
Tabacul a fost precedat de altceva în America? Vom culege în final
mitul băuturilor fermentate, mitul tuturor alimentelor toxice.” 40
Este foarte adevărat faptul că băutura se identifică, până la urmă,
cu emblema unei culturi, a unei civilizaţii. Cu mult înaintea vinului,
aproximativ 2000 de ani î.H. apare berea. Acolo unde sunt cerealele,
întâlnim, de altfel, şi această băutură, ca urmare a fermentaţiei. Ea se
bea cu paiul, din vase foarte mari, deoarece nu se cunoştea (încă)
procedeul filtrării. Vinul este expresia unui alt tip de civilizaţii. Viţade-vie creşte în bazinele mărilor şi râurilor situate în zone temperate.
Este o plantă pretenţioasă, care are nevoie de îngrijire atentă şi
specializată. Pentru a nu mai vorbi de distilate, care diferenţiază în
mod major civilizaţiile. Astfel, nordicii au fost şi sunt amatori de bere
(pe care o consumau fiartă). Civilizaţiile mediteraneene preferă vinul,
şi sunt, adesea, mari exportatori pentru alte ţări.
Un element central al culturii tradiţionale româneşti este vinul. Mai mult
decât atât, noi l-am identificat ca fiind, din punctul nostru de vedere, un
mitologem important (nu vom îndrăzni să îl definim drept ,,cel mai
important”, deoarece se pot găsi, desigur, şi altele).
Aşadar, vinul este băutura al cărei rol ceremonial şi ritual se detaşează în
mod evident nu numai prin frecvenţa utilizării dar, mai ales, prin
40
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multitudinea de semnificaţii străvechi ce le însumează şi care au căpătat, prin
consacrarea religiei creştine, contur spiritual bine definit. Într-adevăr, în
istoria omenirii (culturală, economică, civilizatorie etc.), vinul, deşi nu este
prima băutură obţinută în urma fermentaţiei naturale (unii cercetători afirmă
că înaintea vinului a fost berea) este, desigur, băutura cu cele mai mari şi mai
complexe implicaţii privind ritualitatea şi importanţa în ceea ce priveşte viaţa
spirituală, religioasă:
„Toate ţările riverane Mediteranei orientale au cunoscut viticultura.
Tablele sumeriene, basoreliefurile babiloniene şi asiriene sau picturile
funerare egiptene oferă cu precizie informaţii despre organizarea muncilor
în podgorie, cules, stoarcere, pivniţe, consum, comerţ, despre rolul vinului în
viaţa privată (cel puţin în ce priveşte viaţa clasei conducătoare) şi în cea
publică, în cultul şi în cultura acestor popoare mediteraneene.”41
Multă vreme s-a crezut că agricultura ar fi fost prima ocupaţie
„conştientă” a oamenilor, după ce aceştia, vreme de milenii şi milenii,
nu ar fi fost decât vânători şi pescari – ocazionali – şi culegători de
fructe şi de rădăcini.
Cercetări mai noi infirmă aceste teorii, susţinând că, în acelaşi
timp, a fost...şi animalul:
„Cu aproximativ 12.000 de ani în urmă, o schimbare culturală
majoră s-a înregistrat în Orientul Apropiat. Oamenii au început să
intervină în ciclurile reproductive ale unor plante şi animale pe care
strămoşii lor au obişnuit doar să le culeagă generaţii după generaţii.
Se pare că oamenii din Orientul Apropiat au fost primii cultivatori
de plante şi crescători de animale (s.n.). Ei nu au mai fost simpli
culegători ai bogăţiei naturii, ei au produs propriile lor alimente şi
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au modificat caracteristicile biologice ale plantelor şi animalelor ce
reprezentau sursa alimentelor folosite în dieta lor.” 42
Şi aici apar, după acceptarea acestei teorii, alte şi alte întrebări,
cărora nu întotdeauna li se poate da un răspuns: animalul a fost
domesticit de către om din întâmplare, sau îmblânzirea sa a venit ca
urmare a revelaţiei divine (la fel ca în cazul plantelor comestibile)?
Ce anume este sacrificat, animalul cel mai apropiat, mai folositor, mai
iubit – de pildă, în spaţiul românesc multă vreme oaia a fost animalul
predilect în sacrificiul alimentar, câtă vreme în India vaca nu este
consumată

nici

astăzi,

fiind

protejată

de

puternice

tabu-uri

religioase)? Este sacrificat (şi consumat) animalul totemic? Se
sacrifică (şi se consumă) mai multe animale (de pildă, în spaţiul
cultural autohton, se sacrifică oaia, porcul, dar şi vaca)? Care, şi de
ce? Iată tot atâtea întrebări cărora etnologia şi antropologia culturală
încearcă să le dea răspunsuri:
„Creşterea animalelor nu apare decât în ultimele perioade ale
paleoliticului. Ea survine, în mod sigur, odată cu olăritul şi hominizii
cu un creier bine dezvoltat. Aceştia au adus în Europa, pe lângă
olărit, creşterea animalelor şi agricultura. Domesticirea animalelor
ar fi apărut mai întâi pe versanţii Himalayei. Toate animalele
domestice, sau aproape toate, provin din această regiune.
Definiţia animalului domestic este una antropomorfică: omul a
domesticit câinele, dar pisica a fost aceea care l-a domesticit pe om.
Pe de altă parte, anumite animale sunt îmblânzite nu din necesitate, ci
din plăcere (greierele, în China).
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O problemă importantă în domesticire este cea a reproducerii.
Unele specii nu pot să se reproducă în captivitate. Ele rămân pe
jumătate sălbatice (elefantul, fazanul, porcul melanezian).
O anchetă realizată asupra creşterii animalelor se face prin studiul
individual asupra fiecărui animal domestic luat în parte: vârstă, sex,
denumire, fotografie, istoria animalului, termenii pentru părţile
corpului.
Etnozoologia fiecărei specii va cuprinde studiul habitatului acestei
specii, a originii sale (teoria sufletelor animalelor reproducătoare) şi
a selecţiei. Se cunoaşte un manual de hipologie al unui prinţ hitit,
care datează din secolul al XVII-lea înaintea erei noastre. Un trib
arab cunoaşte genealogia cailor săi, cu care se mândreşte la fel de
mult ca şi cu propria genealogie. Cercetarea asupra corciturilor este
adesea remarcabilă. La curtea Chinei, la curtea Faraonului şi la
curtea marelui Mogul se făceau încrucişări pentru ameliorarea
raselor şi speciilor.” 43
Oaia este un animal cu extrem de multe şi complexe semnificaţii
simbolice în cultura tradiţională română. În primul rând ea a avut un
important, covârşitor rol economic. Implicaţiile sale sunt însă enorme şi în
plan religios, chiar şi atunci (sau mai ales) când vorbim despre religia
creştină:
„Atribut al milosteniei, prima dintre virtuţi, La Notre-Dame din Paris,
milostenia poartă un ecuson cu o oaie, simbol al uitării de sine. Oaia, spune
Rupert de Tuy, îşi dă carnea celor puternici spre a fi mâncată, laptele îl dă
celor slabi, cu lâna ei acoperă pe cei goi şi se despoaie spre a încălzi pe cei
înfriguraţi.
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Pentru teologi, adaugă E. Male, oaia este imaginea desăvârşită a
blândeţii, pentru că se lasă fără rezistenţă despuiată de ce are mai preţios:
lâna şi laptele. Întregul Ev Mediu a făcut, pe urmele lui Isidor din Sevilla,
legătura dintre ovis şi oblatio.
În iconografia creştină, oaia îl reprezintă mai ales pe apostol. Aşa apare
pe mozaicurile şi sarcofagele primelor timpuri ale creştinismului. Pentru R.
de Grilles (Le symbolisme dans l’art religieux), originea acestui simbol poate
fi găsită în cuvântul lui Hristos, care stabileşte o distincţie între miei şi oi,
primii fiind credincioşii, celelalte – apostolii. Ciudată feminizare, probabil
legată de ideea de fecunditate.”44
Fireşte că şi alte sensuri sunt prezente. În orice caz, încă de la începturile
sale creştinismul a avut ca simbol major egalitatea creştin=oaie, precum şi pe
aceea Iisus=mielul sacrificat. Este, de altfel, esenţa creştinismului, cu care a
cucerit întâietatea chiar în zone unde ea era deţinută de alte religii
(islamismul etc.).
Cu alte cuvinte, nu este vorba

de blândeţe, de supuşenie, ci de atitudine

existenţială. Religia creştină răstoarnă, din acest punct de vedere, valorile.
Dacă până în acel punct ceea ce prima era legea talionului, adică, ochi
pentru ochi, dinte pentru dinte, creştinismul propune să întorci şi obrazul
celălalt, dacă ţi se dă o palmă. Pe cel care te urăşte, să îl iubeşti şi să îl ierţi.
Pe duşmanul tău să îl iubeşti ca pe tine însuţi. Astfel, răbdarea, blândeţea,
supuşenia oii devin, aşa cum am văzut, emblematice pentru creştinism:
„În heraldică, oaia este totdeauna reprezentată ,,păscând”, adică având
capul înclinat spre pământ, ceea ce accentuează, spune Duchaussoy, rolul
hrănitor şi feminin al acestui simbol al materiei care are nevoie să se
dezvolte şi să se hrănească spre a fi fecundată de viaţa divină.”45
44
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În plus, oaia este simbol al fertilităţii. Ea este un veritabil „miracol
economic”. Mai „tot” de la oaie se foloseşte. Din lână se făceau ţesăturile, în
casă, vreme de milenii, aceasta până când în viaţa noastră şi-au făcut loc
plasticurile, silicoanele, firele sintetice şi alte feluri de prostii asemenea, care
au adus cu ele cancerele de piele şi un permanent inconfort vestimentar.
Carnea de oaie a reprezentat din cele mai vechi timpuri o bază importantă
pentru alimentaţie. Şi la noi ea a fost multă vreme la loc de cinste, fiind
concurată de carnea de porc „doar” de vreo câteva secole, un mileniu, poate.
Din laptele de oaie s-au produs brânza şi caşul, sănătoase, importante în
alimentaţia ţăranului. Astăzi, ele sunt concurate de tot felul de produse de
import, care nu mai au multe elemente în comun cu ceea ce reprezenta
autenticul produs tradiţional, odinioară.
Este de la sine înţeles că în folclorul românesc, în gândirea tradiţională
românească, oaia va avea un loc aparte, deosebit, aproape unic:
„Mioara este un animal sacru, a fost creată de Dumnezeu şi e la fel de
blândă ca şi Mântuitorul. La Facerea Lumii, ea n-a vrut să aibă nici coarne,
nici venin, pentru a se putea apăra de alte animale. A fost dăruită lui Adam.
Ea l-a ascuns pe Iisus de urmăritori în ieslea ei, l-a încălzit şi l-a hrănit. De
aceea, diavolul nu se poate preface în Mioară.”46
De existenţa oii este legată Naşterea lui Iisus, una dintre cele mai mari
sărbători religioase ale omenirii. „Arma” ei este blândeţea, stoicismul.
Escaladarea agresiunii nu duce la nimic bun, a dovedit-o întreaga istorie
nenorocită a omenirii. Pe de altă parte, oaia este legată, indisolubil, de
sacrificiul pascal:
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„Mielul e sacrificat la Paşti. În basme, Dumnezeu şi Sf. Petru vizitează un
cioban, care îşi sacrifică singura mioară pe care o are, pentru a-şi putea
ospăta vizitatorii. Aceştia îl răsplătesc cu o mioară a cărei lână e de aur.”47
Folclorul pastoral, în general, şi cel românesc, în special, este unul dintre
cele mai interesante. Deoarece o perioadă foarte îndelungată de timp ei îşi
petreceau timpul în afara societăţii, a satului, a familiei etc., importantă era
„petrecerea” acestui răstimp (altfel deloc scurt). Una din modalităţi era
spunerea de poveşti, care apare consemnată, de altfel, iarăşi, de către
etnologi:
„În nordul României, oamenii cred că dacă un cioban povesteşte în
fiecare seară alt basm, începând de la 14 octombrie şi până la naşterea
primului miel în turma lui, în total cam 100 de basme, atunci în turmă se
naşte o mioară năzdrăvană. Acelaşi rezultat îl poate obţine ciobanul şi dacă,
în aceeaşi perioadă, în fiecare dimineaţă şi seară rosteşte cu ardoare
rugăciunea ,,Povestea Sfintei Fecioare”. În perioada Crăciunului şi a
Paştilor, când se deschid cerurile, mioara năzdrăvană poate prevesti soarta
stăpânului ei.”48
Trebuie să spunem că „povestirea poveştilor” nu este un...simplu basm. În
general, depănarea lor avea, pentru cei care le rosteau, cât şi pentru cei care le
ascultau, un caracter magic. Se crea un spaţiu protector, în care răul nu mai
putea pătrunde, indiferent sub ce formă s-ar fi manifestat el. Locul în care
ciobanii îşi duceau turmele era un astfel de „loc rău”. Şi atunci spaţiul
respectiv trebuia protejat, ceea ce se şi întâmpla, prin apelul la forţe magice.
Una dintre respectivele modalităşi era aprinderea şi întreţinerea focului sacru,
din prima seară a ajungerii pe munte cu turmele şi până la instalarea
definitivă a verii. De obicei se spuneau poveşti la foc, ceea ce avea, o dată
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mai mult, rolul de a alunga duhurile rele. Apoi, pe rând, rămânea câte un
cioban să păzească focul viu până la ziuă. Stingerea sa reprezenta o
nenorocire, iar gestul nu era iertat vinovatului. Astăzi (căci şi azi obiceiul se
mai ţine, pe alocuri) respectivului i se ia o oaie din turmă, dar se presupune
că în trecut intervenea sacrificarea celui culpabil. În plus, de actul
povestitului se leagă şi naşterea (sau nu) a mioarei năzdrăvane, o credinţă
puternică în folclorul pastoral. Această mioară, de obicei însemnată fizic
(albă cu ţintă neagră în frunte, sau neagră cu ţintă albă), avea menirea ca un
an de zile de aici înainte să protejeze întreaga turmă. Aşadar, motivul „oiţei
năzdrăvane”, care îşi avertizează stăpânul de răul care urmează nu este deloc
întâmplător, şi nici o simplă temă pasageră, de sorginte „fantastică”. Un fapt
interesant, demn de semnalat, iarăşi, este prezenţa masivă a motivului oii în
cadrul colindei. Este ştiut că această manifestare străveche a mentalităţii
populare, una dintre cel mai bine păstrate dintre toate actele performate în
cultura populară reprezintă un ritual ancestral. Prezenţa oiţei năzdrăvane în
astfel de texte nu este, aşadar, lipsită de însemnătate, ba chiar are o
sumedenie de sensuri adânci, despre care vom vorbi, de altfel, în cele ce
urmează.
„În colindele profane apare o mioară care-l roagă pe stăpânul ei să nu
vândă turma, ci s-o mai păstreze un an; ea promite un miel la Paşti, brânză
bună la Înălţarea Domnului şi multă lână la Rusalii.”49
De altfel, de balada românească intitulată chiar astfel, Mioriţa, se leagă
unele dintre cele mai ample şi spectaculoase credinţe ale străvechimii
noastre. S-au spus multe despre această baladă. Lucruri suficient de multe şi
de frumoase, dar nu foarte „bine privite”. O întâmplare („descoperirea”
baladei de către A. Russo, acolo unde a fost exilat, ca participant la Revoluţia
de la 1848, şi apoi preluarea, şi mai ales „stilizarea” sa de către Vasile
49
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Alecsandri) a făcut ca opinia publică, atât internă, cât şi internaţională, să
recepteze numai această variantă, cu toate urmările sale nefericite (popor de
hoţi şi ucigaşi, pasivitatea în faţa morţii şi renunţarea la luptă, deoarece
protagonistul se gândeşte în primul rând la moarte etc.). Lucrurile sunt, însă,
puţin mai nuanţate. Într-o emisiune televizată Şerban Foarţă afirma un lucru
absolut uimitor: balada Mioriţa nu ar fi altceva decât...un text ceremonial de
înmormântare. Dacă luăm în considerare faptul că Mioriţa circulă pe
teritoriul ţării noastre în nu mai puţin de 1000 de variante, şi că nu puţine sunt
variantele sub formă de colindă, ne dăm seama că lucrurile sunt cu mult mai
complexe decât ar putea părea ele la prima vedere. Astfel, „omorul” ar putea
fi, de fapt, un sacrificiu, ritualic, un fel de puniţie, urmare a încălcării
vreunui imperativ al vieţii păstoreşti: fie acela al păzirii focului sacru (de care
am pomenit deja), fie acela al încălcării unor interdicţii de natură sexuală a
vieţii pastorale, în legătură cu sacralitatea acestui domeniu, de care deja am
pomenit. Privite din acest punct de vedere lucrurile, ele capătă o anumită
logică, justeţe, care altfel ne scapă, căci este total inexplicabil cum ar putea
cineva să transmită testamentul său (şi care se referă tocmai la viaţa veşnică,
la post-existenţă) chiar celor care şi-au pus în gând să îl extermine,
ucigaşilor săi. „Pasivitatea” de care s-a vorbit atât de mult (şi care nu îşi
găseşte susţinere în istorie, căci putem fi acuzaţi de orice fel de defecte,
numai de renunţarea la pământurile noastre, nu; cu atât mai mult atunci când
este vorba de terenurile de păşunat, care au stârnit mereu, şi mai provoacă
încă şi azi, conflicte între ciobani) şi-ar afla astfel explicaţia potrivită:
ciobanul nu se poate împotrivi unei hotărâri colective, unui sacrificiu sacru.
Mult discutatul testament prevede, pe lângă alte elemente, unul mai important
decât altul, şi episodul morţii ca nuntă. Este un „episod” binecunoscut în
folclorul românesc, în ceremonialul funerar. Astfel, tânărul (tânăra) care a
murit înainte de a se căsători va trebui îşi primească soaţa (soţul) pentru
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Lumea de Dincolo, fie aceasta şi la modul simbolic. Omul are pe pământ, în
viziunea tradiţională, câteva datorinţi: de a se naşte (botezul), de a se căsători
şi de a întemeia o familie, de a zămisli urmaşi, şi de a pleca la strămoşi după
ce îşi va fi trăit viaţa. Curmarea existenţei umane înainte de aceste sorocuri
atrage după sine nu numai complicarea destinului individual, ci şi al aceluia
colectiv. Dar moartea ca nuntă din balada Mioriţa mai este privită şi din alte
puncte de vedere, cum ar fi acela al esoterismului, punct de vedere propus de
un autor canadian de origine română, Mircea Tămaş:
„...realizarea spirituală apare adesea ca o Nuntă, nu întâmplător în
creştinism Hristos fiind Mirele, nunta, ca unire a opoziţiilor, cu toate
consecinţele

ei,

constituind

un

suport

excelent

pentru

traducerea
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adevărurilor de ordin metafizic în limbaj uman.”

Altfel spus, doar uniunea spirituală, întru divinitate, în timpul vieţii, dar
mai ales după consumarea acesteia, este de natură a asigura sufletului
omenesc veşnicia. De aceea primul gând al tânărului păstor se îndreaptă
tocmai spre acest episod.
Nu moartea sperie individul aparţinător colectivităţilor tradiţionale,
arhaice, primitive, ci neritualitatea ei. În ceea ce ne priveşte, discutând acest
aspect, considerăm că separaţia umanului de animal nu se face numai prin
raţiune şi limbaj articulat, în primul caz, ci şi prin atitduinea faţă de cei
defuncţi. Şi animalele au anumite atitudini faţă de moarte, dar ele sunt
instinctive. Atitudinea omului este ritualizată şi spiritualizată în faţa acestui
fenomen atât de complex, şi pe care numai omul îl conştientizează şi îl, ca să
ne exprimăm astfel, valorizează. Moartea nu reprezintă o entropie, o ruptură
pentru cel care făcea parte dintr-o colectivitate folclorică, arhaică. Moartea ca
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nuntă (însoţire) cu natura este de altfel un motiv străvechi, întâlnit la aproape
toate civilizaţiile omeneşti:
„Când Zhuang-Zi se apropie de moarte, discipolii săi îşi manifestară
dorinţa de a aduna bani pentru funeralii. ,,Să nu faceţi aşa ceva!” zise
muribundul. ,,Voi avea drept coşciug cerul şi pământul, soarele, luna şi
stelele îmi vor fi podoabe, natura întreagă îmi va fi cortegiu” (Zhuang-zi).
Moartea înţeleptului taoist apare mai degrabă ca o nuntă (vezi
Coomaraswamy: nunta = moarte), o reunire cu Natura, cu Cosmosul, o
realizare spirituală a Omului universal.”51
Moartea ca nuntă este evidentă, aşadar, în balada Mioriţa, şi ea este o
încununare a ritualizării acesteia, după ce va fi înmormântat (prin substitut)
după datină (în strunga de oi), după ce va fi bocit (de „oi”: şi-oile m-or
plânge, / cu lacrimi de sânge). Să ne amintim, de pildă, în paranteză fie spus,
că vreme de secole, la pomană se dădea o oaie peste groapă, fiind cea mai
veche şi mai îndătinată formă de ritualizare funerară alimentară. Chiar şi
astăzi, în multe dintre satele noastre, la pomană (atunci când nu este perioadă
de post, fireşte) se găteşte exclusiv mâncare din carne de oaie. Căderea stelei,
semn al stingerii unei vieţi semnifică în fapt însoţirea cu divinul, dincolo de
hotarele vieţii. Moartea nu este, aşadar, pentru omul aparţinător culturilor
arhaice, un sfârşit, ci un nou început, de factură spirituală:
„În tradiţia valachă aflăm: ,,m-am însurat / C-o mândră crăiasă, / A lumii
mireasă; / Că la nunta mea / A picat o stea; / Soarele şi luna / Mi-au ţinut
cununa; / Brazi şi păltinaşi / I-am avut nuntaşi; / Preoţi, munţii mari, /
Păsări, lăutari; / Păsărele mii, / Şi stele făclii”.
...reţinem sintagma lui Blaga, de ,,spaţiu mioritic”, pentru a desemna (...)
un tărâm spiritual şi central.”52
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Foarte mult s-a discutat, de asemenea, despre formularea pe-un picior de
plai, pe-o gură de rai. Multă vreme, de la nivelul educaţional de gimnaziu
până la cel universitar, s-a spus despre această secvenţă că exprimă
frumuseţea peisajului românesc din totdeauna. Sună frumos, dar puţin cam
prea general. Ori, textul folcloric nu „operează” cu generalităţi. Nici unul, fie
că este basm, fie că este doină, text ceremonial de înmormântare ori de nuntă,
nu este lipsit de substrat. Ori, substratul este întotdeauna unul sacru. În
varianta de interpretare propusă de noi mai sus acesta este un loc anume ales
(în vârful munţilor, pe platouri sacre, în locuri secrete etc.), departe de ochii
celor „profani” şi, mai ales, aproape de „divin”. Apropierea de dimensiunea
divinităţii prin moarte este de altfel şi varianta propusă de Mircea Tămaş:
„Este o realizare spirituală ce are loc ,,Pe un picior de plai / pe-o gură de
rai”, / piciorul de plai, adică vârful de munte, desemnând Centrul Lumii ce
,,stă într-un picior”, echivalent cu ,,peştera”, sau ,,gura de rai” a inimii. Cu
alte cuvinte, numai cel ce dobândeşte ,,eliberarea” în inteligenţa inimii sale
trece în ,,spaţiul mioritic”, tărâm al cărui vestitor este mioara (cea „mioriţă
laie, laie, bucălaie”). Mioriţa neagră este insigna Şekinahei, a Fecioarei
negre, ,,prezenţa divină”; într-un fel, ea este Mireasa cu care, în final,
ciobănaşul se va însura, căci ,,mândra crăiasă” este Fata divină, adică
Şakti, Cunoaşterea absolută (,,m-am însurat / Cu-o mândră crăiasă”; ,,m-am
însurat / Cu-o fată de crai / Pe-o gură de rai”), Nunta reprezentând unirea
întru Principiu, Identitatea supremă. Cuibărirea în spaţiul mioritic.”53
Nu doar Mircea Eliade, ci şi mulţi alţi antropologi şi istorici ai religiilor
vorbesc despre moarte ca despre o iniţiere. De altfel, nu există ritual de
iniţiere, indiferent de tipul său (masculin, feminin, sacerdotal, de vârstă, de
sex etc.), care să nu îmbrace forma unei morţi simbolice. Neofitul moare în
prima formă de existenţă, profană, pentru a re-naşte într-o alta, superioară. El
53
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este altul, un om nou, în sensul spiritual al cuvântului. Este vorba despre o
renaştere în universul divinităţii:
,,Spaţiul mioritic” este un domeniu interzis oamenilor de rând, în sensul
că aceştia se uită şi nu-l văd, ascultă şi nu-l aud, pe când iniţiatul dobândeşte
puteri extraordinare, el vorbeşte limba fiarelor (astfel înţelege el spusele
mioarei) şi pătrunde prin strungă, poarta strâmtă, pe un alt tărâm, al
spiritualităţii pure: ,,ca să mă îngroape / Aice pe-aproape, / În strunga de oi,
/ Să fiu tot cu voi; / În dosul stânii / Să-mi aud cânii”; ,,dosul stânii”
semnifică deja ,,spaţiul mioritic”. ,,Adevărat, adevărat vă spun că, cine nu
intră pe uşă în staulul oilor, ci sare pe altă parte, este un hoţ şi un tâlhar.
Dar cine intră pe uşă este păstorul oilor...Iisus le-a mai zis: Adevărat,
adevărat vă spun că Eu sunt uşa oilor...Eu sunt Poarta. Dacă intră cineva
prin Mine, va fi mântuit, va intra şi va găsi păşune...Eu sunt Păstorul cel bun
(Ioan, 10). Acest alt tărâm spre care duce poarta este centrul, paradisul,
insula fericiţilor, tărâmul purităţii, simbolizat prin brazii şi paltinii, munţii
uriaşi, mii de păsări şi numai păsări, stele (simbolizând stările supraindividuale, celeste), dintre stele, una fiind evidenţiată: ,,la nunta mea / A
căzut o stea”; este Steaua Magilor, Buddhi, lumina axială ce duce direct la
principiu.”54
Aşadar, spaţiul mioritic nu este altul decât acela al sacralităţii ultime, al
spiritualităţii celei mai înalte. În lumina celor spuse mai sus, şi al celor citate,
dorinţa ciobanului ce va să fie ucis apare cu maximă claritate: refuzat
divinului printr-o, probabilă, sacrificare punitivă, tânărul se vede refuzat nu
doar vieţii de aici ci şi, mai ales, vieţii de dincolo. El îşi doreşte tocmai
ritualizarea morţii, împlinirea ceremonialului funerar sau, în termenii
folcloristului Constantin Brăiloiu, cele ale mortului (şi care, în mod obişnuit,
sunt îndeplinite de către femei, de obicei în vârstă; astfel că măicuţa bătrână
54

Ibidem, p. 19

61

nu trebuie să fie deloc chiar mama „eroului”, ci poate fi una dintre femeile
bătrâne care se ocupă în mod frecvent de acest ceremonial funerar ori chiar o
„bătrână” emblematică, de pildă Geea Mater, Mama Pământ. În această
variantă interpretativă, portretul „tânărului ciobănel” este unul dorit, în sensul
că performera ritului funerar ar dori să îl ştie pe protagonist „îndătinat”, astfel
încât el să fie „mormânt” (muntele sacru, într-o interpretare fabuloasă a lui
Şerban Foarţă), fiecare parte componentă a tabloului „fizic” fiind de fapt,
simbolic vorbind, o parte a acestui „edificiu” natural (poate muntele sacru
Kogaion?).
Prin moarte, prin nunta cosmică, în urma trecerii tuturor pragurilor
ceremoniale îndătinate în ceea ce priveşte înmormântarea, va deveni „un
sfânt”, adică va cunoaşte sfinţenia tuturor sufletelor care ajung alături de
divinitate:
„De fapt, Mioriţa descrie o trecere dincolo de lumea divină, căci mioriţa
este ,,neagră”, în unele variante ale baladei chiar ciobănaşul fiind ,,negru
străinel”; desigur, culoarea neagră nu se referă la moarte ci, în primul rând
(...), la manifestare, la tenebrele supraluminoase, în unele variante corniţele
mioarei purtând câte-o ,,piatră nestemată / De-mi luminează noaptea
toată.”55
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PAŞTELE

Dincolo de orice discuţii, speculaţii, interpretări ori analize rămâne,
aşadar, un fapt incontestabil: Paştele este cea mai mare sărbătoare a tuturor
creştinilor. Există însă analişti care afirmă faptul că celebrarea Paştelor
primăvara ţine de rituri, obiceiuri şi credinţe mult mai vechi, care datează
din...Antichitate:
,,...(la romani) deschiderea sezonului de război coincidea cu începutul
zodiei berbecului, în luna martie, ambele zodii fiind locuinţele planetei
Marte. Berbecul lui Marte a luat locul lupului la un moment dat, ambele
animale fiind direct legate de păstorit şi de funcţia sacerdotală, Sf. Petru
fiind numit ,,păstorul lupilor”, iar Apollo lupul având coarne de berbec. De 1
martie, Baba Dochia sau Baba Marta porneşte la munte cu turma de oi şi de
capre, marcând evenimentul cu un bănuţ legat de un şnur roşu cu alb
(mărţişorul), bănuţ ce sugerează trecerea de la o stare la alta, în tradiţia
creştină păstrându-se ideea că lumea a fost făcută în această lună, tot în
martie fiind datate potopul biblic, zidirea omului şi zămislirea lui Hristos. În
plus, Biserica ortodoxă a închinat ,,ziua apelor”, marţea, lui Ioan
Botezătorul, cel care boteza cu apă şi vestise: ,,Iată Mielul lui Dumnezeu”,
proorocul având mielul ca emblemă şi fiind zămislit la o altă cumpănă
ciclică a lui Marte (echinocţiul de toamnă). Sfântul Apostol Pavel are şi el
mielul ca insignă, dar, fapt remarcabil, lupul apare alături de miel ca
emblemă; şi chiar dacă, mai apoi, lupul a devenit unealta dracului, câinii Sf.
Petru sunt lupii, iar în Biserica Albă din Bucureşti, lângă crucea de sus a
Iconostasului, se aflau doi lupi înaripaţi.”56
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Înainte însă de a vorbi de implicaţiile religioase, spirituale, sociale şi
etnologice ale prânzului pascal, trebuie neapărat să amintim de Postul
Paştelui, care este cel mai lung şi mai greu post din tot anul. Despre post în
general vom vorbi într-o altă secvenţă a volumului.

Sacrificarea mielului este însoţită de un scenariu ritual care
cuprinde stropirea cu apă sfinţită, trasarea unei cruci cu cuţitul pe cap
(„Făcea cu cuţitul o cruce pe gâtul mielului, unde urma să înfigă
cuţitul”) sau numai actul de sfinţirea la biserică al animalului deja
tăiat sau chiar preparat.
„În unele zone, actul sacrificării mielului capătă accente rituale
speciale, care ne duc cu gândul departe în timp, la ritualul roman
(după „consacrare”, animalul ales pentru sacrificiu era pieptănat, i
se aureau coarnele, i se punea pe gât o coroană de flori).
În platforma Luncanilor, de exemplu, la nedeia din sat (care are
loc în lunea Paştelui sau în prima duminică după Paşte), mielul ales
pentru sacrificiu este „consacrat” printr-o slujbă religioasă („slujba
pentru stolnice”) şi este stropit cu apă sfinţită. După tăiere, este
„zvântat de sânge, învăluit într-o cunună de flori, legat de o bâtă pe
car o susţin doi bărbaţi şi ofoerit în întregime preotului, care
participă la ospăţul ce urmează” 57
În general, se consideră că prânzul pascal este relativ „uşor”, căci
ce mare filosofie ar putea fi să faci o ciorbă sau să pui carne la fript?
În copilăria mea, petrecută într-o comună din Valea Almăjului, şi
anume Bozovici, mâncarea preferată a mea din această perioadă a
primăverii era maţele fripte. Fireşte, o mâncare „pentru săraci” acum,
când privim din perspectiva modernităţii. De altfel, în piesa O noapte
57

Ofelia Văduva, Paşi spre sacru, Bucureşti, Editura Enciclopedică, 1996, p. 166
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furtunoasă personajului neavenit, Rică Venturiano, i se spune maţe
fripte, ca un semn de dispreţ, ca un aparţinător al mahalalei şi al
lumpen proletariatului care mai consuma astfel de mâncăruri
„grosiere”. Şi totuşi, reputatul etnolog Otilia Hedeşan afirmă, cu
referire la acest aspect: „căci tot de acum provin, pe de altă parte,
texte în care, un echivalent obiectual al drobului – hrană ritualizată,
maţele

fripte,

încep

să

denumească

derizoriul,

sărăcia,

marginalitatea, aşa cum se petrec lucrurile în memorabilul text
caragialesc (...) Este de reţinut că nu inima, nu creierul, nu ficatul
sau orice altă parte trebuie păzite cu mare grijă, ci măţişoarele. Este
de la sine înţeles, povestea lămureşte mai departe, căci odată scăpate,
chiar separate de trup, măţişoarele sunt purtătoarele principiului
vital, apte de regenerare magică: din ele, cei doi copii se întrupează.
Drobul, alcătuit din bucăţele de maţe şi învelit în prapore, ca un
mic foetus, suportă o interpretare simbolică de tipul celei de mai sus.
În fond, toate cele semnalate nu sunt decât o altp manieră discursivă
de construire a marii semnificaţii pascale a regenerării”...cu viaţa
pre moarte călcând.” 58
Cu alte cuvinte, într-un trecut, în fond, nu atât de îndepărtat,
adevăratul drob se făcea din maţe, pe care astăzi nu le mai cumpără
şi nu le mai prepară nimeni, din teamă de a nu fi catalogaţi drept
săraci. Vă oferim, în cele ce urmează, câteva reţete bănăţene privind
prânzul pascal, în care, la loc de cinste figurează mult „hulita” şi
dispreţuita „mâncare de maţe”:

Zeamă de maţe
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Otilia Hedeşan, Lecţii despre calendar, Timişoara, Tipografia Universităţii de Vest,
1998, pp. 146 – 149
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Se curăţă maţele (cel mai bine se curăţă dacă

se

pun

în

apă

rece, cu o mână – foarte puţin – de var; se lasă să stea o jumătate de
oră). După ce se clătesc foarte bine, în mai multe ape, se pun la
fiert, în puţină apă. Se strecoară, şi se toacă (bucăţi mici).După ce sau tocat, se pune peste puţină ceapă călită, se călesc şi ele, se pune
din nou apă peste. Zarzavat (pătrunjel, păstârnac, morcov – tăiat) şi
cartofi, tăiaţi în patru. Se codimentează cu boia, sare, piper şi
leuştean.(se face în ziua în care se taie mielul).

