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inecunoscut în regiune datorită stilului 
specific al pictorițelor sale naive, reper pentru 
cântatul tradițional zonal, meleag al poeților 

în grai bănățean, spațiu privilegiat al festivalurilor și 
expozițiilor, Uzdinul este un adevărat loc al memoriei 
bănățene, care mixează în mod paradoxal respectul 
pentru munca grea și responsabilă cu o predispoziție 
voioasă pentru petrecere și pentru artă.

Mărioara Sârbu, uina Mărioara, cum îi place să i se 
spună, este unul dintre locuitorii din Uzdin spre care ești 
îndreptat, de autorități ori de localnici, în condițiile în 
care, ca străin, ajungi în sat și te declari interesat de 
tradițiile locale. Indicație potrivită, fiindcă uina Mărioara 
vorbește cu pasiune despre sat și despre tradiții, 
sistematizând în povestirile sale informații numeroase, 
adesea divergente și la care e posibil să nu se mai fi 
gândit de foarte multă vreme. Informație neașteptată, 
totuși, fiindcă uina Mărioara nu e pictoriță naivă, nu e 
cântăreață, nu a mers cu dansurile în tinerețile sale, 
nu știe să țeasă, croșetează doar pentru uz familial și         
a publicat prima colecție de poezii în grai abia după ce 
am cunoscut-o. 

Altfel spus, uina Mărioara Sârbu este ea însăși              
un personaj paradoxal, știind de toate fără să fie 
performeră specializată într-un domeniu anume, fiind 
mereu în proximitatea evenimentelor și personalităților 
importante ale vieții tradiționale: este nepoata primei 

B
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pictorițe naive din Uzdin, Anuica Măran, este verișoară 
și prietenă cu cea mai tânără dintre pictorițe, Ileana 
Oalge, știe tot ce s-a petrecut în turneele echipei de 
dansuri din sat, fiindcă soacra sa a străbătut drumurile 
lungi ale fostei Iugoslavii ca să ajute la îmbrăcarea 
costumelor foarte ornamentate de către tinerele 
dansatoare, este vecină cu una din familiile celor 
mai cunoscuți cântăreți din Uzdin, o încurajează și o 
învață să croșeteze pe o altă vecină. Pe de altă parte, 
însă, uina Mărioara este mama poetei și jurnalistei 
Ana Niculina Ursulescu, bunica poetei și traducătoarei 
Oana Ursulescu, prietena jurnalistei Anjičika Barbu, o 
prezență elegantă în emisiuni de radio și de televiziune 
din Vojvodina sau din Timișoara. Viața sa glisează, 
așadar, între două lumi și două culturi, între domneamă 
și pauri, cum s-ar spune la Uzdin, între sat și oraș, între 
cultura etnografică și cea de factură auctorială. 

Se desprinde din toate acestea că Mărioara Sârbu 
se constituie într-un gen de raportor al tradițiilor, 
traducând pentru și pe înțelesul străinilor ceea ce este 
specific satului său. Pasiunea de colecționară ― de ținute 
tradiționale, de obiecte diverse, de păpuși îmbrăcate 
în port tradițional, de fotografii, de texte folclorice, de 
modele de broderii ― este în directă relație cu această 
posibilitate de a se poziționa cu aplicație și competență 
față de tradiții, fără să acopere, însă, în mod complet 
capacitatea de a remodela discursiv informațiile în așa 
fel încât ele să primească sens și să trezească interesul. 
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Păstrând proporțiile, aș spune că fiind o etnografă 
naivă, în măsura în care colecționează obiecte de 
interes etnografic după ce nu le mai folosește în mod 
curent, Mărioara Sârbu a devenit, în timp ― poate 
chiar în timpul întrevederilor cu mine, întrevederi care 
s-au întins pe o perioadă de mai bine de un deceniu și 
poate chiar sub impulsul întrevederilor cu mine ― un 
antropolog naiv, adică un fin observator, un negociator 
bun al informațiilor și un povestitor plin de umor           
al acestora. 

În paginile cărții de față se regăsesc pasaje selectate 
prin decupaje foarte exigente din înregistrări audio care 
durează circa cincisprezece ore, și care se regăsesc 
în mare parte pe cd-ul atașat. Primele secțiuni au 
fost produse prin interviu, în vreme ce ultima parte, 
dedicată nunții, este transcrisă dintr-un caiet pe care 
Mărioara Sârbu mi l-a trimis deoarece nu reușisem 
să dezvoltăm suficient tema sărbătorilor în timpul 
discuțiilor. Convergente și complementare, în măsura în 
care se referă la aspecte diferite ale vieții rurale, aceste 
secțiuni se resimt de efectul oralității / scripturalității 
lor inițiale. Nu spontaneitatea ori laxitatea expresiei 
fac diferența, însă, ci ceea ce aș numi tratamentul 
distinct al regionalismelor și, mai ales, al localismelor. 
În vreme ce în interviu cuvintele regionale apar 
ponderat, fiind aproape mereu glosate cu discreție, 
în textul redactat ele sunt numeroase, speciale și 
adesea incomprehensibile, astfel încât textul devine 
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dificil pentru un cititor extern comunității (sau, poate, 
inclusiv pentru un membru al comunității dezinteresat 
de chestiunile vieții tradiționale, tratate foarte tehnic 
în manuscris). Domesticite de prezența ascultătorului 
provocator care am fost, respectiv exclusiviste în 
așteptarea unor cititori avizați sau a unor învățăcei 
care trebuie să acceadă la o informație densă și dificilă, 
acestea mi se par cele două deschideri ale textelor 
prezentate aici.

Prima secțiune se construiește ca o poveste a vieții 
Mărioarei Sârbu, mizând pe micul răsfăț al povestitoarei 
devenite, în prezent, vedetă, de a se prezenta ca o 
„păuriță în puterea cuvântului”. Oprită de părinți 
să urmeze școala după terminarea clasei a opta de 
gimnaziu, Mărioara Sârbu, eleva eminentă a unei serii 
de învățători care au devenit adevărate repere ale vieții 
intelectuale și morale ale Banatului Sârbesc, printre 
aceștia cei mai importanți fiind Gheorghe Lifa și Petru 
Mezin, narează lungul șir al privațiunilor spre care viața 
pentru care a optat a împins-o. Totodată, povestirea 
este contrapunctată de întâmplări care sugerează, cu 
toate, dragostea Mărioarei pentru lectură și pentru 
scriere. Posesoare a unui dulap de bibliotecă pe care 
îi sunt inscripționate inițialele încă din copilăria sa la 
școală, Mărioara Sârbu își dorește ca, atunci când va fi 
pregătită, în sicriu, pentru „marea călătorie”, să aibă 
caiet și creion, pentru a putea să scrie oricând dorește. 
Tensiunea și echilibrul dintre munca la câmp și scrisul 
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acasă dau, de fapt, măsura vieții unei scriitoare țărănci, 
povestirea vieții Mărioarei Sârbu funcționând, astfel, și 
ca un document referitor la una dintre particularitățile 
cele mai importante ale culturii bănățene din ultimele 
două secole, fenomenul complex al scrisului țărănesc. 

A doua secțiune extrage un material condensat dintr-o 
discuție amplă, derulată pe parcursul a două zile, 
descriind comportamente mărunte, tipuri de hrană, 
munci cotidiene, reguli și priorități care reglează cu 
discreție dar fermitate viața satului. În linia lui Fernand 
Braudel, se pot descoperi, dincolo de aceste narațiuni, 
asemenea desenului din covor, structurile vieții cotidiene 
de la Uzdin. Pornind de la restituirea unei zile obișnuite 
de muncă la câmp, discuția trece prin prezentarea 
principalelor culturi și a principalelor activități din 
gospodărie. Stârnită, în majoritatea cazurilor, povestirea 
evocă activități importante, însă mai puțin reflectate 
în etnografia românească. Pescuitul, creșterea gâștelor, 
producerea rachiului sunt, alături de creșterea porcilor 
și de oierit, alături de cultivarea grâului și a porumbului, 
munci importante, ale căror structuri caracterizează 
viața regională. 

În sfârșit, secțiunea a treia reproduce un fragment din 
descrierea detaliată a ceremonialului nunții uzdinene. 
Un repertoriu de obiecte și cuvintele corespunzătoare 
acestora, o succesiune de gesturi și fraze memorabile, 
haine, podoabe, mâncăruri, băuturi sunt prezentate 
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cu acribie. Nunta de la Uzdin se dovedește ceva dificil 
de pus în practică, iar caietul Mărioarei Sârbu ar putea 
juca, să spunem, chiar rolul de vademecum. 

Printre numeroasele informații transmise de Mărioara 
Sârbu s-a strecurat, sub forma unei amintiri, un basm 
povestit la șezătorile tinereții sale. Numit Povestea lui 
gazda Pavel, textul, variantă a motivului Aa Th 933, 
este răspândit în Banat și Transilvania, fiind unul din 
subiectele înregistrate la mijlocul secolului trecut de la 
ultimii povestitori activi din Banatul românesc, respectiv 
de la povestitorii români din Ungaria. 

Întrucât în tot timpul descinderilor la Uzdin mi s-a 
povestit despre culori, despre nenumăratele nuanțe 
ale acestora, și am înțeles că un principiu fundamental 
al frumuseții ― din care descinde un principiu moral 
subsecvent, acela al clarității asumării lucrurilor ― îl 
reprezintă opțiunea pentru culorile zberătoare, am decis 
să pun narațiunile Mărioarei Sârbu în relație cu universul 
său vizual. În marea lor parte, fotografiile din această 
carte sunt fie poze de familie ale interlocutoarei mele, 
fie imagini luate în locuința sa din Uzdin. Ele evocă și 
indică, în măsura în care însoțesc și contrapunctează 
povestirea. Fotografiile care ilustrează micul basm 
reprodus de Mărioara Sârbu sunt, însă, picturi naive 
aflate în galeria de artă naivă a Căminului Cultural 
„Doina” de la Uzdin, imagini exterioare casei și familiei 
povestitoarei, asemenea basmului care, ca orice piesă 
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folclorică, se raportează la structurile imaginarului unei 
comunități în întregul său.

Alcătuită din colaje, cum sugerează, dealtfel, titlul, Luai 
Uzdinul de-amăruntul…, adică în amănunt, în detaliu, 
mizând pe jocul dintre personal și comunitar, prezentând 
aspecte din viața cotidiană dar și lucruri neobișnuite, 
elemente de viață rurală încă active și amintiri de 
odinioară, alternând povestirea cu imaginile dar și 
discursul povestitoarei cu comentariile succinte însă 
(sper) pregnante ale subsemnatei, cartea de față este 
o carte de învățătură, în măsura în care din ea se pot 
descoperi motivele fascinației pe care le exercită mereu 
Uzdinul. 

Totodată cartea de față face o pledoarie indirectă 
pentru răbdare, încredere și prietenie. Acum mai bine de 
un deceniu, când am cunoscut-o pe uina Mărioara Sârbu, 
aceasta avea puțin peste șaizeci de ani, fiind 
o persoană în plină putere care a decis să îi 
povestească o parte dintre lucrurile pe care le știa 
tinerei cercetătoare care eram. Cu trecerea timpului, 
raporturile dintre noi s-au inversat. Vârsta mea de acum 
se apropie de cea a Mărioarei Sârbu de la începutul 
întrevederilor noastre, în vreme ce ea se apropie cu 
pași hotărâți către o etate venerabilă de optzeci de ani. 
Decizia mea de acum este aceea de a pune în pagină 
și de a face să circule cunoștințele Mărioarei Sârbu. 
Fiindcă așa trebuie, fiindcă așa e bine, fiindcă așa se 
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face și dacă ești antropolog naiv al Uzdinului și dacă 
ești antropolog cu carte de muncă… Dacă ai apucat să 
urmărești și să povestești despre ceva în amănunțime, 
cată să spui celorlalți ce ai aflat. 



*
…am fost păuriţă în puterea cuvântului. 

Povestea vieții Mărioarei Sârbu
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a părinți am fost al treilea copil. 
Tata meu śinsprăśe ani n-o avut copii 
cu prima soție şî atunś s-o-nsurat cu 

maică-mea ș-o născut un băiat care o murit 
la tri ani șî źumătaće. Șî o născut pră soră-
mia în anul śe o murit băiatul șî al treilea 
copil am fost io. Când m-am născut, m-am 
născut bolnavă, am avut la grumadz bubă 
ră, așa i-or dzâs, şi pr-atunśa n-or chemat 
doctor, numa doctorul al dân sat, nu să mă 
ducă la spital unđiva. Dar la buba a ră i-or 
măi dzâs șî spurcat şî aia s-o spart, o curs ś-o 
curs d-acolo șî, iaca, dovadă mi-i şî sămnu 
ăsta śe-l am la gât, na. Pră ormă ne-or păzât 
părințî ca pră ochii ai dân cap: în primul rând 
tată-miu, că n-o avut atâța ani copii, în al 
doilea rând că unu le-o murit, băiatu şî am 
rămas numai noi doauă (foto 1).

Mama mea o fost cu unsprăśe ani măi ćinără 
dăcât tată-miu. Numa s-o măritat la el că n-o 
avut copii, o dzâs o babă a ei: Dacă će măriţ 
la copii, să ai grijă dacă-i vro fată acolo unđe 
će măriţ, să n-o traź dă chică când o pierii, 
că dăloc dzâśe că eşć măşcioańe! Şî ei i-o 
apucat asta-n suflet șî o spus: Mă mărit la 
bađea Iova lu Stanśu, că aşa i-or dzâs, macăr 
măi bătrân ca mińe, că nu are copii niś io 
niś el. Am crescut ca toț copiii, păzâţ dă o 

L



 Foto 1. Mărioara, sora ei și o verișoară
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bătrână în casă, ailalţ or miers la loc, abia or 
apucat să vină acasă să ne vadă, să stea cu 
noi, să ne dăzmierđe… (foto 2)

Noi am locuit în Cartiz, într-o parće a 
Uzdâńiului care s-o dăspărțât dă Uzdâńiu 
propriu-zâs prântr-o vale șî la fiecaŕe stradă 
or fost câtă un dig, câtă un pod. Când venea 
apa, s-o umplut bara aia dă apă șî triśiau cu 
śiamățu dî la Cartiz, dacă or vrut, în centrul 
satului. Șî pănă la vrâsta dă șasă ani am stat 
acolo în Cartiz. Șî atunś părințî mei or trăbuit 
să să muće, că apa atâta s-o răđicat dă sus 
dă o dăspărţât zâdurilie dî la casă. Șćiu că 
io n-am fost baș aşa dă grasă, dă mare, am 
apucat întră zâd șî întră vatra dă la cameră șî 
o spus tată-miu că nu măi stăm să măi murim 
vrunu șî așa, că pică un zâd o nu șćiu śe, dar 
i-o părut rău că o fost primu om care s-o dus 
dân Cartiz șî că după el or urmat șî alțî șî alțî 
șî s-o distrus parćea aia dă sat, îi numai o 
legendă rămasă. Șî… când am fost dă şcoală, 
soră-mia o fost doi ani măi mare ca mińe, noi 
am fost bucuroasă că am fost măi aproapie, 
n-o trăbuit să ne duśem dân capătul satului 
la școală. Aiś am făcut în sat școala cu opt 
ani șî…



Foto 2. Mărioara în clasa a opta
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Acuma să nu spun că în opt ani numa într-
un an am fost cu un 4 șî la matură mi-o dat 
profesorul un 3 la rusă. Dar io rusa am șćiut-o 
măi bińe în clasă dăcât toț copiii, că am avut 
doctor rus în sat şî un opincari șî m-am dus 
să învăț limba la opincari șî la doctoru. Dî la 
război o rămas doctoru ăla la Uzdâń. Mulț ani 
o fost, s-o șî pensionat la Uzdâń. Nu șćiu cum 
o vińit, c-am fost mică, dar o fost… lumea 
l-o vădzut aşa, un om măi sever, dar n-o fost, 
dacă l-ai cunoscut bine, lui i-o plăcut când 
śeva o spus la un bolnav, o vrut să fie așa 
cum o spus el, să își bea medicamenće, să 
țână cu mâncare, nu șćiu śe, nu i-o plăcut              
să-i iasă nime dân cuvânt. Șî opincariu ăsta 
o fost însurat, el o fost rus însurat cu o 
unguroańe șî tot la el am tălpuit noi năticaśe 
(foto 3). Șî io m-am împŕecinit cu el șî i-am 
spus că învăț rusa, moș Simion l-o chemat, 
dar pră doctoru, Andrei Kolțov. 

Şî eram cu gândul tot ca să mă duc la şcoală 
la Vârşăţ, la Şcoala Normală, că am dzâs 
că părinţî mei or fost bătrâni şî pră sora-
mia o măritat-o, ca să nu storc atâța bani 
dân acasă m-o fost d-ajuns să mă đea numa 
la Școala Normală, sau la Zrenjanin, soră 
de caritaće, sestră să fiu. E, șî moșu meu     
(foto 4) nu o vrut să să dăspartă, io am țânut 



Foto 3. Mărioara în clasa a opta cu două colege



Foto 4. Bunicul Mărioarei
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tare mult la el, așa mi se părea că mai mult 
îl iubesc pră bunicu meu dăcât pră tată-miu. 
Șî el l-o convins pră tata meu să nu mă đea la 
școală, că el o avut şî nepoata dă fată care 
s-o dus la școală în România șî nu s-o măi 
întors, s-o măritat acolo șî nu s-o măi întors 
șî când o murit mama ei, n-o căpătat voie 
să vină. E, șî tată-miu nu șćiu dă śe o cedat 
șî așa am rămas, dar m-o spus: Nu će mărit 
unđe vriau io, îţi alieź tu źuńele! — śe n-o 
fost moda-n sat. Şî aşa m-am căpărât cu un 
coleg dă clasă. 