Paşti
Dimineaţa, la prima oră, împarţi tot ceea ai făcut de mâncare,
pentru pomană: se fac mai multe porţii, şi se dau: la săraci, la vecini
etc.

Ciorbă de miel (sau ied)
Carnea (gâtul, coastele, capul, şirea spinării, picioarele) se fierb,
împreună cu zarzavatul tocat (pătrunjel, morcov, păstârnac, ţelină,
ceapă). Dacă sunt roşii şi ardei, e bine. Dacă nu, nu.Se fierb toate,
se pune orezul şi, la sfârşit, se bate oul (întreg) şi se codimentează:
pătrunjel, măcriş, ţelină şi leuştean, tocate, toate, foarte mărunt, la
sfârşit, când se ia de pe foc. Se pun, fireşte, sarea şi piperul de
rigoare.

Drobul
Toate măruntaiele (ficatul, splina, inima, o bucată din plămâni –
nu rinichii) se macină, se amestecă cu ceapă călită; se pot căli şi ele
(nu este obligatoriu), şi se amestecă cu pâine (uscată, şi înmuiată în
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apă rece). Se adaugă: sare, piper, frunze de pătrunjel (multe, foarte
multe). Totul se aşează într-o tavă unsă cu ulei şi (facultativ), din
loc în loc se pun ouă fierte, tari. Deasupra se pune ulei (pentru
culoare) şi se dă la cuptor.

Friptura
Se pun pulpele de miel într-o oală mare, peste care adăugăm:
ceapă, tăiată rondele (solzi etc. – nu măruntă), ardei şi roşii (dacă
nu, boia şi bulion), sare, piper, şi două căni de apă. Se pune capac şi
se lasă pe foc. Rinichii se pun acum, deoarece ei conţin multă
grăsime, şi se lasă pentru a se rumeni ulterior. Se lasă „la scăzut” în
respectiva apă, şi când începe să se rumenească şi se întoarce pe o
parte, se pune puţin vin roşu. Se lasă să se rumenească bine.
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SFINŢIREA BUCATELOR DE PAŞTI

„Aici e însă locul să observăm că cei mai mulţi inşi nu îşi duc la biserică
numai pască de sfinţit ci, dimpreună cu aceasta mai duc şi o mulţime de alte
obiecte, precum: vreo câteva ouă roşii şi vreo câteva ouă albe fierte şi
curăţite, apoi slănină, brânză nouă sau caş, cârnaţi, unt, sare, hrean, usturoi,
busuioc şi sămânţă de busuioc, tămâie, smirnă, o prescure, făină, cuişoare,
piper, potbal, sineală, precum şi o bucăţică din petica cu c-au şters ouăle
cele roşii.
Iar unde este datină de a se tăia un miel sau un purcel de Paşti, nu
unul îi duce şi pre aceştia la sfinţit, şi anume purcelul totdeauna cu o
bucăţică de hrean în gură.
Bucatele şi lucrurile sfinţite de Paşti au puteri magice, de aceea se
păstrează şi se folosesc în tot timpul anului, ca leacuri, farmece şi
apărătoare de multe rele.
Slănina. Aceasta se întrebuinţează spre mai multe leacuri, precum dacă
face vreo vită sau vreun om vreo rană, atunci se unge cu slănină de aceasta
şi-i trece. Dacă peste an se bolnăveşte vreun om sau vreo vită şi dacă
mănâncă sau unge cu slănină de aceasta, îi trece. Dacă i s-a scrântit cuiva
vreun picior sau vreo mână şi i se unge cu slănină de aceasta, asemenea îi
trece. Dacă este cineva bolnav de friguri sau de altă ceva, se pune pe o
lespede tămâie albă şi neagră şi slănină, şi se afumă bolnavul. Dacă este
cineva bolnav de gât sau îl doare altceva, se unge cu slănină de aceasta.
Dacă vreo vită sângeră sau pătimeşte de vreo altă boală, i se dă slănină
de aceasta de mâncat. În fine, se mai întrebuinţează slănina aceasta încă şi
la boala de dânsele.
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Hreanul. Cine mănâncă hrean de acesta, când vine de la biserică acasă,
acela se zice că este iute şi sănătos peste tot anul ca hreanul. Iar dacă se
pune prin cofele cu apă, precum şi în fântâni, apa se curăţeşte de toate
aruncăturile ce se dau prin fântâni de către muierile cele pizmuitoare, iar
cea mâloasă capătă un gust mai curat şi mai plăcut. Mai departe se taie şi se
dă în tărâţe la vite tot cu această presupunere, cugetând că cam pe timpul
acesta umblă mai multe boale, precum mai cu seamă guşatul oilor şi altele.
În fine, hreanul acesta se întrebuinţează şi contra frigurilor.
Untul se pune în urechea unei vite, care are pohoală sau pe care o doare
un picior.
Sarea se aruncă în apă spre întocmirea gustului şi mai cu seamă o
păstrează şi o întrebuinţează la sfinţirea fântânilor, în loc de altă sare. O
samă însă o dau amestecată prin mâncarea vitelor sau o întrebuinţează şi ca
leac contra frigurilor şi de albeaţă.”59
Există o mulţime de mâncăruri şi de post, căci nu degeaba se spune lung
cât o zi de post. Poporul român are o sumedenie de „soluţii” pentru această
perioadă, iar noi vom puncta, doar, acest moment, urmând ca într-un alt
volum să ne preocupăm îndeaproape de acest aspect

Lăsatul de carne
Se dau răcituri de pomană.

Lăsatul de brânză
Plăcinta lui Lazăr
4 ouă, 3 căni de brânză dulce, 2 căni de lapte bătut, 4 linguri de mălai, 2
linguri griş, 2 linguri zahăr, puţin bicarbonat stins cu zeamă de lămâie, sau
oţet. Se amestecă bine şi se pune într-o tavă unsă (cu unt, untură sau ulei).
59
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Se coace până se desprinde de tavă. Se lasă la răcit, se taie şi se presară cu
zahăr pudră, amestecă cu zahăr vanilat. De asemenea, se dă de pomană,
însă numai în această zi.

În această săptămână, „la noi” încep leoarfele (mascaţii, măimuşile,
fîrşangul etc.), luni, marţi şi sâmbătă. Marţi este nunta, iar sâmbăta este
înmormântarea.
Aceste „momente” marchează desprinderea de viaţa obişnuită şi intrarea
într-un alt ciclu, apropierea de sacru, prin sacrificiu alimentar şi, desigur,
prin celelalte comportamente ce ţin de rleigiozitate: curăţie trupească,
sufletească, purtare binevoitoare şi binecuvântată, milostivă etc., cu semenii,
săracii etc.
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ANIMALUL RITUALIC
PORCUL

Viaţa omului de odinioară (dar şi de astăzi, însă în cu totul alte
condiţii şi relaţii) a fost întotdeauna legată de animal. Chiar de la
începuturile existenţei sale omul a fost un mare consumator de carne.
Aceasta pentru că acest aliment conţine proteine, absolut necesare
activităţii fizice susţinute şi, în mod special...creierului. Nealimentat
cu proteine, ci doar cu hrană vegetală, creierul omenesc nu se
dezvoltă, iar activitatea spirituală este minimă. Desigur, vreme de
milenii, zeci, sute de milenii, poate (potrivit cercetărilor recente,
strămoşul nostru ar fi apărut pe Pământ acum...1 milion de ani), omul
a consumat carne în stare crudă. Descoperirea focului a revoluţionat
alimentaţia. Un alt element care a a reprezentat o schimbare majoră a
fost domesticirea animalelor. Multă vreme omul a fost într-o
permanentă căutare a hranei, a vânatului. Organizarea socială era
tributară acestei preocupări fundamentale. Domesticirea animalelor
este în strânsă legătură şi cu dezvoltarea agriculturii. Din simplu
culegător, pescar şi vânător, omul devine agricultor şi crescător de
animale. Fireşte că, la început, totul se făcea empiric, cu foarte mari
dificultăţi şi cu rezultate minime. Dacă interesul colectivităţilor
umane se referea, până acum, la obiceiurile animalelor, ale peştilor, la
„calendarul” fructelor de pădure, lucrurile se schimbă fundamental,
acum. Cultivarea cerealelor şi creşterea animalelor dezvoltă un alt tip
de cultură spirituală. Etnologii nu întârzie să ilustreze exact acest
episod important din istoria omenirii, creşterea animalelor. Un
veritabil cult al acestora se dezvoltă, legat de modul de hrănire, de
păşuni, de îngrijirea şi păzirea lor. La un moment dat, istoria omenirii
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se confundă, în fapt, cu aceea a creşterii animalelor: nomadismul,
seminomadismul, nevoia de păşuni, apoi de ceea ce am numi astăzi
„pieţe de desfacere” face ca multe secole omenirea să se zbuciume
tocmai datorită acestei surse esenţiale de hrană:
„Cum sunt hrănite animalele? – Furaje, păşunat şi migraţiile care
determină epuizarea acestor păşuni; transhumanţa şi vasele din care
vitele sunt adăpate.
Cum sunt păzite animalele? Se studiază adăpostul animalelor. La
băştinaşii din Africa de Sud, cercul format de locuinţele acestora are
un spaţiu în mijloc unde pot să intre toate animalele. Aceasta este
caracteristic întregii lumi bantu. Se va studia păstorul şi relaţia sa cu
animalele: strigăt, gesturi, atitudini. În Africa Orientală păstorul se
odihneşte într-un picior, ca cineva care s-ar folosi de picioroange. Se
va ţine seama dacă păstorul a dat sau nu un nume fiecărui animal şi
de prezenţa sau absenţa adăpostului.
Creşterea animalelor cuprinde: castrarea, fătarea, lăuzia, precum
şi cunoştinţele pe care le posedă indigenii privind selecţia şi felul cum
îşi tratează fiecare animal după vârstă.
Utilizarea animalelor. Se va urmări dacă ele sunt folosite ca
mijloace de transport (...) dacă sunt mâncate (dacă da, în ce condiţii,
ce părţi sunt cunoscute, şi cine are dreptul la ele). Tăierea unui
animal este aproape întotdeauna sacrificială la popoarele de păstori
din Africa Orientală: animalele sunt ucise cu lancea sau cu o
săgeată trasă de foarte aproape (s.n.). De asemenea, se va observa
utilizarea sângelui. Consumul de sânge cald este, de cele mai multe
ori, ritualic (s.n.). Oasele sunt sfărâmate, sau nu? Se va urmări dacă
măduva se mănâncă şi ce se face cu intestinele sau cu pielea.
Prelucrarea pielii este una dintre cele mai vechi industrii cunoscute.
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Ca mărturie stau marile cuţite de răzuit. Se notează reţetele culinare;
dacă se cunoaşte prepararea untului sau a brânzei şi cum se fac
acestea.” 60
Trebuie să spunem că animalul „de crescut” este important pentru
orice colectivitate. Sigur, fenomenul este legat şi de climă, căci nu
vom găsi niciodată motivul cămilei în tundră, şi nici pe cel al renului,
în deşert. Dar există o legătură importantă, de sorginte divină, între
animalul „revelat de divin”, şi rolul pe care el îl are în comunitate, la
un moment dat.
Un astfel de animal, în societatea românească, este...porcul. Aşa se
face că importanţa pe care a avut-o acest animal odinioar sau chiar în
vechi timpuri a creat anumite „obligaţii” de sorginte rituală. Obligaţia
(interioară, de natură spirituală, religioasă) este atât de puternică încât, dacă
intră în conflict cu alte „obiceiuri” (da fapt tot ritualuri), poate prevala asupra
lor. Aşa stau lucrurile cu una dintre cele mai ciudate stări de lucruri din
tradiţia românească: sacrificiul ritual al porcului cu prilejul sărbătorilor de
iarnă datează, mai mult ca sigur, dintr-o epocă pre-creştină (dar are, desigur,
şi raţiuni economice: alimentele preparate din carnea porcului vor constitui,
într-o proporţie covârşitoare, hrana întregii familii pentru întreg anul
următor); altfel nu s-ar explica importanţa atât de mare acordată acestui
animal într-o sărbătoare cu caracter creştin (la 25 decembrie prăznuim, totuşi,
naşterea lui Iisus Christos), atâta vreme cît simbolistica lui, în creştinism, este
total negativă (asimilat fiind, chiar cu diavolul).
Biserica, mai ales cea ortodoxă, mai permisivă decât catolicismul
cu aceste credinţe considerate „păgâne”, în fond, tot religioase), a
îngăduit multe din aceste ritualuri străvechi. Pe cele mai multe, de
altfel. Porcului i-a fost chiar „dedicată” o sărbătoare – Ignatul,
60
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Tăierea Porcilor, Ignatul Porcilor etc. În general, la ţară, acum se
sacrifică porcul. Există zone însă unde acest sacrificiu se face în Ajun
sau chiar în ziua de Crăciun, datorită interdicţiei impuse de post.
Şi atunci, se pune întrebarea, de unde acest interes special pentru
respectivul râmător? Un cercetător amintit deja, Mircea Tămaş,
subliniază rolul major pe care el l-a avut în spiritualitatea străveche
din zona noastră de existenţă:
„Pe teritoriul Daciei s-au descoperit în ultimul timp coliere
formate din colţi de mistreţ şi de urs, precum şi o serie de figurine de
lut reprezentând mistreţi; mistreţul este gravat şi pe Columna lui
Traian; de asemenea mistreţul apare pe reliefele cu Cavalerul Trac.
S-a emis ipoteza că reprezentarea mistreţului a fost preluată de daci
de la celţi, dar fără o motivaţie reală, căci mistreţul, cum am văzut,
este o emblemă hiperboreeană pe care, ca şi celţii, dacii o
moşteniseră, mai mult ca sigur, de la izvorul suprem (s.n.).” 61
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MOŞ CRĂCIUN VERSUS MOŞ GERILĂ SAU MOŞUL CEL BUN
ŞI COCA-COLA
Putem spune că nu există un factor mai important în viaţa omului decât
alimentaţia. Acest element influenţează dezvoltarea organismului, întreţine
sănătatea şi capacitatea de muncă a omului. Desigur, acestea sunt lucruri
importante (de fapt, singurele cu adevărat esenţiale), care contează azi. Poate
mai mult decât ar trebui. Căci magazinele, supermarketurile, en-gros-urile se
întrec să ne ofere munţi de mâncare, care de care mai „proaspete”,
„apetisante” şi „necesare”, în mod absolut, organismului nostru anemiat
(desigur, de alte alimente, la fel de „sănătoase”).
Dar oare aşa stăteau lucrurile şi în trecut? Înclinăm să credem că nu şi că,
mai mult, alimentaţia avea şi un alt resort decât gustos şi sănătos, şi anume
pe acela sacru, care, în mod cert, astăzi s-a pierdut.
Ceea ce vrem să spunem este că alimentaţia, astăzi, a devenit o problemă
din mai multe motive:
1) Pe de o parte, „chimizarea” masivă a agriculturii a dus la „obţinerea”
unor alimente care conţin o serie întreagă de compuşi extrem de
nocivi pentru organism. Înlocuirea treptată a produselor naturale (şi
naturiste) a făcut ca astăzi, omul modern să aibă „în jurul său”,
atenţie, peste 100.000 de substanţe toxice, aflate în produsele
alimentare, în cele textile sau electronice.
2) Pe de altă parte, producerea propriu-zisă a alimentelor este total
diferită de cea tradiţională. Lipsesc ingredientele de odinioară
(înlocuite cu cele obţinute pe cale sintetică), lipsesc tehnicile de
demult, înlocuite cu cele industriale. În acest fel în organismul nostru
nu se mai produc enzimele, atât de necesare metabolismului uman.
Produsele sunt gustoase, arată bine dar, burduşite cu aditivi şi alte
substanţe chimice, produc în organism mult colesterol, extrem de
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nociv pentru omul modern şi care, în plus, nu mai „arde” grăsimile
prin activitatea fizică.
Trebuie spus şi faptul că, de asemenea, produsul natural costă foarte mult.
„Omul sărac” nu îşi poate permite să consume cele 2-3 procente la sută de
produse sănătoase, obţinute pe căi naturiste, câte se mai produc astăzi în
lume.
În funcţie de aşezarea geografică, de condiţiile de climă şi de ocupaţiile
locuitorilor unei ţări putem vorbi de o bucătărie tradiţională specifică. Astfel,
ţara noastră, cu o climă temperat-continentală, cu un relief diversificat
(câmpii, dealuri, podişuri, munţi), străbătută de râuri, cu ieşire la Marea
Neagră, cu delta fluviului Dunărea are, se poate spune, o gastronomie
diversificată.
Dar, iarăşi, cu riscul de a ne repeta, putem spune că acest lucru este valabil
pentru contemporaneitate, pentru zilele noastre. Căci varietatea unei
gastronomii se referă la modernitate. Diversitatea nu era un apanaj al
bucătăriei tradiţionale. Felurile noi erau introduse cu greutate, şi mai cu
seamă la nivelurile păturilor superioare ale societăţii. „Talpa ţării” primea „cu
rezerve” orice inovaţie, mai cu seamă la nivelul bucătăriei, unde existau şi
implicaţii de natură religioasă şi chiar ritualică.
În zona de câmpie se cultivă mult grâu şi porumb. Din făină de porumb se
pregăteşte mămăliguţa tradiţională a ţării noastre, care se mănâncă cu brânză,
ouă, unt, smântână şi lapte sau cu sărmăluţe în foi de viţă ori de varză, ceea
ce constituie o altă mâncare „neaoş” românească. În general. Facem afirmaţia
potrivit căreia lucrurile sunt valabile la modul general pentru că şi aici, la fel
ca în multe alte cazuri, avem de-a face cu câteva prejudecăţi. Este adevărat,
nu vei întâlni la noi un restaurant cu specific tradiţional, sau o gospodină care
se respectă, să nu servească, atunci când are invitaţi musafiri din străinătate,
sau pur şi simplu atunci când este vorba despre o sărbătoare, mămăliguţă şi
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sarmale. Avem aici, însă, câteva probleme „tehnice”. Grâul este, într-adevăr,
o plantă cerealieră tradiţională românească, despre care avem informaţii
istorice că era cultivată şi de geto-daci. Dar mălaiul? Porumbul este o plantă
de import, adusă din noile colonii americane ale Europei occidentale, în
secolul al XVI-lea, al XVII-lea. La noi şi mai târziu, undeva în prima
jumătate a sec. al XVIII-lea. Datorită productivităţii mari, porumbul era
cultivat pe mari suprafeţe, iar mămăliga mai era denumită şi „pâinea
săracului”. Ea se făcea, pare-se, şi pe vremea lui Decebal, însă nu din
porumb, ci...din mei, şi era cu mult mai rea la gust.
Tot aşa stau lucrurile şi cu tradiţionala sarma românească. Chiar numele îi
arată originea: turcă, orientală. Noi am inovat numai la nivelul „umpluturii”.
În religia islamică, musulmană, carnea de porc este interzisă cu desăvârşire.
Nici chiar consumul de băuturi alcoolice (într-o vreme, îndepărtată, înainte de
reforma religioasă a lui Mohamed, vinul, în cantităţi rezonabile, era permis şi
în Islam) nu constituia un păcat atât de mare precum consumarea
respectivului animal. Carnea folosită la ceea ce francezii numesc, îndeobşte,
choux farcis era cu predilecţie de oaie, vită sau, eventual, „amestecată”. În
nici un caz, din porc.
Pentru că acest animal a reprezentat,

se pare că din cele mai vechi

timpuri, animalul domestic predilect al românului, crescut pentru „rezerva”
de carne a întregului an următor, carnea de oaie, şi mai ales cea de vită au
fost înlocuite cu „tradiţionalul” râmător. Dar „principiul” a rămas acelaşi.
Spunem principiul, dar nu şi tehnica, deoarece carnea „se măcina” în Orient,
pe când umplutura, în cultura tradiţională românească, era „tăiată cu satârul”
– sau cuţitul – , implicaţiile ritualice fiind aici evidente. Folosirea acestui
instrument, şi nu a maşinii de tocat carne, în prepararea oricărui fel de
mâncare care presupune acest tip „umplutură” (cârnaţi, drob etc.) presupunea
o prelungire a sacrificiului sângeros iniţial, al amintitului animal.
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Aşa că tradiţia sarmalei este românească şi nu prea.
Asta nu înseamnă însă că nu există o bucătărie tradiţională. Nicidecum.
Din exemplul de mai sus reţinem sacrificiul sângeros. Trebuie să ştim că
sacrificarea sângeroasă a reprezentat un atribut al antichităţii, precum
şi al epocilor anterioare. Chiar parabola biblică majoră a apariţiei lui
Iisus pe pământ este legată de acest sacrificiu: El a venit la voi ca
Mielul la tăiere, spune Biblia. Implicaţiile unui astfel de act sunt
teribile, şi valabile pentru toate societăţile străvechi. Este o jertfă, iar
în timpuri imemoriale, în anumite religii, era practicată arderea de
tot, adică animalul nu era consumat, nici măcar vreuna din părţile
sale, ci era jertfit în întregime, prin intermediul focului. Ofranda este
un dar, un sacrificiu, în termenii pe care Marcel Mauss îi specifică, menit să
îmbuneze spiritul celor călătoriţi în Lumea fără Dor, şi în acelaşi timp să „îi
atragă” pe aceştia (pe moşi, pe strămoşi, adică) în protejarea actelor cotidiene
ale „comunităţii vii”, ca să spunem aşa. Remarcăm, astfel, prezenţa, în
alcătuirea ofrandelor, a grâului, cu semnificaţiile sale curente, dar şi a vinului
şi a cărnii, sub diferite forme (pomana porcului, cârnaţi etc.), toate produsele
reprezentând „spiritul pământului, sacrul prin excelenţă”.
Alimentele pregătite în urma sacrificării acestui animal erau
pregătite în mod tradiţional, şi aveau semnificaţii, dacă nu religioase,
cel puţin ritualice, în mod sigur: borândău, bundărete, tobă, cârnaţi,
jumere, şuncă afumată. Toate erau pregătite respectând anumite
reţete, moştenite din generaţie în generaţie, şi folosind doar
ingrediente naturale. Ţăranul avea o grijă aproape religioasă faţă de
acest eveniment, considerat atât de important în economia vieţii
familiale (şi nu numai), pe care îl pregătea din timp, iar condiţiile de
igienă, cu toate prejudecăţile noastre referitoare la acest aspect al
vieţii ţărăneşti, erau ireproşabile.
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Cât priveşte aspectul „religios”, sunt de remarcat două lucruri. În
copilăria fiecărui individ care şi-a petrecut această perioadă la ţară,
tăierea porcului era o sărbătoare în sine. Fiecare o resimţea altfel,
fireşte. Pe lângă „băşica porcului”, care îmi aparţinea de drept, pentru
mine o mare bucurie îmi era prilejuită de momentul în care, înaintea
pomenii propriu-zise din casă, eram trimis în curte, la alţi vecini, cu
„pomana porcului”. Desigur, nu se punea problema unor raţiuni
economice, fiecare dintre vecini având, la rândul său, propriul
„râmător” destinat sacrificiului. Aici era vorba despre o datină, însă,
care trebuia respectată cu sfinţenie.
Un alt episod se referă la obiceiul, practicat, încă, pe alocuri în
Ardeal, al „împărtăşirii” animalului. Aşa cum vom vedea, el este
practicat şi în unele zone din Banat. Acestuia i se făcea o adevărată
slujbă şi apoi, după sacrificare, o cruce pe frunte, de obicei din
sângele animalului sacrificat. Abia apoi se trecea la pregătirea
propriu-zisă.
O reglementare interesantă a Comunităţii europene se referă la modul în
care românii îşi „tratează” porcii, cu „prilejul” sacrificiului anual.
Înjunghierea lor ar reprezenta, în ochii comunitarilor pătrunşi de mila pentru
bietele animale, o barbarie şi, în acelaşi timp, un fel de crimă împotriva
râmătoarelor, care şi ele au psihic (s-ar zice) şi sunt conştiente că vor muri, pe
parcursul barbarului ritual.
Există şi o variantă: dacă nu îi putem convinge pe „înapoiaţii”
noştri semeni de la ţară să renunţe la lebăr, la bundărete şi la
trandafir, şi pe care i-ar putea cumpăra de la...Cora, din Ungaria, sau
chiar de aici, de la Metro sau de la Sel Gross, pentru a nu suferi,
animalele ar putea fi...gazate, sau împuşcate. Nici nu vreau să mă
gândesc la reacţia lui Badea Ion la o astfel de propunere.
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De ce, însă, oare, ar fi atât de neînchipuită o astfel de sfârşire a
zilelor a bietului animal?
Simplu, pentru că tăierea porcului reprezintă un ritual sacrificial,
un sacrificiu sângeros. Locul ritualului în societatea tradiţională este
unul primordial.
Paralel cu toate cele prezentate aici avem de-a face cu o exacerbare
a spiritului comercial al Crăciunului. Mass-media practică, în special
în această perioadă, un adevărat şantaj asupra clienţilor, inducându-le
în subconştient ideea că, dacă nu consumă toate produsele firmelor
lor, cu E-uri, aditive şi alte substanţe care produc diverse boli,
inclusiv cancerul, înseamnă că au ratat Crăciunul.
Din fericire, mediul rural nu s-a lăsat convertit de această veritabilă a
rânduielilor culinare străvechi. Căci obiceiurile de acest fel merg mână în
mână cu mentalul, moralitatea şi tradiţia arhaică.
Ajunşi în acest punct, trebuie să ne referim şi la un alt aspect: semnificaţia
acestui scenariu, care începe cu sacrificiul. În Banat există o vorbă: Cine nu
taie porc de Crăciun şi miel de Paşte, acela nu e om. Altfel spus, în absenţa
acestui act te situezi în afara lumii, ieşi din rânduială.
Afirmam că sacrificiul ritualic anual al porcului, la români are, pesemne,
un fundament foarte vechi, datând din perioada precreştină. El a fost asimilat
complexului sărbătoresc de Crăciun în mod firesc, astfel încât în mediul rural
nu se poate închipui sărbătoarea Crăciunului, nu doar fără sângerosul ei
început ci, mai ales, fără „salba” de mâncăruri tradiţionale care „rezultă” de
aici.
Dar Crăciunul celebrează naşterea pruncului Iisus, cel care a venit să
răscumpere păcatele lumii, acela care s-a născut pentru a fi, mai târziu,
sacrificat pe altarul răutăţii, neînţelegerii şi al urii omeneşti.
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De aceea acest moment trebuie neapărat pus în legătură cu sacrificiul
mielului, cu ocazia sărbătorilor de Paşti. Numai astfel jertfa sângeroasă se
împlineşte şi ciclul spiritual, religios şi tradiţional se încheie.
Din nefericire, Moşul s-a îndepărtat de „misiunea” sa tradiţională. Sau,
mai bine spus, a fost „deturnat” de la menirea sa fundamentală; aceea de a
aducea oamenilor cel mai înalt dar cu putinţă, vestea Naşterii lui Iisus, ca
Mântuitor al omenirii. Respectivul moment era însoţit de acte sacre datând,
am putea spunem, din preistoria spiritualităţii omeneşti. Acestea au fost
alungate din viaţa omului, căci sacrificiul nu se mai face, şi mulţi dintre
copiii de astăzi sunt convinşi că merele sau cartofii „cresc” la supermarket.
Odată cu acestea Moş Crăciun a fost „reciclat”. El nu se mai află în centrul
sărbătorilor ivernale, ca un paznic al rânduielilor străvechi, ci...vinde
produse. Este ceea ce am observat nu numai noi, dar şi majoritatea
etnologilor care se ocupă, într-un fel sau altul, de fenomen:
„În opinia etnoloagei Irina Nicolau, personajul acesta, pe care Domnia
Sa îl numeşte „Moşul cu paltonaşul roşu” nu are nimic de-a face cu lumea
noastră, „lumea noastră care nu cunoaşte cadouri de Crăciun şi exuberanţă
în exces, ci cunoaşte o uriaşă concentrare. La noi Crăciunul se face din
credinţa că s-a născut Iisus şi din colac de pâine, din bucată de porc tăiat şi
din colind. Acesta este tripticul Crăciunului din tradiţia românească. Iar Moş
Crăciun acesta, care înveseleşte viaţa copiilor – şi, mai nou, nu numai a
copiilor – este un import pe care l-am asimilat destul de bine, mă tem să spun
chiar prea bine”.62
Ceea ce impresionează în bucătăria de sărbătoare este marea cantitate de
mâncare şi de băutură, pentru care „modernii” ţin să ne critice în mod
deosebit, afirmând că facem excese de mâncare, supunând organismul la
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eforturi extreme, chiar dacă (azi) nu deţinem mijloacele financiare pentru a
ne permite acest lucru sau (ieri), nu le găseam, şi atunci trebuie să depunem
eforturi extraordinare, aproape supraomeneşti, pentru a ni le procura (atunci
şi acum). Există mai multe lucruri de spus aici. Pe de o parte, tot potrivit
spuselor regretatei Irina Nicolau, profilaxia ţăranului român se găsea...în post.
Organismul era astfel detoxifiat, prin renunţarea la alimentele bogate în
colesterol. Pe de altă parte, ospeţele de sărbătoare sunt orgiastice prin natura
lor. De fiecare dată, este un ospăţ exemplar, mitic, la care participă atât
oamenii, cât şi zeii, cât şi spiritele morţilor. Cumpătarea nu are ce căuta aici,
acum, şi mi-a fost dat să aud, de la un coleg de generaţie, chiar, una dintre
cele mai mari enormităţi (ca să nu spun prostii) privitoare la acest moment,
potrivit căruia atari sărbători (Paştele, Crăciunul) se pot celebra şi în
sobrietate, în puţinătate şi în cumpănire. Nimic mai fals. Tocmai acum pe
masa de Crăciun trebuie să fie prezente, în permanenţă, anumite bucate (în
exces, deoarece la această se reîntorc acasă şi spiritele celor decedaţi care,
dacă nu vor găsi nimic pe masă, vor rămâne flămânzi şi însetaţi tot anul
următor), iar la Paşti, la fel (dar altele, desigur). O altă caracteristică se referă
la simplitate. Astăzi avem parte de o mulţime de emisiuni de televiziune şi
radio, precum şi de cărţi de bucate extrem de diverse, care ne invită să
mâncăm sănătos, potrivit unor reţete străine, cu sosuri de raci, de creveţi, de
limbi de bibilică şi alte minuni.
Până şi mielul trebuie gătit după moda franţuzească, italienească sau
grecească, pentru a nu mai vorbi de porc. Bucătăria românească tradiţională
se bazează, spun specialiştii, pe simplitate:
„Între ritualul marilor sărbători şi cel ale ceremoniilor zilnice,
civilizaţia românească dezvăluie laturi nebănuite. Fără a fi extrem de
sofisticată şi diversificată (jaloanele fundamentale ale consumului
alimentar, ritual sau nu, erau date, în principal, de restricţiile impuse
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de Biserică – bucate de frupt şi de post), bucătăria românească dă
dovadă de o mare unitate în plan culinar, în direcţia simplităţii
extreme.” 63
Un loc deosebit de important în „ierarhia” sfinţilor autohtoni
(termen oarecum impropriu, căci fiecare sfânt, moş etc. îşi are locul în
celebrarea calendaristică a divinului) îl are Moş Ajunul, din care
contemporanii noştri au făcut un „excelent” prilej de îmbogăţire,
americanizându-l, prin intermediul firmelor Pepsi-Cola şi Coca-Cola,
şi rebotezându-l Santa Klaus.
În tradiţia românească, însă, locul Moşului este (încă) enorm, şi
aceasta se manifestă şi în plan culinar. Şi nu ne referim aici la
„componenţa menu-ului” (praznicul de Crăciun), ci la darul care se
primea de către colindători. Trebuie să spunem că, în contextul
sărbătorilor de iarnă, colinda avea un rol primordial, major. Ea era
performată vreme de 12 zile, din Ajunul Crăciunului, şi până la
Bobotează. În termenii lui Marcel Mauss, avea loc un schimb de
daruri, mai degrabă spus un potlcach: colindătorii performau actul
sacru al colindului, cu funcţii apotropaice, propiţiatorii şi iterative, în
vreme ce gazdele colindate, în semn de recunoştinţă, ofereau în
schimb produse ale casei, toate cu semnificaţii majore, fireşte, sacre,
într-un trecut îndepărtat. Colindătorii nu primeau bani, în trecut, cu
atât mai puţin piţărăii, copiii. Astăzi, produsele nici nu mai sunt
valorizate. Am oferit, astfel, într-un an, unor copii care veneau an de
an să ne colinde (şi care aveau un repertoriu onorabil, bine pregătit şi
destul de „bogat”), cârnaţi, nuci, mere şi gutui. Nu au fost deloc
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mulţumiţi, aşa că le-am dat banii pe care, de altfel, îi aşteptau cu mare
jind.
Dar, aşa cum am spus, lucrurile, în trecut nu se petreceau aşa.
Existau anumite daruri culinare, pe categorii de vârstă, fireşte, şi care
erau preţuite ca atare:
„Moş-Ajunul
În seara de 23 spre 24 decemvrie, după miezul nopţii şi până la
ziuă, se obişnuieşte, prin unele părţi din Ardeal şi Ţara Românească
să meargă cetele de copii, alcătuite din doi, trei, patru şi câteodată şi
mai mulţi inşi, din casă în casă, că colinda, Moş-Ajunul, bunădimineaţa, colindişul, sau bună-dimineaţa de Moş-Ajun.
Prin judeţul Muscel se zice că umblă cu colindeţele.
Prin unele părţi din judeţul Prahova, aceasta se face în seara de 22
decemvrie: „Copiii de la etatea de 7 până la 13 ani se întrunesc la
unul din hanurile mari ale comunei, cum de obicei în unul din acelea
unde se face hora. Aici dă fiecare câte 5, 10, 15 bani, după putere şi
fac o sumă, pe care o dau cârciumarului, ca să le dea lăutarii, să le
cânte şi ei să joace.
În această sară nu vine nimeni la han, decât numai copiii.
Petrecerea lor ţine până la 12 sau 1 noaptea, când se împart în
grupuri câte 5 sau 6, sub conducerea unuia mai mare dintre ei.
Pleacă toţi în toate părţile, strigând pe la ferestrele locuitorilor:
- Bună-dimineaşa la Moş-Ajun!
Stăpânul casei iese şi le dă covrigi, mere, nuci sau colindeţe, cari
sunt singura răsplată a umbletului lor”.
Obişnuit, copii au trăistuţe sau săcui în gât sau beţe în mână,
pentru ca să se apere de câini şi să se sprijine la alunecuşuri.
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Prin Banat şi prin unele părţi din Ardeal, copiii cari merg cu
colindul se numesc piţerei sau pizerei: împărţiţi pe cete, sub
conducerea unui vătav de ceată, ei umblă prin sat de la casă la casă,
poftind ziua lui Ajun cu adausul: „Că-i mai bună a lui Crăciun”.
Piţereii pot umbla slobozi prin casele oamenilor, căci după credinţa
poporului ei sunt purtători de noroc şi fericire. De cum intră în vreo
casă, e datină ca piţereii să scormone focul din vatră cu beţele ce
poartă în mâni şi cari se numesc colinde.
Prin Munţii Apuseni, în zorii zilei de Ajun, copii de la 12 la 14 ani,
formaţi în cete de la 5 la 40 de inşi, pornesc în strigări a colinda pe
la case. Intrând ei zic, în rotacismul lor:
- Bun ajurul lui Crăciur!
Iar ieşind:
- Noi ieşim, Dumnezeu intră!
Ei se numesc piţarei şi colindă până seara.
Prin unele părţi din judeţul Gorj, mamele pun copiilor în săcui, în
pornire, nuci şi mere, pe care copiii în parte le mănâncă, iar rămăşiţa
o păstrează, căci aceste nuci şi mere purtate de colindători,
descântându-le şi dându-le să le mănânce femeile cari nu fac copii, se
crede că vor naşte nu după mulţi ani.
Aceste nuci şi mere, precum şi colacii pe cari copiii îi strâng în
această noapte, se dau vacilor spre a făta viţei mulţi – cât de mulţi
sunt şi piţărăii – nume ce-i poartă atât copiii, cât şi colacii pe cari
cetaşii îi dobândesc în schimbul urării lor.
De la acest nume, şi această datină a umblatului se numeşte „în
piţărări”, iar ajunul Crăciunului mai poartă şi numele de „în ziua de
piţărări”.