După śe am terminat clasa a opta, am dat 
examenul de mica capacitate, matura mică 
(foto 5), noi așa i-am dzâs… Şî asta s-o 
tărăgănat până prân august, nu s-o adus 
hotărârea că nu mă duc la școală. Io tot măi 
mă duśam la ore la școala de-acas a lu ćea 
Ghiță şî… El prăstă vară o strâns elevii șî i-o 
pregăćit prântru anu viitor, sau pră corigenț 
prântru toamnă… La el într-un conc așa mare 
o avut tablă, o avut scaune, mesă șî eram 
așa pră grupuri șî măi mari șî măi mi ś, care 
ne-o asortat el care unđe să ne duśem. Șćiu 
că m-o petrecut ćeaćea Ghiță o dată acasă șî 
spune: Am audzât că će căpărăsc a tăi! Da, 
ćea Ghiţă. Păcat! Dar n-am avut śe să fac, că 

Gheorghe Lifa (1929 — 2007) este profesor la 
școala din Uzdin și neobosit culegător de 
folclor local.



Foto 5. Mărioara la matura mica



Foto 6. Școala lui cea Ghiță Lifa
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n-o fost obiśeiu șî niś la noi în casă n-ai putut 
să će opuni la hotărârea părințâlor (foto 6). 

O.H.: Nu v-a prea tras aţa să vă măritaţi 
repede?

M.S.: Nu, nu, nu. Șî m-am făcut șî-n poale 
(foto 7), m-am schimbat portu al dă școală, 
în haine. Șî o trăbuit să iau dî la înśeput, că 
mama mea śe o avut țoale đe-a ei, i-o dat 
lu soră-mia, că n-o credzut nime că io o să 
rămân să fiu păuriță-n poale. Șî atunś am 
înśeput să cos, să torc, să fac ciorapi, să 
lucru, dă țăsut niś astădz nu șćiu să țăs. Dar 
dă băgat vină la al śe țăsă, găsăsc greșălile 
cât mă uit pră śeva. Șî rostu la război șćiu tot 
cum trăbă, numai cât c-am bătut cu brâglile 
dăcât numa la țoale dă cai. (Râde). Că nu 
ne-o lăsat baba noastră, mama lu tătă-miu, 
să nu ne baźe în război să șćim cum să ţâne 
suveica-n mână. 

Şî am stat doi ani îmbrăcată în poale cu 
o cotrință șî atunś, anu al treilia, la Pașć, 
am luat cu doauă, cu cunună cu opreg, ca 
toamna să fie nunta. Căpară n-am făcut, că 
io n-am vrut așa, n-am vrut să fie cum o fost 
la toată lumea la Uzdâń, cu gozbălăuri mari 
șî cu nu șćiu śe. Am dzâs că dacă am năroc, 

Renunțarea la școală și opțiunea pentru             
o căsătorie în sat presupun schimbarea totală 
a ținutei. Faptul că Mărioara îmbracă straie 
tradiționale abia după ce se decide căsătoria 
sa semnalează că la mijlocul secolului trecut 
școala impusese deja vestimentația orășenească 
pentru copii, însă odată cu asumarea rămânerii 
unei fete în sat, integrarea sa în viața socială          
se realiza prin îmbrăcarea hainelor tradiționale.



Foto 7. Mărioara în poale
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am șî cu pețală șî fără pețală. Șî am fost 
căpărâtă în vieśini. Rar când o vinit zuńele 
acasă, numai când ne-am dus la źoc o vińit 
pră aśia prângă noi. O trecut șî atunś ne-am 
dus la źoc împreună, cu soacra, cu socru, cu 
mamă-mia. Tată-miu n-o prea mers la źoc. 
Șî am luat toaće obiseiurile șî tot felu dă 
îmbrăcăminće, cum o fost la alilalće fieće. 

O.H.: Până atunci nu v-a prea interesat cum 
era îmbrăcămintea?

M.S.: Nu, nu, nu m-o interesat. Am șćiut io 
tot dî la soră-mia, prântru că la noi şî mama 
mia — ea măi puțân o povestât, o fost o 
muiere măi închisă… Tată-miu, el o lucrat șî 
ca tișlăr, o făcut toaće alaturile alea prântru 
țăsut, că o învățat meserie la un neamț, o 
fost un neamț în Uzdân, Franț tișlăru, şî la el 
o învăţat meserie, că dzâśa neamțu cătră el: 
Ăla nu-i paore care să duśe să-i facă maistoru 
un năpladz ori o leucă! Şî aşa o învăţat tată-
miu o meserie d-o făcut șî mobilă. Na, nu dă 
lux mobilă, mobilă dă casă numai măi ţân şî 
astădz đe-a lui lucruri făcuće (foto 8). 

Şî (oftează) când o fost nainće dă nuntă, 
trăbuia să mă duc să-mi iau păpuś pră 
nuntă, că păpuśii i-o făcut źunili șî să-mi 



Foto 8. Instalații de țesut făcute de tatăl Marioarei
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cumpere un șifońeri șî covârlac șî învelitoare 
o trăbuit źunile să cumpere. Numa aia ne-
am dus la Debilecea, șî haida să ne luăm 
burme dă cununie şî şćiți śe burmă m-o 
luat? Dî la ăia śe vând în piață! (râde). N-am 
căpătat burmă dă aor! (râde). Cu aia m-am 
cununat șî nu m-am dăspărțât dă bărbat, 
iaca ne-o dăspărțât moarća. Că n-am avut           
burmă dă aor!

Numai galbińi śe mi-o adus zunil’e… M-o 
adus śinś galbiń d-ai mari șî patru d-ai miś 
cu ram. Ăia i-am purtat. Ș-un ghiordan. Dă 
ghiordan m-o fost drag șî mi-i drag ș-acuma. 
Dar așa n-am purtat niś când am fost fată 
nimic la gât, la… nu m-or plăcut bijuteriile 
atâta. Io dacă o trăbuit să dau banii pră śeva, 
atunśa am cumpărat o carće, că viniau dă la 
Libertacia cu cărț, am avut librărie în sat. 
Șî atunśa dac-am avut un dinari m-am dus șî 
m-am cumpărat o carće cât o fost ea dă mică 
șî dă subțâŕe.

O.H.: Şi familia nu spunea nimic?

M.S.: Nu! Părințî mei n or dzâs nimic. La noi 
carća o fost la loc dă frunće toată viața. Şî la 
părințî mei șî aiś, când m-am măritat. Moșu 
o fost să şćie tot dinariu, dar io dacă am 

Podoabele, în special podoabele de aur și mai 
ales galbenii au o importanță cu totul aparte în 
comunitățile bănățene în general, povestirea 
Mărioarei Sârbu subliniind că Uzdinul excelează 
în acest sens. Semne ale bunăstării și prestigiului 
social al celor care le poartă, salbele de galbeni 
rămân și obiecte cu funcție estetică în sine. 
Purtarea lor marchează bunăcuviința, chiar 
dacă acest lucru poate fi extrem de obositor 
și neobișnuit din perspectiva unor mentalități 
actuale și exterioare comunității.
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căpătat dî la a mei șî dacă io n-am vrut să-mi 
cumpăr sladoliet ori nu șćiu śe la źoc șî io dă 
banii śe i-am căpătat dî la neamurile mele 
nu s-or legat ei. Șî așa m-am adunat cărți 
prântru copii șî am avut. Că ar fost vremurile 
alia când n-or prea fost cărţi la şcoală… O 
fost chiar clasa a VIII-a, am avut profesor dă 
română din România, pră Ionescu Gheorghe, 
dă care mi-e źăle şî astădz… O murit bătrân 
tare în America… Numa el m-o pus, adică m-o 
lipit creionu dă mănă şî o spus: Să nu će laş 
dă scris toată viaţa, rău bińe, numai scrie!

O.H.: Era dintre profesorii contractuali?

M.S.: Da, da. Cred că o fost. Șî s-o-nsurat 
cu o alibunărianţă, o avut doi copii șî o fost 
un profesor așa, n-o fost rău dă suflet numa 
măi sever, strict, i-o plăcut ca aia śe el faśe, 
să prețui. Am îmblat ca nebunii să adunăm 
bocete şî să adunăm cântări dân bătrâńiață, 
că lui i-o plăcut să adunăm folclor dân sat. 
Şî ţân minće că am dat o teză cu un subiect 
liber șî io am luat La piaţă, titlu m-o fost. 
Na, am scris śe am scris și acolo am făcut 
o comparație: şî lumea se urzea ca firele 
de beteală prin cele de urzeală… Șî atâta 
i-o plăcut lui comparația asta, că o vińit la 
bancă în fața mea șî o dzâs: Să nu će laşi 

Gheorghe Ionescu a fost învățător contractual 
la Uzdin. Instituția învățătorilor contractuali 
a fost activă din anul 1935 până la al Doilea 
Război Mondial, când, pe baza unui acord 
între ministerele educației din Iugoslavia și 
România, un număr de cadre didactice din 
România au fost acceptate să predea în școlile 
primare cu populație românească din Banatul 
Sârbesc. Câțiva dintre aceștia, printre care și 
Gheorghe Ionescu, s-au căsătorit și au rămas                    
în aceste sate.
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dă scris, că ai stofă, numa trăbă să ai grijă 
să nu ţi-o mânśe moliil’e! E, ș-așa, Ionescu 
ăsta, dascălul ăsta ńi-o predat șî igiena. Că 
el umbla prân sat așa, să-şi vadă elevii care 
śe fac, să-i prindă că învață ori să źoacă 
ori nu ściu śe. Șî noi ne-am adunat la mine 
acasă vro trei fieće șî źunele ăsta al meu, 
bărbatu meu, cu care m-am măritat, că lui 
nu i-o plăcut să facă teme șî io i-am făcut 
şî lui temele dă casă. Şî, fireștrile închisă… 
Am înśeput noi să vorbim, copiii, care s-or 
căpărât în vrâsta noastră… Șî odată uşa să 
dăşchiđe pănă la păreće şî domnu Ionescu cu 
o pălărie pr-o parće: Dar voi śe igienă faśeţ 
dă staţ cu firişćile închisă? O îmblat el pră la 
noi prân cameră să vadă śe-i șî m-o găsât așa 
un dulăpior micuț, făcut dă tată-miu şî scris 
Biblioteca, c-o avut un manuscris excepțional 
tata meu, a M.M., Mariei Motorojescu      
(foto 9). 

M-aduc aminće și de Silvia Balnojan, acu-i 
Dalea, Silvia Dalea. Când i-am scris că vreau 
ai mei să mă căpărască, că ea iar tare mult 
o vinit la mine, o fost străină aiśa, șî nu 
șćiu, m-am alipit dă ea, dar ea m-o scris: 
Aleźe bine, căci scurta alegere a ta o să fie 
pentru totdeauna! Şî o închis scrisoarea șî 
m-o trimis-o. N-am uitat-o niś astădz pră 

´



Foto 9. Biblioteca Mărioarei din copilărie
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învățătoare şî acum, iaca, ńi-s apropiaće şî 
nu mi-o predat…

O.H.: Deci v-aţi trezit la cincisprezece ani 
căpărâtă…

M.S.: Io în martie am împlinit śinsprăśe 
ani șî m-am căpărât în august șî m-am 
măritat (oftează) toamna, în noiembrie, 
așa că puțân m-o fălit dî la nousprăśe ani. 
Optsprăśe ani o fost când s-o putut cununa 
fără cărț dă cununie. Așa i-o dzâs. Că s-or 
căpărât la trisprăśe ani: copilu dacă o avut 
patrusprăśe… Şî or făcut copii dăloc șî śe ńi-o 
miers tot spră rău, așa ne-o pierit natalitaća 
noastră. 

O.H.: Când v-aţi căsătorit aţi făcut nuntă?

M.S.: Da, am făcut nuntă. Dar, să șćiți, 
acum m-ar fi părut rău dacă m-aș fi măritat 
fără nuntă (foto 10, 11)! Șî io m-am măritat 
toamna, în noiembrie, șî după un an am 
născut, deja am fost mămică. O dzâs soacră-
mia: Audz, nu će măi faśe dă mir la sat să 
nu faś niś copii, dacă će-ai măritat târdzâu, 
că uită îmbătrâneşć şî nu îi măi faśe.               
Șî atunś, iaca… 

Căsătoriile la vârste foarte fragede sunt            
o realitate atestată de multă vreme în Banat, 
fiind prezentate ca o particularitate a regiunii și 
ca un semn de retardare culturală de numeroși 
călători (v., de ex., Arthur și Albert Schott, 
Basme valahe, trad. de Viorica Nișcov, (1844), 
Polirom, 2003. p. 88).



Foto 10. Nunta Mărioarei



Foto 11. Nunta Mărioarei
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O.H.: Cam câţi copii avea o familie. Doi 
copii să-nţeleg că e mult pentru cum se văd 
lucrurile la Uzdin?

M.S.: Nu, doi copii o fost așa cum trăbă. Dacă 
o fost tri, n-o măi trăbuit, ori o trăbuit să-l 
facă, ori o născut c-o avut doauă fieće şî o 
măi trăbuit să-nśerśe să vadă să iasă ș-un 
băiat, dar al patrulea o fost deja… Scandal! 

O.H.: Dar un copil e cam puţin, totuşi,        
la Uzdin?

M.S.: Da, să spunea la Uzdâń: unu ca niśunu! 
Că erau familii la care aveau cătă un copil 
în casă ș-o murit șî fiind źune or fată mare, 
că or măi murit șî dă tuberculoză aiśa în sat, 
n-or măi putut părințî să aibe copii ș-atunś o 
rămas vorba aia că unu-i ca niśunu. 

Şî atunś mi s-o dus soțu cătană, în armată 
(foto 12). Tri ani șî źumătaće o avut 
fata când s-o dus. S-o dus pră doi ani în 
Macedonia, în Știp șî în Kumanovo, źos cătră 
granița Greśei, dar niśiodată io nu m-am 
dus la el. N-am putut să-mi las fata, cu fata 
o fost drum lung… Io am dzâs atunśa când 
m-or dăspărțât dă școală, că dacă m-or 
despărțât părințî mei dă banca școlii, în viață 
tot śe vine am să pot să răbd şî parcă m-am 

Recensămintele realizate deja la finalul secolului 
al nouăsprezecelea și începutul secolului                                                          
al douăzecilea în Banat relevă scăderea 
natalității și numărul mic de copii care se nasc 
într-o familie. Mărioara Sârbu comentează 
opiniile din Uzdin asupra acestei chestiuni, 
subliniind, pe de o parte, riscurile asumate de 
familiile care au un singur copii, dar și cazurile 
extrem de rare în care o familie acceptă să aibă 
trei copii.



Foto 12. Colegi de armata ai soțului



Foto 13. Mărioara cu familia și soțul militar



Foto 14. Mărioara cu familia și soțul militar. Verso
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blăstămat pră mine însămi că prân mulće 
am trecut şî bune șî răle şî care or trăbuit să 
fie șî care n-or trăbuit să fie (foto 13, 14). 
Așa or trecut ăia doi ani. Io la źoc nu m-am 
dus, că pră vŕemia noastră cătănițâle, așa 
s-or numit muieril’e la care… Cătănițe. Mie 
nu m-o plăcut când s-or dus la źoc, ele n-or 
măi luat deja covârlacu, numa or loat śupag 
cu aor, că nu le-o fost bărbiețî acasă. Șî le 
purta lumea grija: ba aia o vorbit cu ăla, ba 
aia o făcut așa, ori o stat prea mult la źoc, 
nu s-o dus la vremea dă marvă acasă ș-atunś 
io nu m-am dus. Io vremea m-am petrecut-o 
scriind. Ș-odată m-o prins baba… Soacra lu 
soacră-mia. Şî m-am pus în sobă şî haida 
să-mi alung gândurile negre, m-am apucat 
să scriu. Șî vine baba, lasă pră moșu în sobă 
cu neamurile și ea cătră mińe: Śe lucri tu, 
śe piscălieşć aśi? — Piscăleală când ț-o dzâs 
o piscăleală, aia o fost băźocură. — Aşa, că 
viedz tu, śe eşć tu, că nu eşć tu doamnă. Şî 
io dzâc: Stăi, babo, lângă mine să viedz śe 
am scris. Numa, dă fapt, i-am śićit lu baba 
śe o fost scris măi nainće. Am scris dăspră o 
colegă đe-a mea care o murit, O fată tânără 
pe patul morţii. Şî io-i śićesc șî baba plânźe 
lângă mine: Audz, las că maica tea le astupă 
pră alea śe vorbiesc că tu nu eşć la đivan că 
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Scrisul țărănesc este un fenomen larg răspândit 
în Banat, cu formule caracteristice de ziaristică 
ori memorialistică populară, respectiv cu o 
practică intensă de scriere de poezie populară 
în grai. Pasiunea pentru scris a Mărioarei 
Sârbu trebuie văzută, așadar, pe acest fundal 
mai general al regiunii. Anjičika și Vasile 
Barbu, invocați în calitate de cunoscători                    
ai preocupărilor sale, sunt realizatori de 
antologii de literatură în grai bănățean și 
promotori neobosiți ai vieții culturale locale.

io acum văd śe faś tu aiś. Șî măi vinea baba 
pră la mine șă măi aliźeam io śe i-o fost 
prăntru baba, śe am șćiut că-i convine lu 
baba. Șî așa ai dân casă m-or șćiut că scriu, 
ș-o șćiut ćea Ghiță Lifa ș-o șćiut Anicica, c-o 
fost colegă, a lu Baronu soție, ş-o măi şćiut 
așa un mănunchi dă oameni. 

Numa când o fost, am mai avut o problemă. 
Fata mea când s-o născut i-o pus nume dân 
molitvă, așa la noi s-o spus, Niculina. Înainće 
dă śe s-o boćedzat, când s-o născut pruncul, 
băicuța, femeia care o boćedzat-o s-o dus la 
preoćeasa cu-n bocal, cu busuioc, cu flori şî 
i-o dat un nume până la bocedz. Șî pră ea o 
ćemat-o Nicolina, Niculina, așa. Șî… când am 
boćedzat-o, i-am pus nume Ana, pră soacră-
mea. Şî atunś probleme cu baba śe-o vinit 
dă i-am śićit… Dî śe nu-i pun nume Florica? 
Io mi-s Floarea, fata mea-i Floarea şî sora 
ta-i Florica. Dî śe să fie Ana şî nu Florica. 
Doamńe, când o aźuns fata mea la școală, 
nu vrea să răspundă când strâgă śineva Ana 
pră ea, Ana Sârbu. Ș-o trăbuit să-i faśem o 
cerere, că la biserică o fost boćedzată Ana 
Niculina, ș-o trăbuit să-i faśem o cerere ca 
să-i introducă numile Niculina. Numa am avut 
un dascăl aśia în vieśini, șî el o șćiut că toată 
lumea i-o dzâs Niculina, șî atunś la școală-i 
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Sârbu Ana. Șî el o spus: La mińe la ore să 
nu măi vini, ori vini cu numile întreg ori…! 
Șî atunś am făcut rugare șî rugarea aia n-o 
fost iscălită dă mine, numa un priećin a lu 
bărbatu meu. S-or gânđit ei doi, s-or îmbătat 
șî s-or gânđit ei că Nicol…, Nicol…, îi măi așa!