85

Prin judeţul Muscel, în noapte de către Ajun, tineretul se adună la
o casă, bagă lăutari sau cântă unul din fluier şi aici se pun pe
sberguială şi petrecere până la miezul nopţii, când pornesc spre capul
satului, de unde iau casele de-a rândul strigând:
– Bună-dimineaţa de Moş-Ajun!
Gazda le dă colindeţe: covrigi, colăcei, poame iar câteodată şi câte
un păhărel de vin. Unii gospodari îi bagă în casă şi îi pun să
scociorască cu ciomegele în foc, ca să aibă noroc la cloştele cu pui.
După aceasta, strigă de trei ori „Bună-dimineaţa la Ajun”.
Dimineaţa şi ziua umblă cu colindişul copiii mai mărunţi.
Prin unele părţi din Oltenia, copiii îşi mai fac şi un steag alcătuit
dintr-o prăjină lungă, împiestriţată la fum în vârful căreia leagă o
basma, două sau trei, cari au un ban de argint, câteva fire de busuioc
şi puţină tămâie, închipuind darurile pe cari magii le-au adus la
ieslele în cari s-a născut Mântuitorul.
La fiecare casă, urarea este aceeaşi:
- Bună-dimineaţa la Moş-Ajun!
Că-i într-un ceas bun!
În acest timp, unul din casă iese afară cu o farfurie pe care sunt
grăunţe de grâu, fasole şi porumb, din cari colindătorii luând câte
puţin aruncă prin casă; aruncând cu grăunţele, pe rând, în sus,
urează astfel:
Grâul atât,

Mănuşele

Spicul atât,

Cât mătuşele!

Pita cât masa,

Ce-i afară să izvorască,

Fuioarele

Stăpânii să stăpânească

Cât râştitoarele.

Sănătoşi.
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Prin satele bulgăreşti din Ialomiţa, locuite în întregime sau numai
în parte de bulgari, copiii umblă cu „Bună-dimineaţa” în ziua de
Ajun, deîndată ce trece soarele de amiază, şi până seara, strigând cât
pot mai tare:
Hoţa-n boţa coladele,
Dăi, babo, cravaicele,
după care primesc de la gazdă nuci ori colaci, făcuţi în acest
scop.” 64
„Personajul” principal al acestui dar culinar este, dincolo de orice
îndoială, colacul.
Trebuie să o spunem, din capul locului, că în tradiţia populară
românească, un rol deosebit de important în praznicul de sărbătoare,
dar şi în cadrul darului, la fel ca şi în cazul oricărui ritual tradiţional
românesc îl are colacul.

Chiar şi azi, în satul românesc, copiilor

care vin la colindat nu li se dau bani, ci piţărăi (colaci, adică), alături
de nuci, mere (fiecare, desigur, cu semnificaţia sa ancestrală şi
rituală), uneori cârnaţi şi chiar vin, la fel ca în trecut. La botezul unui
copil se „închină” zeilor lari un colac, finii dau naşilor colaci, la
înmormântare se dau de pomană colaci, colindătorii primesc colaci
etc. Am putea spune că acest „obiect cultic” este un semem ritualic
foarte important, putând fi integrat chiar în categoria mitemelor
esenţiale ale culturii noastre populare, fapt care nu a scăpat
neobservat etnologilor. Astfel, Otilia Hedeşan afirmă că principalul
conţinut semantic al colacului este acela referitor la munca
înmagazinată în acest aliment/dar. Într-adevăr, să ne aducem aminte
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de faptul că Pluguşorul (considerat de către specialişti cel mai vechi
cântec ritualic încă performat, chiar şi zilele modernismului nostru
exacerbat) este o veritabilă istorie a...pâinii, a aluatului din care se fac
şi colacii. Fireşte, pentru colaci, fie că sunt pentru Paşti ori pentru
Crăciun, gospodina va opri întotdeauna o cantitate de făină aleasă,
albă, măcinată special. Pe de altă parte, regăsim aici şi valoarea
efortului personal căci, aşa după cum spunea Irina Nicolau, nu este
important dacă la început nu ne ies colacii aşa cum ar trebui, esenţial
este să îi frământăm noi, să le adăugăm o parte din fiinţa noastră.
Cumpăraţi „de la prăvălie” ori de la „supermarket”, ei devin
impersonali, neutri, şi nu mai pot purta nici un fel de semnificaţii
sacre, aidoma slujbei religioase transmise la televizor:
„Concretizând finalizarea ciclului agricol şi oferind speranţa
împlinirilor din următorul an, colacul (sau aluatul) este, simbol al
bucuriei muncii împlinite, al bunăstării, primind în acest fel valori
spirituale multiple şi variate. În spaţiul tradiţional românesc
principalele semnificaţii ale copturilor făcute cu ocazia diverselor
sărbători se dezvoltă în jurul a două aspecte: pregătirea aluatului şi
modelarea colacului. 65
Dacă ar fi să vorbim în termenii lui Claude-Lévi Strauss, colacul
exprimă, simbolic, diferenţa dintre cru/cuit, adică între crud şi copt.
Altfel spus, între ceea ce se (re)găseşte în stare naturală, şi ceea ce
este „prefăcut” de mâna omului, transfigurat de acesta. Mai mult decât
atât, nu numai în absenţa focului (cu toate semnificaţiile pe care le
presupune focul din vatră), dar şi în absenţa sfinţeniei aluatul este, în
termeni etnologici, o cocă moartă.
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În plan simbolic, el „mediază opoziţiile copt – necopt, natură –
cultură; stabileşte legăturile dintre cei vii şi cei morţi, dintre cer şi
pământ, dintre zei şi oameni. Colacul ritual este simbolul soarelui sau
al

lunii,

semnificaţie

transfigurează
sacrificiului

o

ritual,

susţinută

hierogamie
înlocuind,

prin

cosmică.
la

un

ornamentele
E

obiect

moment

sale

care

preferat

dat,

al

sacrificiile

animale.” 66
Forma solară a colacului îi împrumută, de altfel, şi puternice
proprietăţi de sorginte magică. Colacul mâncat la Crăciun este de
natură să asigure celui ce l-a consumat prosperitate şi fericire,
ferindu-l de rele. De asemenea, el nu este niciodată consumat în
întregime, fiind păstrat, pus în hrana animalelor etc., tocmai pentru a
asigura întregii gospodării protecţia faţă de malefic pe care o asigură
nu numai forma circulară (con-sacrată), ci şi participarea sa la acest
act magic major pe care îl reprezintă Crăciunul. În acelaşi timp,
colacul reprezintă şi o ofrandă adusă celor morţi căci, aşa cum am
amintit deja, credinţele populare spun că în zilele de sărbătoare
sufletele celor din familie plecaţi în Lumea de Dincolo se reîntorc,
aşteptând să găsească pe masă bucate şi băutură:
„În tradiţia românească, colacul e simbol al fertilităţii, precum şi
ofrandă rituală strâns legată de cultul morţilor. Colacii făcuţi cu
ocazia

anumitor

sărbători

dedicate

morţilor

au

înfăţişare

antropomorfă, lucru reflectat şi în denumirile lor (măcinici, brădişi,
căpeţele, moşi).
Colacii sunt puşi în legătură cu puteri magice deosebite: bucăţi
dintr-un anume colac (de obicei cel de Crăciun, dar nu numai – n.n)
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erau oferite vitelor, puse în grâul de semănat, păstrate pentru a fi
folosite la magia mulsului etc. ”67
Vorbim aici despre un adevărat ritual, început cu zile întregi
înainte de marea sărbătoare, menit să transpună individul în alt timp,
şi anume în acela sacru. Pregătirile culinare de sărbătoare nu sunt
simple preparative, nu reprezintă doar manifestări ale febrei pecuniare
ce îi cuprinde pe comercianţi cu prilejul sărbătorilor la români,
convinşi fiind că vor face vânzări ca pentru o jumătate de an, ci
veritabile momente de trecere, dinspre profan înspre sacru, prin
intermediul „agentului” culinar.
Există „scenarii” felurite ale „confecţionării” acestor ofrande
alimentare, în funcţie de vârsta celor care le sunt dăruiţi:
„O grijă de seamă a gospodinelor, în preajma Crăciunului, este
făcutul turtelor şi al colacilor pentru ziua de ajun.
Colacii se pregătesc fie pentru colindători, numindu-se prin unele
părţi şi colindeţe, fie pentru masa ajunului, fie pentru pomenirea
morţilor. După ce pânea pentru colaci se plămădeşte, în anii în urmă
numai cu plămadă făcută din drojdii de vin, numită şi drojdii, după ce
se frământă şi se lasă ca să răsară, adică să înceapă a creşte,
obişnuit pe cuptor la căldură, învelind covata cu blăni, după ce pânea
se fereşte ca nu cumva frigul să o „dea-napoi” din crescut, se
frământă din nou pe masă, şi cu mâinile, rupându-se bucăţi-bucăţi, se
preface în viţe groase ca degetul, din cari se împletesc covrigii – cei
dintr-o singură viţă – colăceii din două viţe şi colacii, din două viţe
împletite şi înconjurate de o altă viţă.
Obişnuit, covrigii se vor da colindătorilor mărunţi, cu colăceii se
vor răsplăti colindătorii cei mai mulţi, iar colacii se vor da flăcăilor,
67
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colindătorii neamuri, vor împodobi masa de ajun şi se vor da de
pomană.” 68
Feciorilor li se dau alt fel de colaci, mai mari, mai „împodobiţi”, şi
asta deoarece ei sunt „fruntea mesei”. Adevăratul colind acesta este,
al flăcăilor, sau aşa numita „ceată de flăcăi”. Rolul ei în performarea
tradiţiilor este unul foarte mare. Se presupune, de altfel, că această
formă de organizare datează dintr-o vechime ancestrală, din perioada
geto-dacilor, având un caracter militar. Tinerii războinici constituiau
veritabile confrerii războinice, în cadrul cărora performau o serie de
ritualuri, cele mai multe cu caracter secret. Ele erau menite să confere
membrilor putere, curaj, „imunitate” în faţa pericolelor etc. În
societăţile tradiţionale româneşti ceata de flăcăi este cea care
„asigura” prestanţa, veselia şi farmecul şezătorilor (al clăcilor). Tot ei
erau cei care organizau şi susţineau scenariul nunţii (prin colăcărit,
oraţii de nuntă, cântece ritualice etc.), precum şi pe acela al
ritualului funerar, înmormântarea cu bradul. Colinda era de
neimaginat fără flăcăi, iar atunci când satul, în perioada comunistă, a
început să moară, au început să moară şi „colindele”. Chiar dacă
mediul rural începe să se refacă, încet, poate mult prea încet ca să mai
fim încrezători, credem că vremea colindatului a trecut, deoarece
acum concurenţa este alta: colinda comercială, proferată peste tot, la
radio şi la televiziune, care răstoarnă nu numai scara de valori, ci şi
scenariul colindului în sine. Atunci când ne deplasăm la sala de
spectacole pentru a audia un spectacol de colinde noi inversăm
rolurile: colinda era aceea care venea la oameni acasă, şi nu invers.
Puterea magiei se risipeşte astfel printre şirurile de spectatori,
reflectoare şi sclipici. Colindătorii, în trecut, mergeau din casă în
68
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casă. Cântau o serie de colinde, în funcţie de casa în care intrau. De
cele mai multe ori li se cerea şi alt fel de cântece ceremoniale,
îndeosebi de către bătrânii casei. Dacă nu ştiau, nu li se dădea darul.
În plus, faţă de piţărăi, acesta mai cuprindea şi vin, cârnaţi şi, în
vremurile tot mai apropiate de noi, şi bani:
„Prin Banat, feciorandrii colindători, ajungând înaintea casei,
cântă în cor:
Bună-dimineaţa la ajun,

Ieşi, gazdă, de ne

Că-i mai bună a lui Crăciun!

Lopociţă,

Câţi miei,

Lopociţă,

Câţi purcei,

Ieşi, gazdă, că ni-s

daţi.

de-o viţă.
Fug copiii după ei.

Covrigi,

Cârnaţi,

Covrigi,

Cârnaţi,

Ieşi, gazdă, că ni-i

frig!
după ce primesc cârnaţi, slănină sau bani, colindătorii mai
strigă:
Câtă trestie la gazde pră casă,
Atâţia gologani pră masă!” 69
Importanţa alimentară a colacului mai este vădită şi cu alte
prilejuri, şi acestea, având, la fel, încărcătură sacră şi rituală. Astfel,
atât de Crăciun, cât şi de Paşti, se duce la naşi un colac. Nu numai,
fireşte, şi aceasta deoarece importanţa năşitului în arealul nostru de
cultură populară este enormă. Cel care cunună şi botează copiii, în
catolicism, se numeşte futher in the God. Ei sunt părinţii spirituali ai
69
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noului născut, iar această relaţie este resimţită atât de puternic în
cadrul societăţii tradiţionale, încât este considerată o veritabilă
legătură de sânge:
„Relaţia cu naşii – foarte puternică în sistemul tradiţional al
obiceiurilor noastre – impunea obligaţii reciproce pe parcursul
întregii existenţe. Una din îndatoririle finilor era aceea de a-şi vizita
naşii într-o anumită zi a anului. Vizita avea rostul de a reafirma
legătura. Cu această ocazie, finii le aduceau naşilor colaci, pe care-i
înmânau rostind o urare de belşug.” 70
În cele mai multe părţi ale ţării însă, fireşte, finii merg la naşi nu
doar în ziua prestabilită, ci şi în acelea de mari praznice sărbătoreşti.
La loc de cinste stă colacul. În unele părţi, acesta este numele darului,
care constă şi în alte alimente rituale:
„În a doua zi de Crăciun se duc oamenii cu colac la naş. Colacul
constă în şapte pâini, un cocoş sau alte orătănii, două-trei sticle cu
ţuică şi vin, o coastă de porc, doi-trei trandafiri (cârnaţi) şi alte
mărunţişuri. Când ajung acolo, finul sărută mâna naşii şi a naşului
şi, când acesta din urmă ia desagii din spatele finului, îi adresează
cuvintele:„De la noi mai puţin, de la Dumnezeu mult”, Pe urmă se
aşează la masă, petrecând până seara, venind acasă cu căciula pe
nas, ca la naş” 71
De altfel, obiceiul de a merge la naş este generalizat. În Banat în
general, dar şi în unele ocazii „speciale”, darul adus naşilor trebuie să
fie unul substanţial, deloc simbolic: purcelul de lapte (viu, şi legat cu
fundă roşie), care trebuie să guiţe tot timpul drumului spre naşi, un
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dar care să amintească de acel Crcăiun, şi care să fie util (veselă,
pahare de cristal etc.).
Aşadar, colacul nu este un simplu aliment, ci un aliment ritual.
Pornind raţionamentul de la forma specială care i se conferă, cu
semnificaţii sacre şi magice, şi ajungând la „scenariul” colindului de
Crăciun, în care colacul joacă un rol esenţial, ajungem la concluzia că
semnificaţiile ancestrale cu care el este investit sunt majore. Trebuie
să reamintim şi faptul că, şi cu acest prilej (mai ales cu acesta, adică
la marile sărbători de peste an), sunt invocate, pomenite şi cinstite
sufletele membrilor din familie care s-au călătorit în lumea de
dincolo:
„Pentru marea trecere din lumea celor vii în lumea celor morţi,
unde, în concepţia populară, dispărutul îşi va continua existenţa,
tradiţia

a conservat practici destinate, pe de o parte, restabirii

echilibrului psihic al celor rămaşi în viaţă, pe de altă parte, uşurării
drumului şi existenţei „de dincolo de moarte”. De aceea, frecvenţa
cea mai mare a colacului rămâne cea consemnată în actele rituale şi
ceremoniale legate de moarte (adesea, în limbaj uzual, colacul
sugerează ideea de moarte). Cu o mare varietate de forme şi
ornamente, colacii realizaţi prin prisma despărţirii treptate de „cel
plecat” (care îşi va continua sub altă formă existenţa) pot fi grupaţi
pe categorii ce au la bază concepţia despre moarte a ţăranului
român: colaci pentru suflete neplecate încă (până la 40 de zile),
colaci pentru sufletele plecate, dar neintegrate în lumea cealaltă
(până la şapte ani), colaci pentru sufletele plecate şi integrate
(„uitaţii”, „uitata”), colaci pentru sufletele revenite la sărbători
calendaristice (Paşte, Crăciun).” 72
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Spectaculozitatea gesturilor sacramentale, multitudinea lor, precum
şi complexitatea obligaţiilor ritualice din această perioadă ne arată,
fără putinţă de tăgadă, că avem de-a face cu un moment de cumpănă,
cu un timp de o sacralitate extremă, prilej cu care sunt chemaţi în
ajutor şi „moşii”. Şi aceasta nu numai pentru motivele enunţate mai
sus. În viziune ancestrală, momentul de sfârşit de an este unul de
cumpănă. În general, oamenii din vechime credeau că „văzduhul”,
„irealitatea” imediată sunt populate cu o mulţime de fiinţe, unele
benefice, iar altele malefice. Între ele se duce o luptă acerbă, iar
fiinţele sacrosancte îi ajută pe oameni, în tot timpul anului, în această
confruntare. Ajutorul, însă, este reciproc. Oamenii îşi ajută „sfinţii” în
confruntarea lor cu demonicul, prin tot felul de acte ritualice, gesturi,
comportamente, sacrificii, daruri etc. Există însă câteva momente ale
anului în care balanţa este perfect egală, sau chiar se înclină în
favoarea „celor răi”, şi atunci omul nu poate decât să se apere. Aşa
este în Noaptea Sfântului Andrei, când oamenii nu pot face mare
lucru, ci doar să se apere de strigoi, stafii, fantome (cu ajutorul
usturoiului, al focului etc.). O astfel de noapte de cumpănă este şi
Ajunul. Întreaga suflare a colectivităţii rurale „se mobilizează” pentru
a-i alunga pe nepoftiţi, şi pentru a asigura biruinţa forţelor luminii,
care va stăpâni lumea întreg anul următor. De aceea se cântă colinde
(cântece rituale cu caracter sacru), de aceea se pocnesc bice, se
porneşte buhaiul şi se saltă capra. Zgomotele sunt menite să îi alunge
pe nedoriţi. De aceea se consumă anumite alimente rituale (şi numai
acelea; piftiile de porc nu pot fi înlocuite cu aspic de somon, şi nici
friptura de porc cu canard à l’orange). Este motivul pentru care sunt
invocaţi şi strămoşii, prin ceea ce poartă numele, îndeobşte, de moşii
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de iarnă, obicei care conţine, fireşte, şi ofrande de sorginte
alimentară.
Să reţinem, aşadar, că în această perioadă, de la Crăciun şi până la
Bobotează, se colindă. Nu vom intra în amănunt în structura acestui obicei
arhaic, dar se pare, cum am mai spus, că datina îşi are rădăcinile în confreria
de războinici din vremuri imemoriale, când ceata îşi alegea un vătaf,
membrii ei depuneau un jurământ către acesta, şi îl ascultau cu sfinţenie. În
plus, este foarte posibil ca aceste cântece rituale să fi fost performate,
odinioară...primăvara, căci şi acum, în unele zone, mai există astfel
de...colinde de primăvară. Cert este că acest obicei se mai practică şi astăzi în
satele româneşti. Îndeobşte, colindătorii erau răsplătiţi, pentru actul lor, cu
colaci, bani şi, feciorii, şi...cârnaţi. Prezenţa acestora era absolut necesară în
cadrul darului, cu atât mai mult cu cât ei sunt consemnaţi şi ca dar de
pomană.
Un loc important în cadrul darului de Crăciun îl au cârnaţii.
Trebuie spus, în primul rând, faptul că prepararea cârnaţilor reprezintă o
continuare a sacrificiului animal. Sacrificiul trebuie neapărat să fie sângeros,
şi este greu de imaginat că vreodată ţăranul român va accepta împuşcarea,
gazarea sau electrocutarea respectivului suin:
„În mentalitatea oamenilor societăţilor arhaice există o legătură
simpatetică între sânge şi vlaga fertilizatoare, între sânge şi ploaie.
Provocarea curgerii de sânge prin răni, bătăi, încăierări ca practică magică
de a produce ploaia este înregistrată la multe popoare. (...) De ziua lui Ignat,
denumită şi Inătoarea (20 decembrie) se practica nu doar sacrificiul
porcului. Cu sângele porcului tăiat de Ignat oamenii şi copiii se mânjeau pe
faţă, iar cei care nu aveau porc trebuiau să producă o sângerare”.73
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Ar fi foarte greu de explicat, altfel decât prin reminiscenţe ancestrale,
obiceiul sacrificării sângeroase a animalului naţional şi emblematic în
preajma sărbătorii Crăciunului. Căci dacă toate celelalte animale au vreo
legătură, fie cu naşterea lui Iisus, fie cu Creaţia divină, porcul este socotit, în
creştinism, drept unul dintre cele mai „spurcate” şi diavoleşti animale. Cu
toate acestea, ţăranul român nu îşi poate imagina Crăciunul fără această
„podoabă” culinară care, pentru bucătăria contemporană occidentală,
înseamnă o enormitate.
Cu mulţi ani în urmă, un prieten care m-a invitat la masă mă îmbia cu
„trandafiri” grăsuţi, prăjiţi în untură, subliniind, orgolios, că sunt făcuţi „cu
satârul”. Citindu-mi nedumerirea pe faţă, mi-a făcut o scurtă istorie a
cârnaţilor tradiţionali, arătând faptul că, în vechime, umplutura rafinatului
aliment se făcea nu cu maşina de tocat, ci apelând la ajutorul...satârului. Cu
alte cuvinte, sacrificiul sângeros era acum continuat, iar diferenţa dintre acest
tip de produs şi „tocătura” orientală, carnea măcinată, trecută prin „maşină”,
era subliniată, o dată mai mult.
Pe de altă parte, cârnaţii au constituit un element fundamental în ceea ce
priveşte „magia darului”. În cadrul colindului se efectuează un „schimb de
daruri”: colindătorii dăruiesc gazdelor urări (şi deci belşug, fericire şi noroc
în tot anul care va veni) şi primesc în schimb daruri simbolice, vin, colaci,
cârnaţi. Şi, nu în ultimul rând, trebuie să facem referire la reţetă. Toată lumea
face astăzi cârnaţi, supermaket-urile întrecându-se, în perioada sărbătorilor de
iarnă, să ne ofere cât mai multe feluri ale tradiţionalului aliment, toate cu un
formidabil gust de...plastic. Majoritatea mezelurilor care se găsesc astăzi pe
piaţă conţin nitriţi şi aditivi alimentari, adică substanţe chimice care sunt
toxice şi chiar cancerigene. Nu mai vorbim de condimente, înlocuite cu cele
artificiale, pentru că sunt mai ieftine şi mai spectaculoase (ne referim la
culoare, miros etc.). Atunci când s-a renunţat pentru prima oară la reţeta
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tradiţională de preparare a animalului sacrificat s-au pierdut milenii întregi de
cultură. Ideea de a reveni la reţeta originară nu este doar un gest de
generozitate, ci unul cu implicaţii de viaţă căci, revenind la mâncărurile
tradiţionale, spunem un nu hotărât tuturor otrăvurilor de tip fast-food care ne
asaltează masa zi de zi.
Cârnaţii se pot face şi în combinaţii foarte savante: porc cu capră, cu vacă,
cu oaie, şi chiar cu vânat – urs, mistreţ, iepure – sau altă carne.
Se fac şi cârnaţi fără porc: vişli (virşli) de Haţeg, din carne de capră şi
oaie, Cârnaţii de Pleşcoi, de pe Valea Buzaielor, cu umplutură iute, din vită.
Patricienii munteneşti, jumătate vită, jumătate porc, Ghiudemul, ori Babicul
de Dobrogea, uscături făcute din oaie şi vită, cârnăciorii de Bran, din carne de
porc şi căprioară, Ursarii de Bîrgaie (porc amestecat, fireşte, cu carne de urs).
Trandafiri (cârnaţi cu mult usturoi, cunoscuţi sub acest nume în Oltenia şi
în Moldova), Cârnaţii de Plai, Cârnaţi Olteneşti, Cârnaţii de Bihor (de un
roşu splendid, natural, obţinut din boia – autentică – şi nu din nitriţi sau
coloranţi artificiali).
În dicţionar, cuvântul figurează la singular, cârnat, şi desemnează
produsul alimentar preparat din carne tocată şi condimente, introduse în
intestine de porc, de oaie sau (mai nou – n.n.) într-un înveliş din material
sintetic.
Variante, expresii:
Cârnat crud, (verde) – cârnat proaspăt, preparat de curând
A ploua cu cârnaţi – A fi belşug mare, ca-n basme
A lungi cârnatul – a trage de timp
A fi sătul de cârnaţi – a fi foarte sătul
Cîrnat (fig.) – om de nimic
Var. fonetice – cârnaţ, cârnaţi, în meglenoromână cărnat
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Lat. Carnaceus, vechea sardă karnatssu, port. Carnas, sp. Carnaza, port.
Carnaz.
Din română provine sârbo-croatul krnata, ca şi bulgarul kurnace
Trebuie să ştim că acest produs culinar, în felul în care îl facem noi,
românii, este aproape unic în lume.
Culoarea frumoasă mai este dată şi de sângele proaspăt conţinut de
produs, sângele fiind, de altfel, „ingredinetul” principal pentru un tip de
cârnaţi care se face tot mai rar, şi anume, sângeretele, sau borândăul, cu
variantele sale regionale şi subregionale: sîjereţ, vireş, craviţă, cârnaţ de
sânjie, maţăşă cu sânjie, păsătic, sângioi.
Acest tip de cârnaţi are la bază sacrificiul ritualic al porcului. Ţăranul
român spune că, neapărat, la Crăciun trebuie să curgă sânge şi de aceea,
oricât ar fi de sărac, omul trebuie să sacrifice ceva (un animal, cât de mic), în
aceste zile:
Prepararea felurilor de mâncare din porcul sacrificat constituie şi el
un subiect major de interes pentru demersul nostru. Căci, chiar dacă ar
putea părea o exagerare la prima vedere, toate aceste bucate erau, întrun trecut imemorial, ritualice. Este şi motivul pentru care, în general,
ele au fost foarte puţin modoficate, de-a lungul vremilor, ajungând
aproape intacte până în zilele noastre. Unde apare inovaţia,
prelucrarea industrială, dezastrul. Cârnaţii sunt produşi industrial, cu
aditivi şi „mirodenii” sintetice, cu chimicale, altfel spus. Ele devin o
concurenţă reală pentru producătorul tradiţional, dacă acesta ar vrea
să le vândă în piaţă, din punctul de vedere al preţului, desigur. În plus,
datorită numeroaselor discuţii pe marginea subiectului, cât şi al
intervenţiei mediei (care a văzut în această stare de lucruri un subiect
„gras” de presă, şi nu din alte motive), consumatorii au început să se
îndrepte tot mai mult către piaţa particulară, în speranţa că aici vor
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găsi „produsele sănătoase” de care au mai avut parte, cândva, în
copilărie. Surpriză, însă. Aflăm, tot din presă, că şi aceste produse
sunt contrafăcute, că cele mai multe dintre ele sunt cumpărate
(horribile dictu), de la...supermarket. În trecut, însă existau chiar mai
multe „reţete” de...cârnaţi autentici.
Există însă şi un altfel de cârnaţi, pe care sensibilitatea occidentală
l-ar accepta cu mare greutate ori, mai mult ca sigur, deloc, şi anume
cel din sânge. Importanţa rituală pe care o are sângele este vădită, de
altfel, şi proprietăţile curative, magice, ale acestui aliment. Observăm,
astfel, că nimic nu este întâmplător, că şi (ori, mai ales) alimentaţia
stă sub semnul sacrului:
„Dacă porcul sacrificat este negru, au grijă să pună o strachină cu
mei dedesubt, ca să se scurgă sângele în ea. Iar după ce se usucă
meiul acela, îl macină şi afumă cu el peste an copiii, ca să le treacă
de guturai, de spaimă, de năluci şi de alte alea.” 74
Analizând diferite legende legate de Moş Crăciun, vom observa că
există o interesantă legătură între credinţele arhaice, păgâne, şi
miracolul creştin reprezentat de venirea lui Iisus. Mai mult, legenda
prezentată mai jos motivează şi justifică un element altfel greu, dacă
nu imposibil de explicat şi de elucidat: multitudinea de acte ritualice
aparent fără nici o legătură cu naşterea lui Iisus şi cu tot „arsenalul”
de semnificaţii creştine care derivă de aici. Cu alte cuvinte, înainte de
apariţia creştinismului majoritatea actelor sacrificiale erau sângeroase,
sacrificiul uman nefiind deloc exclus, ba chiar foarte frecvent, pe o
anumită treaptă a civilizaţiei (în fond, răstignirea pe cruce a lui Iisus
nu este altceva decât un sacrificiu sângeros). În varianta pe care o
discutăm, Crăciun (zeu străvechi al Soarelui, al focului, identificat cu
74
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Mythra) este atât de supărat pe soţia sa că a adăpostit-o pe Fecioara
Maria pentru a naşte (în fond este vorba de intruziunea unei alte
religii; Burebista sancţionase acest lucru – pătrunderea cultului lui
Dionysos în spaţiul de cultură geto-dac), încât îi taie mâinile bietei
femei. Oribil gest, dacă îl interpretăm din punctul de vedere al
civilizaţiei moderne, dar perfect motivat atunci când vorbim despre
lumea arhaicităţii:
„Lipsa de ospitalitate şi cruzimea, răsplătite nefiresc cu ridicarea
în rang la omologarea lui Crăciun ca divinitate creştină din legendele
româneşti, ascunde un mare adevăr istoric: la apariţia creştinismului,
Crăciun era un important zeu solar – identic cu Saturn şi cu Mithra –
atât de venerat încât nu a putut fi exclus din Calendarul Popular şi
din conştiinţa paleoromânilor.
Prin tot ceea ce face, Crăciun se opune sau împiedică naşterea
pruncului creştin Iisus pentru că venirea Lui presupune mai întâi
propria-i moarte, plecarea Moşului.
Tradiţiile contemporane despre „sfântul” cel bonom Crăciun,
despre Moşul „darnic şi bun”, „încărcat cu daruri multe” sunt
înduioşătoare influenţe livreşti pătrunse în cultura populară de la
vest la est şi de la oraş la sat.” 75
Memoria colectivă reţine, astfel, necesitatea sacrificiului (unui
animal, în timpuri „mai apropiate”) în preajma marilor evenimente ale
anului. Ori, schimbarea timpului, moartea anului vechi şi naşterea
celui nou au constituit, din cele mai vechi timpuri, evenimentele
majore ale oricărei comunităţi arhaice. Multă vreme lucrurile au
rămas aşa, până la apariţia creştinismului, moment în care, pentru
creştini, sărbătorile cele mai importante au devenit Paştele şi
75
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Crăciunul. Necesitatea sacrificării a rămas impregnată în memoria
colectivă, şi numai aşa se explică de ce mentalul popular consideră nu
doar neîntregit, ci nici măcar realita Crăciunul, în absenţa Ignatului:
„Marile sărbători calendaristice – Paştele şi Crăciunul – sau cele
legate de principala ocupaţie – creşterea animalelor – Sfântul
Gheorghe, „măsurarea laptelui”, „sâmbra oilor” (Oaş), „ruptul
sterpelor” (Maramureş) ca şi „gurbanul” (Teleorman, Dobrogea – 1
februarie) stau sub semnul sacrificial al tăierii unui animal (de obicei
porc, miel, oaie, berbec).” 76
O dată în plus, etnografia ne vine în sprijin, cu argumente
irefutabile. Astfel, sacrificiul animal poate fi întâlnit nu numai în
cadrul marilor sărbători colective, ci şi în acela familial. Fireşte, este
vorba şi de raţiuni economice (carnea animalului sacrificat va fi
folosită în ospăţul de nuntă ori în praznicul de înmormântare), dar nu
este dificil să decelăm aici şi semnificaţii majore de ordin sacru:
astfel, sacrificiul animal la naştere are darul de a transfera suflul vital
în fiinţa noului născut; pe de altă parte, atunci când este vorba de
înmormântare, istoria religiilor consemnează drept un fapt „banal”
înmormântarea cu animalul credincios (de obicei calul) şi, în plus,
animalul sacrificat (la români, mai ales oaia, dar şi viţelul, ori chiar
porcul) reprezintă, hrana dalbului de pribeag, cel călătorit în lumea
fără întoarcere:
„Dar şi marile evenimente din ciclul vieţii – botez, înmormântare,
ca şi alte obiceiuri – agrare, comunitare (hram – Oltenia, nedeie –
Transilvania) poartă pecetea rituală a sacrificiului animalelor care le
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precede şi care poate fi considerat prag ritual ce marchează intrarea
în timpul sacru al sărbătorii. 77
De fapt, trebuie să o spunem, am greşi mult dacă am crede că
celebrarea Anului Nou se reducea, în vechime, şi chiar în zilele
noastre, la sacrificiul ritual al porcului şi la colinde. Momentul era
atât de important pentru comunităţile tradiţionale, încât a generat o
multitudine de acte, gesturi, ceremonii menite să sacralizeze timpul
cel nou:
„Sărbătoarea Anului Nou în spaţiul carpato-ponto-danubian s-a
oprit la trei date diferite de început de an: Crăciunul, Anul Nou şi
Boboteaza.
Secvenţele rituale şi ceremoniale de renovare a timpului la
sărbătorile Crăciunului, de la degradarea progresivă a timpului la
ideea de haos dinaintea Creaţiei când este jertfită divinitatea
adorată, de la renaşterea divinităţii la ideea de beatitudine cu care
începe derularea noului an calendaristic, formează un spectaculos
scenariu rito-magic din care nu lipsesc: Tăiatul porcului, Prepararea
alimentelor