Şî aşa am înśeput să adun poezii. Am scris, 
că n-or fost cărți, dar Niculina (foto 15, 16, 
17, 18) o fost o fată care n-o acceptat să-i 
spun povestea ori poezia śe am spus-o astădz 
șî mâine, trebuia totdăuna să inventez. Șî 
copilul al mic când îi mic el rățâńe toaće 
amănunćile șî dacă śeva n-am spus sau am 
spus în plus, m-o atras atenția! Ş-atunś am 
înśeput să le scriu. Aşa am înśeput, dă fapt, 
să le pun pră hârćie. Șî inventam fel dă fel dă 
cântări, dă poezii, dă povieșć, dă întâmplări 
hazlii. Ea n-o adormit pănă nu i s-o spus o 
povastă ori o poezie, așa m-am crescut fata 
șî așa șî nepoata câţ ani o fost la mine.

O.H.: Dar ce-i plăcea să-i povestiţi?

M.S.: Să-i poviestăsc şî dân ai bătrâni, 
cum or mers la loc, śe or făcut, cum or 
fost îmbrăcaće, că întâń să duśau babile 
îmbrăcaće în oprieźe șî își puneau pana 
după bată, șî nu șćiu śe. Șî ea tot se râđea 

Potrivit normelor tradiționale, copiii trebuie să 
poarte numele bunicilor lor de același sex. În 
cazul de față, fiica Mărioarei primește un nume 
după al tatălui său, astfel că, pornind de la 
Nicolae, se ajunge la Niculina. Această formă 
de denominație a copiilor a devenit activă la 
noi în general după al Doilea Război Mondial, 
unul dintre efecte fiind și frecvența unor nume 
până atunci neobișnuite (Ioana, Ionela, Niculina, 
Mihaela dar și Marian, Florin, Florentin etc.).



Foto 15. Fiica Niculina mică



Foto 16. Fiica Niculina cu tatăl militar



Foto 17. Fiica Niculina mică



Foto 18. Fiica Niculina mică
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șî să minuna. Nu șćiu, ori nu o fost atunśa 
așa dă cald, doamnă, ori că lumea o răbdat 
măi mult, că şćiu dî la bunica, dî la mama 
lu tată-miu, spunea: Aia nu-i muiere care 
nu-ş poartă sămaru! Sămaru śe-o fost? Brâul 
șî cârpa dă pră frunće. Așćea or fost vorbile 
care le spunea ș-atunśa ne-o învățat să 
fim așa: Dar śe-i asta să fiţi dăşâraće, vă 
iasă śiupăgariu la loc ca ali śe alaptează? 
Trăbuia să fii șî pră loc așa șî să măi săpi. 
Io n-am săpat cu galbiń la grumadz, mie nu 
m-o plăcut, numai şî cu galbini la grumadz 
șî atunś dzâśau: Asta-i ćinăra aia şî-aia!, că 
or șćiut cam pră unđe-i locu. Cu pieptu plin 
dă galbini, că aveau ali bogaće cătă 30-40 
dă galbini đe-ai mari la grumadz, numa or 
străluśit. Numa m-o plăcut să port galbini în 
păr șî io fără cârpă am lucrat la loc. Galbini 
în păr m-o plăcut, nu şćiu dî śe, numa aia 
m-o plăcut să port. Altăśeva nu am loat în 
cap, niś pană nu m-am pus la urechi niś 
nimic, numai galbinii i-am pus. Am avut tri 
galbini đe-ai bolândz, așa i-o dzâs, nu đe-ai 
buni, đe-ai miś. 

(…) Numa era o bucurie, așa će-ai linișćit 
când ai plecat la loc, ai lăsat tot acas, 
năcazuri… Mie m-o plăcut să mă duc la loc șî 
când am fost fată, macăr că am mers atâta 

Munca la câmp în veșminte tradiționale elegante 
și chiar cu bijuterii care strălucesc puternic în 
soare, semnalând, de departe, celor care trec 
pe acolo, prestanța mereu conformă cu regulile 
unui protocol local a unor familii, constituie o 
imagine intens idilică. Evocarea Mărioarei Sârbu 
pare mai degrabă ruptă din picturile naive ale 
pictorițelor de la Uzdin decât din realitate, însă 
ea este pregnantă, luminoasă și memorabilă.



52

…am fost păuriţă în puterea cuvântului. 
Povestea vieții Mărioarei Sârbu

la școală. M-o plăcut șî să săp șî să adun. Nu 
m-o plăcut să leg la grâu, aia m-o fost urât să 
leg la grâu. Am polonit cât m-o luat pielea, 
numa n-am putut să leg (foto 19). 

O.H.: Muncile astea de la câmp în ce ordine 
le-aţi învăţat? Ce aţi învăţat mai întâi?

M.S.: M-or luat întâń la sapă dă cucurudz. Șî 
tata meu o săpat, o luat şâru nainće, o lăsat 
slogu care o fost măi plin dă iarbă, o luat 
el primu rând, o dat cu plugu dă nişće ori 
pănă noi am scoborât dân cośie mâncarea. 
Până am chićit lângă cośie, el o făcut nișće 
șâruri ca să-mi arăće cum să săp. Şî, după 
aia, la coasă dă grâu. Cât am fost fată, or 
avut părinţii mei mășână dă cosât grâu ș-am 
adunat numai la snopi. Ș-am avut o cuscră, 
pictorița Anuica Măran, o muiere inteligentă, 
făloasă. Asta, dzâśa cătră minie: Audz, 
Mărioaro, să nu će puni să strânź la snopii dă 
grâu! Iaca îţ iei unu, iaca îţ iei unu, macăr 
să duś tri-patru, numai când mierź pră loc, 
mierź aşa apăsat, ager! Iei cu mâna asta un 
snop, iei cu alată, puni subţâoară. Će-ai dus 
cu patru ori cu tri, cât îs snopii dă mari, 
cât îi faśe măşâna, că atunś dân dăparće 
arăţ fată harnică. Şî am ascultat, că aşa am 
ascultat sfaturi dî la ai bătrâni, că îți điđia șî 

Anuica Măran (1918 — 1982) este prima pictoriță 
naivă din Uzdin și mătușa Mărioarei Sârbu. 
Sfatul pe care i-l dă Mărioarei, acela de a se 
mișca elegant în timp ce lucrează la câmp, 
îi amintește picturile, unde munca la câmp 
pare mai degrabă o reprezentație teatrală            
decât un efort.



Foto 19. Pictură naivă din colecția privată a Mărioarei Sârbu
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exemplu: uită pră aia șî pră aia, or fost doauă 
tătăișă la loc, una o fost în haină d-asta șî 
una o fost în poale. Asta cu haină iac-așa 
merźea… or împuns-o alea, țăpurile-alea, 
tot s-o ferit, dar alaltă śe o fost țărancă, 
țărancă în puterea cuvântulului, așa mierźea 
pră loc șî numa aşa ai gânđit, spuńe, că toată 
lumea-i a ei. Dar șî ea o fi fost obosâtă ca 
șî toaće alilalće, numa o făcut impresie măi 
bună (foto 20).

O.H.: Trebuie să ştii cum să te porţi şi la 
câmp nu doar…

M.S.: Da, da, da. Șî când am fost la câmp nu 
am avut voie, dacă am lăpădat un chintuș or 
o poșovaică, dac-am avut șî dă lână șî d-ale 
cumpăraće poșovaică, s-o arunś tu la țoale, 
nu, ai împăturat-o. La noi în casă așa o fost 
moda, ai împăturat-o şî će-ai dus pănă la 
ţoale, că ala al śe o săpat prângă ćińe ţ-o dat 
unđe ș-unđe ca să nu rămâni napoi. O fost o 
armonie întră săpători, indiferent că or fost 
numai ai căşii or dacă or avut şî năimitori, 
toț or făcut în așa fiel ca să meargă lucru, 
cumva, nu șćiu cum să vă spun, să nu fie 
supărări, să nu fie vorbe, să fie o linişće, o 
bucurie, dar dacă o măi șî cântat śineva pră 
şâr, Doamńe firieşće!



Foto 20. Vas pictat naiv din colecția privată a Mărioarei Sârbu
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O.H.: Se mai întâmpla să şî cânte?

M.S.: Da, da, da. Când io am fost la loc cu 
cuscra mea, cu asta, cu soacra lu soră-mea, 
o șćiut Dumniedzău dă noi. Ea o cântat 
frumos, tare frumos… Ș-atunś poviestam pră 
șâr întâmplări șî glume șî la capăt am stat. 
La noi n-o fost obiśeiul… La alće familii, când 
ai aźuns la capăt, ț-ai luat șâru șî numai        
će-ai dus dă gândeşć că ai fost ca Brzi 
Gonzales. Nu, noi am stat la capăt, ai măi 
bătrâń s-or pus în inima drumului źos, atunśa. 
M-am măritat, atunś socru-meu o spus: un śas 
śe noi stăm la miadzăţ, să prândzâm şî să ne 
ođinim bucaćele, asta nu rămâńem napoi, că 
napoi când ne sculăm, noi faśem rândurile 
alea. Socru-meu n-o-nsărat la loc, dzâśa: Io 
să mă bag cu pită la câni acasă, să nu mă 
cunoască, nu! (râde). El ne-o adus dăvreme. 
Altădată ne măscărea soacră-mea, că ea 
n-o prea mers la loc, că ea o fost bolnavă 
dă inimă, dar o rămas acasă cu doi copii a 
lu veśina care o lucrat cu noi. Numai n-o 
putut, n-o rezistat la soare șî atunśa m-am 
dus io, că io am șćiut că dacă ea rămâne 
acasă cu fata mea, nu rămâne niś flămândă, 
niś sătoasă… Dzâśa mamă-mia: Pu dî śe mie 
nu m-o laş? Nu vriau io, să nu să-ntâmple 
śeva, să să-mbolnăvească, șî să dzâcă, iaca, 

Derularea muncilor din familia socrilor 
Mărioarei, așa cum este evocată de aceasta, 
este reprezentativă pentru ideea că respectarea 
rânduielii, a ritmului care intercalează munca și 
odihna este preferabilă muncii permanente, fără 
punctarea acesteia prin momente libere.
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ai dus-o la mumă-ta, las-o să steie cu baba ei 
acasă. (foto 21) Că noi am fost în veśini, așa 
că ne-am dus prăstă dzî la ea șî când am avut 
timp, numai aşa ca s-o las, să ne duśem toţ 
dân casă la loc, nu. Ş-aşa vremea o trecut, 
anii șî io am mers la loc şi când am lucrat 
numai io cu socru-meu. Socru-meu cu caii o 
lucrat ș-atunś la toată lumea care o trăbuit 
să đea cu plugu, le-o dat cu plugu la loc cu 
caii, şî ele or mers cu mine la sapă. Ş-am 
gătat nainće dă lume dă săpat, să dzâc așa

O.H.: Când aţi fost prima dată plecată din 
Uzdin?

M.S.: La Târgu mare, la Debeleśvea. 
La Târgu mare am fost dă vro șasă ani                       
(foto 22), când am ieșât dân sat șî ne-o 
dus să ne cărăm cu ringhișpilu la Târgu 
mare şî să ne cumpărăm fieće dă turće șî 
mărźiele. Șî, după aia, am fost ca elevă 
cu coru, cu recitatorii prân saćele dân jur.                   
Am fost… cam dî la clasa a patra am înśeput, 
așa, regulat, să mă duc, prân Panśiova… 
Atunś am fost la excursii, în Belgrad, pră 
Avala, am fost la Zrenjanin… Aiś ne-o fost 
o źoacă, or mers trenurile, nu ca ș-acum. 
Ne-am dus să ne faśem cumpărăturile dî 
la Zrenjanin. Apoi am fost prân Kikinda,         

´



Foto 21. Soacra cu fiul mic



Foto 22. Mărioara și sora ei
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am fost… E, măi târdzâu, cu soțul meu am 
fost dusă în Niș… Am fost la Rumânia, la 
Valea lu Ursu, la Băile dî la Olănești, am fost 
la mare la Iugoslavia, la Marea Adriatică… 
E, da, am fost, când am făcut comerţ, 
am făcut comerţ! În Italia (râde) până la 
Treist, la Viena… Duśam lei d-ai rumâneșć, 
îi ascunđeam (râde) șî cumpăram pră lei 
baticuri, cârpe, fâşuri noi le-am dzâs, nișće 
pardesie, vai șî amar dă ele, pońevi dă pliș. 
Aduśau galbeni, lănțâșoare dă aur, aduśau 
prântru casă, prântru că la noi în sat fiećile 
or purtat galbeni mulți. Dân Belgrad am luat 
trenul spre Zagreb—Liubljana—Triest. Eram 
o tumbă, tri, patru. Io niścând n-am șćiut 
drumu, io am fost o femeie tare fricoasă șî 
sora mea niś nu m-o luat cu ea. Ea s-o dus, o 
avut ea grupa ei cu care s-o dus (foto 23).

O.H.: Spuneţi-mi, de exemplu, când aţi fost 
prima dată la Timişoara, cum vorbeaţi, cum 
v-aţi înţeles cu oamenii?

M.S.: Dorința mea o fost să mă duc în țara 
românească, să aud grai românec, să aud 
pră stradă că să vorbieșće româneșće. Asta 
o fost a măi mare dorința a mea. Bărbatu-
meu o cunoscut pră o doamna şî pră soţul ei, 
numai doamna o fost măi așa, s-o priśeput șî 

´



Foto 23. Mărioara cu prieteni
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la comerț șî la nu șćiu śe șî m-am dus la ea.                                                                  
O fost săracă doamna, o stat într-o șupă, 
într-o curće acolo. Șî la ea m-am dus prima 
dată ș-am dzâs: Mitina, nu vreau nimic 
altśeva, dăcât să stau unđeva într-un colţ 
dă stradă şî să ascult cum să vorbeşće 
româneşće prân oraş. Doamne, lumea vine 
aiśa să facă bani, tu ai vinit să-ţi îmbogăţăşć 
vocabularul. Asta m-o fost prima dorință șî 
niś n-am fost io dă mulće ori. 

Tot în Ćimișoara am cunoscut pră doamna 
Lucreția Ciobanu. Doamna Lucreția Ciobanu 
o fost la hotelu Timișoara. Şi dă pră feriastra 
ne-o vădzut. Îmbrăcaće. Io am fost în 
poşovaică albastră cu ochi şi cu cotrinţă cu 
rânduri prinsă, şî, na, îmbrăcată cu cârpă pră 
frunće, cu tot śe trăbă. Și-o trimis pră śineva 
după noi să ne suie la ea sus. Șî atunś m-or 
pus și m-or dăzbrăcat. M-am pus iac-așa pră 
scamn și m-am dăzlegat cotrânțile, m-am 
dăzlegat brâu, să vadă câće poale, cum îs 
chićiće, nu şćiu śe, și-ntr-aia o vinit Florentin 
Iosif și el… Io așa m-am… na, uzdânianță, 
m-am ferit. Ścă, nu ći ćeme, dzâśe śineva, că 
el n-are grija tă, điriept la sora-ta să duśe 
acuma. Şi s-o dus la sora-mia: Audz doamnă, 
n-ai prântru soţia mia o pereche de ciorapi? 
(Râs în hohote) Şi mie m-o fost că am aźuns 

Scena, de a cărei fidelitate față de realitate 
mă dezinteresez în mod deliberat, pare o 
replică târzie, în registru național, a aducerii 
indienilor în Europa cu scopul de a-i expune 
privitorilor pentru exotismul lor. E mai puțin 
important dacă o celebră cântăreață de folclor, 
cum a fost Lucreția Ciobanu, a determinat 
această punere sub lupă a ținutei Mărioarei, 
în vederea constatării părților care alcătuiau 
„costumul popular”. Mai interesant pare mesajul 
că, în anii 1970, femeile din Uzdin, printre 
care și povestitoarea, străbăteau orașele din 
vestul României ori din spațiul fostei Iugoslavii 
îmbrăcate în port popular, expunându-se 
acestor priviri avide, adesea nepoliticoase,                 
ale celorlalți.
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Drumurile făcute de locuitorii din fosta 
Iugoslavie, printre care și cei din Uzdin,            
în România, între anii 1970 — 1990, prin așa-
numitul program de mic trafic, le-au asigurat 
acestora o sursă de venituri suplimentară și / 
sau (mai) facilă, dar le-au permis și cunoașterea 
unor particularități ale românilor. La trecerea 
a mai bine de jumătate de secol de la debutul 
acestui fenomen, este interesant de evaluat 
ce anume le-a atras atenția în mod special, 
care au fost produsele pe care le-au considerat 
neobișnuite și le-au dus acasă în chip de 
alimente specifice românilor. Din povestirile 
Mărioarei Sârbu reiese că unul dintre aceste 
alimente percepute drept specifice a fost 
dulceața de nuci, atașamentul față de aceasta 
având, cum evocă intens scena curiozității 
intelectualului localnic Gheorghe Lifa, o valoare 
aproape identitară.

pănă la poalili dă dânźos, alea nu or fost 
dăzligaće, numa la noi o fost rușâne să će 
dăzbrăś când îi un bărbat. 

O.H.: Ce se aducea din România :

M.S: De toate or adus. Nucă or adus, or adus 
sucuri șî apă minerală, șî băuturi, să nu vă 
spun! Vinuri! Atunśa dulśeţuri, dulśața dă 
nucă, śe la noi n-am prea vădzut pănă n-am 
fost în România, dă nuś vierdz dulśaţă, na, 
dă asćea am mai mâncat, dă lubinița, că 
am avut pră verișoara aia dân Galaț care ne 
aduśea așa, spețialitături śe o şćiut ea că aiśa 
nu să faśe. Numa đe-a dă nucă, numa niś nu 
am gustat-o în viața mea. Am adus acasă, 
șćiu că ćea Ghiţă vinea la noi: Hai să văd câta 
đe-a dă nucă, că d-asta nu am mai mâncat! 
Ćea Ghiță Lifa... El vinea la noi ca priećin șî 
ca dascăl. Șî Colița, soțul meu șî io șî fata, 
soacră-mea, socru-meu când o șćiut că vine 
ćea Ghiță la noi, în drum l-o aşćeptat. Vă 
spun, io tare mi-s legată. Și acuma când am 
fost la Societatea asta, a penzionerilor, noi 
ne-am dus cu toți să veđem biblioteca lu 
domnu Mezin Petru (foto 24). 

(…) A fi bogat la Uzdâń însamnă să ai pământ 
mult, să ai bani mulț, să ai galbeni, casă 

Petru Mezin (1912 ― 1993) a fost cadru didactic 
la Uzdin, fiind și primul învățător al Mărioarei 
Sârbu. Biblioteca din Uzdin îi poartă numele.



Foto 24. Învățătorul Petru Mezin
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mare, animale dă soi. Erau feće în sat bogaće 
care aveau şî cătă śinsprăśe, douădzăś dă 
rânduri dă țoale șî tot la două luni, la tri, 
aźunźa rându să înschimbe cu aia śe o fost. 
Or fost fieće care or avut patru rânduri, 
într-o lună dă dzâle iară, la o lună s-o 
repetat cum or fost îmbrăcaće, numa or 
fost îmbrăcaće curat, pigluiće, fără dunź, 
așa întăriće or fost. Șî atunś bogat o fost 
omu șî care o avut năroc la copii, să aibă 
copii la casă, că toată bogăţâia aia nu o fost 
nimica în casa unđe or fost bolnavi copiii dă 
tuberculoză șî dă câće mai, care or așćeptat 
dân dzî în dzî numa să li să întâmple… În 
zadar că ai bogaț or făcut la mormânț, la 
cimitir, palat. 

O.H.: Spuneţi-mi din locurile pe unde aţi 
umblat unde v-o plăcut cel mai mult, aşa 
când aţi ajuns acolo aţi zis: „Au, Doamne, 
mai mândru decât aici nu este loc pe lume”!

M. S.: Sincer?

O. H.: Sincer!

M.A.: În Uzdâń. Oriunđe m-am dus am fost 
goastă ori turistă. În Uzdâń mă sâmt mai 
bińe. Că-mi spune fata mea să mă duc să 
stau la ea. Am stat cât am fost bolnavă rău, 

Răspunsul acroșează intertextual, deliberat 
ori involuntar, o replică deja binecunoscută 
când este vorba despre modul de a imagina 
lumea al locuitorilor din Uzdin. Invitată pe un 
zgârie nori de la New York să picteze ceea ce 
vede, pictorița naivă de la Uzdin Anuica Măran 
a pictat o stradă din satul său natal, explicând 
că indiferent unde se află, ceea ce vede mereu 
este Uzdinul, pe care îl poartă în sufletul său.
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după paraliză, şapćesprăśe dzâle la ea, nu 
m-am sâmțât acas. Șî m-or făcut dă toaće, 
că źinerele nu m-o lăsat niś să şćerg pră źos, 
el o şćers dacă n-o fost Niculina ori o facut 
o mâncare. Am fost tratată ca o prințesă, să 
dzâc așa, dar nu m-am sâmțât acas (foto 25). 

Șî, doamnă, soțu meu o fost źelos. Io am 
dzâs că bărbații nu să înșâră ca mărźielili 
pră ață. Hait, câtă lume s-o dăsparțât șî dân 
anii mei șî măi bătrâni șî măi ćineri, dar n-or 
trăit mai bine niś în a doua căsătorie, că 
la noi o fost o vorbă-n sat: pră unđe merźe 
roata dă d-înainće, merźe şî a d-înapoi! Şî 
atunś dăcât să-l rabd pră al doilea om, atunś 
măi bińe l-am răbdat pr-al dântâń. Dar nu 
i-o plăcut să mă duc io cu dansu… Cu dansu 
când s-o dus fata mea, s-o dus mama, soacra-
mea (foto 26). Că n-o prea vrut s-o lasă la 
dans, că să nu să ducă, că śe atâta să umble.               
Că dăstul o îmblat el cu fotbalu șî nu șćiu 
śe. Șî soacra mea o dzâs: Audz, io mă duc să 
îmbrăc fiećili cu danţu. O laşi, ori n-o laşi? 
Şî atunś cum dracu să dzâcă nu, că i-o fost 
rușâńe că mumă-sa să duśe şî pră fată să n-o 
lasă! Şî aşa Niculina o źucat ani đ-a rându,   
că mama Ana o fost în tot locu. Coliță, aşa 
l-or dăzmierdat, nu merg, lasă, stau io acasa, 

´
´



Foto 25. Familia Mărioarei acum



Foto 26. Mărioara cu Niculina studenta
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nu-i musai… O avut ea dî la Amza Pelea: 
Salutare taică şî noroc! O audzât aia dî la 
mińe, că io am dzâs când o fost śeva, nu vrei 
asta, na bine, salutare taică șî noroc! Așa ca 
la Amza Pelea șî la mama Ana o fost, nu vrei, 
nu-i musai, ea s-o dus. Ea o źucat șî-n filmu 
dă scurt metraj, o fost așa o muiere, n-o fost 
întrieśirile dă teatru, o piesă s-o piardă!

Se ducea… Numai n-o putut să să ducă la 
muzica ușoară când o fost cu tobile șî la 
fanfară, că o fost dă inimă şî o vrut să moară 
în sală când or bătut cu fiđeilie (râde) șî la 
alea nu s-o dus. Încolo, la tot s-o dus. Ano, 
Ano, acuma ai scoborât cloţa cu pui…! Lasă-i 
răului, că cresc ei o săptămână pănă vin, 
numa bine îş fac guşă! S-o dus, nu s-o mai 
uitat niś la cloță, niś la nimic, nu i-o fost 
grijă. Ea șâpće dzâle cât o stat la Zagreb… la 
Zagreb o źucat în hora mare când s-o făcut 
hora mare! Acolo o întâlnit șî o grupă dă 
români din România şî o stat cu ei la masă. 
Śe, că nu m-or mâncat. Ele or fuźit, fećili. 
Că nu m-or mâncat copiii, śe că dacă nu 
am vorbit io ca ei, lasă că ei or priśeput śe 
am vrut să spun, că io le-am spus pră dân-
dăparće şî copiii or priśeput śe am vrut să 
dzâc! 

Pusă pe seama soacrei sale, întâmplarea 
glosează asupra diferențelor lingvistice 
din ce în ce mai accentuate dintre românii 
din România și localnicii din Uzdin. 
Totodată, povestirea sugerează și existența                                   
unui gen de cod paralingvistic de comunicare,  
în sensul transmiterii informațiilor                    
prin recursul la parabolă.
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O.H.: Dumneavostră nu aţi putut face şcoală. 
Dar când a venit rândul fetei să facă şcoală, 
aţi sfătuit-o sau ea singură a vrut să facă 
şcoală, cum s-a întâmplat atunci?

M.S.: Fata o fost șî ea dă mică aşa activă în 
toaće, și la recitatori șî la dans ș-în toaće 
părţâle şî i-o plăcut carćea, i-o plăcut să 
scrie dă mica (foto 27). Că ćea Ghiță Lifa o 
verificat șî la ea ca domnu Mezin la mińe, 
i-o dus pră marzină aiśia la bară şî li-o dat 
o temă, un subiect şî, spuńe, intenționat 
că i-o spus una dân învăţătoare că-i fac 
eu, Doamne viedz, io mi-s în stare să fac 
literatură prântru lumea dă acuma. Io pot 
să mă întrec cu unu đ-ai dă vrâsta mea, dar 
nu cu oamenii ășća ai d-acum. Ășća fac mult 
mai mult, noi n-am avut pră vriemuri niś 
cărţi, niś… ne dicta domnu Ionescu la ore 
dă n-ai mai șćiut, abia ne strânźeam cătă 
patru — śinś să dăscifrăm ś-am scris. Așa că 
toată vremea i-am spus: ai cărți, ai dă toaće, 
numa bunăvoinţă. O fost dăprinsă cu śićitu, 
că şî io am śićit când o fost în sărbători 
șî bărbatu meu o śićit tot aşa, romańe                                                   
(foto 28)… Șî dacă vă spun că pră Ana 
Karenina am śićit-o dă tri ori, o să râdeț 
dă mińe! Dar când m-am dus la spital, am 
fost operată la Belgrad la spital, șî întră 

´



Foto 27. Niculina la liceu



Foto 28. Biblioteca Mărioarei acum
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lucrurile mele când mi le-or mutat dintr-o 
cameră într-alta, șćiindu-mă în poale…                    
Or venit după śe m-am trezât dî la operaţie 
să mă întrăbie dar îs cărţâle mele dă Tolstoi, 
Ana Karenina, că or fost în limba română, 
că n-or șćiut a cui îs, or credzut că îs a lu 
śe-or fost înainćea mea, or rămas dî la śiniva 
cărțâle. Șî abia după aia ș-or dat sama că 
io toată vremea, o vinit un verișor la mine 
la spital șî el nu m-o adus sucuri șî d-așća, 
că n-am băut, că am fost rău şî atunś iar 
am trecut ca prân urechili acului, numa îmi 
aduśa cărţi să śićesc șî-mi lăsa dinari să-mi 
cumpăr śe vreau. Bineînţeles că vineau cu 
broşuri cu d-aşća șî vinđeau pră-acolo șî măi 
cumpăram prâtru fată cărți dă poezii. Toată 
viața mea am fost legata da hârćie șî am spus 
la nepoaćele mele șî lu Niculina, dar lu aia 
nu-i prea plaśe să vorbesc dă moarće, cand 
io mor să nu-mi aduśeţ în straiţă să-mi bagaţi 
cafă şî să-mi băgați alea, prăjâturi, să vină 
viermii să mă mânśe, să-mi puneți o pencală 
șî-un caiet când io mor. Că dacă îi șî în śer 
ca şî pră pământ, atunśa oi scria ș-acolo șî 
să am la îndămână. Atâta mi-s dă legată dă 
hârćie șî dă creon, bagsama dă unđe m-or 
tras dî la școală șî m-o rămas o cicatrice în 
suflet, ori cum să vă spun, o dâră adâncă, o 

Potrivit credințelor populare românești, iar 
Uzdinul nu face excepție de la ele, pentru ca 
sufletul cuiva să ajungă cu bine pe lumea de 
dincolo, omului care moare i se pun în sicriu 
o serie de obiecte socotite necesare. Hrana, 
apa, obiectele de igienă personală, iar, mai de 
curând, țigările sau cafeaua sunt lucruri socotite 
foarte potrivite pentru ca pasajul să se deruleze 
în bune condiții. Fraza Mărioarei este una 
impresionantă, în măsura în care ea își dorește, 
în traista de călătoare către lumea morților, un 
caiet și un creion, pentru a putea scrie oricând 
simte nevoia.
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durere. Așa m-am despărțât io dă școală ca 
șî o păreche dă îndrăgostiți când să dăspart 
șî rămâne numa durerea în viață. Șî atunśa io 
m-am aźutat fata dă mică. Io la fata mea nu 
i-am dat niś ćińeri cu mâncare niś bomboane, 
io i-am dat creon șî hârćie șî ea o mâzgălit 
acolo şî o făcut, o desenat şî io o admiram… 
Mă puneam pră gânduri să văd, să descoper 
io śe o vrut ea să facă aśia, dar am cam 
sâmţât śe o vrut să dăsămniedză oricum o fi 
ieșât dăsămnu. Așa că io n-am avut problme 
să dzâc niś învață, niś du-će ia carća, asta 
tot o mers așa… Când o vińit dî la şcoală ş-o 
făcut tema, sara când o fost aşa, în amurg, 
s-or strâns copiii, s-or źucat, c-or fost atunś 
copii pră stradă, numai acum îs săđiț cu paru 
tot la a tria casă unu, or fost cătă șasă copii 
la doauă-tri case.

Nepoata mea, Oana, o fost anu trecut la 
camp șî n-o șćiut franceză, tare puțân (foto 
29)… Că pră ea or dat-o la grădiniţa cu limba 
franceză śe o fost, grădinița franțuzască, 
așa nu șćiu cum or mers alea. Șćiu că atâta 
o avut dă umblat cu autobuzu, tot trăbuia 
s-o ducă śineva acolo… Numa or vrut ei șî 
pră orma ea s-o hotărât limba engleza s-o 
ia. Spaniola o făcut-o cu un profesor acasă, 
n-are nimic la mână, acum… ea ca să capiće 



Foto 29. Nepoata Oana în costum popular
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negru pră alb, să poată să documenteză că 
cunoașće măi mulće limbi, șî îi plaśe să scrie, 
are o carće. Nu ne faśim temili una la alta, 
noi tri scriitoare… Își baće źoc źinirili că le-
am înșârat cărţile, dar când o fi şî a mea 
pusă aśia unđeva cu a lor… Prântru mine îi 
o mândrie șî învățatul limbilor, am dzâs că 
fiecare limbă reprezintă un om. A cunoașće 
śinś limbi, a će înţăleźe cu śinś popoară… 
Deci nu-i lucru mic să înveți o limbă. 

La Oana, de ziua ei, când o avut nouă ani 
(foto 30), i-am scris o poezie. Or fost lucruri 
sfâșâitoare, nu grele, numa inima ț-or 
sfâșâiat-o, că un lucru greu îi ăla care-îl 
țâni, îl țâni în inimă șî tot așćepț odată să 
să ducă, să scapi dă greul ăsta, numa asta 
ț-o sfâșâiat sufletu în ćine. Când o vinit un 
veśin dân centru, dî aiś dă pră colţ, bărbatu 
meu o fost afară: Apu, śică, ćea Coliţă, îi 
gata Novi Sadu, l-or borbăndat! Șî el atâta, o 
vinit înluntru ș-o țâpat, da io am cridzut că o 
luat lumină casa noastră, n-am șćiut śe s-o-
ntâmplat, că n-am fost în curent cu lucrurile 
șî spuńe: Îi gata fata şî-i gata! Şî io am 
credzut că-i moartă Nicolina șî am înśeput şî 
io să plâng şî-atunś o vinit el la mine şî să mă 
calmedză: Nu, numai i-o bombardat, numai 
nu-s morţ, nu! Acum că i-o bombardat măi 

Fiica Mărioarei Sârbu, Niculina Ana Ursulescu 
(n. 1957) este poetă și jurnalistă la redacția 
în limba româna a Radiodifuziunii Novi Sad. 
Oana Ursulescu (n.1987), nepoata Mărioarei, 
este poetă și traducătoare din limbile sârbă              
și română.



Foto 30. Pictură naivă oferită nepoatei Oana de ziua ei
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șćii că-i mort śineva, o nu-i mort. Ş-atunś 
ni s-o spus că dă-n Radio, dă-n în Televizie. 
Dar o trăbuit să fii la postul dă muncă. Or 
trăbuit să fie. Or rămas acolo, numa or fost 
tare grele momenćile în viață șî le treśe omu. 
Io am credzut că fata asta după śe o vădzut 
Rafineria aia când o ars, că n-o să-ş măi 
vină-n fire, dar vremia șćerźe, o fost copil. 
Când o ars la Panśiova… S-o vădzut numa 
fum. Numa după nu șćiu câće dzâle să fi fost, 
śinś-şasă dzâle, nucu la mine în grăđină, 
parća asta dă cătră Pancevo i s-or frit 
frundzâle șî parća opusă i-or rămas frundzâle 
vierdzoańe, n-or picat până toamna, când 
o trăbuit! Nu mai am în nucul ăla nuś niś 
acuma sănătoasă. Șî acum estă nuś care îs cu 
miedzu negru ca și când o rămas în coaja lui, 
în tulpina lui o rămas arsura aia.

O.H.: Dar în celălalt război vă mai aduceţi 
aminte cum a fost?

M.S.: Erau ferestrele astupaće cu țoale. Noi 
am avut făcuće dă Frantz tișlăru fireștrile cu 
obloanile dă d-înluntru şî atunś la ele bătut 
șî cătă o poniava ca să nu să vadă. Șî o dată 
biata maica mea o zuitat să închidă, am avut 
în avlie o firiastră măi micuță, care o avut 
ășća, șpaleturi, așa li-o dzâs la obloanile 
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așća dân afară. Şî s-o zuitat, o pus ţoale tot 
d-încoaśe, numa prân aia s-o vădzut zare șî 
șćiu că or avertizat-o pră maica. Ş-atunś măi 
ţân minće şî când o fost vremia obavezului 
după război, când o fost criza aia, când n-o 
fost mâncaria. Veneau sârbi din Idvor, băćeau 
pră românii ai din Uzdâń, ca să ducă tot bobu 
dă grâu la stat să-l đea. Șî moşu meu o spus: 
Ăsta grâu îi prântru copiii mei dă mâncare, 
ca d-aia lucră, să mânśe! I-or pus pistolu în 
piept să-l împușće că şî io m-am suit in pod, 
copil am fost, m-am suit în pod şî unu dân ei 
m-o împins cu piśoru dă pră scară, dar scara 
o fost oblic pusă șî o fost capătu fixat în zâd. 
Șî io n-am cădzut ghem źos, numa m-am 
propćit cu mânile. Șćiu că am fost chemată şî 
la sud, dar nu ne-or măi făcut nimica. Şî după 
aia or venit şî ne-or măturat podu, cu mătura 
șî lopata or strâns tot. S-or regăsât care 
cum or putut, că ai śe s-or înscris în partid 
au rămas cu podu întrăg dă grâu șî cu făină 
șî cu dă toaće. Părinţii mei or dat tri lanță, 
îmi aduc aminća, o livadă, la brazdă o fost,        
o vatră dă pământ bun, pră śinś mărźi, doauă 
dă grâu șî tri dă cucurudz. Numai d-aia ca 
să ńe scoată să aviem dă mâncaŕe. Făśia     
maica mea pita prăînoită cu cucurudz, dă 
sărbători s-o făcut numa dân făină dă grâu 
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când o fost criza aia. Pră urmă… făśau, 
doamnă, șî pita dân făină dă ordz. Numa aia 
noi n-am putut să mâncăm, țăpile alea n-am 
putut să le văd şî n-am putut! Am spus mai 
bine vreau să mânc coleaşă şî mălai dăcât 
făină dă ordz. N-am putut! Atunś maica mea 
aşa s-o răgăsât, o fost micuţă dă stătură, 
numa toată parcă o fost mâni șî piśoară. Să 
duśa șî cumpăra cucurudz, porumb alb, era 
galben șî alb, cumpăra porumb alb ca să nu 
viđem că-i pâinea… N-am trifit-o, n-o fost 
bun olățălu, d-aia n-o crescut, ne amăźea 
maica. Dar, pră ormă, ne-o spus că o fost 
dân cucurdz alb. Asta, ne-o învăţat părinţii 
noştri dă miś, taica meu dă miś ne-o învăţat 
să… Când el o despoiat cu ghilău, cu mâna 
cucurudzu, noi să śiuśiulăm, așa s-o dzâs, 
boambile śe or rămas să le luăm, șî atunśa 
ńe lăsa în cameră să ńe faśem bunare dă 
śioclodz, ori colibe dă śioclodz. Aşa, źocuri 
copilăreșć, cu șoclodzî ăia śe or fost dă la 
cucurudz ca să aźutăm la despoiat (foto 31). 
Ne-or deprins dă miś cu lucru.