rituale,

ospătarea morţilor,

Deschiderea

mormintelor,

Aşteptarea

şi

Stingerea şi aprinderea rituală a luminilor şi

focurilor, Ospeţele şi banchetele rituale, Elementele dionisiace,
Strigătul
observaţii

peste

sat,

Deschiderea

astronomice,

previziuni

cerului,

Arderea

meteorologice,

comorilor,
încercarea

norocului, alungarea spiritelor morţilor, Îngroparea Crăciunului sau
a Anului Vechi, actele de profilaxie şi de divinaţie, vrăjile şi
farmecele.” 78 Este vorba, de fapt, de un ansamblu de ceremonii, care
funcţionează unitar, ca un sistem, şi pe care numai noi îl vedem
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separat, fragmentat, cu mult împuţinat (şi sărăcit; din tot acest
ansamblu, astăzi au rămas doar colinda şi ospăţul orgiastic, fără a mai
conştientiza însă dimensiunea sacră).
Pe de altă parte, omul de astăzi este văduvit de marea bucurie a
schimbării timpului, pentru că aproape nici unul din semnificaţiile
momentului nu sunt asumate. Astfel, noaptea Anului Nou este
momentul cel mai important din viaţa comunităţii şi a fiecărui individ.
Restaurantele se pregătesc din timp, oamenii aşijderi, se fac rezervări,
se pleacă în străinătate, se etalează toalete, se cheltuiesc mulţi bani.
Puţini dintre noi realizează însă faptul că petrecerea de Anul Nou este
un ospăţ orgiastic, venit din timpuri imemoriale, cu caracter sacru,
menit să marcheze hotarul dintre timpuri: cel vechi şi cel nou. De aici
derivă dansurile (unele specifice), gesturile, libertatea de limbaj şi de
comportament,

căci

petrecerea

orgiastică

are

chiar

această

caracteristică esenţială: pe aceea de a aboli comportamentul obişnuit,
al vieţii de zi cu zi, de a strica ordinea şi rânduiala cotidiene, şi de a
institui, astfel, haosul. Cel care, în numeroase mitologii, ar fi precedat
ordinea cosmică, altfel spus, Creaţia:
„Periniţa

e un dans al sărutului în noaptea de Anul Nou,

reminiscenţă dintr-un ritual orgiastic care exprimă – alături de
excesele de mâncare şi băutură, de glumele şi expresiile licenţioase –
starea neliniştită de sfârşit de lume, de degradare şi moarte a
timpului, urmată de renaşterea lui.
E un ceremonial dramatic, sinonim cu jocurile de la priveghiul de
înmormântare,

unde participanţii „se pedepsesc” sărutându-se

reciproc.
Din contextul ceremonial antic al morţii şi renaşterii timpului la
Anul Nou, Periniţa a migrat, ameliorată moral, şi spre petrecerile mai
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deosebite

din

ciclul

vieţii

(Nunta,

Cumetria)

şi

din

ciclul

calendaristic.
Periniţa este un dans specific românilor. 79
În general, etnologii sunt pe deplin de acord cu următorul fapt:
manifestările ritualice de Crăciun aparţin, în fapt altui timp.
Anul Nou Civil e un scenariu ritual de înnoire a timpului
calendaristic în perioada solstiţiului de iarnă (20 decembrie

- 7

ianuarie), la moartea anuală a Moşului Crăciun – identificat cu zeul
iranian Mithra şi cu zeul roman Saturn – şi la naşterea pruncului
creştin Iisus.
Mai mult de un mileniu, creştinii au sărbătorit Anul Nou Civil în
ziua de Crăciun, în imediata apropiere a solstiţiului de iarnă: la
Roma până în secolul al XVIII-lea, în Franţa până în anul 1564; în
Rusia până în vremea ţarului Petru cel Mare, în Ţările Române până
la sfârşitul secolului al XIX-lea.
Amintirea acelor vremuri este încă proaspătă de vreme ce, în unele
sate bănăţene şi transilvănene, ziua de 1 ianuarie se numeşte şi astăzi
Crăciunul Mic.” 80
Cele prezentate mai sus sunt susţinute cu asupra de măsură de un
alt element etnografic din tradiţia românească, extrem de interesant:
Iordănitul femeilor. Este vorba aici de manifestarea neaîngrădită a
nevestelor (un fel de Revelion al femeilor) tocmai în această perioadă.
Pentru a-l înţelege, trebuie să ne întoarcem, din nou, în vremuri
imemoriale, perioade în care femeile aveau, în societate, un rol foarte
mic. Astfel de momente reprezentau veritabile momente de eliberare
socială feminină, aşa cum carnavalul era pentru întreaga societate:
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„Ziua Femeilor e o celebră petrecere zgomotoasă a nevestelor
dobrogene şi brăilene (şi nu numai) în ziua şi noaptea de Sfântul Ion
(7

ianuarie)

care

păstrează

amintirea

anticelor

manifestări

orgiastice, specifice sărbătorilor dionisiace, sinonimă cu Iordănitul
Femeilor sau Tontoroiul Femeilor, din alte zone.
Femeile se adună în cete mari la gazdă unde aduc mâncare (ouă,
făină, carne) şi băutură. După ce mănâncă şi beau din belşug,
spunând că se iordănesc, cântă, joacă, chiuie, ies pe drum unde
aruncă în sus bărbaţii ieşiţi întâmplător în cale şi îi duc cu forţa la
râu sau la lac. Acolo îi ameninţă că îi aruncă cu forţa în apă dacă nu
se răscumpără cu un dar, de obicei cu o vadră de vin. Se aruncă mai
multe pe o grapă trasă de celelalte femei, merg prin case şi stropesc
cu apă pe cei întâlniţi. De Ziua Femeilor, normele de bună-cuviinţă
ale satului tradiţional subt abolite, iar excesele de băutură şi
petrecerile peste măsură tolerate. Femeile se consideră în această zi
„mai tari decât bărbaţii” şi cu mai multe drepturi decât aceştia:
lipsesc de acasă, fac ce le trece prin cap, se distrează fără să dea
cuiva socoteală. În unele sate, tinerele neveste măritate în anul abia
încheiat, sunt duse la râu şi udate cu apă.” 81
Vorbeam despre post, şi despre rigorile pe care ortodoxia le impune
credicioşilor în această direcţie. Bucătăria romanească ne permite însă, chiar
şi în această perioadă, să ne regalăm cu una dintre prinţesele sale, şi
anume...sarmaua. Pentru că există şi sarmale de post, făcute cu ciuperci, cu
orez şi stafide, cu păsat etc. Asta doar aşa, pour la bonne bouche, ca să ne
exprimăm astfel, pentru a prinde un pic de miros de sărbătoare căci, spune
românul, casa care nu miroase a sarmale de sărbători, nu e casă. Vom rămâne
muţi de mirare să aflăm că sarmalele nu sunt chiar aşa de româneşti cum ne
81
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place nouă să credem, şi că originea lor trebuie căutată undeva...în
Antichitate. „Sarmaua exista încă din Grecia antică, sub formă de orez şi
stafide învelite într-o foaie de viţă. O regăsim şi în Grecia modernă, ca
sarmalaki sau dolma, în funcţie de regiuni, umplutura fiind şi ea diferită.
Acest „gastronem”, ca să spunem aşa, variază în timp şi în spaţiu, în funcţie
de foile folosite, de umpluturi şi de modul de preparare. În toate aceste
cazuri este vorba de bucătărie „ca la mama acasă”, de moduri cutumiare de
alimentare transmise de la mamă la fiică, fără a se mai şti „originea” sau
„aria culturală” de difuzare.
O dată cu bucătăria burgheză, urbană şi, mai ales naţională, a fost aleasă
o singură formă de sarma din bucătăriile locale, standardizată şi promovată
la rang de fel de mâncare naţional. Din acel moment, ea devine identitară, o
regăsim în meniuri la rubrica „feluri tradiţionale româneşti” şi este
promovată cu orice ocazie.”82
De fapt, ideea centrală este următoarea: există mai multe feluri de
sarmale, dar în nici un caz ele nu sunt o inovaţie absolut românească. Fireşte
că la noi a fost adaptată, astfel încât convingerea generală este aceea că
„sarmaua este născută pe aceste meleaguri”:
„Cercetătorii afirmă, referitor la acest subiect, următoarea idee:
sarmaua reflectă „aceeaşi influenţă a bucătăriei târgoveţe (în acest caz, de
inspiraţie turcească), şi a dus la larga ei răspândire, inclusiv în mediul rural,
până când a ajuns un veritabil simbol, o emblemă, fiind catalogată, aproape
la modul absolut, drept mâncarea naţională a românilor”. Bineînţeles că
exista un fel de sarmale arhaice, învelite, pe vremuri, în multe „soiuri” de

82

Vintilă Mihăilescu, Dificila deconstrucţie a sarmalei, în Cristina Papa, Giovanni

Pizza, Filippo M. Zerilli, Cercetarea antropologică în România, Cluj-Napoca, Editura
Clusium, 2004, p. 183

107

frunze, nu doar în varză (...), şi a căror umplutură, de pildă, era făcută
din...spărtură din diverse cereale, în special din mei (numai bune
pentru...post, n.n.). În Maramureş aceste sarmale se numesc haluşte, dar nici
ele nu sunt româneşti sută la sută; influenţa slavă este mai mult decât
probabilă, ruşii sau ucrainienii făcându-le exact la fel (numindu-se haluşki
sau holubţi).
În ceea ce priveşte sarmalele aşa cum le ştim noi, este limpede că ele au o
certă tentă românească, adică şi-au depăşit modelul turcesc (şi care s-au
suprapus, de fapt, şi ele, peste străvechile haluşte slavo-române). Sarmalele
noastre „strămoşeşti” (şi nu prea) şi-au depăşit, depăşit modelele, sursa de
inspiraţie, prin inovaţie, ca şi prin diversitatea umpluturilor (omiţându-le pe
acelea de post, umpluturile pot fi din carne de găină, curcan, raţă, gâscă,
viţel, porc, vită, miel sau ied, din peşte, brânză etc.), dar şi a învelişurilor (foi
de varză acră sau dulce, frunze de viţă, de ştevie, de tei, de hrean, ori chiar
de...leuştean!). Pe vremuri, umpluturile se mai înveleau şi în frunze de sfeclă
sau de paltin. Sarmalele din peşte (...) pomenite de Radu Anton Roman, ar
„arăta” astfel: se umplu foile de varză cu amestec din carne (dezosată,
bineînţeles) de şalău sau de ştiucă, şi de scrumbie afumată. Ruşii le fac şi ei,
dar folosesc foi de viţă, iar în cea mai mare parte a reţetelor figurează
peştele afumat.”83
Astfel că vom fi dezamăgiţi, cei mai mulţi dintre noi, să aflăm „regina”
meselor de sărbătoare este..de origine turcă:
„Cuvântul românesc sarma vine de la turci (iar aceştia l-au
împrumutat din arabă, unde are semnificaţia de rulou; aceeaşi etimologie o
are şi termenul bulgăresc sarmi). Turcii mănâncă frecvent sarma (umplutura
este învelită în frunze de viţă-de-vie) sau „dolma” (în frunze de varză, dar şi

83

Vlad Macri, Stufat ori estouffade, sau Există bucătărie românească?, Bucureşti,
Editura Humanitas, p. 67

108

în ardei, roşii sau dovlecei). Grecii, după atâţia ani de ocupaţie otomană, au
învăţat şi ei să facă sarmale, sub numele de dolmades (în turcă, dolma
înseamnă umplut, iar la greci [...] sarmas înseamnă drob de miel, căci tot cu
„un fel de rulou” avem de-a face, aşa cum este el învelit în prapure), dar este
foarte probabil, nu mai puţin, ca influenţa turcă să fi fost precedată de cea
romană, căci latinii cunoşteau esicium-ul, o frunză de dafin umplută cu
carne. Sarmalele româneşti, cu învelişuri atât de variate, puteau fi întâlnite,
pe vremuri, şi în Grecia, unde se umpleau frunze de limba-mielului (Borrago
officinalis).”84
Aşadar, atunci când vorbim despre Crăciun, ne gândim (sau o făceam,
oricum, odinioară), la cârnaţi, caltaboşi, jumere, tobă, şuncă, slăninuţă
afumată. Ca mâine e Ajunul şi se vor ridica restricţiile postului. Raiul
alimentar românesc se întrezăreşte la orizont.
Îndărătnicia cu care ţăranul român se „cramponează” de aceste tradiţii
culinare, în pofida asaltului supermarketurilor şi deciziilor Comunităţii
Europene de a nu-l mai sacrifica sângeros, ci de a-l electrocuta ori gaza.

Reţete bănăţene:
Borândău (este una din reţetele specifice Banatului (nu numai,
fireşte, dar arareori vei întâlni locuri din acest spaţiu în care să nu se
prepare, şi astăzi, acest fel de mâncare):

Varianta I: Zeama rămasă de la cârnaţi (sângerete, tobă etc., tot
ceea ce se fierbe în cazan) se mai dă o dată în clocot. Sângele
(„colectat” încă de la primele momente ale sacrificiului, într-o oală,
şi amestecat cu sare, pentru a nu se închega) se omogenizează
(aproximativ şase căni), cu mălaiul, şi cu o cană de făină albă, până
84
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când se îngroaşă, şi se toarnă în acea zeamă. Se amestecă
aproximativ 2 ore, până când se ridică grăsimea deasupra şi se
condimentează, însă cu grijă, căci zeama în care se prepară
borândăul conţine deja sare, piper, boia etc.

Varianta II:
Se căleşte ceapa şi, apoi, atunci când este aproape înmuiată, se
toarnă sângele peste ea.

Tocana de pomana porcului

Varianta I
Se iau bucăţi de carne cu grăsime (resturi, căzături de la
pregătirea celorlalte preparate), se pun în vas, cu două căni de apă,
până începe să fiarbă. Se lasă să fiarbă, până când scade apa şi
începe să se frigă. Se mănâncă, obligatoriu, cu varză murată, care
se poate pune şi deasupra fripturii, atunci când este gata.

Varianta II
Se fierbe varza, se pune carnea la fiert (până când ajunge la
frigere), apoi se adaugă ceapa şi, la sfârşit, boiaua.

Friptură:
Se căleşte ceapa (multă), se pune la fript carne cu slănină. Se
serveşte cu varză murată, tăiată mărunt.
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Tăiatul porcului
În mod obşinuit (şi firesc) ba, am putea spune, cu necesitate, la
tăiatul porcului se bea ţuică fiartă. Un tăiat de porc fără ţuică fiartă
este de neimaginat. Există, însă, şi aici, anumite reguli, interdicţii,
ce se apropie de tabu-uri. Astfel, există regula potrivit căreia nu se
începe băutul ţuicii până nu se face cruce porcului. Acest lucru este
„înfăptuit” de cea mai bătrână femeie din casă, „operaţiunea” fiind
făcută în zona capului, şi care presară sare imediat pe ea.

Tot acum, la Ignat, se pregăteşte osânza de sărbătoare. Este o
grăsime specială, care nu se fooseşte decât în acest scop, acela de a
pregăti prăjiturile pentru Crăciun şi Revelion. Aşadar, se ia pieliţa
de pe această grăsime, şi se macină. Cine este harnic pune, încă de
acum, făină în osânză, căci astfel ea se păstrează mai bine.
Consacrate sunt două prăjituri: crempită şi haioş şi, în plus, saleuri.
Mălaiul. În zona Oraviţei, mai exact în Ciclova, se face mălaiul.
Este o mămăligă mai moale, care se răstoarnă peste un amestec de
mălai cu făină albă. Se amestecă foarte tare, şi se pune la cuptor, cu
sare.
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CELE DOUĂ FEŢE ALE SĂRBĂTORII – POSTUL ŞI
PRAZNICUL

Cine nu taie porc de Crăciun şi miel de Paşte, ăla nu-i om, spune o
străveche zicală românească, ilustrând importanţa pe care o are
alimentaţia rituală în viaţa socială a satului tradiţional. Sunt elemente
care nu se pot schimba, cu nici un chip. Nu poţi mânca pasăre în locul
porcului sau al mielului (mai ales că există nişte tabu-uri legate de
consumul cărnii altor animale decât cele consacrate, în anumite
prilejuri; de pildă, de Anul Nou nu este bine, potrivit concepţiilor
tradiţionale, să mănânci găină, deoarece aceasta îţi va scurma norocul
pentru tot anul următor).
În plus, masa trebuie să fie încărcată, în aceste zile de praznic
împărătesc, cum sunt numite cele două mari sărbători ale creştinătăţii.
Obligaţia are mai multe aspecte. Pe de o parte, este vorba de un semn
social. Sărbătorile sunt şi un prilej de etalare a stării materiale, un
bilanţ. A nu primi colinda sau a fi zgârcit cu ea reprezintă un veritabil
act de sinucidere socială.
Pe de altă parte, aşa cum am mai arătat şi cu alte prilejuri în acest
volum, sărbătorile sunt considerate a fi un timp al comunicării cu
spiritele celor trecuţi în Lumea de Dincolo. În convingerea oamenilor
din aceste societăţi, spiritele morţilor familiei revin cu prilejul acestor
mari sărbători, iar dacă nu găsesc nimic pe masă se întorc întristaţi de
unde au plecat, suferind de foame şi de sete tot restul anului.
Sărbătoarea incumbă, aşadar, şi o responsabilitate majoră, socială,
rituală şi, finalmente, religioasă.
Puţină lume mai ştie însă, astăzi (sau, chiar dacă ştie, ignoră cu
seninătate acest lucru) faptul că praznicul de sărbătoare implică două
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aspecte: postul şi sărbătoarea propriu-zisă (ori, mai bine spus,
praznicul respectivei sărbători). În absenţa abstinenţei alimentare, a
postului, aşadar, sărbătoarea nu are valoare. Majoritatea oamenilor de
astăzi dispreţuiesc însă postul, considerând că este o practică a
creştinismului, străveche, perimată, care nu mai corespunde nevoilor
spirituale şi materiale ale omului contemporan. Dar trebuie să ştim că
dintotdeauna s-a postit, chiar şi înaintea creştinismului. Vechii evrei,
romanii, egiptenii, au cunoscut postul. De fapt, am putea spune că
postul este o „funcţie” religioasă. De obicei, se posteşte înaintea
marilor sărbători, cu prilejul cărora se sacrifică un animal. Sacrificiul
(ofranda) nu are valoare dacă nu este precedat de post. Postul
reprezintă şi el o ofrandă, un sacrificiu dedicat divinităţii tutelare, un
dar, în termenii lui Marcel Mauss. Aşadar, una fără alta nu se poate:
„În aceste zile (14 noiembrie, Începutul Postului Crăciunului,
n.m.)se fierbe porumb şi se împarte prin vecini turtă coaptă în vatră.
Copiii n-au voie să mănânce boabe de porumb, ca să nu se bubeze;
„atât se va face bubatul (vărsatul de mare), cât de mari sunt boabele
de porumb (Tudor Pamfile).” 85
Există antropologi, chiar, care includ postul în cadrul ritualului. De
altfel, intrarea în post este marcată în mod clar (se organizează o masă
opulentă, o petrecere, „celebrând” despărţirea de bucatele „de dulce”,
dar şi de bucurii, petreceri şi distracţii) sau chiar ritualic (în Valea
Almăjului se organizează şi azi un carnaval popular, numit Zăpostit,
sau Lunea Cornilor, şi care marchează începutul postului Paştelui):
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„Mauss deosebeşte riturile pozitive de acţiune participativă, cum
ar fi fi rugăciunea, ofranda, postul sau asceza – care interzic
contactul cu o putere primejdioasă.” 86
Alteori, obligaţia (interioară, de natură spirituală, religioasă) este
atât de puternică încât, dacă intră în conflict cu alte „obiceiuri” (da
fapt tot ritualuri), poate prevala asupra lor. Aşa stau lucrurile cu una
dintre cele mai ciudate stări de lucruri din tradiţia românească:
sacrificiul ritual al porcului cu prilejul sărbătorilor de iarnă datează,
mai mult ca sigur, dintr-o epocă pre-creştină (dar are, desigur, şi
raţiuni economice: alimentele preparate din carnea porcului vor
constitui, într-o proporţie covârşitoare, hrana întregii familii pentru
întreg anul următor); altfel nu s-ar explica importanţa atât de mare a
acestui animal într-o sărbătoare cu caracter creştin (la 25 decembrie
prăznuim, totuşi, naşterea lui Iisus Christos), atâta vreme cît
simbolistica lui, în creştinism este, aşa cum am mai spus, total
negativă (asimilat fiind, chiar cu diavolul):
Biserica ortodoxă, mai permisivă decât catolicismul cu aceste
credinţe considerate „păgâne”, în fond, tot religioase, a îngăduit multe
din aceste ritualuri străvechi. Pe cele mai multe, de altfel. Porcului i-a
fost chiar „dedicată” o sărbătoare – Ignatul, Tăierea Porcilor, Ignatul
Porcilor etc. În general, la ţară, acum se sacrifică porcul. Există zone
însă unde acest sacrificiu se face în Ajun sau chiar în ziua de Crăciun,
datorită interdicţiei impuse de post:
„Prin unele părţi tăiatul porcilor se face de Ignat, şi prin altele
datina aceasta se amână până la Crăciun, din pricina postului, ca să
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nu cumva să se spurce vreun vas sau blid cu carne de porc, cu „de
dulce”, şi astfel să se spurce cu de frupt şi cei din casă. 87
O situaţie specială o reprezintă renumitul Moş Nicolae (Santa
Klaus, pentru scandinavii veniţi pe Noul Continent, America, şi din
care, prin confuzie şi aglutinare, s-a ajuns ca Moş Crăciun să poarte
numele de Santa Klaus, când de fapt aceasta face trimitere la o cu
totul şi cu totul altă realitate), aceasta pentru că, oricum ar sta
lucrurile, şi din orice perspectivă am privi lucrurile, Moş Nicolae
„cade” întotdeauna în perioadă de post. Este un „prag de iarnă”, „cap
de iarnă”, pentru mulţi dintre membrii colectivităţilor tradiţionale:
„Sărbătoarea Sfântului Nicolae durează trei zile, în unele locuri, chiar o
săptămână. Este o perioadă de restricţie de muncă, dar şi de bucurie, pentru
că Sfântul Nicolae este simbolul milosteniei. Prima lună a iernii cuprinde
elementele specifice ale vremii-prag, alternanţă între zile friguroase sau de
toamnă târzie. De Sfântul Nicolae se spune că se întoarce noaptea la ziuă cu
cât se suceşte puiu-n găoace. După cele trei zile de celebrare a lui Moş
Nicolae, la 9 decembrie, creşte ziua cât sare cocoşul peste gard. Semnifică,
în fapt, creşterea zilei în aşteptarea solstiţiului de iarnă.”88
Fireşte că, fiind vorba despre o sărbătoare importantă, există şi câteva
bucate care se pregătesc în această zi.
Moş Nicolae (valabil, de altfel, pentru orice praznice împărăteşti ori
pomeni care cad în post)
Supa de roşii
Se distuie ceapă, se pune apă peste, precum şi zarzavaturile întregi (ele
vor fi scoase, apoi, din supă – morcovi, ţelină, păstârnac, pătrunjel). După
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ce au fiert zarzavaturile se scot, se adaugă bulion după gust, orez, câte 1
lingură de orez pentru fiecare litru de supă, frunze de ţelină, leuştean şi
pătrunjel, tocate, şi puţin piper.

Supa de orez
Se fierb zarzavaturile (ceapă, morcov, păstârnac, pătrunjel, ţelină – nu
se căleşte ceapa). După ce au fiert, se scot zarzavaturile şi se adaugă orez,
după aceeaşi regulă: 1 lingură de orez la fiecare litru de zeamă. Se căleşte
un morcov în puţin ulei, se strecoară şi uleiul în care s-a distuit morcovul
se pune în supă. Atunci când se ia de pe foc se pune pătrunjel tocat şi
chimion. Se serveşte cu pâine cubuleţe prăjite.

Sarmale de post (I)
Se distuie ceapa şi morcovii, se amestecă cu nucă zdrobită cu sucitorul şi
ciuperci tocate. Peste se pune orez şi condimente după gust (sare, piper şi
boia). Se fac sarmalele, se pun la fiert, cu beţe de mărar, beţe de cimbru şi
foi de dafin.

Sarmale de post (II)
Se prăjesc cubuleţe de pâine în ulei. Se strecoară şi, în uleiul rămas, se
distuie ceapa şi morcovul. Peste se pune nuca zdrobită cu sucitorul, stafide,
orez, se condimentează cu sare, piper şi boia. După ce se formează
sarmalele şi se pun în oală se adaugă dafin,cimbru şi mărar.
Ne-am întors la zilele de post căci, trebuie să o spunem, până la dulcile
zile ale pomenii porcului mai este şi, trebuie să o spunem regina
mâncărurilor de post din România este...mămăliga, chiar dacă vom mai fi
vorbit despre ea:
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„Mămăliga

–

măliga,

mămăliguţa,

culeşa,

coleşă,

mangră,

măligă,bucădarnic este temelia hranei ţăranului.
Când ţăranul are mămăligă, udătură = sorbitură, bucatele se găsesc
lesne. „Da bine că-i măligă pe fund, că celelalte s-or găsi”. Cine are făină în
sac, fasole, porc tăiat şi curechi în putină, nu duce grija casei.
Mămăliga se face din făină de porumb – fărină, mălai ori păsat. În
unele părţi, porumbului i se spune şi popuşoi sau cucuruz. În jud. Brăila se
face şi făină din mei.”89
Vom fi însă dezamăgiţi să aflăm că mămăliga nu este nici pe departe
atât de românească pe cât pare.
„Culturile de porumb au fost introduse în Moldova pe vremea lui
Nicolae Mavrocordat, la începutul secolului al XVIII-lea, iar în Muntenia
ceva mai devreme, la sfârşitul secolului al XVII-lea, sub domnia lui Şerban
Cantacuzino. Ele s-au răspândit rapid, climatul fiind foarte favorabil (o altă
explicaţie, susţinută de Nicolae Iorga, spune că turcii nu rechiziţionau
porumbul cules în ţările române).
Am mai amintit, cu alte prilejuri, faptul că şi înainte de apariţia
porumbului pe teritoriul ţărilor româneşti se făcea mămăligă, aici, din făină
de mei, cereală numită şi mălai; etimologia acestui cuvânt este incertă, dar
pare semnificativă asemănarea cu millium-ul latinesc, care desemnează
toate varietăţile botanice ale meiului, termen din care provine şi franţuzescul
millet). Atunci când porumbul (popuşoi în Moldova) a luat locul meiului,
numele popular al acestuia din urmă, mălai, s-a păstrat, desemnând
porumbul măcinat.”90
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Ne-am întors, aşadar, la zilele de post căci, trebuie să o spunem, până la
dulcile zile ale pomenii porcului mai este şi, trebuie să o spunem regina
mâncărurilor de post din România este...mămăliga, chiar dacă vom mai fi
vorbit despre ea:
„Mămăliga – măliga, mămăliguţa, culeşa, coleşă, mangră, măligă,
bucădarnic este temelia hranei ţăranului.
Când ţăranul are mămăligă, udătură = sorbitură, bucatele se găsesc
lesne. „Da bine că-i măligă pe fund, că celelalte s-or găsi”. Cine are făină în
sac, fasole, porc tăiat şi curechi în putină, nu duce grija casei.
Mămăliga se face din făină de porumb – fărină, mălai ori păsat. În unele
părţi, porumbului i se spune şi popuşoi sau cucuruz. În jud. Brăila se face şi
făină din mei.”91
Vom fi însă dezamăgiţi să aflăm că mămăliga nu este nici pe departe atât
de românească pe cât pare.
„Culturile de porumb au fost introduse în Moldova pe vremea lui Nicolae
Mavrocordat, la începutul secolului al XVIII-lea, iar în Muntenia ceva mai
devreme, la sfârşitul secolului al XVII-lea, sub domnia lui Şerban
Cantacuzino. Ele s-au răspândit rapid, climatul fiind foarte favorabil (o altă
explicaţie, susţinută de Nicolae Iorga, spune că turcii nu rechiziţionau
porumbul cules în ţările române).
Am mai amintit, cu alte prilejuri, faptul că şi înainte de apariţia
porumbului pe teritoriul ţărilor româneşti se făcea mămăligă, aici, din făină
de mei, cereală numită şi mălai; etimologia acestui cuvânt este incertă, dar
pare semnificativă asemănarea cu millium-ul latinesc, care desemnează
toate varietăţile botanice ale meiului, termen din care provine şi franţuzescul
millet). Atunci când porumbul (popuşoi în Moldova) a luat locul meiului,
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numele popular al acestuia din urmă, mălai, s-a păstrat, desemnând
porumbul măcinat.”92
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RITUALUL