Atunś îmi mai aduc aminća dă maica mea pră 
la śădzători când să strânźau, făśa boboloș, 
floricele… Ea ș-o făcut śuru, o îmbuturit o 
cantă dă plec, i-o pus o japiţă, o legat-o ea 
cu sârmă, cu jâță, o mătură o avut anume 



Foto 31. Jocuri de copii în șezătoare
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prântru făcut boboloș care o pus-o pră cantă 
când or înśeput să sară. Subt coşul al mare 
făśa lumină şî atunś noi, copilama dân veśini, 
ne strânźam pră lângă ea șî cântam dă să ia 
coşul lumină: boboloş, sari în coş, cântarea 
lu boboloşî ca să pocnească. Ne făśa un 
śiuvań d-ai dă pită dă boboloș. Șî să mânca că 
nainće lumea așa s-o strâns la ședzători, dă 
źumataće dă colț sau colțul întrăg şî bărbaţ  
şî femei.

Era cătă o cameră mare la casă, ea de fapt 
i-o dzâs soba mică, dă unđe n-o fost d-alea 
chićiće la frunt, numa ea o fost soba aia       
o fost a mai mare ca lunźime șî lățâme. Acolo 
s-or strâns muierili prângă lampa dă petrol, 
or făcut ștrinfi, or cosut, or tors, dă toaće. 
Maica ne făśa ori ludaie-n țăst, știți ce-i 
țăst? Ori ńi-o fiert boambie da cucurudz, ori 
ne-o fiert grâu, dar mai îndemână i-o fost 
boboloș, că aia mai iuće acuș-o śiurăit, aşa 
dzâśia ea. Şi oaminii or dăspuiat la cucurudz, 
or cârpit la frâńe, ori… Şi copii. Când o fost 
pră sara dă Crăśun ca să ńe astâmpieŕe pră 
noi pră copii, ne-am strâns la viśinu nostru la 
covaśiu, o avut cameră cu grindz pră sus şî 
ńe punea ham da cai ca să ńe facă cărătoare 
şî atunś aşćeptam la rând, şî noi aveam colţu 
nostru nu ńi-o interesat dă ailalţ cum îşi 

´
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petrec. Numai maica ne-o fost șăfu nostru, 
ea ńi-o astâmpărat. Da, dar, soacra lu soru-
mia ńe spunia poveşć, că şî la ea ńe măi 
adunam ea o şćiut mulće povieşć șî ea ńe 
spunea povieşć. 



Foto 32. Mărioara și Ileana Oalge tinere



Foto 33. Nunta verișorului Mărioarei



Foto 34. 1 mai 1952



…i-o pus nume Aflat, că l-o aflat. 

Povestea lu gazda Pavel
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tați să vă spun. Îi vorba dă un copil sărac care 
o ajuns dă s-o însurat cu fata unui bogătan          
(foto 35). Dar copilu ăla o avut ursâtori… (foto 36) 

Când bogătanu ăsta o îmblat prân lume, la o casă săracă 
o-noptat. Şî o audzât, că pră vremea aia, ursâtorile 
(foto 37) or vorbit tare şî or spus, i-or ursât lu copilu 
ăsta să moară, ș-a doaua ursâtoare o spus să nu moară 
numa să să-neśe, a triia i-o spus niś să nu moară niś să 
nu să-neśe, numa să stăpânească averea lu gazda Pavel 
(foto 38). Şî el când o audzât, s-o pus în capu părințâlor, 
care or măi avut o droaie dă copii, să-i vindă copilu.                                      
Şî mama n-o vrut, tata o dzâs: Lasă că faśem altu la 
altan şî număru îi aśi dă copii. Şî gazda Pavel li-o dat 
bani grei pră copil (foto 39) şî l-o luat cu el şî i-o fost 
milă să-l omoară, numa l-o lăsat pr-o căpiță dă fân, ścă: 
Las că vin śiorâli lâng-o pădure şî-i scot ochii şî moare 
el! (foto 40) Şî el când o flămândzât, că mama i-o pus 
și sticlă cu lapće, născut dă atunś dî la ursâtori, numa 
îi povasta (râde), ăsta, i-o pus sticla cu lapće şî când 
al mic n-o măi avut lapće, o înśeput să plângă. Şî un 
păcurari (foto 41) o audzât scrânśet dă copil, plâns dă 
copil, ș-o făcut el nișće cruś, c-o gânđit că-i śas slab, 
ş-o vădzut că copilu plânźe măi dăparće şî s-o dus el 
şî la căpiţa de fân l-o găsât pe copil. Şî l-o luat la el la 
strungă, iaca m-am zuitat, strungă o chiamă la Uzdâń, 
stâna de oi.

L-o dus la strungă şî l-o răńit cu lapće dă oaie şî l-o 
crescut şî cum să-i đea el numele, i-o pus nume Aflat,                           

S
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că l-o aflat (foto 42). Şî Aflat încoaśe şî Aflat încolo,       
şî treśe prângă strunga lui un domn bătrân şî cu o 
slugă după el. (foto 43) Să-l primească să doarmă 
prăstă noapće. Ş-ăsta strâgă: Aflat du-će şî pregăćeşće 
să doarmă domnu ăsta! Şî copilu să duśe şî domnu îl 
întreabă dî śe îl cheamă Aflat şî îi un copil tare lucrători 
şî tare… numa un așa nume să aibă. Şî el îi povestășće 
cum l-o găsât pră căpiţa dă fân, dar domnu ăsta n-o 
fost altu dăcât gazda Pavel. Şî dzâśe cătră păcurari să-i 
vindă copilul lui, că-i harnic şî că să-l ducă la el că-l 
faśe el boier mare. Şî ăsta nu vrea să să dezlipească. El 
îmi spală găleţâle, el se duśe cu oile, el îmi faśe tot, 
nu pot să-l dau! Numa căpătând o sumă mare dă bani, 
l-o dat. Ş-acuma păcurariu i-o pus brândză şî pită în 
străiță ca să aibă pe drum să mânśe. Şî gazda Pavel i-o 
schimbat în straiță i-o pus śenuşă şî un dărap dî ţâglă, o 
cărămidă şî-i spuńe să să oprească să mânśe. Şî dăsfaśe 
mâncarea gazda Pavel a lui, ăsta își dăsfaśe a lui… Când 
o vădzut, o înśeput să plângă copilu, că viedz atâta o 
lucrat şî să-i pună śenușă păcurariu şî ţâglă. Ścă, las că-
ţi dau dă mâncare dî la mine, numa pănă nu će puni să 
mânś, du-će şî-mi adă câta apă răśe. Dar, o tŕecut pră 
aśia o apă, un mal tare stâncos, dacă ai lunecat, gata, 
će-o luat apa şî ai fost dus pră lumea ailaltă. (foto 44) 
Ăsta o credzut că are să să îneśe, copilu. Şî ș-o strâns 
lucrurile ș-o plecat cu sluga, cu gându că ăsta să îneacă. 
Ăsta o scăpat, s-o dus cu apa, nu-s! (foto 45) Śe să să 
facă, flămând, merźe pră drum şî plânźe şî să-ntâlneșće 
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cu alţi doi oameni, vieđe că nu-s măi ai śe-or fost.                                         
Şî unu dân ei îl întrabă: Dî śe plânź, copile? Și el își 
spune povasta viețî, cum i-o spus păcurariu, cum l-o 
găsât… Şî dzâśe, noi îţi dăm o scrisoare ţâie şî tu să 
će duś unđe noi će mânăm, că acolo o să će primească 
să lucri. Dzâs şî făcut. Gazda Pavel n-o fost aźuns 
dân drum, ăşćia or scris în scrisoare să-l primească în 
lucru. Gazda Pavel o întârdzâiat, n-o vinit niś după câta 
vreme, ăsta s-o obişnuit cu lucru şî fata śe-o fost în 
casă s-o îndrăgostit dă el. (foto 46) Şî pră dosu alălalt la 
scrisoare, când o vădzut măi târdzâu mama fiećii, o scris 
să măritaţ pră fată cu copilu ăsta, pănă io aźung să fie 
cununaţ. El nevinind la vreme, muierea s-o apucat să 
facă o nuntă până nu aźunźe el (foto 47). Şî nunta o fost 
în toi, ei cununați, după aia numa la mâncare or vinit 
şî să apropie gazda Pavel şî auđe muzică. (foto 48) Să 
apropie, numa îi muzică la casa lui! Doamne, dar śe să 
fie! Când acolo, îmbrăcat mire, Aflat, că l-o cunoscut şî 
fata lui, mireasă. Larmă, sfadă pră muieŕe, aia îi arată 
scrisoarea. Să uită, îi scrisu lui, numa el n-o scris! Ai doi 
călători or fost Dumńedzău şi Sfântu Petre, ai śe or scris 
scrisoarea (foto 49). Ș-acuma, dzâśe gazda Pavel cătră 
muieŕe: Mă scăp io dă el, îl mân în podrum s-aducă vin! 
Ş-acolo îl pun pră sluga să-i taie capu! Fata auđe, ea 
îndrăgostită fiind dă copilu ăsta, dă Aflat, să duśe şî-i 
spuńe: Să će duś la veśiń să aduś un bocal dă vin, să nu 
će duś unđe će mână tata! Şî el o ascultat şî s-o dus la 
veśin. Vińe cu vinu, când l-o vădzut gazda Pavel o-negrit! 
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Şî s-o înfuriat şî s-o dus în podrum să vadă la ala                                                                      
(foto 50), la slugă că dî śe n-o dat cu toporu în el.                 
Şî ăsta, când o sâmțât că vińe śińeva, tup cu toporu                                                                  
şî l-o omorât pră gazda Pavel ! Şî aşa o aźuns să 
stăpâńească Aflat averea! (foto 51)

Variantă locală a motivului Aa-Th 933, basmul se dezvoltă ca o 
lectură aparte a subiectului copilului căruia i se ursește la naștere 
să moștenească averea boierului care este găzduit chiar atunci, ca 
drumeț, în casă. Pe teren românesc, motivul este răspândit în primul 
rând în Ardeal și Banat, regăsindu-se sub titlul Aflatul, în colecția 
de Poveşti ardeleneşti a lui Ion Pop Reteganu (O discuție asupra 
subiectului, la Lazăr Șăineanu, Basmele române, București, Minerva, 
ed. 1978, p. 103 — 104). De asemenea, sub titluri diverse, basmul 
este atestat la mijlocul secolului al douăzecilea, adică în mod sincron 
cu perioada la care se raportează amintirile Mărioarei Sârbu, într-
un spațiu foarte apropiat, în satele din Banatul Românesc dar și la 
povestitorii români din Ungaria (Găsâtu, povestit de Vasile Gurzău, 
respectiv Împăratu şi cărbunarăşu, povestit de Teodor Șimonca). 
(O discuție mai nuanțată în Dacă n-ar vu fi nu s-ar vu povesti…, 
Antologia povestitorilor români din Ungaria, Paideia, 2007, p. 10 — 
14, passim.)

Interesul pentru acest subiect manifestat de ultimii mohicani ai 
povestitului tradițional din regiune este unul emblematic și nu poate 
ignora preocuparea pe care aceste comunități au avut-o față de idei 
cum ar fi moștenirea averii, transferul averii în condițiile în care 
într-o familie există puțini moștenitori (eventual doar unul singur), 
relația dintre localnici și venetici, inclusiv posibilele relații de 
înrudire dintre aceștia, succesul în viață obținut ca efect al muncii și 
modestiei etc.
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Nu pot trece cu vederea, însă, că basmul narat de Mărioara Sârbu și 
reprezentativ pentru Uzdin se află într-o ciudată inversiune în raport 
cu toate celelalte variante regional și temporal convergente, evocate 
aici: titlul nu focalizează asupra Aflatului, asupra copilului oropsit dar 
care va avea, până în cele din urmă, succes, ci asupra gazdei Pavel, 
deținătorul averii, cel care încearcă să evite traiectul destinului 
și care, în cele din urmă, cade sub evidența acestuia, asupra 
personajului aflat în evident declin. Este o lectură a subiectului 
făcută prin cealaltă perspectivă posibilă, într-un experiment narativ 
și moral naiv dar care merită să dea de gândit ca o cheie a modului 
de a înțelege lucrurile al comunității. 





Lumea poveștii Aflatului și gazdei Pavel

…în 17 ilustrații aparținând pictorițelor naive de la Uzdin 

(toate tablourile originale reproduse aici se regăsesc în galeria de artă naivă

a Căminului Cultural „Doina” din Uzdin)





Foto 35. …îi vorba dă un copil sărac care o ajuns dă s-o însurat cu fata unui bogătan.



Foto 36. Dar copilu ăla o avut ursâtori…



Foto 37. …pră vremea aia, ursâtorile or vorbit tare.



Foto 39. Lasă că faśem altu la altan şî număru îi aśi dă copii!

Foto 38. …să stăpânească averea lu gazda Pavel!



Foto 40. Las că vin śiorâli lâng-o pădure şî-i scot ochii şî moare el!



Foto 41. Şî un păcurari o audzât scrânśet dă copil, plâns dă copil…



Foto 42. … i-o pus nume Aflat, că l-o aflat.



Foto 44. … dacă ai lunecat, gata, će-o luat apa şî ai fost dus pră lumea ailaltă.

Foto 43. …şî treśe prângă strunga lui un domn bătrân şî cu o slugă după el.



Foto 46. … şî fata śe-o fost în casă s-o îndrăgostit dă el.

Foto 45. Ăsta o credzut că are să să îneśe, copilu.



Foto 48. …nunta o fost în toi, ei cununaţi, după aia numa la mâncare or vinit…

Foto 47. …muierea s-o apucat să facă o nuntă…



Foto 49. Ai doi călători or fost Dumńedzău şi Sfântu Petre… / Foto 50. …când l-o vădzut gazda Pavel o-negrit!



Foto 51. Şî aşa o aźuns să stăpâńească Aflat averea!



**
 …dacă o fost o zi đe dus la loc. 
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M.S.: Și iaca așa, am fost păuriţă în puterea 
cuvântului, nu aşa ca acum! Deci, scularea o 
fost la șasă đimineața, că atunś când am fost 
ćinără m-or lăsat mai mult să dorm… Şî dacă 
o fost zi đe dus la loc, atunś plecarea o fost 
la śinś ore đimineața. Hai să luăm…

O.H.: …da, să luăm o zi de lucru la loc, pe 
când eraţi tânără!

M.S.: Când o pregăćit ćiliga sau cośia, cu śe 
ne-am dus la loc, bărbațî or avut să-și pună 
plugu șî prântru sezonu care-o fost. Femeile 
or trăbuit să pună în straiță, să pună apă în 
cârśeźe (foto 52), să prigăćească țoale, că 
dacă vine ploaia să aibe tot la îndămână! 
Asta o fost lucru femeii, soacra, nora. Dacă 
vińe ploaia așa, ploaie dă vară, ploaie la 
repezeală, să ai cu śe će acoperi, sau dacă 
će-o prins pră șâr, să ai în śe să će dăzbrăś. 
Bińe, nu s-o luat tot, numai ca să poți să 
fii uscat, să nu će îmbolnăvieșć. I să spune 
la ploaia dă vară, uzoń dă ploaie, dacă će 
prinđe un uzoń!

La noi în casă, moșu nostru ne spunea: când 
vin durăiće, toți să lăsaț săpili dân mână 
acolo unđe vă prinđe, să nu să-ntâmple, că 
s-o-ntâmplat în Uzdâń şî trăsniće șî na, șî 



Foto 52. Cârcege
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calu dân faţa trăsurii, şî măi mulće lucruri… 
El o fost prântru lucru ala tare strict.                                                       
Să labidz tot śe-i dă fier dă prângă ćine. Poț 
să dai fuga dân capătu alălalt dacă ći-o prins, 
numa cu mâna goală. E, deci, đimineața 
am pus în cotăriță fân (foto 53), în care am 
pus cârśagu cu apă, ca să stea ŕese, cârśag 
dă pământ, straița a dă loc ńi-o fost legată 
cu pixlă dă brândză… Pixla o fost un bliduț 
cu astupuș dân lemn făcut. Pixla dă sare, 
care nu s-o scos niśiodată dân straiță, numa 
atât cât s-o pus sare. A dă brândză s-o scos 
prântru că o trăbuit spălată, normal. Pita, 
pită dă casă, d-aia cu călcâń roșu, mare. 
Aveam cartofi, crumpi, ori fierți, ori făcuți 
prigăluiți, așa li s-o spus. S-or fiert întrăź şî 
la iuţală li s-o făcut o prăjală şî s-or întors 
dă câćiva ori, aia or fost crumpi prigăluiț, 
n-or fiert ca popricașu. Đimineața, bătrâna 
casei o avut dă grijă să fiarbă vrun ou șî să 
fiarbă crumpii. Șî clisă. Numa clisă d-aia d-o 
palmă, roză, așa cu ochii s-o mănś, nu ca șî 
acum, îi toată pieśină, îi toată carńe, dar 
nu-i uscată șî nu are gustu la clisa ai śe o fost 
așa lată. Śapa șî usturoiu or fost nălipsâće. 
Dacă ne măi punea șî cătă o teglă, o teglă îi 
bocal dân pământ făcut în care să făśa lapće 
acru, șî o teglă măi mică cu părădais vierđe, 

Munca la câmp includea cel puțin două mese 
frugale: fruştucul (adică micul dejun) și prânzul 
propriu-zis. Practic, istorisirea restituie un 
meniu maximal al acestor mese, un meniu care 
cuprinde în mod obligatoriu pâine, brânză și 



Foto 53. Mărioara cu cotariță
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năcrit (foto 54)… Ne trăbuia śeva şî acreală 
ca să ne măi stâmpere săćea, că lanţu dă loc 
o fost lung, dar o fost rușâne să-ț laș sapa 
pră șâr șî să vini să bei apă. Socru-meu o fost 
unu dântră oaminii care o purtat dă grijă la 
lucrători. Dar asta am avut-o șî la tata meu, 
procedeu acesta: ne punea cătă o flașă dă 
apă, numa atunś nu or fost flăşî dă plastică, 
numa dân sticlă. Făśea groapă cu sapa cam 
la źumătaće dă loc şî atunś, când am aźuns,                                  
am băut toț, dac-am golit-o am dus-o la 
capăt, când am vinit cu șâru ne-am pus-o 
dân nou acolo ca s-avem. Dar n-am putut 
să punem măi mulće înșâraće așa, că s-or 
încăldzât în sticlă repiđe, dar în cârśag o stat 
răśe. Tot apă la loc s-o pus în buri: aia o fost 
un vas dă lemn care o avut o, așa, o țavă 
tot dân lemn făcută, tot dân vas, dân care 
am tras apă. În buriu acela, dacă o fost măi 
mare, s-o pus apă șî prântru cai să fie. La loc 
când ne-am dus, la śaśâmă, la fântână, or 
stat cośiile în rând să umple buriu dă apă, că 
la caz că să gată a dân cârśag, să aibe apă dă 
băut. Prântru cai s-o tośit dân buri, în viedŕe 
(foto 55), apa. Deci, asta ar fi fost… Atunś s-o 
măi luat frucće dă casă, mă gânđesc meră, 
sau după sezon ś-o fost, pruńe, care or vrut 
să mânśe, dar n-o prea fost recomandabil 

slănină, dar și două feluri de mâncare gătită, 
ouă fierte și cartofi fierți. Sarea și bulionul, 
care se înțelege ca sunt nelipsite, având 
fiecare câte un tip aparte de recipient în care 
sunt transportate, dau gusturile principale 
din aceste mese. O masă la loc desfășurată 
după toate rigorile presupune și un minimum 
de instrumentar obiectual în care se poate 
transporta de acasă. La Uzdin acestea 
sunt: pixle (adică un fel de cutii din lemn), 
tegle    (un gen de vase din metal), peşchire 
(prosoape), cârcege (urcioare din lut) și buri                  
(vase mari pentru apă).

´



Foto 54. Teglă



Foto 55. Vadră
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vară să mânś… Dar, totuși, s-or pus. Şî s-o 
măi pus oauă fierće, așa o legătură cu zahăr, 
zahăr pisat. Care o vrut o-nćinat în zahăr sau 
o udat pâinea, că s-o-ntărit, la amiadzăț șî 
atunś o presărat zahărul peste pâinea udă. 
O fost lume care or sâlit lucrătorii să lucre 
cât măi mult, alții or fost care or ghiśit că nu 
sapă bińe, că nu așa… Eu am avut fericirea 
să intru dântr-o familie în altă familie în care 
s-o respectat omu lucrători. Nu ne-o alergat 
pră loc, nu ne-o băgat vină dacă o rămas 
vrun fir dă iarbă (foto 56). Chiar șî socru îl 
smulźa, treśa șî să duśea măi dăparće. Dar 
dacă l-ai vădzut, ț-o fost ruşâne, fără să-ț 
dzâcă când l-ai băgat dă samă! Dar s-o lucrat 
într-o armonie. Or fost locuri șî unđe să 
audzau sudălmi șî strâgături. Nu, io am avut 
fericirea, pot să spun, că am lucrat, m-am 
relaxat lucrând șî asta tare mult faśe, măi 
ales la copii tânări care abia îşi înśep viața. 
Lasă o amprentă tare frumoasă, o încređere 
capeți… Şî am săpat pănă la dejun, la dejun 
s-o înćins o pońiavă pră źos.

O. H.: Pe la ce oră se petrecea asta? 

M.S.: Asta o dăpins dă loc, cât o fost dă 
dăparće locu. Dacă o fost locu tare dăparće, 
să pleca șî înainće dă śinś. Dacă o fost locu 



Foto 56. Bunicii soțului
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apropape șî am plecat la śinś şî n-o fost 
buruiană, buźeac în el, săpam şî dă câtă tri 
ori roată fiecare persoană, până la dejun, 
pănă la fruștuc.

O.H: Fruştucul pe la ce oră era?

M.S.: Dî la jumaće la opt pănă la jumaće     
la noauă. O depins cât dă repeđe ne-am dus, 
dar caŕe or avut buźeac la loc, ăia s-or dus 
o dată roată șî or făcut dejunu. Aiś îi vorba,    
io poviestăsc mie śe mi s-o-ntâmplat… Atunś 
am înćins poniava dă câmp care o fost țăsută 
dân lână cu nișće coțche, nu pot să spun 
c-or fost pepit, d-alea mărunće, dar or fost 
șî nișće coțche lunź şî laće! Urdzât şî bătut. 
Lână laie șî lână albă: aia o fost poniava dă 
câmp, așa i-o dzâs. Aia s-o-nćins pră vatră, 
dacă o fost vrun pom în apropiere, ńe-am dus 
cu tot cu dejun, cu tot cu apă sub pomu ăla, 
dacă nu, la umbra dî la trăsură.

La mijloc s-o pus sarea, brândza, blidu ala cu 
cartofi, cu crumpi, tot śe s-o adus. Ş-atunś 
la fiecaŕe ne-o tăiat pâine, pită. Am avut 
voie să śierim dacă ńi s-o mâncat măi mult. 
El cam prețuia cât să taie, că atâta o fost 
pâinea dă mare că dacă să tăia o crișcă roată 
la pâine, să făśiau patru bucăț prântru patru 
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persoańe, cam un đeđit grosâme, śeva măi 
mult dă un đeđit șî era d-aźuns, dacă śineva 
o măi vrut n-o fost… numa întrăba câț măi 
vreți pâine, ca să șćie dar o taie să nu să 
usche. Şî aşa am dejunat, am stat câćiva 
minuće pănă o strâns muierea, găzdărița 
cășî, o strâns mâncarea, o pus-o, c-o avut 
grijă șî unđe-o pune, că erau şî câni, să nu 
rămână cu… Ș-atunś ne-am luat și am săpat, 
iar ne-am dus pră șâr dă tri ori, dă patru ori 
roată, asta tot o dăpins dă loc, dă buruiana 
ś-o fost. Ś -atunśa, la prândz, aceeași 
poveste, aceieşi straiță, aceeași mâncare!

Prândzu să făśea l-amiadzăț, dî la 
doauăsprădzăśe pănă la unu, cam așa. 
Ș-atunś, socru-meu o spus că niś lumea nu-i 
făcută într-o dzî şî niś noi nu-i musai să 
gătăm locu, numa să ne ođinim cătă un śeas 
sau un śeas șî źumătaće, pănă s-o potolit 
căldura (foto 57, 58). Care or vrut or durmit, 
caŕe or stat la povieșć, o depins, ş-atunś la 
doauă śiasuri, cam întotdăuna la doauă, s-o 
înśeput lucru șî s-o măi lucrat pănă sara măi 
dă doauă, dă tri ori roată, cât o fost locu dă 
lat. Dacă s-o vădzut că locu o să să termine, 
măi o dată… Să vorbea gazda cu lucrătorii 
dacă i-o avut năimiț, le spunea: vă plăćesc 
măi mult! Dar dă mulće ori ei n-or vrut niś 

´



Foto 57. Peisaj de la Uzdin



Foto 58. Peisaj de la Uzdin
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să ia, că dă mulće ori ne duśea înainće,                        
s-o gătat locu la ora patru șî n-am măi stat 
măi mult, ne-am dus acasă. Deci șî ei or 
prețuit că nu i-o țânut. Să cam luau aceiași 
lucrători. Șćiț? Că şî întră gazdă șî întră 
lucrători era o înțelegere reciprocă fără să  
să spună. 

O.H.: Ce mâncăruri se făceau?

M.S.: Peșće, dar nu prea… Și dacă or făcut 
n-or cumpărat peşće dân ăsta hrănit, peșće 
d-al mare, cumpărau peșće mărunt şî să 
făśea śorbă, sau să friźea în ćipsâie peșće 
mărunt, fript în ćipsâie în coacnăr și fript 
uscat așa…  Cum i-o dzâs? Peșće-n coacnăr… 
Să măi mânca şi peșće sărat. Aiś, în jurul 
satului, or fost mulće bări șî să duśea lumea 
cu zăbroanile la peșći, n-o fost că nu-i voie 
să să prindă peșće, or fost bările a lu toată 
lumea şî toată lumia o piescuit dân ele, pră 
ormă, asta, societatea dă piescari şî atunś 
ba n-o fost voie când depun icrile, ba, n-o 
fost voie pieșći mari șî… s-or prins primăvara 
când o fost bătaia dă pieșći întră ei șî atunś 
să duśeau cu hopu șî-i prinđeau (foto 59). Dar 
cu zăbroańia să prinđea peșće d-al mărunt, 
peșće care să săra bińe şî să înșâra pe ață șî 
s-o pus la streșână la casă șî-n parćea dân 



Foto 59. Lacul de la Uzdin
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faţă, era cătră zâd, numa era în față, să 
punea fâșâi dă pândză albă, să nu să pună 
muşće, mușćel’e nu să pria apropiau dă el să 
facă nărând că era foarće sărat!

O.H.: Cum se pescuia? Pescuiau şi femeile?

M.S.: Se învăluiau în doauă poșovăiś prăstă 
poale dă fuior dă d-înźos şî să băgau în 
apă cum s-o luat neaua să prindă peșće. 
Să duśeau, numa strâgau muierile, haida 
cu zăbroańa că să bat colo șî acolo peșćii! 
Ș-atunś să duśeau muierile. Şî maica mea, 
ea o lucrat, tata meu o fost membru la 
societaća dă pescuit Lalău, așa le-o chemat 
societatea, şî ea făśea la zăbroańe, cârpea 
alău ala, zăbroańa aia mare, alături dă 
bărbați. Casa noastră o fost în Cartiz, o fost 
la marźine dă sat, am avut nișće dudz care or 
făcut umbră șî să punea, să-nćinźea zăbroańa 
cât o fost dă lungă, prăstă plațu nostru dă tri 
lanță șî la veśinu. Că o fost enorm dă mare 
șî să-nșârau oamenii așa: tu ai bucata asta 
să cârpeșć. Ea o lucrat la cârpitu lu alău ăla 
alături dă oameni. 

O.H.: Când se lua masa, cum se aşezau 
membrii familiei? Erau nişte reguli anume?

M.S.: La masă… s-or pus în capul mesî gazda 

Pescuitul și vânătoarea sunt, pentru 
comunitățile tradiționale din Banat, activități 
complementare agriculturii și creșterii 
animalelor. Prezența unor colinde speciale 
pentru pescari și vânători, alături de cele 
dedicate agricultorilor și ciobanilor este un 
argument-forte pentru vechimea acestei partiții 
profesionale. La Uzdin, ca și în alte sate din 
Banatul Sârbesc, în ultimul secol vânătorii și 
pescarii s-au organizat în adevărate cluburi 
profesionale, în general restrictive, pentru a-și 
proteja și pune în valoare activitățile supuse 
unor procese convergente de marginalizare.
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cășî, indiferent dacă o fost la loc or n-o fost. 
Bătrâna casei cu soacra or servit mâncarea. 
Nu s-o mâncat în doauă rânduri dă cińere, 
un rând, oriśe fel dă mâncare ar fi fost. Să 
făśa, marța, joia, supă, cu carne fiartă, 
cumpi fierț. Era dă pasăre, indiferent śe 
pasăre o fost, cartofi fierți, crumpi fierț și 
sos dân părădaisă. Dă aluat măi mult când 
or fost la loc, s-o făcut turće acre, bubuiene 
sau păturată acră (foto 60), aluat dospit, 
sau plăśintă, aluat dulśe, cum să faśe acum 
burecu.

Să făśea plăśinta cu ludaie, cu vişâne, cu 
miară, măi rar cu prune, prântru că ele or 
slobodzât apă. Da, cu păsuliță s-o făcut 
aluat dopsit, cu mac, cu vişâńe şî miară 
măi rar, dar plăśintă să măi făśea șî cu 
brândză și cu griz fiert. Şî lunea, cum am 
spus, şî sâmbătă să măi făśeau sarme dă 
piparcă, ardei umpluți, sarme dân curechi, 
vreo ciorbă, ciorbă dă pui, asta întotdăuna 
primăvara, când o fost la sapă, aźunźeau 
puii dă găină și atunś să făśea ciorbă dă pui 
care tare bine o priit. Să măi făśea, normal, 
şî dân carne afumată, că n-or fost frijideŕe, 
carnea dă porc să afuma pră coș șî așa am 
mâncat-o prăstă an. Na, s-ar fi strâcat!                         

´

Mesele familiale, în special cele festive, 
presupun un protocol și o etichetă care trebuie 
respectate. Povestirea de față subliniază 
semnificația pe care o are așezarea la masă, 
dincolo de care se pot recunoaște ierarhii 
sociale și de neam. Totodată, din registrul 
protocolar face parte și cunoașterea felurilor 
de mâncare potrivite în funcție de varii 
conjuncturi: mese obișnuite și mese festive,         
mese speciale în funcție de zilele săptămânii, 
mese familiale și mese pentru oaspeți, mese 
pentru perioade îmbelșugate și mese pentru 
vremuri de restriște etc.



Foto 60. Pictură naivă aparținând lui Todor Ionașcu
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S-o pus așa sărată în sticle dă uiagă pră puțân 
timp, dar toată carnea s-o afumat.

Se săra întâń, să țânea în murăle o lună dă 
dzâle șî atunś ai pus-o pră coș acasă şi, în 
fiecaŕe dzî, s-o făcut lumină șî s-o uscat 
carńa aia. Clisa nu s-o tăiat bucăț, cât o fost 
porcu dă mare, să fie fost el şî dă 300 de 
kilograme, parćea dă clisă s-o pus întreagă 
pră coș, i s-o făcut o gaură sus șî în gaura 
aia i s-o băgat un lemn sau un śioclod şi să 
lega cu ață dă fuior tare, manilă sau aţă tare 
de fuior șî să leagă, că or fost pusă pră coş 
grindz aşa şî să lega dă grindă…

O.H.: Se făcea pâine acasă? Cum se făcea 
pâinea?

M.S.: Oamenii mai săraś, făśeau pâine sau 
să-mbina, juma-juma: jumătaće neagră, 
jumătaće făină de pită și să făśea pâine. Că 
pâinea albă să mânca măi mult, o fost măi 
bună şî la gust, măi crescută, măi… O fost 
cazuri când să îmbina făina albă cu asta, cu 
făina dă pită și să făśea pită.

Și atunś dă primăvara şî când am vinit dî la 
sapă dacă am vinit măi dăvreme ne-am strâns 
la đivan, dacă o ploiat… Vara, sub cătă un 
lemn, dud acru, așa i-am spus, un arbore cu 
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nișće frundză care făśea umbră tare mare, ne 
strânźeam noi pră la vieśini, că erau unđe, 
şî unđe ș-acolo am stat. Acolo ale bătrâne or 
postăśit la păsula care or adus-o, or lucrat 
la păsulă, śeapă măi rar or scos la stradă… 
Păsula s-o pus pră țol şî s-o bătut, ori în saś 
şî s-o călărit cu piśioarâle la soare când ea 
o fost prăjâtă bine ș-atunś o luau numai pră 
mâń unđe or rămas boabe. Am postăśit la 
păsulă, când o iei dî la rădăśina ei. Fiećile or 
cosut la obadă, or făcut năticaś (foto 61, 62), 
muierili… Am tăiat buśiulia dă mac. Ş-atunś 
să lăudau care câće litră dă mac au! Unile 
îl spuneau nainće dă śe l-or spălat, ca să fie 
măi mult (râde).

La đivan întâń să povestea care śe-o lucrat, 
după aia să măi bârfea, am audzât aia, 
noutâțile dă prân sat, să glumeau, dacă erau 
șî copii, măi ne cântau copiii. Copiii, dă fapt, 
să jucau cu bărbațî d-a-n lec şî d-a-n graş.

O.H.: Cum adică?

M.S.: D-a-n lec să trag nişće linii şî să 
formează ca un dreptunghi pră asta, tri d-aia 
d-ai miś şî aia șî au tri puncće pră fiecare 
linie ş-atunś cu tri boambe dă păsulă și tri 
boambe dă cucurudz să źucau. Trăbuia în 



Foto 61. Năticaci



Foto 62. Năticaci
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așa fel să-ți puni să poț forma fără să vadă 
adversaru că faś un rând… Ăsta o fost źocu 
(foto 63). Dar al cu asta graşu, o fost źoc cu 
boambe dă cucurudz, grașu cu dzăśe şi d-a-
scunsa. La graşu al cu dzăśe să făśeau tri 
grămăjoare dă cătă dzăśe boambe la un loc. 
Câț or fost, or avut toț cătă tri şî atunś să 
scoćea graşu la mijloc șî împărțea așa boabe 
roată șî dacă o picat d-ai rămas cu ultima la 
număr cu pereche ai tras boambile alea şî 
care o avut măi mulće boambe trasă, ala o 
căşćigat źocu (foto 64). 