O reglementare interesantă a Comunităţii europene se referă la
modul în care românii îşi tratează porcii, cu „prilejul” sacrificiului
anual. Înjunghierea lor ar reprezenta, în ochii comunitarilor pătrunşi
de mila pentru bietele animale, o barbarie şi, în acelaşi timp, un fel de
crimă, căci şi ele au psihic (s-ar zice) şi sunt conştiente că vor muri,
pe parcursul barbarului ritual.
Există şi o variantă (dacă nu îi putem convinge pe „înapoiaţii”
noştri semeni de la ţară să renunţe la lebăr, la bundărete şi la
trandafir, şi pe care i-ar putea cumpăra de la...Cora, din Ungaria, sau
chiar de aici, de la Metro sau de la Sel Gross): pentru a nu suferi,
animalele ar putea fi...gazate, sau împuşcate. Nici nu vreau să mă
gândesc la reacţia lui Badea Ion la o astfel de propunere.
De ce, însă, oare, ar fi atât de neînchipuită o astfel de sfârşire a
zilelor a bietului animal?
Simplu, pentru că tăierea porcului reprezintă un ritual sacrificial,
un sacrificiu sângeros. Locul ritualului în societatea tradiţională este
unul primordial:
„Orice religie are nevoie nu numai de un corpus mitic sau
dogmatic, ci şi de anumite practici de cult, legate de credinţe, precum
şi de specialişti într-ale religiei şi cultului. Aceştia din urmă pot
constitui un ansamblu ierarhizat (abaţi, imami, brahmani, călugări),
cu funcţii sacerdotale şi pastorale permanente, sau pot fi nişte
indidivizi (profeţi, mistici, prezicători, vraci, magicieni) care vorbesc
şi acţionează doar în anumite situaţii, pentru a-l pune pe om în
legătură cu forţe nevăzute.” 93
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Ritualul sacrificial al porcului datează, probabil, la noi, încă din
vremuri străvechi, se presupune, din perioada geto-dacilor când, aşa
cum spuneam, mistreţul reprezenta un animal mitic, cu trăsături
divinatorii, şi care era sacrificat. În mod „firesc” i-a urmat porcul
domestic, astfel încât, cu toate suprapunerile religioase succesive,
acest ritual sacrificial a rămas, aproape intact, până în zilele noastre:
„Ca şi tarabostes, mistreţul nu a avut o viaţă uşoară. Decapitarea
ca sacrificiu s-a oglindit la toate nivelele, în conformitate cu legea
analogiei, şi aşa cum tarabostes au fost jertfiţi de romani pentrucă
erau „capii” dacilor, tot aşa mistreţul a fost atacat şi „vânat”, după
cum ne povestesc nu numai miturile, dar şi ilustraţiile rămase de la
antici, ca cea (...) de pe pocalul de la Aghighiol.” 94
Trebuie să ştim că lumea arhaică, tradiţională, ancestrală, era
puternic ritualizată. Orice act, gest, pas al omului avea la bază o
credinţă în „supranatural” şi, din acest motiv, nimic nu era lăsat la
voia întâmplării, ci în orice act omenesc era invocat sacrul, prin
intermediul ritului. Dar ce este ritul, despre care se vorbeşte atât de
mult în jurul nostru şi se ştie, totuşi, atât de puţin:
„Cuvintele „rit” şi „ordine” provin din aceeaşi rădăcină indoeuropeană vedică rta, arta, care trimite la ordinea cosmică, la
ordinea raporturilor dintre zei şi oameni şi la ordinea umană.
Cuvântul latinesc ritus denumeşte ceea ce este rânduit, ceea ce
trebuie făcut. El se apropie de sensul cuvântului „ceremonie”,
provenit din sanscrită: kar = a face, mon = lucru, lucrul făcut, lucrul
sacru”. 95
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Cu alte cuvinte, foarte pe scurt vorbind, este vorba despre relaţia
omului cu ordinea cosmică, universală. În general, în istoria religiilor
există câteva noţiuni fundamentale, esenţiale, definitorii. Două dintre
ele se referă la spaţiul sacru şi la timpul sacru. Potrivit concepţiilor
lui Mircea Eliade (şi, fireşte, şi a altor istorici ai religiilor, însă el este
cel care a introdus aceste elemente într-un sistem complex), contactul
omului cu divinitatea nu a fost obstaculat, desfiinţat. El mai „se
petrece”, şi anume în „spaţiile consacrate”: temple, biserici, locuri de
rugăciune, mânăstiri, vârfuri de munte etc., etc. Acolo contactul
omului cu divinitatea este refăcut, reluat. Pe de altă parte, atunci când
vorbim despre timpul sacru ne referim la sărbătoare, la ceremonial,
prilej cu care divinitatea este invocată, celebrată, adorată, slăvită etc.
Cu alte cuvinte, vorbim despre ritual; un sistem de reguli şi
rânduieli, care trebuie respectate în general, dar mai cu seamă cu
prilejul ceremoniilor în care este celebrată divinitatea:
„Înainte de a ajunge să denumească ordinea ceremoniilor şi
rugăciunilor din care se compune serviciul religios, cuvântul
„liturghie” (gr. leitourgia, din leitos = public şi ergon = lucrare) a
însemnat, la Atena, un serviciu public costisitor, pe care clasele
bogate ale cetăţii îl ofereau întru binele poporului. Cuvântul „cult”
din lat. colere = a cultiva, a cinsti, are o extensiune mai largă decât
cuvântul „liturghie”. Cultul poate cuprinde o mare varietate de rituri.
Astăzi, cuvintele „rit” şi „ritual” sunt folosite aproape indistinct.
Iniţial, însă, Ritualul roman, publicat în 1614 în timpul papei Paul al
V-lea,

era

cartea

liturgică

ce

cuprindea

ordinea

şi

forma

ceremoniilor catolice, precum şi rugăciunile ce trebuiau să le
însoţească.” 96
96
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Este de reţinut faptul că, încă din vremea grecilor antici, ritualul
era un act ale cărui „beneficii”, în plan religios, se revărsau asupra
întregii comunităţi.
Mai trebuie să consemnăm, de asemenea, un fapt. Am remarcat, în
paginile anterioare, faptul că, în general, la marile sărbători, mesele
aveau un caracter orgiastic. Dar nu numai mâncarea se consuma în
cantităţi enorme, ci şi băutura. Personaje de basm celebre, precum
Flămânzilă şi Setilă, depun mărturie asupra acestor de lucruri sacre
de odinioară:
„Se cuvine să reţinem următoarele (...):
Majoritatea riturilor globale şi chiar elementare intră adesea în
mai multe categorii. Câte rituri nu sunt deopotrivă manuale, verbale,
gestuale şi posturale! O libaţie poate fi un mod de exprimare a
recunoştinţei, o rugă adresată strămoşilor sau un procedeu de
divinaţie după configuraţia lichidului vărsat pe pământ;” 97
Atunci

când

vorbim

despre

vin

în

societatea

tradiţională

românească, noi vorbim, de fapt, despre „mai multe feluri de vin”.
„Unul” este vinul de împărtăşanie, altul este cel băut la Crăciun şi cu
totul altul cel „consumat” la Paşti. Există, în tradiţia românească, şi
„un vin al morţilor”: înainte de a se bea, la pomeni, la marile
sărbători, la ceremoniile casei se vărsau câteva picături, pentru cei
defuncţi. Acest gest are la bază, pare-se, un ritual arhaic, străvechi,
practicat încă din antichitate, şi care purta numele, aşa cum am văzut,
de libaţii.
Pe de altă parte, ritualul are şi o puternică funcţie magică. Existau,
astfel, în vechime, ritualuri menite să îi vindece pe cei bolnavi.
Substratul acestei credinţe este eminamente magic:
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„După cum nu este întotdeauna posibilă trasarea unei graniţe între
sacru şi profan, tot astfel caracterul religios sau laic al unui rit nu
este uşor de specificat. Învestitura regală a Capeţienilor (rit
esenţialmente politic) cuprinde o defilare (rit laic), o ungere făcută de
autoritatea ecleziastică (acţiune religioasă) – însoţită de ovaţiile mai
marilor regatului (acţiune civică) -, care îi dă regelui puterea
(magică) de a vindeca de scrofule.” 98
Am fi poate mult mai convinşi de faptul că sacrificarea porcului în
arealul tradiţional românesc este, la origine, un ritual, dacă am afla că
anumite alimente, părţi componente ale renumitului râmător românesc
sunt folosite în scop taumaturgic: „Credinţele, obiceiurile şi
practicile magice de la tăiatul porcului, referitoare la prevestirea
morţii violente, prinderea şi înjunghierea făpturii, semnele făcute pe
corp, pârlirea (incinerarea simbolică a cadavrului), ciopârţirea
corpului, grăsimea folosită la farmece, descântecele şi prepararea
leacurilor (...), alimentele sacramentale preparate din diferite organe
vitale ale animalului, formulele magice etc. sunt cu siguranţă relicve
ale jertfei rituale din antichitate.” 99
Deşi, aşa cum am arătat, sacrificarea ritualică a porcului nu are
foarte multe în comun cu sărbătoarea creştină a Naşterii Domnului,
acest moment este cel care declanşează începutul sărbătorilor de iarnă.
Oarecum în mod grăbit, deoarece la 20 decembrie ne aflăm încă în
post. Oare cine s-ar putea sustrage, însă, „degustării” „miracolelor
culinare” din cele ale porcului? Şi, mai cu seamă, cine dintre cei ai
familiei ar putea lipsi de la celebra „pomană a porcului”, oarecum
ciudată dacă o privim strict din punctul de vedere al creştinităţii, dar
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perfect motivată dacă vom cădea de acord că aceste manifestări nu
sunt altceva decât „reminiscenţe” ale unui ritual străvechi? Această
„pomană” este şi un obol adus sufletelor celor morţi. Că lucrurile stau
aşa o dovedeşte şi un alt moment ceremonial, un ritual, am zice, şi
anume Moşii de Crăciun, o ofrandă alimentară specific culinară:
„Moşii de Crăciun sunt o pomană de produse alimentare preparate
din carne de porc (cârnaţi şi carne friptă) şi făină de grâu (colac sau
pâine) însoţite de o lumânare aprinsă în prima zi de Crăciun, pentru
sufletele morţilor (Muntenia, Oltenia, Banat, Moldova, Bucovina,
Basarabia.” 100
Şi mai este un element de consemnat, poate la fel de important,
menit să ne arate că Pomana porcului este o „previziune” a orgiei
culinare din toată perioada care va urma. Aceasta cu atât mai mult cu
cât ne aflăm, aşa cum am mai spus, în plin post. Ori, aşa cum am
consemnat, postul conţine şi o „atitudine” funerară, de reţinere, de
cumpătare. Nu se ţin nunţi în această perioadă, nu se organizează
botezuri, petreceri, cumetrii. Şi atunci de unde această dezlănţuire de
manifestări nepotrivite momentului, dacă nu din faptul că ele provin
dintr-un ritual extrem de vechi, respectat „cu sfinţenie” vreme de
secole, poate milenii?
„Pomana Crăciunului se transformă într-o petrecere nocturnă cu
multe elemente orgiastice: excese de mâncare, băutură, joc şi bucurie
multă, de tot felul.” 101
Aşadar, este un prim semn acesta, faptul că ne aflăm în faţa unui
scenariu ritual ancestral: el deschide un şir de ceremonialuri destinate
„altcuiva”. De fapt, etnologii nici nu consideră că marea sărbătoare a
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Crăciunului ar începe la 20 decembrie, majoritatea specialiştilor
indicând data de 24 decembrie, Ajunul. Chestionaţi despre acest lucru,
însă, toţi ţăranii vor răspunde la unison, că este vorba despre Ignat.
Pe de altă parte, numeroşi specialişti vorbesc de aşa-numitele rituri
de agregare, gesturi ritualice, adică, menite să scoată individul,
comunitatea, societatea, din starea de profan, şi să o introducă în
aceea de sacru. „Sărbătoarea” tăierii porcului (căci ea este resimţită
ca atare, drept o veritabilă sărbătoare, adică) este un astfel de rit de
agregare, nu doar prin semnificaţia sa intrinsecă, ci şi prin însumarea
secvenţelor sale rituale:
„Chiar dacă, într-un rit, putem observa mai multe secvenţe diferite:
despărţire, marginalitate, agregare, aşa cum face van Gennep cu
riturile de trecere, nu putem să nu remarcăm existenţa, adeseori, a
amestecurilor şi a suprapunerilor. Despărţirea unui grup de agregare
în altul; lustraţia ce marchează ieşirea din lumea profană înseamnă
totodată intrarea în sacru; în faza de margine se pot încă observa
separări în raport cu obiectele uzuale şi cu limbajul comun.” 102
Că avem de-a face cu un veritabil ritual (sau, oricum cu o
reminiscenţă a acestuia) ne-o ilustrează şi faptul că s-au păstrat, până
în zilele noastre, anumite elemente de „obligativitate ritualică”, pentru
a le numi astfel. Dacă ele au ajuns până în zilele noastre, înseamnă că
odinioară

aveau

o

importanţă

maximă.

Aceste

„regulamente”

tabuistice, comportamentale, interdicţionale etc. sunt în strânsă
legătură cu împlinirea celor urmărite prin înfăptuirea respectivului
act:
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„Când tai porcul, să fie lună plină”, „să fie frig şi umed” – sunt condiţii
cărora, în sistemul de viaţă tradiţională, li se acordă mare atenţie.”103
Trebuie să spunem, alături de etnologul citat mai sus, că nu există
„ritualuri pure” în mod absolut. Pe de o parte, ele sunt „eterogene”, în sensul
că se referă la mai multe dimensiuni ale vieţii, deodată, una fiind
preponderentă, fireşte. Aşa, de pildă „ritualul” tăierii porcului este o
reminiscenţă străveche, cu origini foarte dificil de stabilit, în timp, datând
probabil din perioada primelor habitate stabile de pe teritoriul ţării noastre,
deoarece creşterea unor animale domestice presupunea, fireşte, o anume
siguranţă. Pe de altă parte, ritualul ar putea fi (şi este sigur) cu mult mai vechi
decât domesticirea animalelor, căci se referea, desigur, la sacrificiul ritual al
mistreţului, consemnat ca un act ceremonial sigur de diverse canale. Astfel,
pe lângă dimensiunea rituală (resimţită tot mai puţin de către „performeri”),
este evidentă aceea economică, primordială şi preponderentă, secole de-a
rândul. Astfel, în Banat umblă o vorbă legată de acest subiect: Bănăţanul,
dacă n-are şpaisul plin, nu faci nimic cu el. Cu alte cuvinte, în această
perioadă, a Ignatului, prin sacrificarea porcului se asigura nu doar hrana
familiei pentru întregul an următor (cârnaţi, şunci, slănină, afumături etc.), ci
şi baza mâncărurilor cu care erau hrăniţi oamenii „tocmiţi” la muncile
câmpului. Dacă familia era mai mare şi mai avută, nevoile ei fiind, la fel,
crescute, atunci se tăiau mai mulţi porci, meniţi să asigure aceste necesităţi
vitale. Era vorba de un ciclu economic verificat, am spune implacabil, şi care
nu acorda nici un fel de atenţie celor întâmplate „în istorie”.
De altfel, putem „contabiliza” multe alte semne care să ilustreze
ideea că am avea de-a face cu o veritabilă reminiscenţă a unui
străvechi ritual: purificarea spaţiului. Întotdeauna, atunci când avem
de-a face cu un act sacramental (şi ritualul este un astfel de gest),
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există o grijă, o preocupare expresă a colectivităţii pentru curăţirea
spaţiului, pentru amenajarea sa în aşa fel încât să se poată conferi
evenimentului ce va urma o importanţă aparte. Este o consacrare a
acestuia şi în acest mod, am spune, deoarece locul „profan”, prin
purificare, devine „sacru”. Din acest punct de vedere privite lucrurile,
preocupările celor care concură la tăierea porcului par să se îndrepte
în primul rând spre acest punct. Şi din punct de vedere igienic, fireşte,
căci totul trebuie să fie foarte curat, dar şi din punct de vedere
„ritualic”, „religios”:
„Fiecare cultură, în funcţie de tradiţiile şi miturile ei, îşi alege un
anume tip de rit. Multe religii nu practică sacrificiul. La daoişti,
ritualul jiao de reînnoire începe acolo unde maestrul îşi ţine lecţiile,
cu o purificare a spaţiului prin incantaţii canonice, dansuri, tămâieri,
douăzeci şi patru de bătăi de tobă, mudra (o anumită poziţie a
mâinilor), venerarea celor zece direcţii.” 104
Aşa cum am văzut, aceste „operaţiuni” de purificare sunt absolut
imperative pentru orice tip de ritual, indiferent de locul, timpul şi
tipul acestora. Cu atât mai mult, aşa cum spuneam, ele sunt
„învederate” şi de folclorul românesc, aşa cum ne-o ilustrează
numeroşi specialişti ai domeniului:
„Spaţiul trebuie curăţat bine şi este demarcat, „înseamnă locul
printr-o linie” practică ce aminteşte de ritualul de pregătire a actelor
sacrificiale la romani prin trasarea unui cerc magic în jurul altarului.
Totodată,

sunt

respectate

gesturi

şi

formule

rituale

pentru

„consacrarea” victimei: animalul este stropit cu apă sfinţită, este
aşezat cu capul spre răsărit, pe fruntea lui sau pe ceafă este trasată
cu cuţitul o cruce pe care se presară sare, capul de porc este „tras cu
104
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râtul înapoi”, în casă sunt rostite formule rituale („Doamne ajută!”,
„Să-l mâncăm cu sănătate!!”). 105 (Văduva)
Toate aceste elemente, ilustrate de către Ofelia Văduva mai sus
(precum şi altele, enunţate anterior), ne îndeamnă să tragem concluzia
că avem de-a face, în mod absolut cert, cu un act sacrificial ancestral,
chiar dacă astăzi „semnele” perceptibile ale acestei realităţi sacre nu
mai sunt atât de evidente.
Ne-am întrebat, de multe ori, de ce această „încăpăţânare”

a

ţăranului român de de a-şi sacrifica „sângeros” animalul „preferat”,
chiar dacă, mai ales în anii din urmă, concurenţa a devenit tot mai
mare. Răspunsul se află tot în ritualurile străvechi, arhaice, acolo unde
sângerarea avea (se presupunea, atât de către „pacient”, cât şi de
către taumaturg, „vindecător”) efecte benefice asupra comunităţii.
Este, de altfel, un „obicei” încetăţenit, deoarece multă vreme, în Evul
Mediu, chiar şi în epocile mai apropiate de modernitate şi de zilele
noastre, o primă măsură a medicilor, în faţa oricărui tip de suferinţă,
era acela de „a lăsa” sânge. Nu ne pronunţăm asupra oportunităţii (sau
a dimensiunii catastrofice) unui astfel de demers, ci asupra credinţei
care stă la baza sa, şi anume a faptului că boala generează un „sânge
rău”, care va fi eliminat prin aceste sângerări. Este motivaţia din care
derivă credinţa (şi astăzi, resimţită în spaţiul tradiţional) potrivit
căreia femeia, în perioada ciclului, este „impură”. În colectivităţile
arhaice, ea era închisă în colibă, şi nu avea voie să vadă pe nimeni în
tot acest interval, „reglementarea” funcţionând şi în cazul femeii
„lăuze”, cea care a născut. Prin transfer semantic, eliberarea unei
anumite cantităţi de sânge, fie prin actul vindecării de către vrăjitor,
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fie prin sacrificiu, a ajuns să fie considerată drept un act cu efecte
benefice asuăra întregii colectivităţi:
Prin forme rituale diferite pot fi realizate scopuri asemănătoare.
Pentru alungarea duhului care-l chinuie pe bolnav, mezo-americanii
procedează la sângerări rituale. În Mali, băştinaşii bambara îl spală
cu multă apă pe cel torturat de jine-don. 106
Sângele, potrivit credinţelor arhaice, ancestrale, este elemetul vital,
lichidul vieţii, de sorginte divină. Nu există zeitate care să „nu îşi fi
vărsat sângele”, ca să zicem aşa. Prin sacrificarea deităţii, ia naştere
lumea, fiecare parte componentă a celui ucis ritualic devenind o parte
componentă a Lumii, a Universului (sângele se transformă în
„universul acvatic”, cel mai adesea – ape, râuri, oceane etc.). Dar
sângele este elementul vital prin excelenţă, viaţa, energia primordială.
Or, se ştie, în convingerea generală a „celor vechi”, sfârşitul anului
presupune o pierdere a energiilor vitale. Omul este dator, în atari
condiţii, nu numai să alunge spiritele malefice din calea „timpului
nou” (sacru), ci şi să revigoreze energiile secătuite ale universului.
Credem, în consecinţă că ritualul sacrificiului porcului este legat de
înnoirea anului, de „îmbogăţirea” acestuia cu energie vitală:
„Putem avea de-a face cu un ciclu de rituri sezoniere, marcând
diferitele momente ale anului şi privind ansamblul colectivităţii, prin
referire la un calendar astronomic. Ritul poate face referire la individ
şi la evoluţia sa biologică, în care caz avem de-a face cu aşa-numitele
,,rituri ale ciclului vieţii” (naştere, căsătorie, moarte).” 107
Putem spune, aşadar, că anumite ritualuri se dovedesc a fi
primordiale, esenţiale, pentru întreaga existenţă a colectivităţii. Nu
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este de mirare atunci, în atari condiţii, că anumite rituri vor fi
transferate şi la alte evenimente majore ale colectivităţii, dată fiind
eficacitatea lor sacră. Astfel, dacă tăierea porcului la Crăciun este pe
deplin „motivată” din punctul de vedere al sacrului colectiv, nu
trebuie să ne mire faptul că „tradiţionalul râmător” se va regăsi şi în
scenariul altor evenimente majore, cum ar fi, de pildă, înmormântarea.
În trecutul nostru foarte îndepărtat, în epoca pre-română, animalul
sacrificat la înmormântare era oaia. Nu putem spune că aveam de-a
face cu o „pomană” (vorbim de perioada anterioară creştinismului), ci
mai degrabă cu „elementul” cel mai important al unui ospăţ ritualic
specific religiei geto-dace, şi atestat, de altfel, arheologic. În timp,
oaia a fost înlocuită de porc şi, mai târziu, de vită (viţel). Deşi în
unele zone şi astăzi oaia a rămas ca un „punct central” al ospăţului
funerar, prezenţa porcului în acest moment de răscruce al existenţei
umane, individuale şi colective este considerată drept o „carte de
vizită” socială. În vremuri mai îndepărtate se dădea, chiar, de pomană,
„peste groapă”, o oaie, iar în vremuri mai apropiate de noi, un porc
(sau un purcel), ca semn al unei stări sociale aparte. În plus, porcul a
intrat, e greu de ştiut cum, şi în mitololgia creştină. Astfel, se crede că
acela care va da pomană un porc, va avea lumină pe ceea lume,
deoarece toţi perii porcului respectiv se vor transforma „dincolo” în
lumânări, care îi vor lumina atât calea, cât şi post-existenţa, în
întregitatea ei. Dar nu numai înmormântarea are drept podoabă
supremă culinară animalul atât de hulit, astăzi, de către toţi
nutriţioniştii. La nuntă, ori la botez, este de neimaginat ca în „meniu”
să nu existe bucate (alese) preparate din porc. Este un semn, fireşte,
din nou, de „prestanţă socială”, dar şi o reminiscenţă atavică a
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ritualurilor de demult, intrate în memoria colectivă şi greu, practic
imposibil de alungat:
„Riturilor periodice li se opun riturile ocazionale, care intervin
neprevăzut sub presiunea ,,evenimentelor”; prin definiţie, aceste
rituri nu se desfăşoară după o ordine prestabilită. Circumstanţele
susceptibile să provoace aplicarea ritualurilor ocazionale pot să
privească atât viaţa colectivă (secetă, epidemie, război etc.), cât şi
viaţa individuală (sterilitate, boală, naştere de gemeni, nefericire,
litigiu etc.).” 108
Aşa stând lucrurile, credem că este evident faptul că un act
sacrificial are o multitudine de funcţii în ceea ce priveşte relaţia cu
sacrul, cu divinul. Astfel, una dintre primele şi poate cele mai
importante „roluri” ale acestui aspect atât de important al civilizaţiilor
arhaice este refacerea ordinii lumii, ameninţată de haosul creat
prin sfârşitul anului. Potrivit credinţelor de odinioară, ordinea
cosmică nu este ceva dat o dată pentru totdeauna. La început a fost
haosul, dezordinea, nimicul (La-nceput, pe când fiinţă nu era, nici
nefiinţă, / Pe când totul era lipsă de viaţă şi voinţă). Divinitatea
tutelară a comunităţii (şi deci a Lumii) a creat Ordinea, Universul,
Cosmosul (care asta şi înseamnă, în limba greacă, armonie). Omul are
datoria, aşadar, de a participa, în fiecare an, la timpul hotărnicit
(timpul sacru) la re-crearea acestui model, la re-facerea ordinii
universale, căci ea este pusă în primejdie în fiecare an. Aztecii, de
pildă, la sfârşitul anului, atunci când soarele avea putere tot mai
puţină, sacrificau pe altarele templelor lor inimile încă palpitânde ale
prizonierilor sacrificaţi. În acest fel ei confereau soarelui (şi care
pentru ei era zeul suprem, Quezaltcoatl), pulsaţia existenţială de care,
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în acest timp de cumpănă, avea o uriaşă nevoie. Credem, fără teama
de a greşi, că sângele vărsat la sacrificiul animalului venerat ca zeu
îndeplinea, odinioară, exact această funcţie, de ordonator:
„Ritul nu este totul şi nu totul este ritual, bineînţeles. Cu toate
acestea, el marchează cu amprenta sa simbolică sferele din care este
constituită societatea pentru a-şi face resimţită acţiunea sa în toate
câmpurile. Şi, mai cu seamă, pentru a produce, de asemenea, ordo ab
chao.” 109
Vorbeam,

în primele pagini

ale demersului nostru, despre

diferenţele care ni se par esenţiale în ceea ce priveşte umanitatea de
alte forme de viaţă. Am discutat, în consecinţă, despre comunicarea
(şi care, potrivit unor specialişti, ar fi unică în cazul omului, celelalte
specii emiţând doar semnale, mesaje, dar necomunicând, de fapt) prin
limbaj articulat şi raţiune, despre atitudinea faţă de defuncţi.
Considerăm, după toate cele prezentate anterior, că ritualitatea este,
şi ea, una dintre „condiţiile” fundamentale ale umanităţii. Aceasta
nu numai pentru că omul simte, presimte existenţa unei forţe
exterioare superioare (şi animalele simt aceasta, şi o şi recunosc, de
fapt), dar conştientizează acest lucru şi îl obiectivează, pentru a ne
exprima astfel, prin ritual:
„Ritualizarea, în calitatea sa de practică şi de principiu, domină
umanitatea de la originile sale. Ritualul o însoţeşte, ajungând,
probabil, după spusele antropologilor, paleontologilor şi istoricilor,
chiar la definirea condiţiilor umanităţii sale.” 110
Dar ritualul nu are doar funcţia de a „recunoaşte” existenţa sacrului
pentru om. Ritualul are marea „calitate” de a institui sacrul, starea
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de sacralitate, timpul şi spaţiul, sacre. Tocmai de aceea ritualuri
extrem de străvechi, unele dintre ele cu rădăcini în preistorie au putut
dăinui de-a lungul mileniilor, deoarece aveau această deschidere; spre
divin:
„Ritul instituie starea de sacru. Această reprezentare (de sacru) –
şi riturile care îi corespund – are caracteristic faptul că este
alternantă. La el acasă, în clanul său, omul trăieşte în profan;
trăieşte în sacru de îndată ce pleacă în călătorie şi se află, în calitate
de străin, în vecinătatea taberei unor necunoscuţi.” 111
Acesta este şi motivul pentru care, de altfel, orice ritual, indiferent
de natura, structura, scopul sau esenţa sa îmbracă forma unei iniţieri.
Deoarece prin ritual se intră într-o altă stare, din zona profanului
în zona sacrului. Poate ni se va părea oarecum forţată, la o primă
vedere, aserţiunea că prin „ceremonialul” tăierii porcului (şi în care
noi vedem, de fapt, un ritual sacrificial) s-ar intra în zona sacrului. Or,
tocmai aceasta susţinem noi. Prin acest episod (şi care ar putea fi
interpretat drept un rit de agregare) omul se desprinde treptat din
zona profanului pătrunzând, încet, încet, în cea a sacrului, din care nu
va ieşi decât după 12 (douăzeci) de zile, după ce va fi contribuit,
decisiv, la restabilirea ordinii sacre şi ancestrale a lumii:
„Riturile captivează şi capturează spiritul pentru a-l face să fie
conform cu experienţa tradiţională care constituie punctul de plecare
în experienţa acestora.” 112
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RITUALUL SACRIFICIAL

Este foarte cunoscut faptul că idealurile de frumuseţe feminină se schimbă
de-a lungul vremii (şi cele masculine, la fel, dar acestea nu atât de „esenţial”
precum cele ale sexului „slab”; profilul „macho” este la fel de agreat şi la
grecii antici, şi la clanurile interlope din Ferentari). „Frumuseţile” rubensiene
ale Renaşterii ar trezi reacţii de oripilare nu numai nutriţioniştilor, ci oricărui
bărbat de astăzi. După cum oricare „frumuseţe perfectă” din zilele noastre lar face pe ţăranul român de ieri să întoarcă privirea, plină de dezinteres şi
compasiune. În Banat a circulat, multă vreme (vorbim de perioada antebelică,
fireşte), o vorbă cu mult tâlc: albă, grasă şi frumoasă. Nu este doar o butadă,
ci o întreagă filosofie de viaţă (aşa cum sunt mai toate „zicerile” populare, ce
conţin înţelepciuni care omului de azi îi cam scapă): dacă era albă (sau belă,
cum îi mai spune în Banat, cu un slavonism încetăţenit), înseamnă că
respectiva divă era suficient de înstărită pentru a avea argaţi şi a nu lucra ea
însăşi la câmp. Domnişoarelor de azi, care merg la saloane de bronzat (!!!),
le-aş recomanda, în „lumina” celor spuse mai sus, o singură săptămână de
praşilă, ori de adunat la fân, sau de secere. Garantez că s-ar alege cu un bronz
care ar ţine inlcusiv până în „marea” sărbătoare a Revelionului. Nu ar mai
trebui nici să „mimeze” bronzul, dându-se cu tot felul de alifii şi unguente.
„Grasă” se referă la alt aspect, care ţine tot de starea materială. Aşa cum
spuneam, alimentaţia tradiţională era reglată de posturi. În acele perioade nu
se mânca grăsime animală sub nici o formă, nici chiar ouă ori lapte
(brânzeturi). Desigur, orice membru al colectivităţii, oricât de nevoiaş ar fi
fost, îşi permitea un „festin” de sărbători (o impunea tradiţia). Dar cei care nu
erau avuţi nu îşi puteau oferi o hrană prea consistentă nici în perioadele de
„frupt” (adică atunci când era îngăduit consumul de grăsimi şi proteine
animale). Asta deoarece, chiar dacă nu duceau lipsă de „efective” animaliere