O.H.: Dar tineretul nu făcea şezătoare 
separată?

M.S.: Nu, fećile or vinit cu mamile… Copiii 
nu s-or prea miestăcat cu ele, n-or vinit. 
Măi stăćeau acasă, rar măi când veneau 
la şădzători copiii, care or fost în relații 
măi strânsă cu veśinu respectiv, ăia măi… 
veneau, dar nu dân cauza fiećilor, or vińit la 
ședzătoaŕe, dar nu prântru fieće.

O.H.: Ce alte ocupaţii mai erau?

M.S.: Or vińit și să cumpere pene la Uzdâń, 
că s-or ţânut mulće gâşće la Uzdâń. Gâșćile 
le-o scos gâscariu pră fiecare socac, o fost 
cătă un om care o păzât gâșćile, toaće 



Foto 63. De-a-n lec



Foto 64. De-a-n grași
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śopoarile (foto 65). Ș-atunś pănă or fost 
miś… Gâscariu o fost un om care o putut şî 
dacă-i făleșće o gâscâ să-şi capiće paguba, 
un om aşa, câta măi matur, măi responsabil 
prântru meseria care ș-o luat-o. O fost plată 
anume, asta o dăpins dă gâscari, care ś-o 
śerut. În hrană, grâu, cucurudz, clisă, săpun, 
în lucruri d-așća, în alimenće o fost plăćit. 
Şî dinari o avut, numa nu măi țân minće câtă 
sumă, nu prea mare. Fiecare socac o avut 
parćea lui dân câmp unđe o țânut gâșćile, 
nu s-or îmbinat. Şi sara când s-or întors 
gâșćile, or tras fiecare la casa lor. Rar când 
s-o întâmplat una-doauă dântr-un śiopor să 
făliască. Şî atunś gâscariu o şćiut fiecare 
familie śe sămn are, c-or fost însămnaće, ori 
tăiaće laba, ori pinćinu, ori tunsă după cap, 
ori pusă cu farbă, fiecare o avut altă culoare 
dă farbă. Deosebiće unele dă alćile. Șî pră 
ormă or înśeput să scoată aşa şî pră la stradă 
şî or înśeput să nu măi țână atâćea gâşće că 
n-or fost penile scumpe ș-acuma nu-s rămasă. 
Dar la Uzdâń s-o filmat Skuplaći perija, un 
film cu Bekim Fehmiu. Artișć mari, prântră 
alće saće şî-n Uzdâń, o parće mare dân 
film o fost cu gâşćile. Adunătorii de pene,            
ș-o jucat Bata Živojinović, poaće aţi audzât 
dă el, îi artist, încă-i în viață, artist mare, o 
fost renumit.

Creșterea gâștelor este o ocupație veche și 
distinctă în regiunile de câmpie ale Banatului. 
Organizarea sa, într-o epocă echivalentă cu 
copilăria și tinerețea Mărioarei Sârbu, se 
structura după aceleași reguli cu creșterea 
altor animale (vite, oi, porci), în sensul în care 
presupunea o alternare zilnică între îngrijirea 
acestor animale în gospodărie și hrana lor în 
spații deschise, cu asistența întregii societăți. 
Între ocupațiile regionale se regăsește și cea de 
gâscar, similară celor de porcar, boitar, păcurar 
etc., în general aceste ocupații fiind temporare 
și înscriindu-se în categoria muncilor angajate 
sezoniere (slugi).



Foto 65. În curte
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La o casă obișnuită s-o țânut pănă la tridzăś 
dă gâşće, dar dacă ai vrut să će ocupi măi 
aşa, să ai o dobândă dă la ele, să țânea șî 
suta dă gâşće. Ş-atunśa ş-or făcut farme dă 
lături dă sat cu doauă — tri suće dă gâşće. Șî 
când s-or śiupilit gâşćile, s-or năimit muieri 
la śiupilit ca şî când ai năimit la loc să će 
duś. Rar când o śiupilit vreun om, numa tot 
muieri or fost. Să năimeau femei măi săraśe, 
ţâgănś, măi mult femei d-ali măi săraśe că în 
ţâgănś nu prea aveau încređiere că trăbuia 
să șćii cum traź dă pră ăripi, să nu rămână cu 
ăripili slobodzâće.

Și atunś s-or înghesat gâșćele: s-or muiat 
boambe dă cucurudz în apă șî s-o pus untură, 
fie dă gâscă, fie dă porc, ca să să-nmoie. 
Măi mult, la noi în casă s-o pus măi mult 
dă păsări, că aia nu s-o slăit aşa. Bombili 
nu s-or muitat pră multă vreme, al mult 
pră doauă dzâle, atunś când o fost vremea 
măi răcoroasă, dar așa în fiecare dzî s-or 
moiat ca să nu să năcrească. Muierea care 
o înghesat gâșćile ș-o pus un căpătâń ori un 
ţol sub ea, s-o pus źos şî sub piśioară, aiśa, o 
băgat gâsca. Cu o mână i-o țânut capu șî dă 
la mâna cu care i-o țânut capu, đeđiśili i le-o 
băgat întră cicu al dă la gâscă. Cu stânga o 
țânut capu șî cu dreapta o loat bomabe șî i-o 

Creșterea gâștelor implica activități 
gospodărești aparte, în vederea obținerii a două 
categorii de produse, ambele comercializabile în 
condiții limpede determinate: penele, respectiv 
carnea și, în speță, ficatul. Înghesatul gâștelor 
este o practică de hrănire forțată a acestora cu 
scopul transformării, în sensul unor așteptări de 
tip gurmand, a gustului cărnii, o activitate care 
presupune experiență și exercițiu.
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pus pră cic. Dacă s-o-ntâmplat că bomabili 
să ia nu calea ś-o trăbuit, or fost femei în 
sat ș-un bărbat o fost care or șćiut să scoată 
boamba, ca să nu moară gâsca. Îi scoćea 
boamba şî o hrănit-o măi dăparće. Gâşćile 
or avut preț măi mare când or fost așa 
hrăniće, numa atunś când o gâscă s-o hrănit 
pră cic, când s-o-nghesat, penile or fost măi 
murdare, uđe, că ele or stat într-un loc cât 
măi mic, să n-aibă atâta loc dă plimbat şi li 
să punea vadră cu apă, toată vremea or băut, 
că ele nu numa cât or putut să mânśe numa 
li s-o-mplut gușa și asta, untura li s-o pus în 
boambe, d-aia ca să luneśe pră gât să nu să 
prindă șî să să dizolve în stomac măi repiđe. 
Şî o fost carnea căutată, dar măi ales ficatu 
dă gâscă grasă. O fost un ficat mare, galbăn. 
Îl mâncau în casă. Numa dacă s-o hotărât să 
vindă gâşćile întrăź, la Belgrad să duśeau cu 
ele, atunśa să punea şî ficatu şî rândză şî tot, 
tot, şî piśoră şî cap, tot. Dar, alea care s-o 
folosât în casă să făśea dân ele, aparće, dân 
ficaţ, mâncare. S-o pus untură dă la foale dă 
la gâscă, dă la grumadz d-unđe o fost măi 
grasă, s-o rupt așa mărunt și s-o pus un pic 
dă apă pănă o înśeput untura aia să să frigă, 
că la ficat nu i-o trăbuit atâta, dar era galbăn 
să-l mânś cu ochii, moale, dulśe, că d-aia 



140

…dacă o fost o zi dă dus la loc. 
Structurile vieții cotidiene la Uzdin

o fost șî plăćit aşa dă bine când s-o vindut! 
Ș-atunśea să punea ficat, să friźea un pic 
pănă o căpătat un pic dă culoare roşcată ca 
să fie străbătut, să nu fie cu sânźe în el, s-o 
sărat… Altśeva nu s-o npus nimic (foto 66).

Dar duminica, daca ai tăiat o pasăre, o găină, 
atunś ai tăiat rândza mărunt, inima, bobricu, 
așćea s-or frit odată cu ficatu… Sângele, la 
Uzdâń s-o obișnuit să să fiarbă, să s-arunśe 
coagulat în zupă (foto 67).

Dar să făśea şî borândău dân sânźel’e dă 
gâscă. Se freca făină dă pită cu sânźe, atâta 
s-o frecat în mâń pănă s-or făcut fărâmițâturi 
ca ali dă pâńe dă mărunće. Şî s-o lăsat să să 
usche pră masă aşa înćins. Sânźele ala cu 
făina. Dar, înainće śe s-o lăsat dân mâń, să 
punea într-o sâtă, restul ś-o fost măi multă 
fănină să să-nlătuŕe, că măi repiđe s-o uscat. 
Într-o ćigane s-o făcut prăjala, śeapă, untură 
ș-un pic dă apă, pănă o-nśeput śeapa să să 
dinstuie. După, s-o pus piparcă roșâie dă 
prăjât, s-o tăiat în bucăț piele dă la grumadz 
đe-a grasă, rândză, ficat, măi așa pieśână 
dă la grumadz… Când o fost alea fierće, s-o 
turnat borândău al frecat şî s-o fiert ca şî 
mămăliga pănă s-o dăsprins dă pră ćigańe. O 
trăbuit să fie uns, că dacă nu, n-o fost bun! 

Borândăul de gâscă este un fel de mâncare 
aparte și specific unui tip de cultură culinară 
cum este cel din Banat, unde se utilizează intens 
toate resursele. Practic, prin liantul reprezentat 
de făină și sânge, toate bucățile mici (și altfel 
neutilizabile în alte feluri de mâncare) rămase 
după tranșarea păsării sunt folosite în hrană.



Foto 66. Pictură naivă aparținând Sofiei Ionașcu



Foto 67. De pe masa festivă a Mărioarei
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O.H.: Pâinea se făcea, de asemenea, acasă!

M.S.: Atunśa când s-o făcut clumău al dă 
pită… Făńină dă cucurudz cât măi mănuntă 
măśinată să opărea cu apă fiartă şî s-o lăsat 
să să răśească. Când s-o răśit, dân aluatu śe 
s-o făcut un rând măi nainće pită, s-o pus 
aşa un buş dă aluat d-ăla şî s-o frământat 
pănă s-o îmbinat făina aia şî cu olatu. Când 
o fost gata şî i s-o părut la femeia care                   
o făcut clumău că-i gata, o luat bușu dân 
făina aia, l-o suśit în mâń, buşuri mari, l-o 
bătut în palme şî o aruncat tărâță pră el, ca 
să nu să prindă una dă alta șî să absoarbe 
toată apa śe o rămas. Dacă o fost prea 
subțâre, l-o trifit, că trăbuia să șćii câtă apă 
puń la câtă fănină ca să iasă clumău. Ș-atunś 
s-o pus în cotăriţa dă clumău anume făcută,                                         
o cotăriţă mare, așa largă, cu marźină numa 
d-o palmă șî s-o pus la soare. Cotărița dă 
clumău. Da. Șî s-o pus la soare șî s-o uscat 
(foto 68). S-o astrucat d-asupra cu o măsăriță 
măi rară, ca să străbată soarele șî, când 
s-o uscat el ş-o prin aşa pră dă d-asupra,                                        
o coajă aşa, s-o rupt în patru fiecare buș 
șî s-o uscat măi dăparće. Când o fost uscat 
bine, dacă ai rupt bușu ala în doauă șî 
n-o măi fost în el apă, o fost uscat, atunś                 
s-o adunat şî s-o pus în straița dă clumău. 



Foto  68. Hambarul din curte
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Straița dă clumău o fost făcută dân fuior 
țăsut în patru iță sau dân pândză albă dă 
cărtun, dar parćea mare dă fuior, prântru că 
fuioru o fost un pic șî măi rar ș-o putut să să 
facă… să nu să-npășcăvească. Când s-o făcut 
pită, clumău s-o șćiut, tri buşuri d-ale, d-ali 
miś, pră o pită, sau patru bușuri. Da, atâćea 
buşuri d-alea… Fiecare gospodină o şćiut 
să-ş rânduie cât faśe. S-o moiat, în oală dă 
pământ în apă călduţă, puţân călduţă. S-o 
moiat la tri śasuri după amiadzâț șî olățălu 
s-o făcut cam la șapće sara. Olăţălu o fost, 
făina dă pită s-o śernut în śuvań cu sâta pră 
śernătoare, la un capăt s-o dat făńina, la o 
parće șî s-o lăsat numa pră fundu śuvaniului, 
făńină. S-o turnat clumău ăla moiat șî o 
înśeput să să miestăśe cu făńina dân parćea 
alată, cu puţân, puţân, numa nu vârtos să fie. 
Şî đimineaţa s-o-ncăldzât apă dân câće litre 
or vrut să facă pită, câće piţ or vrut să iasă 
s-o pus olățăl dă la dućean șî s-o frământat 
cu olățălu al făcut dă sara. El, olățălu ăla 
o fost astrucat vara cu o măsăriță șî încă 
un căpătâń aşa subţâre, iarna să punea măi 
mulće ţoale, ca să să riđiśe pănă đimineața 
şî să nu să răśească, să fermenteze, să să 
năcrească. Șî să frământa pita cătă doauă 
śasuri, cătă doauă źumătaće.

Prepararea pâinii în gospodărie este o activitate 
(în general) hebdomadară, cantitatea coaptă 
fiind variabilă în funcție de mărimea familiei. 
Pentru o pâine bună este necesară producerea 
unui ferment de calitate, numit la Uzdin olăţel. 
Unul din ingredientele necesare în acest scop 
este clumăul, un fel de concentrat tradițional   
a cărui producere și păstrare sunt competențe și 
excelențe ale femeilor din lumea tradițională. 
Un set de practici, câteva obiecte specializate 
(cotăriţa de clumău, măsăriţa rară etc.), o listă 
moștenită de prescripții trebuie coroborate 
pentru a avea acces în permanență la acest 
sâmbure al pâinii și, decurgând simbolic direct 
din aceasta, al vieții.
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Frământatu pițî: după un śeas s-or sculat 
noapćea ș-or încăldzât apă, că atunś n-o fost 
la curent, numa s-o aprins şpoieriu, care 
n-o putut să-l chićească dă sara c-o fost cu 
jăghi, dar tot o avut la îndămână pus. Pănă 
s-o-ncăldzât apa, cam la jumătaće la doauă, 
la doauă înśepea frământatu la pită şî s-o 
frământat vro doauă śeasuri pita. Şî s-o lăsat 
câta să-şi vină… Îi faś o cruśe i să faśe şî-l 
sumuți! Și dzâś Doamńe creşći-o! Doamńe 
năcŕeşci-o! Doamńe fă-o bună! Cam așa! Će 
roź la Dumnedzău să iasă o treabă bună dân 
mâńili tăle!

Şî să măi lasă, când să gată tot dă frământat, 
atunś să sumuţă. Numa prima dată, să lasă 
după doauă ore şî să măi lasă źumătaće dă 
śeas şî dîn nou să frământă. După al doilea 
frămânatat să sumuţă. Ş-atunś să lasă să 
să riđiśe, asta îi dă la doauă până la patru, 
la śinś, la źumătaće la șasă ea-i răđicată-n 
śiuvań, îi crescută, îi năcrită. Atunśa să 
taie bucăţi, câće piţi vrei să faś, atâćea 
bucăţi șî le puń pră masă. Fiecare bucată 
o prăfrămânți, așa li să dzâśe, o suś, pră o 
mână şi cu asta tai şî faś o turtă așa șî o lași 
să stea. O lași să stea până țî să pare țâie 
că îi dăstul dă răđicată. S-o făcut pită şî 
pră vatră s-o copt, numa acum încoaś când        

Pentru ca pâinea să crească, la Uzdin, ca 
pretutindeni, dealtfel, în regiune, se practică, 
într-un gen de sincretism popular, două serii de 
gesturi: se rostesc câteva fraze care par mici 
rugăciuni creștine (Doamne creşte-o, Doamne 
ridic-o!) și, totodată, se sumuţă pâinea, adică, 
printr-un sunet aparte din buze, se marchează 
magic începerea procesului de dospire.
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io şćiu s-o făcut în ćigăńi dă pită. Pita făcută 
bușuri s-o împăturat în două șî ćigăńili ali dă 
pită unsă cu clisă sau cu untură (foto 69). 
Aluatu s-o împăturat în doauă șî s-o lăsat aśi 
în ćigańe. Câće ćigăńi or fost, s-or astrucat 
c-o măsăriță.