135

ori de păsăret în curte, pentru cei nu foarte cuprinşi produsele erau destinate
vânzării. Banii, pentru ţăranul român de odinioară (ca şi pentru cel de azi, atât
cât o mai fi rămas din el), erau „foarte scumpi”, câştigaţi cu sudoarea unui an
întreg de muncă, într-o nesiguranţă absolută (dacă nu „se făcea” recolta? dacă
bătea grindina? dacă îngheţau „poamele”?). Aşa că acea fată care nici nu se
ardea pe câmp, în dârdora lucrărilor de primăvară, vară şi toamnă şi, în plus,
avea suficientă „cuprindere” materială pentru a mânca „gras” (fireşte, în
termenele admise de rânduielile tradiţiei, aşa cum am spus, atunci când
posturile se sfârşeau), era considerată frumoasă în mod absolut. Celor care
se vor grăbi să „înfiereze” din nou poporul român, afirmând că este un
mâncău, le vom oferi un citat care ne va înfăţişa o situaţie „cutremurătoare”,
din perspectiva modernităţii privind lucrurile: a mânca gras reprezenta idealul
absolut al tuturor oamenilor, mai ales în perioada Evului Mediu, când
perioadele de foamete (din pricina războaielor şi a bolilor) erau mult mai
„frecvente”, ca să spunem aşa, decât cele de „îndestulare”: „Grăsimea”
devenea astfel un ideal alimentar, şi pe care nu şi-l puteau permite decât cei
bogaţi, un fel de „rai” culinar medieval:
„Dacă aş fi rege, nu aş bea decât grăsime”. Rostită de un ţăran francez,
într-un text din sec. XVII-lea, replica scoate la lumină o carenţă
fundamentală (poate principala) a regimurilor alimentare „sărace” din
trecut. (Vorbind) despre ulei, unt, slănină (este de remarcat) profunzimea
valorilor culturale (în afară de cele economice şi alimentare) pe care aceste
diverse moduri de „ungere” şi de condimentare pe care le presupun. Dar,
într-adevăr, posibilitatea de gras era adesea problematică: untul şi uleiul de
măsline fiind foarte costisitoare, alimentaţia ţărănească se baza mai ales pe
grăsimile extrase de la porc (slănină, untură, osânză) şi, în anumite regiuni,
pe uleiul de nucă; în lipsa acestora, pe grăsimi de la alte animale (ovine,
bovine) şi pe uleiuri vegetale de proastă calitate (rapiţă, in, cânepă etc.), deşi
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pe acestea din urmă trebuia, totuşi, să le cumperi – un lucru pe care ţăranii
l-au făcut cu puţin entuziasm. Cât despre grăsimile animale, ele s-au
îndepărtat tot mai mult de bucătăria ţărănească, pe măsură ce acolo
cerealele vor deveni indiscutabilii şi, deseori, unicii protagonişti. De aceea,
nu arareori, baza pentru pregătirea mâncării a fost, pur şi simplu, apa.”113
Cu consecinţe previzibile în ceea ce priveşte aportul de proteine. Deţinuţii
politici din România comunistă postbelică, sortiţi unui regim de exterminare
şi înfometare comparabil cu cele din lagărele de exterminare naziste se
plângeau de absenţa, din hrana zilnică, a oricărei „grăsimi” (proteine, am zice
noi, azi). Aceasta în condiţiile în care erau puşi (forţaţi) să presteze o muncă
istovitoare, epuizantă, cu norme imposibil de făcut chiar pentru oameni
„normali”, aflaţi în condiţii de libertate şi hrăniţi corespunzător. Pentru orice
neîndeplinire a normei de lucru, oricât de mică, deţinuţilor le era redusă raţia
de hrană. Condamnarea la moarte era de natura evidenţei.
Problema cea mare a nutriţiei este că, în absenţa tuturor componentelor
necesare (proteine, glucide etc., etc.), organismul se „debilizează”, ajunge să
nu mai funcţioneze cum trebuie. Din punct de vedere anatomic şi
„funcţional”, ca să spunem aşa, omul nu este „alcătuit” să consume doar
hrană vegetală. El trebuie să ofere organismului şi multe proteine, şi nu
numai vegetale. Şi aceasta pentru că în absenţa substanţelor provenite din
hrana animală, organismul se debilizează. Studii medicale au arătat că
mulţimea de ologi, infirmi, deformaţi etc. din trecut se datora tocmai hranei
insuficiente şi mai ales sărace în proteine:
„Din această penurie – mai mult sau mai puţin accentuată, mai mult sau
mai puţin cronică, în funcţie de perioade şi zone – au derivat forme de
disconfort fiziologic şi psihologic. Dacă, de exemplu, considerăm că lipsa
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vitaminei D, conţinută îndeosebi în grăsimile animale şi vegetale, poate fi
responsabilă pentru rahitism şi malformaţii congenitale, vom avea, poate, un
motiv în plus ca să ne explicăm invadatoarea, excesiva prezenţă a schilozilor
şi ologilor în iconografie.”114
Desigur, efortul depus în acele vremuri era cu totul altul, dar şi cerinţele
organismului, mai mari. Absenţa totală a grăsimilor nu poate duce decât la
anemierea cvasitotală a organsimului, după cum folosirea acestora în exces
şi, mai cu seamă, dispariţia aproape totală a mişcării fizice din „stilul” de
viaţă al omului contemporan duc la acumularea de colesterol în organism, la
obezitate şi la toate bolile pe care această veritabilă „ciumă” a secolului XXI
le aduce cu sine. În orice caz, trebuie să spunem că, din punct de vedere
culinar, „grăsimea” nu a fost, în perioade trecute, un aliment atât de hulit
precum este el astăzi de către nutriţionişti şi de toţi cei care au grijă de
„silueta” ori de sănătatea noastră (în mod aparent, fireşte, pentru că toată
lumea nu doreşte altceva decât să ne vândă: medicamente, suplimente
alimentare, alimente cu aditivi, cât mai scumpe şi mai proaste). Ba chiar,
dimpotrivă, consumul de grăsimi era un semn de bogăţie, chiar şi la regi, la
nobili şi la cavalerii Evului Mediu, nu numai la „frumoasa noastră
bănăţeancă”. Dacă astăzi ar părea de-a dreptul hilar, dacă nu jignitor, să îi
faci cuiva un dar constând din...grăsime, iată că acest gest nu avea în el nimic
jignitor în perioade mai îndepărtate de noi:
„Cât despre dorinţa de „gras”, în dublu sens latin de „lipsă” şi „poftă”,
textele ne oferă chiar prea multe mărturii despre aceasta, straniu
contrastante cu cultura timpului nostru. „Albă şi grasă” este brânza aleasă
pe care un episcop francez o oferă lui Carol cel Mare, pentru a-i intra în
graţii. „Deasă şi bine condimentată, cu untură sau untdelemn” este supa de
bob şi mei pe care un testament italian din sec. al VIII-lea dispune să fie
114
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împărţită săracilor de trei ori pe săptămână. O sută de care cu untură sunt
cărate de o capră în Cuccagna, după versiunea germană culeasă de fraţii
Grimm. A defini „grasă” o masă e ca şi cum ai numi-o bogată: despre
Milano, Matteo Bandello scrie că este „cel mai bogat şi mai abundent oraş
din Italia, unde te aştepţi ca masa să fie mai grasă şi mai bine garnisită”;
pentru Bologna, epitetul „grasă” sigur nu a fost născocit în derâdere.”115
În arealul nostru cultural, marile noastre sărbători au această
„denominaţie”: Paştele fudulul şi Crăciunul sătulul. Despre prima parte a
aserţiunii am vorbit deja, aşa că ne vom ocupa acum de a doua parte a ei. Un
prieten mi-a povestit odată că soţia sa, excedată de avalanşa de grăsimi care
se desfăşura în casă de sărbători, atunci când s-a dus să aleagă un porc pentru
a fi sacrificat, i-a sugerat să aleagă unul slab. Siderat, prietenul meu i-a spus
că nu există aşa ceva, şi că porcul trebuie să fie gras, prin definiţie. Cel care
este slab înseamnă că este bolnav. De altfel, una dintre urările colindătorilor
din această perioadă se referă la un Crăciun cât mai unsuros. Gazdelor li se
urează să aibă, în anul nou care va să sosească, porci unsuroşi.
Căci porcul pentru aceasta este. Din această „pricină” este el sacrificat, în
primul rând. Pentru că este unsuros. Deoarece grăsimea lui serveşte la
prepararea mâncărurilor aproape întreg anul următor. La fel ca şi slănina,
jumerele, şuncile sau cârnaţii. Nu poate fi imaginat un om mai sărac în sat
decât acela care nu este capabil să taie porc de Crăciun. Aceasta, din punct de
vedere economic. Din punctul de vedere al „tradiţiei”, este o „eroare
ritualică”, menită să îi aducă celui vinovat oprobiul întregii colectivităţi. Cine
asistă însă la sacrificarea „bietului” animal va intra degrabă într-unul din
ONG-urile internaţionale care se ocupă cu protecţia animalelor în general, şi
cu interzicerea sacrificării „bietului porc” în special. În copilărie, la un
moment dat, în familia noastră se tăiau trei porci. Aşteptam cu înfrigurare
115
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ziua aceasta, mai ceva ca sărbătoarea Anului Nou (la noi în casă nu se
sărbătoarea Crăciunul, şi nici Paştele). Dimineaţa, devreme, eram treaz încă
înainte de a auzi ţipetele disperate ale rotofeilor înjunghiaţi. Îmi astupam
urechile cu degetele, îmi puneam perna în cap, şi totuşi îi auzeam ţipând.
După aceea, însă, când totul se liniştea, ieşeam afară, în curtea plină de
zăpadă, şi participam cu bucurie la „sărbătoarea tăierii porcului”. Cu toate că
sufeream pentru bietele animale, pe care le „cunoşteam” de când erau mici, şi
cărora le dădeam adesea lături, dovleci sau alte resturi, tristeţea îmi trecea
imediat. Era, mi-am dat seama mai târziu, sentimentul de „înfrăţire”, prin
sacrificiu, cu animalul sacrificat. „Gustând” din el, o parte din fiinţa sa trece
în tine. Aceasta este esenţa sacrificiului.
Nu am mai fi însă atât de miraţi de „barbaria” sacrificării bietului
nostru porc naţional dacă am şti că sacrificiul (uman, la început, apoi
animal, în timp) reprezenta o adevărată instituţie religioasă în vechile
societăţi umane. Dacă astăzi cuvântul a început să primească diferite
conotaţii peiorative, sau chiar banal, comun (astăzi vom sacrifica 100
de oi), la origine cuvântul avea semnificaţii importante pentru
colectivitate, desemnând înfăptuirea sacrului:
„Sacrificiul (lat. sacrificium) este un termen compus din saccer
(sfânt) şi verbul facere (a face). A sacrifica înseamnă a săvârşi un act
sfânt sau, dimpotrivă, a sfinţi o faptă omenească. Varianta slavonă a
termenului este cea de „jertfă”.
Cuvântul sacrificiu sugerează nemijlocit ideea de consacrare.
Consacrarea este condiţia esenţială pentru că, prin mijlocirea ei,
un anumit lucru trece din spaţiul lumii profane în cel al sacrului.” 116
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Trebuie să spunem că sacrificiul a reprezentat un element de o
importanţă vitală, primordială pentru societăţile arhaice.
Astfel, chiar şi astăzi există, în unele zone folclorice ale ţării mai
bine prezervate obiceiul de a sacrifica şi de a aşeza, la temelia unei
case noi, o găină neagră, sau un cocoş. Gestul (desigur, cu accente
ritualice evidente) are la bază o credinţă arhaică fundamentală: o casă
(sau orice altă construcţie) nu are viaţă proprie, nu deţine, ea însăşi,
anima. De aceea, pentru a dăinui, ea are nevoie de altă viaţă, a celui
sacrificat. Se presupune că, în trecut, în locul sacrificiului animal se
practica acela uman, mai ales în situaţii/limită, atunci când era nevoie
de „îmbunarea” divinului pentru acte extrem de importante (cum ar fi
construirea unui templu/biserici, pornirea şi câştigarea unui război,
alungarea foametei, a secetei etc., etc.). Cel mai cunoscut caz este al
celebrei balade Meşterul Manole, şi care are la bază sacrificiul uman
pentru construirea unui lăcaş de rugăciune. Etnologii au fost în
unanimitate de acord că ne aflăm în faţa unui ritual sacrificial de
construcţie, de regăsit nu numai pe teritoriul ţării noastre, dar şi în
întregul spaţiu balcanic: la greci, la sârbi etc.:
„Un aspect semnificativ al raportului dintre rit şi mit a fost urmărit de
Mircea Eliade în studiul intitulat Comentarii la legenda Meşterului Manole
(Bucureşti, Editura Publicom, 1943), tema fiind reluată mai târziu şi în
capitolul al V-lea – Meşterul Manole şi Mânăstirea Argeşului – din volumul
De la Zalmoxis la Genghis-Han (Bucureşti, Editura Ştiinţifică şi
Enciclopedică, 1980).
(...) Exegeza lui Mircea Eliade are la bază o lectură etnologică a baladei,
detectarea principalelor motive prin corelarea cărora este construită balada
constituie punctul de plecare al unei deschideri către vechile forme ale vieţii
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mitico-rituale, către un sistem al credinţelor şi al obiceiurilor de
construcţie.”117
Sacrificantul devine un personaj foarte important în acest scenariu
sacrificial, un fel de magister, de intermediar între sacru şi profan. El
nu este un simplu „executant” al animalului respectiv, ci o verigă în
lanţul de unire care se (re)creează între om şi divinitate. Acest lucru
este evident, cu riscul de părea că „profanăm” lucrurile, şi în cadrul
sacrificiului animalului cu pricina. În colectivitatea tradiţională erau
doar câţiva oameni care oficiau tăierea şi apoi pregătirea personajului
central al Crăciunului. Desigur că, atât la „toaletarea”, cât şi la
pregătirea diverselor preparate din carnea „grăsunului” ajutau şi
membrii familiei, dar întotdeauna în orice colectivitate existau
„sacrificatori specializaţi”. Unii veneau cu ajutoarele proprii, şi nu
permiteau absolut nici unui membru al familiei să se amestece în
„marele scenariu”. Chiar şi în zilele noastre, aceşti „specialişti” sunt
„programaţi” încă din octombrie-noiembrie la familiile la care vor
oficia sacrificiul:
„Sacrificantul,

personajul

principal

al

ritualului,

deşi

transsubstanţializează obiectele sau victimele sacrificiului, nu rămâne
nici el acelaşi. Iese din starea de păcat intrând în cea de har.” 118
Fireşte că nici „oficiantul”, şi nici beneficiarii ritualului sângeros
nu mai conştientizează demult valoarea sacră a gesturilor lor. Dar,
oricum, se ştie că la Crăciun trebuie sacrificat porcul, după cum
„participanţii la ritual” ştiu, aidoma, cum trebuie să se petreacă
lucrurile, în ce ordine etc. Este resimţit, intuitiv, dar şi în virtutea
valorilor tradiţionale, faptul că fiecare familie este participantă la un
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act major. Care este acela? Foarte simplu, salvarea lumii! Sacrificiul
este

de

natură

să

reinstituie

existenţa

în

ansamblul

ei,

să

(re)armonizeze lumea, ameninţat de haos. Cu alte cuvinte, sacrificiul
are „valoare veşnică”, în sensul că el introduce o stare de graţie pentru
tot anul următor (sau, mă rog, pentru perioada următoare învederată):
„Sacrificiul este etern, pentru că însoţeşte în permanenţă omul şi
face cu putinţă relaţia acestuia cu absolutul.
Sacrificiul se situează într-o specie a intervalului, între realitatea
făpturilor demonice şi cea a fiinţelor celeste.
În profunzimea lui, autenticul sacrificiu nu face decât să repete
periodic o faptă exemplară, una săvârşită la începuturile timpurilor
(illo tempore) de zeul însuşi.” 119
Fiecare casă, fiecare entitate, fiecare familie participă, astfel, în
felul ei, la con-sacrarea perioadei care urmează datei de sacrificiu şi,
în consecinţă, la „sfinţirea” (sacralizarea, adică) a întregii perioade
care urmează, a întregului an. Beneficiile sacrificiului se răsfrâng
asupra întregii comunităţi, dar şi nerespectarea sa strictă (la nivel
individual) ar putea atrage după sine mânia divină asupra întregii
comunităţi:
„Sacrificiul unei făpturi umane, animale sau vegetale, consacră
uneori o întreagă comunitate.” 120
De aici derivă, în mod firesc, o altă problemă majoră în plan
exegetic: consacrarea obiectelor sacrificiale. O discuţie amplă, încă
neîncheiată definitiv, din cadrul etnologiei, se referea la nivelul
estetic: de ce oamenii îşi împodobesc obiectele, vestmintele, casa,
porţile etc.? De ce anumite obiecte sacrificiale, cum ar fi cuţitul,

119
120

Ibidem
Ibidem, p. 19

143

satârul sau toporul sunt împodobite, cu încrustaţii, podoabe scumpe,
intarsii, confecţionate chiar din metale rare, bronz, argint ori chiar
aur, iar altele, nu? Răspunsul se află în chiar elementele discutate mai
sus.
Scoaterea din comun, din obişnuit a obiectului destinat sacrificiului
se făcea în acest mod (colorare, împodobire etc.), şi nu din motive
„estetice” (concept de altfel inexistent pentru arealul arhaic şi
tradiţional de cultură). Desigur, lucrurile, la toate nivelurile, au intrat
într-un proces de degradare (pare-se că ireversibil), dar chiar şi astăzi
mai putem observa diferenţieri majore dintre cuţitul de bucătărie şi
cuţitul de sacrificiu, de pildă:
„Obiectele sacrificiului. „Vom numi obiecte ale sacrificiului acele
lucruri în vederea cărora are loc sacrificiul”. Ele cuprind trupurle şi
vieţile fiinţelor umane, animale şi, nu de puţine ori, ofrandele
vegetale. Rolul social şi sacru este acela de a prelua o parte din
efectele sacrificiului (împreună cu sacrificatorul) sau, dimpotrivă, de
a şi le asuma în întregime.” 121
Dar nu numai obiectul cu care se împlineşte sacrificiul este
important, ci şi locul în care are loc sacrificiul. Mircea Eliade ne
vorbeşte, pe larg, în Tratatul de Istorie a Religiilor despre imago
mundi, adică acele locuri în care divinitatea este regăsită, spaţiul în
care se restabileşte contactul între lumea de aici şi lumea de dincolo,
aceea a divinului. Căci refacerea legăturilor între spaţiu şi profan este
posibilă chiar şi astăzi, potrivit istoricului român al religiilor, dar
numai în anumite condiţii. Una dintre ele se referă la spaţiul sacru.
Aceste spaţii sunt templele, platourile munţilor, bisericile, locurile de
rugăciune din adâncul pădurilor, dar şi orice spaţiu consacrat. Un
121
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astfel de spaţiu este şi acela al sacrificiului animal, după cum ne-o
ilustrează Marcel Mauss:
„Locul sacrificiului – Niciodată spaţiul sacrificiului nu a fost unul
profan, obişnuit. El a fost sacralizat prin însăşi desfăşurarea
ritualurilor. Sacralitatea spaţiului se completează cu aceea a timpului
în care sacrificiul este permis.
Locul sacrificiului are întotdeauna funcţia mijlocitorului.” 122
Ajungem astfel la următoarea concluzie: consacrarea are loc
tocmai prin sacrificiu.
Este nevoie, aşadar, să vorbim, în cele ce urmează, de implicaţiile
religioase ale sacrificiului. Trebuie să ştim că sacrificarea sângeroasă
a reprezentat un apanaj al antichităţii, precum şi al epocilor
anterioare. Chiar parabola biblică majoră a apariţiei lui Iisus pe
pământ este legată de acest sacrificiu: El a venit la voi ca Mielul la
tăiere, spune Biblia. Implicaţiile sacrificiului sângeros sunt teribile, şi
valabile pentru toate societăţile străvechi. Un astfel de sacrificiu stă,
de altfel, la baza creaţiei originare pentru majoritatea miturilor
creaţioniste. Prin intermediul sângelui fiinţei sacrificate se transmite
în viaţa oamenilor ceva din suflul divin, se reinstituie ordinea
cosmică.
Consemnăm, aşadar, importanţa enormă a sacrificiului pentru
societăţile tradiţionale, şi pierderea sensului sacrificiului în
societatea contemporană. Aceasta deoarece sacrificiul înseamnă
comunicare cu sacrul, şi aceasta la nivelul întregii colectivităţi:
„Sacrificiul are aici o funcţie reală, şi problema substituţiei se
pune la nivelul întregii colectivităţi. Victima nu este substituită unui
anumit individ ameninţat în mod special, nu este oferită unui anumit
122
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individ deosebit de sângeros, ci este în acelaşi timp substituită şi
oferită tuturor membrilor societăţii de către toţi membrii societăţii.
Sacrificiul protejează întreaga comunitate de propria sa violenţă,
deturnând-o

spre

polarizează

asupra

victime

care-i

victimei

sunt

exterioare.

Sacrificiul

germenii

disensiunii

răspândiţi

pretutindeni şi îi împrăştie, propunându-le o satisfacere parţială.” 123
În urma sacrificiului conflictele, în viziune tradiţională, sunt
aplanate: cele între oameni şi zei, dintre oameni, dintre zei, chiar.
Gestul presupune o reală eficacitatea sacrificială:
,,Există totuşi un numitor comun al eficacităţii sacrificiale, cu atât
mai vizibil şi preponderent cu cât instituţia rămâne mai vie. Acest
numitor comun este violenţa intestină: sacrificiul pretinde să elimine
mai întâi disensiunile, rivalităţile, geloziile, certurile între cei
apropiaţi, el restaurează armonia comunităţii, întăreşte unitatea
socială. Tot restul decurge din aceasta. Dacă abordăm sacrificiul
prin acest aspect esenţial, prin această cale regală a violenţei care se
deschide în faţa noastră, ne dăm repede seama că el nu este cu
adevărat străin de nici un aspect al existenţei umane, nici măcar de
prosperitatea materială. Când oamenii nu se mai înţeleg între ei,
soarele străluceşte şi ploaia cade ca de obicei, e adevărat, dar
câmpurile sunt mai prost cultivate, iar recoltele au şi ele de suferit.
Marile texte chinezeşti recunosc explicit sacrificiului funcţia
propusă aici. Datorită lui, populaţiile rămân senine şi nu se agită. El
întăreşte unitatea naţiunii.” 124
Toate aceste practici pornesc, de fapt, de la convingerea
fundamentală potrivit căreia omul poate stăpâni sacrul.
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Cu alte cuvinte sacrul, în viziunea omului arhaic, se manifestă în
existenţă mai cu seamă într-un mod violent. Tocmai de aceea
contracararea, neutralizarea sa nu se poate face, în cadrul numitelor
concepţii, decât tot printr-o violenţă, tot printr-un act radical, ultim.
În acest fel, şi numai aşa, sacrul va putea fi stăpânit, dominat, învins.
Actul sacrifical este nu numai o ofrandă pe care omul arhaic o aducea
deităţii, ci şi „o armă de luptă”, ca să ne exprimăm astfel. S-ar putea
ca, în mod firesc, din partea cititorului să se ridice următoarea
întrebare: şi ce legătură au toate acestea cu sacrificiul animal în
cultura tradiţională românească şi, mai ales, cu „celebra omorâre a
porcului”?
Şi totuşi, vom răspunde că are, şi încă una foarte importantă: în
această perioadă a anului, a morţii timpului vechi şi a naşterii celui
nou, forţele întunericului şi ale luminii, cele benefice şi cele malefice
au forţe egale, ba chiar putem consemna o oarecare preponderenţă a
celor „rele”. Omul este, aşadar, dator mai mult ca niciodată să ajute
forţele divine. Sacrificarea porcului în perioada Crăciunului are, în
consecinţă, două semnificaţii majore: una se referă la primordialitatea
porcului în cultura arhaică de la noi, drept „echivalent” zoologic al
divinului, iar cealaltă la sacrificarea sa ca o învingere prin violenţă a
sacrului malefic:
„Sacrul este tot ceea ce-l domină pe om cu atât mai sigur cu cât
omul se crede mai capabil să-l domine. El este deci reprezentat, între
altele, dar în mod secundar, de furtuni, incendii de păduri, epidemii
care doboară o populaţie. Dar el reprezintă de asemenea, şi mai ales,
deşi în secret, violenţa oamenilor înşişi, violenţa considerată ca
exterioară omului şi suprapusă, de acum înainte, peste toate celelalte
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forţe care-l apasă pe om din interior. Violenţa constituie adevărata
inimă şi sufletul secret al sacrului.” 125
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SACRIFICII ŞI ANIMALE

De ce porcul, însă, se ridică, o dată şi încă o dată, fireasca
întrebare? Ce are el atât de deosebit încât stă la loc de cinste pe
masa românului? Răspunsul este simplu, şi el se află în însăşi
sacralitatea ancestrală a „hulitului” patruped. În primul rând,
trebuie să spunem că simbolistica sa este foarte complexă şi foarte
veche, datând din vremuri imemoriale. Primele civilizaţii majore ale
omenirii îl consemnează. Aceasta în pofida defectelor majore cu care
este înzestrat de diversele mitologii. Sacrificiul său, dedicat diverselor
zeităţi „păgâne” este consemnat, în consecinţă de toate religiile lumi:
„În general, simbolistica porcului, din antichitate şi până în
creştinism, este aceea a unui animal imund, sugerând lubricitatea şi
poftele animalice. Această sexualizare a porcului se întâlneşte cu
vechiul simbolism al fecundităţii atribuit acestui animal capabil să
fete mai mulţi pui deodată. Sacrificarea porcului este universală. În
Egipt, ne spune tot Herodot, el este oferit lunii. După ce victima este
tăiată se pun la un loc extremitatea cozii, splina şi epiplonul, se
acoperă cu toată grăsimea aflată în pântecele animalului şi se ard.
Restul se mănâncă în ziua cu lună plină. Săracii, cei care abia au cu
ce trăi, fac purcei din cocă, îi pun la copt şi îi oferă, astfel, în chip
de sacrificiu.
Grecii obişnuiau să sacrifice un porc lui Demeter şi în cursul
ritualurilor de la Eleusis. Animalul se numea Delphos, adică
animalul-uter. Aşa cum delfinul este animal uter al mării, porcul este
cel al uscatului (Jung şi Kěrěnyi). Lui Demeter i se oferea o scroafă
gestantă, iar acest mit aminteşte de mitul răpirii lui Core, în care
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tânăra fată este înghiţită în măruntaiele pământului cu tot cu porcii
ei.” 126
Fireşte

că,

în

timp,

semnificaţiile

religioase

au

aglutinat.

Creştinismul a reprezentat zguduirea mentală, de conştiinţă şi
existenţială a lumii. Multe din credinţele anterioare au dispărut, unele
fiind alungate violent de biserică din viaţa socială. Dar, la fel, deloc
puţine, şi am îndrăzni să spunem că tocmai cele mai importante, au
fost „asimilate” de către creştinism, resemantizate şi incluse în
complexul de credinţe şi gesturi religioase ale noii religii.
Se poate spune că, la români, tăiatul porcului reprezintă şi astăzi un
ritual. Nu numai că „se ţine” ziua (care, în general, nu poate fi decât
cea a Ignatului) cu sfinţenie, dar şi toate celelalte „reguli”, unele cu
certă implicaţie sacră şi chiar ritualică:
„La Crăciun, porcii se taie în ziua de Ajun, în întâia zi de Crăciun
sau chiar într-a doua, cum se întâmplă prin unele sate din judeţul
Tecuci.
Prin judeţul Muscel sunt sate prin cari porcii se taie între Crăciun
şi Sf. Vasile, păzindu-se ca ziua de tăiere să nu fie lunea sau vinerea,
mai cu samă când rămâne prăsilă de porci în urmă. Alţii, sătenii
obriciţi, nu taie porcii decât după Sf. Vasile, ca să nu zacă de
lingoare.
Prin judeţul Neamţ, în cele două zile dinaintea tăiatului, porcilor
nu li se dă să mănânce decât apă cu sare, ca să li se cureţe maţele.
Prin unele sate din judeţul Dolj, porcii se taie de cu noaptea, aşa
că pân’ la ziuă totul să fie gata. Când înjunghe porcul, cel ce-l taie,
ca şi cei dimprejur, îşi fac cruce cu sânge, ca să fie sănătoşi şi roşii
peste an, şi zic:
126
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- La anul şi la mulţi ani cu sănătate!
În ziua aleasă, dis-de-dimineaţă, încep să se audă prin sat ţipătul,
guiţatul sau guietul porcilor. Toată partea bărbătească din casă, – şi
pe unde nu-i decât bărbatul, se ajută cu cineva din vecini, – sar şi
prind porcul, îl culcă pe o parte, iar unul care-i mai meşter îi înfige
cuţitul în gât, în aşa fel încât pielea să nu se spintece decât atât cât
este lăţimea cuţitului.
La tăiere nu trebuie să stea nimeni primprejur dintre cei care sunt
miloşi din fire, căci se crede că porcul moare cu mare greutate;
carnea unui asemenea porc nu va fi bună. Pe porc să nu-l vaiete
nimeni, să nu-i zică „săracul”, căci aceasta supără pe Dumnezeu:
- Dumnezeu a lăsat ce-a lăsat: să fie Crăciunul sătul!
Femeile mai ales lipsesc.
Cel ce taie porcul nu trebuie să crişte, să scrâncească, sau să
strângă din dinţi, ca să nu iasă carnea porcului tare şi să fiarbă cu
anevoie.
Prin unele sate din judeţul Neamţ, pe unde porcii se taie în ziua de
Ignat, se adună la tăiatul porcilor mai mulţi oameni, da-ntre ei e unul
mai bun, de pe a cărui mână carnea se frăgezeşte. Adună paie, gâteje
şi tuleie de haldan, cu cari fac foc. Apoi, c-un juvăţ, scot porcul din
coteţ şi acel care e bun de mână îl taie.
După ce porcul a murit, se găteşte de pârlit. Se aduc două
rădăcini, două reteveie sau doi butuci, se pun aproape unul de altul la
un pas şi peste ele se pune porcul culcat pe-o parte. Gospodina vine
îndată şi îi smulge părul de pe coamă, – de pe gât şi de pe spinare, –
şi dacă este destul de mare, părul se smulge şi de pe coaste, făcându-l
apoi mănunchiuri. Acest păr va fi folosit la facerea bidinelelor sau va
fi vândut.
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Prin judeţul Muscel, ca să nu se stângă sămânţa porcilor,
mănunchele de păr astfel smulse se leagă, se moaie în sângele
porcului şi apoi se pune la păstrare.(...)
Întâi i se face porcului în frunte o tăietură cu cuţitul în chip de
cruce, zicându-se ca şi la facerea semnului Sf. Cruci:
- În numele Tatălui, al Fiului şi al sfântului Duh, Amin!
În unele părţi din judeţul Teleorman, după ce i se face crucea în
cap, se presară cu sare, crezându-se că numai astfel îi fuge sufletul
din cap.
Prin judeţul Muscel, după ce-i taie picioarele, şi i le aşează pe
pântece, i se face porcului la ceafă, în dreptul şirei spinării, o
tăietură în chip de cruce, pe care altul o presară cu sare, urând celor
din jur:
- Să mâncaţi porcii sănătoşi!
Prin judeţul Roman, crestătura în formă de cruce se face la spate şi
se presară cu sare, ca să fie carnea bine primită de Dumnezeu, dacă
dintr-acel porc se va da de pomană, şi ca să nu se strice.
După aceasta, i se taie porcului coada şi urechile şi se dau
copiilor, cari aşteaptă primprejur.
- „Mie are să-mi deie coada porcului s-o frig”, zice Creangă.
Şi într-adevăr, dacă porcul este bătrân, coada are sub şorici şi o
câţime de carne, care nu se poate mânca crudă. De aceea, copiii iau
această coadă, o scrijală cu cuţitul din loc în loc şi apoi o pun pe
jăratec. După ce o frig, o împart între dânşii. Tot astfel fac şi cu
urechile porcului bătrân. Dacă însă porcul este tânăr, porcel, godac,
godăcel, grăsun, grăsunel, urechile i le mănâncă cu totul şi tot astfel
fac şi cu coada, după ce o strujesc de pe oase, rămânând astfel în
mână cu conul de şorici numai.
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Prin unele părţi se crede că dacă se dă copiilor cari se scapă
noaptea în pat cu udul, să mănânce coada porcului, vor scăpa de
această slăbiciune.
Porcului i se taie întâi picioarele de la genunchi în jos şi de la
coate în jos, apoi urechile şi coada din rădăcină, dacă aceste două
părţi din urmă n-au fost tăiate mai dinainte. Ele se dau gospodinei.
Din ele se vor pregăti răciturile, àiturile sau piftiile. După aceea se
scot şoldurile, câteşipatru, tăindu-se din stinghii, astfel că din porc
nu rămâne decât trunchiul cu capul, învelit în slănină. Slănina se
despică de-a lungul spinării şi de-a latul gâtului, desfăcându-se cu
început de pe carnea trupului, ca să nu se taie din carne. Desfacerea
aceasta urmează până sub pântece. Când însă slănina nu-i groasă,
aşa fel ca pe pântece să aibă măcar grosimea unui deget, cele două
slănini, adică cele două părţi sau jumătăţi de slănină, se desprind cu
totul de pe la mijlocul coastelor.
După despicarea slăninii, numită la singular slănină sau platică,
se curmă capul. Acesta se desface în două părţi, fiecare cu câte o
falcă. Fălcile se taie şi dânsele în două bucăţi, rămânând înţinate
către sfârlă, având grijă la falca deasupra, care-i laolaltă cu spatele,
să se scoată creierii nesfărâmaţi.
Prin judeţul Muscel, capul se taie înaintea şoldurilor şi se duce în
casă cu râtul în urmă, pentru ca să nu se spargă oalele gospodinei,
iar prin alte părţi se face acelaşi lucru, „ca să fie bine şi să aibă
(gazda) noroc la porci”.
(...) La grijitul porcului ia parte îndeobşte şi gospodina; prin
urmare, pentru această zi întâi de Crăciun, – pe unde datina tăierii
porcilor este aşezată în această zi, – mâncare aleasă nu pot avea
căsănii. De aceea, se pregăteşte câte ceva în grabă.(...)
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Cei din străini, cari ajută la tăierea porcilor, sunt ospătaţi la
această pomană a porcului, când se şi cinsteşte cum trebuie!” 127
Convingerea noastră intimă este că la baza acestor credinţe, care sau păstrat în pofida suprapunerii altor „superstiţii” sau chiar religii stă
un mit ancestral, primordial, care la noi a fost mai bine prezervat
decât în altă parte. Căci, la fundamentul credinţelor oricărei naţiuni
stă MITUL.
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MITUL
Potrivit lui Marcel Mauss, „Mitul este o istorie a zeului, o fabulă
care are propria sa poveste şi morală. Pentru fiecare mit vom nota:
–

cine-l spune

–

pentru ce

–

în ce moment
Miturile se împart şi se spun în funcţie de diferitele puncte de vedere:
totemul meu este mare, al vostru este foarte mic. Observatorul va
trebui să simtă diferenţele punctelor de vedere şi să le înregistreze. În
general, zeul este reprezentat ca un om având o întreagă istorie,
având femei, legături cu animale, contactând alianţe, creând
protecţie. Zeul protejează pe cine-l protejează (de exemplu, totemul).
Povestirile sunt foarte adesea în versuri, le vom putea găsi sub forma
baladelor sau epopeilor.
Un mit (mithos = legendă) aparţine zeilor, adică fabula lor,
învăţături morale. Ansamblul literaturii religioase cuprinde mituri,
legende, povestiri pe care noi le-a studiat deja în literatură şi care
trebuie reluate aici. Tragedia este la origine o odă consacrată
ţapului. Ansamblul reprezentaţiei dramatice corespunde sacrificiului
ţapului pe altar.” 128
Marcel Mauss ne prezintă o variantă etnografică, am putea spune, a
mitului, legătura sa cu viaţa de zi cu zi, cu oamenii, cu tradiţiile şi cu
obiceiurile. Vrem să spunem, prin aceasta, că mitul, în vechime, făcea
parte din viaţa cotidiană a oamenilor. Poveste sacră, aşa cum a
definit-o, discutat-o pe larg şi consacrat-o, de altfel, Mircea Eliade,
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mitul este parte integrantă şi a vieţii spirituale, religioase. El
reprezintă istoria sacră a comunităţii. Povesteşte cum a luat naştere
Lumea, cum s-au născut munţii, pâraiele, izvoarele, oamenii. Cum au
apărut ura, moartea, boala, durerea, duşmănia. În cadrul acestei
povestiri sacre sunt relatate momentele importante ale naşterii
comunităţii respective şi ale supravieţuirii sale, dincolo de toate
vicisitudinile, opoziţiile şi opreliştile posibile. Pe de altă parte, tot
aici sunt evocaţi eroii civilizatori, cei care, în legătură cu zeii fiind, au
adus de la aceştia „învăţăturile” esenţiale pentru supravieţuirea
populaţiei: focul, cultivarea anumitor plante. Şi tot cu acest prilej, al
iterării genezei sacre, sunt pomenite şi celalte fiinţe adjuvante ale
actului creaţionist: diferite plante, animale, păsări etc. De aceea, rolul
preponderent pe care îl are un animal sau altul într-o cultură nu este
deloc de neglijat. Din această pricină locul porcului în ansamblul
sărbătorilor hibernale şi în general în viaţa poporului român nu este
unul oarecare, şi el trebuie privit cu toată atenţia şi seriozitatea.
Crăciunul este a doua mare sărbătoare a creştinismului, după
Înviere. El reprezintă celebrarea naşterii lui Iisus, cel care, prin
sacrificiul său, va salva omenirea şi o va mântui. Dar, aşa cum am
arătat mai sus, creştinismul nu s-a născut ex nihilo. La data apariţiei
sale lumea credea, fireşte, în diverse alte zeităţi, considerate, din acest
moment, „păgâne”. Ansamblul de gesturi ritualice, de sacrificii,
cutume şi simboluri, a rămas. Şi, mai mult decât atât, foarte multe
dintre valorile sacre şi religioase anterioare au fost asimilate de către
noua religie. Zei vechi „mor” şi sunt resemantizaţi, într-un alt plan de
credinţe:
„Creştinismul, prin separarea datei naşterii divinităţii de data
morţii – renaşterii, realizează cea mai cuprinzătoare sinteză

156

religioasă a omenirii: Iisus, Dumnezeul Fiu, se naşte la data când se
celebrau anterior moartea şi renaşterea Zeului antic Tată, indiferent
cum se numea acesta – Crăciun, Mithra etc. – dar moare şi înviază la
data morţii şi renaşterii zeiţei neolitice Mamă – Dochia.
Astfel, calendarul creştin este singurul care cuprinde două
sărbători ale înnoirii timpului anual: Crăciunul Solar şi Paştele
Lunar.
Dochia, Crăciun şi Iisus, deşi sunt inconfundabili, întrucât aparţin
unor complexe religioase diferite (Neolitic, Epoca Bronzului şi Epoca
Fierului, Creştinism), îşi împart „frăţeşte” zilele de celebrare în
Calendarul Popular al românilor.” 129
Din aceste pricini arătate mai sus, felul în care este „tratat” acest
animal cu adevărat naţional se deosebeşte mult de o simplă înşiruire
de reţete, intrând pe teritoriul sacrului şi ritualului. Referitor la
„reţete”, trebuie spus faptul că „inovaţia” în aceste domeniu, al
culinarului, este un apanaj exclusiv al modernităţii. Chiar şi astăzi,
„bunele”, „maicile” noastre respectă cu sfinţenie „reţetele” pe care leau primit de la bunicile lor (gest ritualic) şi nu le dezvăluie, în
general, decât fiicelor lor (eventual, celor care ar mai fi interesate),
sub aceeaşi rezervă a păstrării tăcerii (act tabuistic). Fireşte că toate
aceste elemente derivă din sacralitatea anterioară a respectivului
animal, şi care trebuie prezervată (numai) prin apelul la instanţele
divine absolute. Trebuie neapărat să înţelegem faptul că el este atât de
respectat şi de „ritualizat” nu în sine şi pentru sine, ci pentru ceea ce
reprezintă, ceea ce simbolizează:
„Animal sacrificat ritual, porcul e un substitut străvechi al zeului
agrar, al grâului care moare şi renaşte, împreună cu timpul.
129
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Împreună cu alte tradiţii specifice Anului Nou – celebrat mai
înainte primăvara – sacrificiul porcului a fost transferat în perioada
solstiţiului de iarnă, peste sacrificiul sângeros al taurului – cultul
zeului Mithra.” 130
„Istoria sacră” a porcului este cu mult mai veche decât ne putem
imagina. Multă vreme s-a crezut că el „vine” mai aproape de noi, din
vremurile în care nomadismul se va fi stins şi popoarele au început să
se aşeze, aceasta deoarece, din punct de vedere „zoologic”, porcul
este un animal pretenţios, care are nevoie de condiţii speciale, de
perioade intense de îngrăşare, precum şi de un loc stabil, în mod
absolut. Deplasarea sa dintr-un loc într-altul, în permanenţă, ar avea,
desigur, efecte dezastruoase asupra conceptului de porci unsuroşi.
Astfel, el este consemnat a fi existând, şi nu oricum, ci de-a dreptul ca
un animal sacru, încă din vremea Egiptului Antic, unde era simbolul
divin al zeităţii supreme:
„Porcul este considerat în vechi culturi animal sacru, animal
emblematic pentru zei ai vegetaţiei – Osiris (la egipteni, care îl
identifică uneori chiar cu zeul), Demeter şi Persefone (zeiţe agrare la
greci), sau Ceres (zeiţa romană a grâului).
O versiune a legendei lui Adonis aminteşte despre gelozia zeului
războiului, Ares, care a aţâţat un porc mistreţ ce l-a sfâşiat pe
Adonis. Drept urmare, adoratorii acestuia, ciclic, sacrificau ritual un
porc şi îl mâncau în ospeţe publice.” 131
Mai mult decât atât, în exemplul de mai sus apare mistreţul, „strămoşul”
sălbatic al porcului, şi care avea, odinioară, şi în cultura noastră străveche,
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pre-română, un rol deosebit. Nu neapărat economic, ci mai ales ritualic, el
fiind considerat a fi primul animal divin venerat de strămoşii noştri geto-daci.
În cultura populară, nimic nu este întâmplător. Hazardul este
exclus. Fiecare clipă a vieţii, de la naştere şi până în ceasul de pe
urmă este „orânduită”, în viziune populară, de instanţele superioare,
divine. La fel, nici o sărbătoare, nici o ceremonie nu este lăsată la
voia întâmplării. În copilăria mea am asistat la o discuţie stranie (pe
atunci nu am receptat-o astfel, nici nu am înţeles de altfel mare lucru,
dar am reţinut), între câţiva activişti de partid, în timp ce începea o
sărbătoare mare a Partidului, cred că 23 August: „Pentru vară avem
sărbătoare, la fel şi iarna, 30 decembrie, primăvara este 1 mai, ne-ar
mai trebui una, toamna. Şi aşa a apărut Sărbătoarea Recoltei, căci
bănuiesc că această problemă era una a întregului activ de partid, nu
doar a celor din satul nostru. O sărbătoare fabricată, fireşte, la fel ca
toate sărbătorile comuniste, şi care trebuia să ilustreze belşugul,
rodnicia pe care comunismul le-au adus în ţară. Mai târziu, la fel ca
întreaga viaţa socială, şi această sărbătoare s-a transformat în ceva
tragic şi grotesc, căci în anii din urmă nu se mai găsea de nici unele,
astfel încât Sărbătoarea Recoltei a devenit una a foamei, oamenii
înghesuindu-se, călcându-se, literalmente, în picioare, pentru a obţine
un sac de cartofi ori unul de ceapă, în ţara care fusese grânarul
Europei, şi pe care Nichifor Crainic o numise: Ţara turmelor şi-a
pâinii.
Arbitrariul acestor „sărbători” venea din faptul că ele nu aveau, în sinele
lor, nimic sacru. Lucrurile stau însă altfel, în cadrul sărbătorilor religioase,
căci ele punctează, jalonează şi definesc momentele de prag ale anului, cele
care fac trimitere la divin şi la relaţia „lumii de jos” cu acesta. Astfel,
sacrificiul ritual al porcului este „semnalul” care deschide ciclul sărbătorilor
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de iarnă. Mai mult decât atât, importanţa pe care o are acest animal în cadrul
colectivităţilor tradiţionale este ilustrată de faptul că, în unele locuri (nu
puţine) din ţară, porcul este sacrificat chiar şi de Paşti. Ceea ce demonstrează,
o dată mai mult, că această mare sărbătoare a creştinităţii a fost, undeva,
departe, în istorie, o celebrare a Noului An. La care se sacrifica, fireşte,
porcul, din motivele sacre ilustrate mai sus:
„Creştinismul a acceptat practica sacrificării porcului ca secvenţă
a suitei de obiceiuri pregătitoare a marii sărbători a Crăciunului.
Există un timp ritual al sacrificiului porcului – ziua de Ignat (20
decembrie) sau după Sfântul Vasile (aproximativ aceeaşi zi pe stil
vechi), dimineaţa în zori – moment al zilei propice multor practici
rituale.
În unele zone, la Paşte este însă sacrificat un purcel „de lapte”,
ale cărui semnificaţii în acest moment de regenerare a naturii au la
bază credinţele în eficienţa benefică asupra viitoarelor culturi a
sacrificării vechiului spirit agrar (Văduva).” 132
Nu numai faptul în sine al sacrificării porcului ne conduce spre o
atare concluzie (a celebrării Anului Nou, odinioară, adică), dar şi o
serie de alte fenomene „adjuvante”. Căci, în orice domeniu, un singur
semn, dovadă, experienţă, mărturie etc. nu înseamnă mai nimic. Dacă
el este însă însoţit de alte acte similare, care îl complinesc şi îl
prelungesc, lucururile devin, cel puţin în ceea ce ne priveşte, tot mai
clare. În preajma Anului Nou, nu doar în cultura noastră tradiţională,
ci în toate culturile au loc, pe lângă ritualurile sacrificiale, şi anume
gesturi cu caracter premonitoriu. Aşa se întâmplă şi cu oasele
purcelului, sortit să prevestească un an nou frumos şi fericit:
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„Poporul îngroapă la Paşti ciolanele purcelului sfinţit în pământ
şi crede că din ele va răsări un liliac.” 133
Aşadar, toate la timpul lor, iar depăşirea momentului propice
pentru îndeplinirea gestului ritual ar atrage după sine, automat urmări
nedorite, cu caracter nefast, atât din punctul de vedere al gospodăriei
individuale, cât şi al întregii colectivităţi:
„Dacă nu tai porcul la Ignat, nu-i mai merge bine”, „după Ignat,
porcul slăbeşte” spun bătrânii (dar aceasta nu înseamnă că nu sunt
sate în care porcul este tăiat a doua zi de Crăciun (Vâlcea, Bacău,
Prahova) sau a treia zi (Dâmboviţa), conform unor interdicţii privind
consumul cărnii de porc în prima zi de Crăciun. „Când tai porcul, să
fie lună plină”, „să fie frig şi umed” – sunt condiţii cărora, în
sistemul de viaţă tradiţională, li se acordă mare atenţie.” 134
Ritualul sacrificial are, de asemenea, o multitudine de semnificaţii
majore, unele dintre ele nu foarte vizibile, estompate şi mai mult,
odată cu trecerea timpului, dar rămase la nivelul cutumei, al
obiceiului, al prerogativului supre potrivit căruia aşa se face. Astfel, o
„componentă” fundamentală a oricărui sacrificiu sângeros este
sângele. Lichid vital, esenţă a vieţii, el stă la fundamentul a
numeroase mitologii creaţioniste. Astfel, din sângele lui Osiris s-au
născut, pe Pământ, rîurile, mările şi oceanele. În mitologia creştină
sângele lui Isus este, în plan simbolic, izvorul vieţii pentru un
adevărat creştin. La ultima întâlnire cu Apostolii săi, la Cina cea de
taină, el le spune: Luaţi şi mâncaţi, acesta este trupul Meu, beţi, căci
acesta este sângele Meu. Elementele fundamentale ale euharistiei,
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unde vinul şi pâinea reprezintă, simbolic, trupul şi sângele lui Iisus
Hristos.
Desigur, sacrificiul animalelor prezentate în cele de mai sus nu se
referă la sângele Christic. Dar este absolut necesar ca la aceste date
importante, în aceste momente mari ale anului, să curgă sânge. Dacă,
din motive economice (deşi este de neimaginat ca omul de la ţară să
nu aibă porc de Crăciun şi miel de Paşti), sacrificiul ritual nu poate
avea loc, atunci el trebuie să facă un gest similar, să taie o găină sau
să facă, într-un fel, să curgă sânge, căci altfel nu se poate:
„La Ignat, dacă nu vezi şi nu auzi porc tăindu-se, e bine să-ţi înţepi
degetul cu un ac, ca măcar să vezi sânge).” 135
Contactul

cu

sângele

animalului

sacrificat

are,

în

viziune

ancestrală, proprietăţi pozitive. Desigur că vorbim aici şi de o anume
magie de contact, căci ceva din viaţa animalului sacrificat va trece,
astfel, în existenţa actantului, a „beneficiarului”.
Acel anima, de care beneficiază, în convingerea primitivilor, nu
numai fiinţele, ci şi copacii, pietrele etc., se va transfera, aşadar, în
fiinţa sacrificatorului. Pe această credinţă colectivă se bazează, de
altfel, atât sacrificiul animal, cât şi cel uman. Pe lângă „atributul” de
ofrandă, sacrificatul are şi această valenţă supremă: pe aceea de a
transfera principiul vieţii dintr-o fiinţă într-alta. Iată unul dintre
motivele fundamentale ale necesităţii imperioase ca, în această zi de
Ignat, să curgă neapărat sânge:
„Multiple credinţe populare privind efectul benefic al contactului
cu sângele se manifestă mai ales la marile sărbători calendaristice,
când norme de viaţă tradiţională impun să vezi neapărat sânge (în
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special la Ignat, dacă nu taie porc trebuie să tai cel puţin o pasăre
sau să înţepi creasta unei găini negre să dea sângele).” 136
Este cunoscut, desigur, de către toată lumea, basmul Sarea în
bucate. Dar şi expresii precum sarea pământului, ori cum grano salis.
Primul exemplu se referă la domeniul culinar, dar nu numai. Înfuriat
la culme că fiica cea mică îi mărturiseşte iubirea ca fiind ca sarea-n
bucate, împăratul o alungă de acasă. În concurenţă, fetele cele mari
mărturisiseră că îl iubesc pe tatăl lor ca mierea şi ca zahărul. În final,
atunci când, la nunta ei, mezina îi va pregăti bucate numai cu miere şi
zahăr, acesta se va înfuria la culme. În final, lucururile se îndreaptă,
fiica cea mică mărturisind că ea poartă întreaga vina.
Trebuie să spunem faptul că mierea şi zahărul sunt şi ele, la fel ca
şi sarea, conservanţi naturali. Dar consumul mare de zahăr şi miere
duce la saţietate (şi, fireşte, diabet, dar strămoşii noştri nu ştiau aceste
lucruri). Fireşte, nici consumul de sare în exces nu este benefic pentru
organsim; ea „funcţionează” însă şi ca o mirodenie dintre cele mai
alese. Pe lângă proprietăţile de conservare. Popoarele care deţineau
zăcăminte de sare pe teritoriul lor erau realmente bogate. Puterea
statului (statelor) geto-dac din atinchitate îşi avea resortul şi în
această bogăţie naturală, veritabilă monedă de schimb într-o lume în
care posibilităţile de conservare a alimentelor, altfel decât prin
intermediul sării, erau aproape nule.
Pe de altă parte, basmul ne povesteşte despre dreapta măsură. Prea
mult dulce îngreţoşează. Cu alte cuvinte, prea multă fericire,
bunăstare, bucurie, trândăvie, leneveală, inactivitate vor conduce la
nefericire. Este adevărul spre care ne trimite şi proverbul latin, cum
grano salis. Altfel spus, să folosim sarea (ca şi orice alt lucru,
136
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element component al existenţei noastre) cu măsură, să ne ferim de
excese, de exagerări. Ori, ce vedem astăzi, în jurul nostru? Tocmai
contrariul. Reţetele bunicelor au fost aruncate la coş, astfel încât acum
batem în lung şi-n lat supermarketurile în căutarea de dulce. Aflat în
galantare din belşug, dar cu un conţinut ridicat de zahăr (şi aditivi,
fireşte). Ştiaţi, de pildă, că un copil al zilelor noastre ar avea
„dreptul” la 300 g. de zahăr pe an, iar el în schimb consumă (sub
diferite forme, fireşte)...30 de kg.?
Am devenit consumişti şi „folosim” în exces totul, însă. Până şi
sarea

pământului.

Adică

înţelepciunea.

Adevărurile

sacre,

fundamentale, esenţiale, au încăput astăzi pe mâna unor „mistici” de
ocazie, divinatori, paranormali, astrologi, vraci şi vrăjitoare care îi
păcălesc pe naivi şi îi devalizează de sume imense, promiţându-le
„pacea şi fericirea”.
De aceea nu trebuie să ne mirăm de faptul că sarea avea, în trecutul
imemorial, un rol major în cadrul ritualului sacrificial:
„Sarea, simbol de puritate şi curăţenie, este utilizată în ritualul
sacrificial încă de la romani, care o presărau pe capul victimei
(împreună cu boabe de orez) sau o ardeau pe altar pentru îmblânzirea
zeilor penaţi – zei ocrotitori ai căminului familial.” 137

Reţete bănăţene de Crăciun
Aperitive
Cuvântul este modern, şi nu ştim dacă el este potrivit cu ceea ce se
întâmplă în satul românesc, în general, şi în cel bănăţean, în special.
Astăzi, prin aperitive se înţeleg gustările care deschid orice masă. Ba
chiar şi băuturile căci, la restaurant eşti întrebat politicos, de către
137
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chelner, în momentul în care te-ai aşezat la masă, dacă doreşti să
serveşti un aperitiv. Ei bine. Aperitivele bănăţene constă în lebărvuşti,
sângerete, tobă, cârnaţi afumaţi (nepreparaţi în nici fel), jumere. Este
de la sine înţeles că toate sunt preparate în casă şi că acela care le-ar
cumpăra şi-ar pierde „onoarea”. Desigur, de la acestea nu poate lipsi
ţuica bănăţeană, care se „fierbe”, de obicei, aproximativ la 38 0 . Şi, de
asemenea, de notat este faptul că la această masă nu poate lipsi
brânza sărată, veche.
A servi toate aceste lucruri este o ilustrare a bogăţiei fiecăruia căci,
aşa cum spuneam, cel care nu taie porc de Crăciun nu este în rândul
lumii.
Următorul fel de mâncare servit la Crăciun (vorbim, repet, de zona
Oraviţei) este supa de găină cu tăiţei. Înainte de a vă oferi reţeta
zonei, am vrea să facem câteva precizări, oferindu-vă şi „istorioara”
cu tâlc de rigoare. În anul 1989, imediat după „Revoluţie”, câţiva
francezi, vizionând aspectele date la televiziune, au decis să vină în
România. Au pus degetul pe hartă, şi au ajuns în...Căvărani (actualul
Constantin Daicoviciu, lângă Caransebeş, judeţul Caraş-Severin). S-a
iniţiat o asociaţie, cu un sediu, între Primărie şi...birt. În anul următor,
câţiva dintre ei au venit din nou, pentru a pregăti Crăciunul prietenilor
care urmau să vină să petreacă sărbătorile de iarnă în România. Fiind
cazaţi la diferite persoane, aşa cum este modelul şi la ei de altfel, au
atras atenţia că nu vor merge direct acolo. Doar un mic popas la
Sediul Asociaţiei, li s-a spus, unde li se va servi une petite collation.
Doar câteva minute, au spus, acceptând, şi neştiind ce îi aşteaptă, de
fapt. Acolo, muzici, comitet de primire, ţuică şi, între timp, a venit şi
la petite collation: zamă de găină, sarme, friptură de porc, de pasăre
(din supă), de gâscă şi de miel şi, fireşte, celebra toartă (tortul,
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adică, nelipsitul dulce bănăţean de la orice sărbătoare; căci, deşi ne
aflam în post, venirea francezilor a însemnat, pentru localnici, o
veritabilă sărbătoare). S-a ajuns la primărie, în ciuda protestelor
vehemente ale francezilor. Pe scările primăriei, primarul, înfăşurat în
tricolor, cu sceptrul în mână, în spate fanfara, intonând Deşteaptă-te,
Române şi La Marseillaise. Nu au vrut să intre nici în ruptul capului
în Primărie dar, în cele din urmă, nu au putut refuza, ceea ce primarul
promitea să fie doar une petite collation. Nici nu s-au aşezat bine la
masă, şi au început să sosească bucatele: zamă de găină cu tăiţei,
sarmalele, friptura de găină, gâscă, porc şi miel, toarta. Au rezistat
eroic (nu puteai să nu mănânci tot, căci ai fi jignit enorm gazdele),
trimiţând vorbă în locurile în care au fost primiţi să nu fie aşteptaţi cu
nimic, dar cu absolut nimic. Zadarnic, totul. În momentul în care au
păşit în curte, în spatele lor au început să mişune tot felul de maici,
aducând cu ele: zama de găină, sarmele, friptura, toarta. Dezastru!
Ceea ce vrem să spunem este faptul că aceste feluri de mâncare
sunt considerate de către bănăţeni drept platouri ale sărbătorii, ale
marii sărbători. Invariabil. Nu vei găsi niciodată, nici o abatare, nici
un fel de inovaţie, căci respectarea întocmai a „reţetarului” este
tabuistică. Aşa că, de Crăciun, se serveşte supa de găină a cărei reţetă
v-o prezentăm:

Supa de găină cu tăiţei:
Punem găina la fiert întreagă (fără ficat, pipotă etc.), se
spumuieşte de două ori, şi apoi zarzavaturile, care au fost curăţate
între timp: morcovi, păstârnac, ceapă, ţelină, pătrunjel. După ce sau fiert, se strecoară şi se pun tăiţeii. Legumele se scot din supă.
Din găină sa face friptură (doar din părţile mari, sau se poate pune

166

chiar toată găina la cuptor). Apoi, în zeama rămasă, se pun tăiţeii,
care se fac astfel: ouă, puţină sare şi făină cât cuprinde. Se întinde
foaia cât de subţire şi, apoi se taie cât de fin (să se citească ziarul
prin foaie, iar tăiţeii să aibă grosimea...firului de păr). Sare şi,
eventual, la masă, piper măcinat, cine doreşte şi pătrunjel tocat, la
fel, după dorinţă.

Sarmale
Se curăţă ceapă, aproximativ ½ din cantitatea de carne, se căleşte
în ulei, peste se pune carnea tocată şi orezul (1 cană de orez pentru
1 kg. de carne), se călesc împreună puţin, şi se codimentează cu:
boia, sare, piper (cei care doresc, puţină boia iute), mărar tocat şi
cimbru tocat. Se împăturesc sarmalele, se aşează în oală, peste un
pat de varză tocată şi şorici afumat. Printre ele se pun felii de
slănină afumată (în Ardeal printre sarmale se pun şi bucăţi de
cârnaţi afumaţi). Peste sarmale se pun frunze de varză, beţe de
cimbru, beţe de mărar şi foi de dafin. Se fierb şi...poftă mare! Se
servesc, obligatoriu, cu smântână. Nu mămăligă, căci în Banat, a
servi orice fel de mâncare cu mămăligă, la sărbătoare, este semn de
mare sărăcie. Aşa că nu, în nici un caz.

Friptură
Pentru friptura de Crăciun se alege ceafa grasă, cu os, crestată,
condimentată cu sare, piper, boia şi atât (fără nici un fel de alt
adaggio – mirodenii pentru fripturi, curaçao, ienibahar şi altele,
nu). Se aşează în tavă, lângă ea muşchiuleţul umplut, şi „un metru
de cârnaţi”. Peste se pune apă, şi se dă la „tobă” (cuptor). Fără
folie, fără ulei de măsline (ceafa conţine suficientă grăsime), fără
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altele asemene. Când se întoarce friptura (în momentul în care a
prins culoare), se pune şi vinul (roşu). Se serveşte cu cartofiu piure,
în mod obligatoriu compot de prune, dar pe masă există întotdeauna
şi murături.

Muşchiuleţul
El este pregătit, de fapt, încă din perioada Ignatului. Se aleg cu
grijă muşchii spatelui (numiţi şi peşti, peştişori), şi sunt umpluţi, cu
ajutorul maşinii de cârnaţi, cu compoziţia specifică acestora. Acest
muşchi se înveleşte în prapore, este uns cu ulei (grăsime), şi se dă la
cuptor. Este o delicatesă a Crăciunului şi, în mod obişnuit, cel puţin
unul dintre aceşti muşchi se dau în dar, de Crăciun, naşilor.

Prăjituri
De Crăciun, în Banat se fac multe şi felurite prăjituri. În general, în
prăjiturile din această perioadă nu poate lipsi nuca (şi macul), care la această
vreme este uscată. „Obligatorii” sunt însă cele preparate din osânză.
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MAGIA CRĂCIUNULUI

Atunci când cântecele occidentale şi americane de Crăciun (tot mai
lipsite de sacru, şi tot mai pline de frenezia comercială) vorbesc de
Noaptea sfântă, noaptea magică, ele nici nu se îndepărtează prea mult
de adevăr. În general, nopţile marilor sărbători au, în credinţele
tradiţionale, această valenţă: împlinirea tuturor actelor magice,
premoniţii, meniri, fie ele benefice sau malefice (este motivul pentru
care, de pildă, de Crăciun şi de Anul Nou se fac zgomote diverse, din:
bici, buhai, tobe etc., pentru îndepărtarea duhurilor rele adică). Este
motivul pentru care se colindă: pentru a revărsa asupra casei colindate
bunăvoinţa divină.
De noaptea Crăciunului sunt legate şi convingeri diverse legate de
diverse practici vrăjitoreşti. Ceea ce este sigur este faptul că omul de
astăzi a pierdut sentimentul „metarealului”. În trecut, şamanii,
vrăjitorii, solomonarii, ghicitorii etc. erau cei care „rezolvau” orice fel
de criză, atât a individului, cât şi a comunităţii. Toate celelalte, de
natură economică, socială, morală, erau, ca să zicem aşa, „apanajul”
ritualului şi al ritului, colectivitatea fiind aceea care performa această
situaţie, o gestiona şi o reglementa. Omul modern este văduvit de
acest „serviciu” existenţial, ca să ne exprimăm în termenii de astăzi.
El „judecă” toate lucrurile dintr-un punct de vedere strict material şi
pozitiv. Este şi motivul pentru care sărbătorile, şi mai ales cele ale
Paştelui şi ale Crăciunului, au doar o faţetă concretă, materială,
exclusiv pozitivistă. Oamenii sunt preocupaţi numai de aspectul strict
culinar, ce anume vor găti, ce produse vor cumpăra, ce cadouri vor
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alege? Componenta spirituală, religioasă este lăsată deoparte. Omul
de astăzi nu „mai are organ” pentru perceperea lumii de dincolo:
„Dacă există un fapt acceptat de toată lumea, atunci acela este că,
în curgerea ei, viaţa este supusă unui anumit neprevăzut care îi
perturbă buna desfăşurare: necazuri cu sănătatea, afective, ale vieţii
materiale. Pentru om, se pune problema să reacţioneze la diferite
incidente

pe care cu siguranţă le va întâlni. În caz de boală,

consultăm medicul. Când maşina este în pană, mergem la mecanic.
Tot atâtea atitudini acceptate de toată lumea.
Dar dificultatea vieţii cotidiene, presărată cu predici mai mult sau
mai puţin familiare, poate să crească brusc, atingând un nivel al
intolerabilului, al insuportabilului. Aceasta se întâmplă când toate
elementele – componente ale unei situaţii normale – scapă atât
omului, cât şi oamenilor la care face apel de obicei pentru a-l ajuta.
Din acest moment, situaţia ţine de domeniul anormalului.” 138
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actuale de vrăjitorie, Bucureşti, Polirom, 2003, p. 43
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CULTUL MORŢILOR ŞI ALIMENTAŢIA RITUALĂ

Dispariţia oricărei preocupări pentru „cele ale spiritului”, ca să-l
parafrazăm pe Constantin Brăiloiu este cu mult mai gravă decât ar
putea părea la prima vedere. Aceasta pentru că, aşa cum spuneam,
sărbătorile sunt un prilej (ritualizat, îndătinat) de pomenire (de
contactare, în convingerea celor vechi) a celor călătoriţi înspre
tărâmuirle veşnice. Poate că puţină lume s-a gândit la faptul că sfinţii
cei mari, celebraţi mai ales la sfârşit de an vechi şi început de an nou,
sunt moşii: Moş Crăciun, Moş Ajun, Moş Vasile.
Să nu uităm însă că grija manifestă faţă de „moşi” este în strânsă
legătură, la români, cu cultul morţilor, grijă reprezentată, desigur, şi
la nivel alimentar (există convingerea că sufletele morţilor au aceleaşi
nevoi ca şi oamenii, şi deci trebuie să li se dea să mănânce şi să bea –
este motivul principal al respectării cu stricteţe al pomenilor – ceea ce
se întâmplă atât la moşi, cât şi la pomeni):
„Praznicele, mesele la morţi şi după morţi se fac îndată ce s-a îngropat
mortul, la trei zile, la nouă zile, la patruzeci de zile, la şase luni şi la un an;
cine poate, în ziua când a murit mortul, face cât trăieşte câte un praznic.
Cine are copii, e bine ca aceştia să facă praznice după ei. La praznice, în zile
de post, se dau bucatele acestea: mălai, borş cu mazere, găluşte de post şi
plachie de peşte sărat; în zilele de dulce zamă (borş cu carne), găluşte ori
plachie. Rachiul se dă când se pun oamenii la masă, cu o felie de pâne, iar
vinul e pentru preot. Pe masă, la praznice se pune şi un pom împodobit cu
zmochine, strafide, alămâi ş.a., pus într-o cofă nouă plină cu apă. Pomul şi
cofa sunt ale preotului. El face rugăciunea, după care masa: „Să fie trăiţi, să
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fie pomeniţi, bodaproste de cinste şi cuvântul cel bun” ş.a. sunt hiritisirile la
paharul de rachiu de la praznicele morţilor.”139
Pentru a ilustra importanţa pe care omul aparţinător culturii
tradiţionale o acordă destinului său post-existenţial oferim exemplul
următor, în care ne este arătată situaţia în care cei care se ştiu fără de
urmaşi îşi fac singuri pomenile:
„Grijile sau praznicele celor în viaţă se fac de către om cât
trăieşte, mai ales când n-are copii şi ştie că după petrecerea lui nu va
fi nimene care să-i deie ceva de pomană. La asemenea prazcie care se
fac, ca şi la cele după morţi, gospodarul poate să deie ce vrea de
pomană.
Masa mortului. Pe patul unde a zăcut ori a stat mortul, trei zile
după înmormântare se pune o lumânare aprinsă, o strachină cu
bucatele ce-i plăceau mortului şi un păhăruţ de vin. Aceasta e masa
mortului. Sufletul celui răposat, mai venind pe la casa unde a vieţuit,
se ospătează din cele ce se găseşte şi după trei zile nu se mai
întoarce. Dacă nu găseşte nimic unde a şezut, se duce flămând şi
chinuit la locul unde e rânduit. Mare păcat face cine nu pune cele
arătate la locul unde a zăcut bolnavul.
Mai toate praznicele se fac dimineaţa, până la amiază. La praznice
oamenii se poftesc în ajunul praznicului. Se cheamă şi bogat şi sărac,
şi-i bine să te duci, oricât de bogat ai fi, ca să-ţi vie şi ţie lume când
îi face praznic. La praznicele la care nu se duce lume, nu-i bine
pentru gospodar.
La praznice îi bine să se deie lumânărele aprinse şi colăcei; cum le
dai, aşa le vezi.
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Mihai Lupescu, op. cit.,p. 169
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Cel mai multe praznice se fac toamna, după ce omul a strâns de pe
câmp şi are cu ce. Ele se mai fac şi după dezgropările morţilor.
Mai la toate mesele alese şi la praznice copiii gospodarilor nu ieu
parte, ci, dacă-i iarnă, se aciuiază pe cuptior, iar toamna stau la o
parte, să nu umble prin picioarele oamenilor.” 140

140

Tudor Pamfile, op. cit.
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CALENDAR – RELIGIE – SOCIETATE

Am vorbit, anterior, despre manifestările culturii populare legate de
calendar. Adevărul este că această dimensiune, calendarul popular
adică, este un aspect extrem de important al culturilor arhaice, şi el nu
aparţine în mod exclusiv culturii noastre populare.
Trebuie să spunem, de la bun început, faptul că nici individul, nici
societatea nu sunt independente de natură, de univers, fiind supuse
ritmurilor care influenţează viaţa oamenilor. Din relaţia omului cu
natura a luat naştere calendarul, care este mai mult decât un
instrument de măsurare a timpului, este o modalitate de armonizare a
relaţiei cu cosmosul, cu sacrul. Lucrurile sunt extrem de complexe, iar
problema calendarelor a fost dintotdeauna una majoră, ţinând de
istoria culturii şi a civilizaţiei.
Specialiştii avansează ideea că acest tip de măsurare a timpului –
calendarele, adică, ar fi apărut acum cinci mii de ani, atunci când
oamenii au început să facă observaţii sistematice asupra mişcării
astrelor şi observând, firesc, că acestea corespundeau unor cicluri
regulate. Au conceput, atunci, sisteme care să le permită să împartă
timpul şi să repereze, astfel, perioada cea mai propice din an pentru
producţiile agricole. Cum această descoperire a antrenat o ameliorare
simţitoare a producţiei agricole, calendarul a devenit unul din
instrumentele cele mai importante ale vieţii în societate.
]An, lună, societate
Desigur, acesta este un punct de vedere, să îi spunem „materialist”,
în sensul că propune o relaţie cauzală de natură darwinistă în

174

„evoluţia” omului spre statutul de „fiinţă umană superioară” pe care îl
are astăzi.
O altă teorie este cea a creaţiei divine. Asumarea ei presupune şi
conceptul revelaţiei divine, potrivit căruia tot ceea ce există pe acest
pământ (plantele comestibile, lunile, zilele, anul, modul de preparare
al diferitelor – inclusiv al cărnii diverselor animale – alimente etc.,
etc., etc.) este „produsul” revelaţiei divine. De aici şi legendele
etiologice – adică acele naraţiuni mitice care explică felul în care a
apărut, pe pământ, fiecare parte componentă a vieţii noastre
înconjurătoare –.
Ceea ce este dincolo de orice tăgadă este faptul că toate aceste
calendare se bazează pe cele două cicluri naturale: rotaţia Pământului
în jurul axei sale, precum şi revoluţia în jurul Soarelui, care reglează
viaţa vegetală, precum şi pe cea animală.
Pe de altă parte, în vreme ce noţiunea de an a apărut pornind de la
observaţia

asupra

succesiunii

anotimpurilor

(fenomen

a

cărui

importanţă este considerabilă în ciclul culturilor), originea lunilor şi a
săptămânilor este legată de observaţia lunii. Ciclul lunii este, întradevăr, compus din patru faze (creştere, Luna plină, descreştere, Luna
nouă), care durează 7 zile fiecare, adică un total de 29-30 zile.
Agricultura, calendarul şi religia
Dacă, până la apariţia agriculturii, omul a fost nevoit să „se
intereseze” numai de locul (şi timpul) în care se coc fructele sau devin
comestibile anumite rădăcinoase, când, unde şi cum poate fi găsit
animalul ce urmează să fie vânat, odată ce el „devine” agricultor
lucrurile se complică. Din (simplu) observator şi beneficiar al naturii
înconjurătoare, el devine o parte componentă a sistemului. Nu mai
este îndeajuns să stea şi să aştepte până când se vor pârgui fructele.
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Trebuie să aştepte anotimpul prielnic pentru a „ara” (primele „lucrări
agricole”, vreme de secole, se pare că au fost simpla scobire şi
răscolire a pământului cu un băţ), să semene (act ritualic, redus multă
vreme la împrăştierea grăunţelor pe câmp), să supravegheze recoltele
viitoare, protejându-le de duşmani (a lua ceea ce este gata produs de
altul nu este o invenţie umană, şi animalele ştiu să se comporte
mulţumitor în atari situaţii), să secere, să treiere, să macine, să coacă.
Dintr-odată, viaţa devine mai bună, dar şi mai complicată. Astfel,
omul a început, de voie de nevoie, să ia lecţii despre calendar.
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CALENDARUL…VINULUI

Dacă într-un alt capitol ne-am arătat interesaţi de înlănţuirea şi
corespondenţa zilelor de sărbătoare în funcţie de anotimp şi de calendar, de
această dată vom întoarce filele calendarului rânduiţi pentru...bucate şi
băuturi. Căci fiecare sărbătoare, fie ea cât de mică şi neînsemnată, în
aparenţă, are propriile pravile, oprelişti şi slobozenii cât priveşte interdicţia
sau, dimpotrivă, obligativitatea de a consuma unele alimente, în
„detrimentul” altora.
Toamna, în succesiunea sacră a vremii este, la români, anotimpul...vinului
(sau era, căci modernitatea ne-a îndepărtat şi de acest „blazon” culinar
românesc, blagoslovindu-ne cu tot felul de „licori” – false – de pe alte
meleaguri, unele mai mincinoase şi mai prefăcute decât altele. Într-un volum
precedent am vorbit pe îndelete despre vin. Vom reaminti câteva dintre
credinţele, obiceiurile şi datinile legate de această „licoare a zeilor”:
„Ciclul vegetal al viţei de vie, lung de aproximativ o jumătate de
an începe la sfârşitul lunii ianuarie şi începutul lunii februarie şi este
marcat de sărbători şi obiceiuri dedicate ursului, viţei de vie şi
pomilor fructiferi (Martinii de Iarnă, Arezatul Viilor, Târcolitul Viei,
Ziua Ursului, Ziua Omizilor, Trif Nebunul şi altele).
După aproximativ două luni de zile, în preajma echinocţiului de
primăvară, se dezgroapă viţa de vie, îngropată toamna, şi i se taie
corzile. La Sântămărie se angajează pândari şi se „leagă” magic
plantaţiile de viţă. La Schimbarea la Faţă se gustă poamă nouă.
De Ziua Crucii sau Christovul Viilor se începe culesul strugurilor
şi se bat nucii plantaţi la vie.
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Ciclul fermentării şi limpezirii vinului în butoaie este viaţa ascunsă
şi miraculoasă a viţei de vie, care continuă să trăiască şi „dincolo”,
după moartea plantei, la încheierea ciclului său vegetal. Băutura
fermentată, vinul, este considerată o „licoare a tinereţii”, o „apă
vie”, care alungă starea mohorâtă a omului şi realizează, prin beţiile
rituale, legătura mistică între participanţii alaiurilor cu zeul trac
Dyonissos.
Vinul este astăzi o băutură rituală consumată obligatoriu în
nopţile de An

Nou,

Iordănitul

Femeilor,

Sântion,

Îngropatul

Crăciunului, Măcinici.” 141 (Ion Ghinoiu)
Am putea vorbi, fără teama de a greşi (şi fără a demitiza sau parodia
subiectul), de o adevărată...mitologie a vinului în folclorul românesc.
„Calendarul vinului” este unul complicat şi anevoios, şi presupune o bună
cunoaştere a resorturilor adânci, religioase şi materiale, ale acestui adevărat
„dar de la Dumnezeu”, vinul:
La „christovul viilor” (culesul viilor, 14 septembrie – n.m.)
sărbătoare marcată prin tăieri de animale, un tânăr pur, dimineaţa,
la revărsatul zorilor, cu faţa spre răsărit, înjunghia animalul. Din
unele informaţii culese reiese că iniţial tânărul trebuie să fi făcut şi
baie; ceva mai mult, se pare că pentru tăierea animalului tânărul
trebuia să rămână absolut gol” 142
Trebuie să ştim că „sărbătorile vinului” sunt numeroase şi
spectaculoase. Le vom enumera, chiar dacă ele „intră” şi în arealul
altor anotimpuri. Să reţinem însă că debutul acestor sărbători este
situat în...plină toamnă:

141
142

Ion Ghinoiu, op. cit.
Ibidem
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„Arezanul viilor e un alt ceremonial bahic, de origine tracică,
desfăşurat în plantaţiile de viţă de vie în ziua morţii Anului Vechi şi
renaşterii Anului Nou Viticol.
În ziua de 1 februarie, bărbaţii merg la plantaţiile de viţă de vie,
de obicei cu săniile trase de cai împodobiţi cu coardele de viţă.
Fiecare proprietar îşi taie, de la viţa sa, câteva corzi cu care se
încinge peste piept şi din care îşi face cununiţă pe cap şi cingătoare
la brâu. Dezgroapă o sticlă cu vin îngropată toamna şi merg la o
petrecere comună, în jurul focului aprins pe o înălţime.
Acolo se mănâncă, se bea, se joacă în jurul flăcărilor, se sare peste
foc, se stropeşte cu vin jărăgaiul încins. Seara, bărbaţii se întorc în
sat, cu făclii aprinse în mână, şi continuă petrecerea pe grupe de
familii.
Jertfe incinerate sunt coardele uscate ale viţei tăiate cu un an
înainte şi produsul acesteia, vinul, aruncat în foc (este posibil ca în
vechime să se fi jertfit şi o oaie sau un berbec, aşa cum indică un alt
nume al obiceiului, Gurban).” 143
Chiar dacă Sf. Vasile aparţine, cu arme şi bagaje, sărbătorilor de
iarnă (deşi, în avalanşa de sărbători şi sfinţi, el apare oarecum vitregit,
estompat, copleşit de mulţimea personajelor – mai – importante din
această perioadă), trebuie să ştim că el este într-o foarte strânsă
legătură cu semnificaţiile arhaice ale...vinului:
„Sf. Vasile e mare beţiv, el stă călare pe poloboc, de ziua lui se fac
veselii şi chefuri; de altfel, e tare bun. El s-a rugat de Dumnezeu să-i
dea o zi. Acesta i-a dat cea dintâi zi, Anul Nou. Bucuros, Sf. Vasile a
luat un clopoţel şi a legat la toartă o crenguţă de busuioc, şi s-a suit
la Dumnezeu să ureze. De aceea, la Sf. Vasile se urează.
143

Ibidem
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Sf. Vasile e holtei, atunci se fac petreceri mari. El face pozne mari,
dragosti; e împăratul iubirilor. El petrece şi iubeşte, şi joacă şi cântă
– le cântă muzici, strică fete, bea, fură...” 144(Niculiţă Voronca)
Folclorul românesc marchează o multitudine de „personaje” aflate
în legătură cu petrecerea, băutura, vinul:
„Sf. Varvara – zâna minerilor (4 decembrie). Un miner, când
moare, primul lucru pe care-l aminteşte urmaşilor este cinstirea
acestei sărbători. În ziua aceasta nu intră nimeni în mină, e veselie
mare. Varvarei îi plac petrecerile, glumele şi cântecul. Un blestem o
ţine închisă în cărbune şi numai o zi pe an răsuflă şi se bucură şi ea
(Ion Ghinoiu).
Târcolitul viilor este un ritual al podgorenilor ce are loc la
străvechi început de An Viticol.” 145
Importanţa unuia sau altuia dintre elementele esenţiale ale alimentaţiei
tradiţionale (iar vinul se numără, de departe, la români, printre ele) poate fi
dedusă după „pregătirea” sacră, rituală. De pildă, am fi uimiţi să vedem că
noua recoltă viticolă este pregătită încă...din iarnă:
„Vechi ceremonii – gurbanul – (1 februarile, în Telorman, când în cadrul
unor petreceri se stropesc viile cu „vin vechi”) sau praznicul viilor” (25
martie, în Gorj, când se organizează procesiuni pe dealurile cu vii, iar vinul
şi colacii sunt element cu rol ritual principal), sărbători ale speranţelor în
viitoarea recoltă, ca şi „culesul viilor” („christovul” sau „hrisovul viilor” –
27 septembrie), celebrare a vieţii şi rodniciei, relevă rămăşiţe ale mitului lui
Dionysos, mit legat de cultul băuturii învestită cu puteri magice de asigurare
a abundenţei şi fericirii.”146
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Elena-Niculiţă Voronca, Datinele şi credinţele poporului român, Iaşi, Editura
Polirom, 1998, p. 272
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Ion Ghinoiu, op. cit.
146
Ofelia Văduva, op. cit.

180

Am fi surprinşi (sau nu?), de altfel, să aflăm că sărbătorile (la
români) care au o legătură oarecare cu vinul sunt foarte numeroase.
Iată câteva dintre ele:
Sfânta Paraschiva
„Unii gospodari postesc această sărbătoare nemâncând frupt,
chiar dacă ar cădea într-o zi de dulce; alţii o postesc cu desăvârşire,
sau: nu beau vin roşu, nu mănâncă nuci, castraveţi şi alte poame care
au cruce.” 147
O sărbătoare importantă a toamnei este Sfântul Dumitru (sau
Sumedrul). Vinul nu poate lipsi, fireşte, de aici.
Un alt ceremonial important al al toamnei, nu lipsit de „conotaţii
culinare” este Focul lui Sâmedru. Astfel, de Ajunul Sf. Dumitru, la 25
octombrie:
„Se face „focul lui Sumedru”, peste care sar copiii, ca să fie
sănătoşi tot anul, sau tinerii; cei care reuşesc să sară se vor căsători
în decursul anului. Femeile împart seara, la lumina focului, nuci,
mere, struguri, prune uscate, uneori chiar vin, pe care le dau copiilor.
Când focul e aproape stins, fiecare participant ia un tăciune, care
este aruncat mai apoi în livadă, pentru ca pomii să rodească şi în
anul ce vine (în unele regiuni, „focul lui Sumedru” e făcut chiar în
livezi.” 148

147
148

Tudor Pamfile, op. cit., p. 181
Ibidem
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MOŞII ŞI OFRANDELE CULINARE

O caracteristică a sărbătorilor de toamnă (şi în general a celor
legate de sfârşit de ciclu, sezon, anotimp, an etc.) este celebrarea
cultului morţilor, prin sărbătorile de moşi. Aspectul culinar nu este
neimportant, căci de obicei felurile care „se dau de pomană” pentru
sufletele morţilor sunt restrictive, la fel ca şi ritualul dăruirii sau al
gătirii lor:
„Moşii de Sâmedru
–

ofrande pentru morţi în sâmbăta care precede ziua de Sâmedru,
constând în colaci, grâu fiert amestecat cu unt sau cu untură, cu lapte
sau brânză.” 149
Grija faţă de „moşi” este realmente deosebită şi ea se manifestă în
toate ocaziile îndătinate nu numai prin actele şi gesturile rituale
specifice atitudinii tradiţionale faţă de „cei plecaţi”, ci şi prin
ofrandele rituale reprezentate de pomană sau de consumarea unui
anumit fel de mâncare (şi numai acela).
Ofranda este un dar, un sacrificiu, în termenii pe care Marcel Mauss îi
specifică, în eseul dedicat acestui subiect – Eseu despre dar –, menit să
îmbuneze spiritul celor călătoriţi în Lumea fără Dor, şi în acelaşi timp să „îi
atragă” pe aceştia (pe moşi, pe strămoşi, adică) în protecţia actelor cotidiene
ale „comunităţii vii”, ca să spunem aşa. Remarcăm, astfel, prezenţa, în
alcătuirea ofrandelor, a grâului, cu semnificaţiile sale curente, dar şi a vinului
şi, uneori (mai rar) a cărnii, toate produse reprezentând „spiritul pământului”,
sacrul, adică, prin excelenţă:
149

Ibidem
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„Un element extrem de interesant care se poate observa este faptul
că majoritatea sărbătorilor dedicate moşilor sunt în preajma zilelor
de „cumpănă” ale anotimpurilor marcate de solstiţii şi echinocţii. Şi
aceasta

nu este

deloc întâmplător, deoarece strămoşii mitici

patronează ciclurile naturii şi controlează activităţile sezoniere. În
perioadele de criză ale anului (perioade în care au şi fost plasate, de
altfel, şi marile sărbători creştine), graniţele dintre lumea de aici şi
lumea de dincolo devin laxe, penetrabile. Sufletele strămoşilor se
întorc la casele de unde au plecat. De aceea, orice sărbătoare
consacrată

MOŞILOR

e însoţită în mod obligatoriu de ofrande

(pomeni) rituale care au menirea de, a-i îmbuna pe aceşti zei tutelari
ai casei, neamului şi gospodăriei.” 150
Moşii sunt un prilej îndătinat, de altfel, pe tot cuprinsul ţării, de a
da de pomană:
„De moşi – potrivit spuselor unei informatoare – îngerii îi strâng
pe toţi morţii şi le împart ce li s-a trimis de pe pământ. La care nu li
s-a dat de pomană – nu primesc nimic, şi ei stau trişti şi se uită la cei
care au primit ceva”. Termenul moş face parte din vocabularul
fundamental al limbii noastre şi este considerat, de către specialişti,
un derivat invers s-au regresiv de la moaşă (comparabil cu alb,
moshe = „vârstă”). Ultimele cercetări în domeniul

termenilor de

substrat afirmă că moaşa este cuvânt de origine geto-dacă şi că de la
el s-a format, în interiorul limbii române, moş.
Cuvânt polisemantic şi de circulaţie generală în limba noastră,
moş are ca sens de bază pe cel de, om bătrân, moşneag, unchiaş”.
Din mulţimea de sensuri a termenului, reţinem pe aceea care
denumeşte (mai ales la plural) seria ascendenţilor mai îndepărtaţi,
150

Ivan Evseev, op. cit.
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strămoşii. Legat de acest sens, consemnăm în obiceiurile populare
termenul Moşi, referitor la zilele în care se fac slujbe şi pomeni
pentru morţi şi care pot fi considerate adevărate sărbători ale
darurilor (alimentare) ce şi le fac oamenii unii altora.
De la acest sens mai general s-a dezvoltat un subsens, care
înseamnă „obiecte sau alimente date de pomană în ziua moşilor”.
„Această pomenire şi jertfă, care constă mai cu seamă întru
trimiterea de bucate şi băuturi, precum şi a unor obiecte pentru
mâncare şi de băut apă, pe la vecini, la neamuri şi mai ales copiilor
sărmani de sufletul morţilor, se numesc pretutindeni, în toate
ţinuturile locuite de români, moşi”. Fenomenul este validat şi de
expresiile consemnate pe teren, în sate din

Moldova şi Muntenia:

„am împărţit moşi”, „am căpătat moşi”, „am dat moşi”. „La moşi
dăm străchini, urcioare, linguri, mâncare, păsat cu mei cu lapte.” 151
Pâinea reprezintă şi ea, de asemenea, un element important al
ofrandei.
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Ofelia Văduva, op. cit.
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GRÂUL, SPIRITUL STRĂMOŞILOR ŞI AL SĂRBĂTORII

Poate cineva s-ar întreba de ce acordăm atâta importanţă mesei şi, în
special, celor de sărbătoare? Pentru că ele sunt nu doar o marcare a sacrului,
ci şi, pur şi simplu, o comunicare, o legătură cu acesta:
„Regalul (masa) este o marcă a acceptării celuilalt. În practică, putem să
îl considerăm, la fel de bine, drept un context ritual (timp, spaţiu, derulare a
rolurilor) al schimbului, la fel ca şi darul, verificare a solidarităţilor
existente şi semnalarea altora, pe cale de „a veni”.152
A te aşeza la masă depăşeşte gestul cotidian de a satisface anumite nevoi
primare. Aceasta înseamnă, în fapt, a te ruga, a-ţi aminti de cei morţi, a da o
„semnătură”, a conferi un sens lumii: cu alte cuvinte, o serie de
responsabilităţi menite să conştientizeze, o dată mai mult, solidaritatea
noastră cu cele două comunităţi, cea a viilor şi cea a morţilor. Acest tip de
solidaritate ne conferă valoare socială, sintetizată în identitatea că, înainte de
orice, noi îi oferim celuilalt, în cadrul dialogului alimentar tocmai această
identitate, dialog care nu poate avea în orice condiţii, şi care nu este privit
oricum, la voia întâmplării, adică.
Ca orice ritual, şi masa, ospăţul îndeplineşte, simultan, trei funcţii:
Canal de comunicare şi de meditaţie socială, care legitimează identităţile
prin intermediul unui decor tipic, care semantizează spaţiul şi timpul şi
creează, pe calea unităţii sale minimale, simbolul, o baterie informaţională
infatigabilă.
1. Instrument de reglementare, asigurând accesul infinit al codurilor
sociale şi culturale.
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Nicolae Panea, Hospitalité et identité, în Revista de etnografie şi folclor,
serie nouă, 1/2007, Bucureşti, Editura Academiei Române, p. 9
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2. Instrument de gestiune simbolică a prezentului şi, de asemenea, al
viitorului, asigurând reglementarea şi reproducţia ordinii sociale.
Orice ospăţ ritual trimite las Acel Ospăţ, primul, întâiul, sublimul, La
REGAL, când scurgerea insignifiantă a timpului devine context şi când
deschide poarta transformării simbolice a spaţiului (casa, satul, lumea),
actanţii devin actori conştienţi de rolurile pe care le joacă şi de valorile pe
care le incarnează şi le transmit dar şi, de asemenea, la Ultimul Regal, acela
care re-face, re-joacă primul gest al ospăţului.
Orice regal este o scenă unde se joacă, doar în aparenţă, o piesă
contemporană. În realitate, de la un context la altul, se reface Marea Piesă,
jucată într-un timp care iese din istorie, al strămoşului legendar. Tocmai în
această fenomenologie a Marii Piese rezidă valoarea veritabilă a Darului, a
mesei ca dar. Această idee este sublimată în numeroase culturi, prin
desemnarea Lumii de Dincolo, a Paradisului, ca un regal al bucuriei (Sfântul
Ioan Gură de Aur), ca o ospitalitate esenţială, primirea în sânul divinităţii,
consubstanţializarea cu aceasta; or acest tip de imagistică reflectă
solidarizarea, prin intermediul ospitalităţii, al comunităţii credincioşilor.
Teofil Părăian consideră că acest regal al bucuriei este chiar regalul credinţei
(Părăian, 2005).
Nivelul obiectual şi acela gastronomic nu fac altceva decât să mimeze acel
trecut exemplar, probă fiind faptul că vesela din care se serveşte este cea mai
bună şi cea mai frumoasă, felurile de mâncare sunt cele mai bogate şi mai
fine, la fel şi abundenţa. Dar toate acestea reprezintă o aparenţă spectaculară,
a accesoriilor ritualului. Nici hrana, şi nici obiectele dăruite nu constituie
Ofranda. Comuniunea cu ceea ce se crede a se fi petrecut la începuturi (ale
lumii, ale satului, ale poporului, ale omului) reprezintă adevărata Ofrandă.
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Această comuniune, repetată ritualic, este tocmai combustibilul care face
posibilă reproducerea ordinii sociale, altfel spus, confirmarea valorii fiecărui
individ este urmarea solidarităţii cu propriul trecut mitic sau legendar.153
De fapt, grâul poate fi considerat unul dintre cele mai vechi
alimente consumate pe teritoriul ţării noastre, iar implicaţiile sale în
relaţia cu divinul sunt numeroase, complexe şi străvechi. Întreaga
civilizaţie umană este de altfel „tributară” sacramental grâului (cu
excepţia civilizaţiilor amerindiene, unde locul grâului este ţinut de
porumb, şi al celor asiatice, unde „zeul” pământului este orezul):
„Sacrificii omeneşti – Obiceiul de a stropi şi a arunca în apă pe
reprezentantul vegetaţiei este foarte răspândit, ca şi acela de a arde
manechinul de paie şi de a împrăştia cenuşa pe ogoare. Toate aceste gesturi
au un sens ritual precis, fac parte dintr-un scenariu dramatic care s-a păstrat
intact în unele regiuni şi el singur ne va face să înţelegem ceremonialul
agrar.”154
Potrivit lui I. Taloş, „grâul a luat naştere din bucăţile căzute din
trupul lui Iisus în timpul răstignirii şi este atât de frumos cum e
„chipul lui Iisus Hristos”. El se află într-o permanentă întrecere cu
vinul şi cu mirul, care au luat fiinţă, tot la răstignirea lui Iisus, din
sângele, respectiv sudoarea lui.
(...) Momentul însămânţării grâului e foarte important: semănatul
se face abia după ce oamenii au văzut constelaţia Carul Mare, de
preferinţă lunea sau joia, în zori, şi în nici un caz sâmbăta. Cel care
seamănă grâul trebuie să fie „curat” din punct de vedere magic şi
frumos îmbrăcat. Uneori seamănă însuşi Dumnezeu cu Sf. Petru.
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Ion Ghinoiu, op. cit.
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Lanurile de grâu sunt ocrotite de un bou mitic. El coboară de la
munte spre fântâna din câmp, ia apă în gură şi stropeşte ogoarele, rol
atribuit uneori lui Dumnezeu sau Maicii Domnului.
În perioada recoltei, în sat nu are loc nici un fel de petrecere, satul
trăieşte o perioadă asemănătoare celei de doliu, pentru ca ogoarele
să rămână „curate”. Primul snop trebuie tăiat de un fecior. (...) După
încheierea secerişului se face o cunună din cele mai frumoase spice
de grâu, pe care o fată de aproximativ 14 ani, împreună cu
secerătorii, o aduce în sat şi este udată din belşug de către săteni,
pentru a asigura prosperitatea holdelor în anul viitor. Cununa de
spice e atârnată la grinda casei, unde e păstrată până în primăvara
anului următor. Boabele de grâu din cunună sunt apoi amestecate cu
grâul care urmează să fie însămânţat.
Povestea grâului sau a pâinii îndeplineşte o funcţie apotropaică,
de apărare împotriva fiinţelor demonice. (s.n.) 155

MOŞII „CEI MARI”
Că prepararea (şi consumarea) unor anumite feluri de mâncare,
într-un anumit timp şi loc, şi în cadrul unui anumit ritual, era
reglementată sacramental, este ilustrată de „gastronomia” unei
anumite nopţi de sărbătoare a toamnei, aparte în felul ei, şi anume
noaptea de Sf. Andrei. Spunem aparte pentru că, în general, nopţile
acestea (sau ajunurile) sărbătoreşti, marcate ritualic, dar şi culinar (de
fapt, înainte, ele erau echivalente) aveau un dublu rol: de a „ajuta”
Anul nou să vină şi să crească, de a propiţia (de a hotărî, adică)
augurii faşti ai anului care va veni, dar şi de a goni duhurile rele, din
case, din văzduh şi din ape, pentru tot anul următor. Am putea spune
155

Ioan Taloş, op. cit.
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că omul, în aceste ocazii, este adjuvant al divinităţii, atitudinea sa
fiind cel puţin activă, dacă nu cumva agresivă, faţă de forţele
malefice: actul colindatului, de Crăciun, de pildă, are funcţia de a
„meni” pentru întreg anul următor gospodăria ţăranului, încurarea
cailor are rolul de a curăţa văzduhul de forţele ostile şi, în final,
Boboteaza are menirea de a anihila, pentru anul care va veni, forţele
răului ce se vor fi ascuns în ape. Avem de-a face, altfel spus, cu
confruntarea dintre forţele malefice şi cele benefice, omul punându-se
în sprijinul celor de bun augur.
În noaptea de Sfântul Andrei lucrurile stau cu totul altfel. Este
Noaptea Strigoilor, a fantomelor, a forţelor malefice, cu deosebire.
Omul nu poate influenţa prea mult acest adevărat bal valpurgic. Tot ce
poate face este să se apere, şi o face tot culinar, prin ungerea uşilor şi
ferestrelor cu usturoi, consumând usturoi, bând anumite băuturi
ritualice, menite să îl ferească de răul strigoilor:
„În zona colinelor Tutovei, la Ovidenie sau la Sântandrei, se
prepara, din făină şi mălai, uneori numai din mălai de porumb sau de
mei, o băutură fermecată, numită covaşă. Prin amestecul făinii cu apă
se obţine o băutură dulce-acrişoară, asemănătoare cu braga. Se
punea în străchini sau în oale, şi se împărţea prin vecini, pentru ca
vacile să fie lăptoase, iar laptele să fie smântânos (Pamfile). (…). In
zona Covurluiului, din Moldova Centrală, se spunea că fiecare om
este dator să mănânce covaşă în această zi, pentru ca să fie ferit de
strigoi. (Pamfile).
Prepararea băuturii la o anumită dată calendaristică, împărţirea ei
în vecini (ofrandă), precum şi credinţa că cel care o bea este ferit de
strigoi sau că vacile îi vor da lapte mai mult şi mai bun sunt tot atâtea
elemente care îi confereau covaşei valenţe mito-magice. Fiind, de
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asemenea, pe de altă parte, o băutură sau un aliment ritual preparat
în principal din grâu sau din mei, prepararea şi consumul acestei
băuturi prezenta, probabil, în vechime, un sacrificiu al celor mai
cunoscute plante alimentare, pentru a fi apoi consumate sacru de
către oameni.” 156
Trebuie specificat faptul că aceşti moşi sunt foarte numeroşi, iar
celebrarea lor este mai intensă toamna (ca preambul al anotimpului
extincţiei), iarna (marcând sfârşitul unei lumi şi începutul alteia, noi)
şi primăvara (ca reminsicenţe ale unor vremi îndepărtate, când
probabil Anul Nou se celebra – mai logic – primăvara).
Urmează apoi Moşii de iarnă, caracterizaţi, şi aceştia, de pregătirea
anumitor feluri de mâncare şi de consumarea lor ritualică, într-un
anumit cadru, şi la un anumit timp, tot atâtea relaţionări sacrale cu
divinul, pe un palier simbolic care omului contemporan îi este străin,
el reţinând (eventual) doar „obligativitatea” (pentru a putea fi vorba
de sărbătoare) de a prepara şi de a consuma un anumit fel de mâncare
(sau mai multe), în funcţie de sărbătoare:
„Moşii de iarnă
Sâmbăta care precede Lăsatul Secului de Brânză sau Lăsatul
Secului de Carne dedicată morţilor, moşilor şi strămoşilor. MOŞII de
iarnă, împreună cu MOŞII DE SÂMEDRU, formează MOŞII CEI
MARI de peste an. La MOŞII DE IARNĂ se împart alimente (plăcinte,
produse lactate, piftii) şi, uneori, vase umplute cu mâncare gătită sau
cu apă. Se celebrează pe întreg teritoriul ţării.” 157(I.CH.DIC).

Anul Nou
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Aperitive
La fel ca şi la Crăciun, nu pot lipsi de la această masă
preparatele din porc (porcăriile): jumere, caltaboşi, sângerete, tobă,
cârnaţi afumaţi, brânză. De asemenea, la aperitive trebuie să fie
prezente, cu necesitate „gustările” care urmează, şi care sunt puse,
cu toate, pe masă, înainta începerii mesei de sărbătoare.

Saleuri
Din aluatul de cremeş (cel preparat la tăiatul porcului, din
osânză) se întinde o foaie mai groasă, care se unge cu ou, şi apoi se
presară cu sare grunjoasă, chimion sau susan. Se taie saleurile, se
pun în tavă, şi apoi se bagă la cuptor.

Gogoşi cu carne
Se face un aluat crescut cu drojdie, din făină, ou, zahăr, sare,
lapte şi, la sfârşit, ulei, până se desprinde aluatul de pe mână.
Umplutura: carne fiartă (ideal, la această umplutură ar fi cea de
vită dar poate fi folosit, în fapt, orice fel de carne), se macină şi se
amestecă cu ceapa călită (în ulei), pătrunjel tocat, ou, sare şi piper.
Din aluat se întinde o foaie, iar pe jumătate de foaie se pun
grămăjoare mici de carne preparată, şi se acoperă cu cealaltă
jumătate. Se presează puţin aluatul între grămăjoare, pentru a se
forma „viitorii gogoşi”, şi se taie cu un pahar subţire la gură. Se
prăjesc în ulei fierbinte. Sunt foarte bune, poftă mare!
Felul următor de mâncare este peştele. El trebuie consumat în mod
absolut obligatoriu în această noapte, deoarece în acest fel omul se va
strecura printre toate grijile, necazurile şi greutăţile ce vor veni în
anul următor, la fel ca şi peştele în apă. De asemenea, este recomandat
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ca „platoul de peşte” să fie servit acum, deoarece, odată trecuţi
mesenii la celelate feluri, peştele „nu îşi mai găseşte locul”, nu se mai
potriveşte cu nici un alt fel servit de acum înainte.

Peşte prăjit sau la grătar, care se serveşte cu orez sau...cu
mămăligă (aici mămăliga este permisă, ba chiar...recomandată).

Sarmalele
Friptura sunt la fel ca şi cele de Crăciun, cu observaţia că, la
friptură, compotul nu este obligatoriu, ba poate chiar, „liniştit”, să
lipsească.

La Revelion, în Banat nu poate lipsi Krautzsupe. Ea se prepară
astfel:
Carne de vită, porc, curcan, gâscă (sau raţă – fără găină!!! în
noaptea de Revelion şi de Sfântul Vasile nu se mănâncă aşa ceva
deoarece, în mentalitatea tradiţională, găina – puiul – îţi va râşcâi
norocul pentru tot anul următor) şi coaste afumate de porc. Se pun
la fiert, apoi se pune zarzavat tocat (morcovi, păstârnac, ţelină şi
ceapă), puţină varză murată. Apoi se fac perişoare din umplutura de
la cârnaţi, precum şi cârnaţi afumaţi. Se adaogă moare de varză
după gust, se gustă şi apoi, dacă mai e nevoie, se mai pune sare
(afumătura are sare, precum şi moarea, fireşte, aşa că nu puneţi
sare înainte de a gusta totul pe îndelete). Se mai pune usturoi (la
sfârşit, atunci când se ia de pe foc), mărar tocat, şi pătrunjel.
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Prăjiturile – pot fi diverse, dar trebuie să existe obligatoriu ceva
crescut cu drojdie, atât la Anul Nou, cât şi la Sf. Vasile. 158

Sf. Vasile
În dimineaţa de Sf. Vasile se dau de pomană răcituri (piftii,
cotorage) şi, dacă ai avut recent un mort în casă, se dau şi colăcei
speciali pentru acest moment, cârnaţi şi prăjituri.

Piftii (cotoroage)
Jumătate de cap de porc, două picioare (afumate, obligatoriu),
ureche, coadă. Se pun la fiert, se pune şi puţin zarzavat, tăiat
rondele (morcov, pătrunjel şi păstârnac), o căpăţână de usturoi
(usturoiul lăsat întreg, netăiat) şi se fierbe o jumătate de zi. Nu se
mai adaugă sub nici un motiv apă. După ce s-a fiert, se pregătesc
diverse castroane, farfurii etc. Se ia carnea de pe oase, se pune
usturoi tocat pe fiecare farfurie, şi boia, după ce s-a pus zeama.

Prânzul
Este de sărbătoare, cu menţiunea pe care am făcut-o deja, că nu
trebuie să apară nimic din pui. Deci: zamă de pasăre (gâscă, raţă,
curcan, orice, doar pui ori găină, nu) cu tăiţei, sarmale, friptură şi
acelaşi colac crescut cu drojdie.

Boboteaza
La Bobotează se merge la biserică se ia apă sfinţită, se sfinţesc
izvoarele şi fântânile, casa, animalele, câmpurile, tot ceea ce formează
158

Notă: Nu vom dezvolta, în acest volum, capitolul dulcelui, al prăjiturilor care se
prepară şi se consumă cu prilejul sărbătorilor, aceasta din pricini de spaţiu şi de termeni
editoriali. Vom reveni, însă, într-un volum ulterior, cu aceste aspecte.
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obiectul activităţii omeneşti. La fel, fapt foarte important, se dau de
pomană răcituri (cotoroage). Mâncare de sărbătoare.

Sfântul Ion
În Banat există obiceiul ca oamenii să îşi aleagă un sfânt pentru a
celebra praznicul casei. Fiind perioadă de slastă, mâncărurile sunt
de sărbătoare, se cheamă neamurile, vecinii, şi preotul, pentru a sfinţi
mâncarea. Dacă însă sfântul „cade” în post, mâncarea este de post.
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În loc de concluzii

Ca orice lucru pe lumea asta, şi această carte are un sfârşit.
Rod al acumulării de câţiva ani, al muncii la catedră din cadrul
Universităţii de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară Banatul
din Timişoara, volumul îl nemulţumeşte pe autor pentru că, de
fapt, ar fi vrut să spună mult mai multe. Şi, ca în cazul unui
croitor nu prea strălucit, i-a mai rămas mult material. Îl bucură
însă rezultatul, mai ales în „lumina” demersurilor ulterioare. În
urma referatelor prezentate la seminarii, precum şi discuţiilor
purtate cu studenţii, am „colecţionat” o sumă de tradiţii,
obiceiuri, datini (culinare, fireşte), precum şi numeroase reţete,
unele din ele absolut originale, inedite, ori chiar...secrete. Aceasta
pentru că, dacă mulţi studenţi au fost entuziasmaţi de cursul de
Etnologie şi folclor, cele mai bucuroase s-au dovedit a fi...maicile
de la sat, din diferite locuri ale ţării. Mirate că cineva se mai
interesează de şpoiertul lor ori de oala cu păsui, ele au devenit
veritabile coautoare ale acestei cărţi dar, mai ales, al celor care
vor.
Mulţumesc,

în

primul

rând,

Domnului

Rector,

Profesor

Universitart Doctor Paul Pârşan, pentru sprijinul neţărmurit pe
care l-a acordat ca această disciplină să fie predată la modul
aproape generalizat în Universitate, precum şi conducerilor
succesive, care au înţeles legătura subtilă dintre folclor şi ştiinţele
agricole.
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