Şî în timp până ea s-o răđicat, femeia, 
muierea s-o dus să aprindă cuptoriu, să ardă 
cuptoriu. Cu tri snopi dă tulei, sau patru măi 
miś, aia ea ș-o făcut socoata o ars. Toată 
vremea cu drâglu o sprânjât în lumină ca să 
ardă prăstă tot, să nu rămână jăghi care să 
ardă pră urmă șî să-i negrească pita. Când                   
o fost gata cuptoriu dă ars, ea ș-o adus pita. 
Dar, întotdăuna o avut pră śineva, o fost 
măi… că n-o fost niś aşa dă dăparće soba 
mică dă gura cuptoriului unđe o fost sub 
coş, numai totuşi, śineva i-o adus pita șî i-o 
pus ćigăńile jos pră rând. La ușa cuptoriului        
o fost un đimăn. Ea, muierea ș-o pus un 
piśor, aşa (demonstrează) sus pră đimińe, 
sus cu mâna s-o-înćins ş-o aruncat gar d-al 
stâns prăstă jăghiu ala, șî ş-o-ncercat garu 
să fie prăstă tot o formă, ș-atunś o bătut cu 
drâglu șî o jântuit cu… Ș-atunś o bătut jăghiu 
ăla ca să fie cât măi neted, să nu fie unu 
măi răđicat (foto 70). Ala dăloc o făcut rău,        
o negrit dânjos pâinea. Ș-atunś s-o băgat cu 



Foto 69. Tigaie de paine



Foto 70. Treieratul cu mașina, pictură naivă aparținând lui Trifu Șoșdean
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o furcă dă fier, cu doauă sau cu trei coarne, 
s-o luat ćigańa dă pită șî s-o băgat furca întră 
piśiorâle lu ćigańe și s-o păzât să nu aźungă 
cu piśiorâle în jăghi șî să-l strâśe cum o fost 
chićit. Pițâle ali măi mari ś-or fost, ćigăńi 
măi mari dacă n-or fost o formă, s-or băgat 
în fundoańe. Înśepeau cătă şasă sau patru 
piț, cât o fost cuptoriu dă mare. Cam patru 
piț, doauă în fundoańe, doauă după ele şî 
aiś la capăt, pră țagră, într-o ćipsâńe d-ale 
lunź, o fost tălănița. S-o băgat odată cu pita, 
s-or aprins la ușa cuptoriului nișće paie şî 
s-or pus la uşa cuptoriului ca să înśeapă ea 
să prindă aşa pupi roşâi. Atunśa ai șćiut că 
ea are să să coacă cum trăbă să nu rămână 
albă. S-o închis cu dușnicu ușa cuptoriului 
șî s-o astupat țugu. O fost o gaură așa, măi 
d-asupra dă uşă, ca atunś când o ars, ca 
să poată să circule aerul. S-o astupat cu o 
țâglă șî pră d-ălături s-o pus ori imală, ori 
baligă dă la ștală, ca să nu iasă căldura dân 
cuptori. Dușnicu o fost șî dă fier, dar o fost 
şî făcuće dă oamini dân pământ d-al galbăn. 
S-o ţânut un śas źumătaće, pănă la doauă 
pita, dar tălănița la źumătaće dă śas când ai 
căptat să viedz cât îi pita dă prinsă, atunś 
tălănița era cam gata șî să scoćea. Șî dacă 
pita o fost albă, s-o măi prins cu paie la ușa 
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cuptorului șî dacă nu, s-o astupat cuptoriu șî 
nu s-o măi dăstupat pănă cât o şćiut muierea 
că trăbă, că o dăpins șî dă maistori cum or 
făcut cuptoarile. Unele cuptoare or copt 
la un śas źumătaće, alćile la doauă, asta o 
dăpins șî dă ţâglă dă care or băgat în cuptori              
(foto 71, 72). Atunś s-o scos pita dân cuptori 
în ćigăń şî s-o pus în rând pră vatră źos şî cu 
un bocal s-o udat pita dasupra să să spele 
în fața lu Dumnedzău. S-o pus pita, s-o luat 
dân ćigăń, s-o pus pră masă şî s-o astrucat 
cu măsăriţa, după śe s-o udat. Ş-atunś nu or 
înśeput pita, s-ar fi luat olatu ala moale, s-ar 
fi luat după cuțât. Șî așa s-o spus, nu, până 
nu spune śe-o pățât în cuptori. O trăbuit 
źumătaće dă śeas să să aşcepće. O-nśepea 
bătrânul casei. O întors pâinea cu parćea dă 
dânjos și i-o făcut cruśe o dată sau dă tri ori. 
Numai o băgat cuțâtu ș-o tăiat călcâńe, aşa 
i s-o spus. Şî călcâńile ăla întotdăuna s-o dat 
la copii că lor le-o plăcut. O fost roșu, așa 
să-l mânś cu ochii nu măi alta. N-o fost niś 
amar să fie ars, niś… o fost un gust, că toată 
muieŕea când o făcut pită o avut cântari la 
mână, câće piţ, atâćea mâńi dă saŕe, dar 
atâta dă plińe cât o credzut ea că trăbuie 
la o pită, deci i-o trăbuit și ei să poarće dă 
grijă, i-o trăbuit un calcul oarecare, să dzâc 

Facerea pâinii este o muncă anevoioasă și 
îndelungată, care presupune operații succesive 
numeroase: obținerea fermentului, cernutul 
făinii, frământatul, dospitul, cupajul pâinilor, 
pregătirea cuptorului, coptul. În cultura 
tradițională românească această succesiune de 
activități este cunoscută sub denumirea generică 
de muncile pâinii, având un corespondent 
în ciclul chinurilor cânepii și, după mine, în 
narațiunile despre avatarurile prenatale ale 
copiilor (ipostaziate, de exemplu, în povestirile 
de tipul Doi feţi-logofeţi cu stea în frunte). 
Dincolo de toate aceste lungi serii de munci cu 
efect transformator poate fi regăsită alchimia 
sofisticată a practicilor și secretelor din sfera 
feminității specifice comunităților tradiționale.



Foto 71. Încărcatul porumbului, pictură naivă aparținând lui Trifu Șoșdean



Foto 72. Hambar dintr-o gospodărie din Uzdin
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sau… nu şćiu niś io cum să vă spun. Sarea 
s-o măsurat cu mâna, mână-nchisă dă saŕe 
ş-o dăpins dă cât aluat s-o făcut, cât or fost 
pițâli dă mari, atâta o fost mâna dă sare 
dă plină. S-o făcut șî prăstă dzî pită, numa 
niśodată nu o fost așa dă bună șî dă gustoasă 
ca șî pita făcută noapćea!

O.H. Puteai să faci anumite mâncăruri din 
pâine?

M.S.: S-o făcut popară dân pită tare. Să făśea 
prăjală cu piparcă şî atunś când o fiert śeapa 
dân prăjală, s-o aruncat pită, s-o ţânut câta, 
s-o sărat pita. Noi n-am prea mâncat, noauă 
nu ne-o baș plăcut!

O.H.: Dar pâine cu ou?

M.S.: Să făśea cu ea uscată, că moale s-o 
prea muitat, s-o făcut trândă! Atunśea să 
măi făśea prăjăniţă la uşa cuptoriului. Iarna. 
Iarna când să-ncăldza cuptoriu, dac-o fost 
frig s-o-ncăldzât șî sara, dar đimineaţa 
obligatoriu. Śă tăia crişcă dă pită atâta 
cât o fost dă mare pita sau dac-o fost la 
mijloc dă pită, s-o tăiat crişca aia-n doauă, 
numai odată s-o tăiat dă la pită ca să nu să 
scobească pita, să rămână totdăuna frumos 
tăiată pita. Ș-atunś s-o pus, s-o tras dân 
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jăghi cum o ars dân capătu dân fundoańe, 
s-o tras măi cătră ușă șî s-o pus o țâglă, dă 
țâglă s-o propćit pita, un pic oblic ca să 
stea-n piśoară. Șî căldura aia o fript pita 
fără unsoare. Ş-atunś când o frit-o şî pr-o 
parće șî pră alta, atunś o uns-o cu clisă şî 
după clisă i-o dat cu un căţăl dă ai. Asta ńi-o 
făcut şî prântru ai mari şî prântru ai miś şî la 
śină vreodată şî la dejun, da, la fruśtuc. O 
fost taŕe gutoasă! Ş-acum să faśe prăjăniţă!    
Prăjăniţă o cheamă.

O.H.: Spuneţi-mi, alimentele acestea noi, de 
când se cunosc la Uzdin? De exemplu de când 
se bea cafea?

M.S.: Când o fost criza, atunci când cu 
tacichițele, or apucat că îți dăđea cafă. Cafă, 
numa boabă, aşa. Ş-atunś, nu ţân minće śine 
o avut la oraș neamuri și o spus să n-o măi 
labiđe, să i-o đea ei şî-o băgat-o-n coacnăr 
în ćipsâie ș-or prăjât-o. Dă la înśeput or 
ars-o ș-or măśinat-o în măşâna dă mac, măi 
bombată şî or înśeput să o bea cu lapće, s-o 
facă întâń. Șî după aia, când or înśeput să să 
maśine șî să găsască la prăvălie d-a măśinată, 
atunś o înśeput să să bea. Dar acum, măi 
întâń să bea în anii ăşćia dă pră urmă să bea, 
șî dzâc, dă la opdzăś să dzâc încoaś!

Pâinea proaspăt coaptă se consumă după un 
ritual aparte,narat, în liniile sale generale, aici: 
se lasă să se răcorească (după ce se spală și se 
acoperă cu fața de masă), apoi se taie doar după 
ce i se face cruce, prima bucată o mănâncă un 
copil din casă.

Alături de pâine, în rețetarul tradițional 
regional, pot fi regăsite alte câteva tipuri de 
copturi din același aluat(în povestirea de față, 
tălăniţa), cele mai multe dintre ele având 
diferite funcții în condițiile facerii și coacerii 
pâinii (se probează cuptorul, sunt hrană pentru 
copii, reprezintă un gen de înlocuitor al pâinii 
până la terminarea acesteia,sunt o mâncare 
frugală de mic dejun etc.). Totodată, la celălalt 
capăt al ciclului pâinii, atunci când aceasta 
tinde să se usuce, bucățile rămase se pregătesc 
în maniere diferite (papară, pâine prăjită, pâine 
cu ou), urmând aceeași regulă a bucătăriei 
bănățene, potrivit căreia se utilizează în mod 
optimal toate resursele, renunțându-se la cât 
mai puține alimente.
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O.H.. Dar atunci se dădeau tacichiţele, 
oamenii au fost mulţumiţi să le primească în 
loc de bani?

M.S.: Nu prea! Numa n-or avut încotro! Dar 
bonuri să căpătau. Pră ormă, după tacichițe, 
or căpătat numai ășća ś-or lucrat la comună, 
domneama, să dzâc așa, dar paorii or căpătat 
bonurile pră grâu. N-ai căpătat bani, numa ai 
căpătat valoarea banilor în bonuri.

Cafa s-o băut dân șoale. S-o folosât cafă 
Divka, la noi. O fost o cafă făcută cred că 
prân Croația, că dă când ni-s dăspărțâți nu 
măi avem. O fost Niculina în Croația, așa, la 
teren șî o adus cafă șî m-o trimis șî mie vro 
doauă-tri linguri. Să mă credzeț, doamnă, 
că am țânut-o, am făcut numai o dată, dă 
doauă ori, restul am ţânut-o numai s-o miros. 
O avut aşa un miros şî aşa o aromă dă bună, 
nu cred io niś o cafă dân aşća d-ali d-acum 
că îs. Nu şćiu cum o fost făcută, dar o fost 
tare bună. Barem noauă ne-o plăcut! E, să 
folosa cafa Divka, o fost cafă prântru lapće. 
Dar țăranii care n-or avut vaś, care n-or avut 
posibilitaće să-ş cumpeŕe lapće, o făśeau 
aşa cu apă ş-o-ndulśeau câta măi mult ş-or 
băut-o ca-n loc dă śeai, ca-n loc dă cafă albă, 
că aşa i s-o spus la cafa cu lapće, cafă albă. 

Despre primii băutori de cafea dintr-o societate 
există numeroase povestiri în fiecare cultură 
europeană. Ideea centrală în toate aceste 
narațiuni extrem de variate prin carnația lor 
este aceea că primii băutori ai cafelei nu 
știau cum se pregătește (fierbeau boabele, 
ori o foloseau neprăjită) și mai ales îi ignorau 
efectele (nu știau că înlătură somnul). 
Explicația Mărioarei Sârbu este și ea una 
despre stranietatea cafelei, aducând, ca notă 
locală, ideea transmiterii obiceiului dinspre 
comunitățile orășenești (domneama) către cele 
sătești (paorii).
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Deci și starea materială i-o pus cafeaua asta 
în gură. Că n-or avut bani să ia lapće şî cu 
apă ai lunźit-o cât ai vrut cafa, că dă tare cât 
ai vrut atâta ai pus, n-o fost… ai amețât-o, să 
dzâc aşa. 

O.H.: Da. În afară de cafea, ce se mai bea, 
ce altceva bea cineva la Uzdin?

M.S.: Śeai. Făcut din miere arsă, ori ceai dă 
planće. Dân mentă, menta o cŕescut șî prân 
grăđini, să usca mentă șî să făśea ceai, să 
uscau rumâniţă… Şćiți śe-s rumâńiţă? Să făśea 
ceai dă rumâńiţă. Dân frundză dă gutâń. Ali 
dă frundză dî gutâń s-o făcut prântru stomac, 
dureri dă stomac. Dă mentă s-o șćiut că îi o 
plantă lecuitoare și că lumea o băut prântru 
măi mulće boli. Sau o băut, că na, o credzut 
că-i bolnav șî haida, bem ceai dă mentă. S-o 
folosât ceaiu.

O.H.: Dar ceaiul era în general pentru 
bolnavi?

M.S.: S-o băut șî la ai sănătoș, numa parćea 
mare când o fost… Dacă će sâmț că eșć răśit, 
o dacă eşć plin dă frig, ai fost în drum ori ai 
lucrat afară la marvă șî ai vinit înluntru, iuu 
să beau un tei, că așa i-o dzâs, tei, ca să mă-
ncăldzăsc!

´
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O.H.: Şî când îţi era frig de tot, mai puneai 
ceva-n tei?

M.S.: Da, or pus rum. Nu prea răchie, rum. 
Rumu s-o băut cu ceai. Ceai cu rum o fost 
măi lecuitori. Șî s-o măi băut un fiel dă ceai 
numit vrie. Ăsta or băut copiii pră la nunț, 
la źoc iarna (foto 73)… Era un moş d-ăşća 
şî bătrâni dân sat care n-or avut śe să măi 
lucre. Aveau o cantă dân plec. Dă dânjos la 
cantă o fost pus măi un fund, să dzâc așa, 
acolo o fost cam dă tri đeźiće distanţa dă la 
prima parće pân la a doaua. Acolo s-o pus 
jâghi dă śoclodz. Śeaiu s-o făcut pră șpoieri 
dân miere arsă, dulśe-nădulśe că la moșu ala 
n-o pe fost miere! (râde). Ș-atunś îl punea 
în cantă, canta o avut o duduriță prân caŕe… 
să iasă, da, şî dă-dânźos jăghi, ca să fie tot 
cald. Ș-atunś copiii s-or întrecut la moşu al 
cu vrie să bea să să-ncăldzască, pră la nunț, 
la źoc iarna.

O.H.: Şi în ce le dădea să bea? Avea pahare?

M.S.: O avut doauă-tri păhare! Toți or băut, 
năspălaće, numa dă-i nainće? Șî tot măi 
făśeau moşî aia şî aduśeau, erau pereche, 
moş Draşcovici, aşa i-o zâs, cu baba lui, nu 
l-o chemat, aşa numa l-or numit, c-o fost 



Foto 73. Pictură naivă aparținând Sofiei Ionașcu
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un om tare glumaś, taŕe… șî i-or dat numili. 
Adunau (râde) miară d-așćia d-ali răle, 
zbârśiće, śe nu s-or putut vinđe, dă pră la 
târg când să lăsau, ș-atunś iar arđeau miere, 
în măr împlântau un băț, ș-atunś să arđea 
mieŕe pră şpoier ş-întorśea cu bățu măru ș-o 
prins pojghiță dă zahăr d-ăla ars șî l-o pus să 
să răśească (foto 74). Ș-atunśa l-o împlântat 
în cućie de hârćie și le aduśea la târg. Ale or 
fost măr în bât!

Îs femei la care le plaśe să bea țuică, țuică 
fiartă și-ndulśită bińe. S-ardźe mieŕe pră 
ćigańa uscata. Să puńe miere, zahăr şî să 
arđe, să ruşăşće ș-atunś să toarnă prăstă el 
răchia şî să lasă să să clocoćească cu mare 
atenție să nu ia lumină. Ş-atunś caldă, așa 
să bea, șî când or fost oamenii răśiţ, un fel 
dă medicament dă casă. Ș-atunś s-o băut 
must în casă, femeile șî vin fiert cu țimet. 
S-o-ndulśit bine șî țimetu numa aromă să-i 
đea. Numa nu pot să spun că parćea mare 
dă femei or băut vin d-ăsta, numa că or 
fost femei care li-o plăcut! Răchia șî răchia 
ștămpluită. Aia o fost răchia cumpărată 
dă la prăvălie, a ștămpluită, care n-o fost 
dăschisă. Așadar, restul dă răchie s-o făcut 
în casă: dân cucurudz, dân prună, dân caisă, 
dân struguri.

În general, discuția despre consumul băuturilor 
alcoolice în societățile tradiționale, în special 
în cea românească, presupune o analiză a lumii 
și habitudinilor bărbaților. Există, însă, și o 
listă scurtă a băuturilor (inclusiv a băuturilor 
alcoolice) pentru femei în care se regăsesc țuica 
fiartă și îndulcită ori vinul fiert și aromat cu 
scorțișoară.



Foto 74. Zahăr pe băț
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O.H.: Cum se făcea răchia?

M.S.: S-or strâns prunile într-o bădańe şi 
s-or lăsat să fermenteze. În fiecare dzî o 
trăbuit să baź câtă doauă-tri vedre, ori na, 
cât ai avut, ca să înśeapă dân nou, să nu 
să-năcrească. Când aproape or împlut, dar 
trăbuia să să lasă aşa, o parće dân bădańe, 
că ea tot s-o măi înflat, să punea zahăr, 
puțân, nu mult zahăr, ca să fermenteze măi 
repiđe. Prunile s-or pus așa întrăź cum or 
fost, nu s-o scos osu, nu nimica șî s-o frit la 
căzan. A dă caisă s-o făcut la fel… Erau prân 
sat, să vă spun, erau patru-śinś căzańe prân 
sat ş-atunś să duśeau oaminii, puńeau în 
cădz. Aveau cădzâle dă acasă, dar câteodată 
mai împrumutau șî dî la cazanđiu, dă la al 
cu căzanu. Şî prântru că i-o frit răchia, o 
luat vamă. La śinś litre, parcă o litră o luat. 
Șî în dinari, după cum o fost vremea, cum 
o fost valoarea dinariului. Procedeul șî la 
caisă o fost la fel, numa la struguri o fost 
că s-or stors strugurii, întâń s-o făcut vinu şî 
din drojđiile alea rămasă, cu pierloșâna dî la 
strugure, s-or dat prân mășâna dă măśinat 
strugurii. Șî care or avut ș-or vrut să scoată 
măi mult vin, or băgat ali măśinaće într-un 
pres d-or strâns aproape tot. E, dân aia s-o 
făcut răchie, numa s-o pus zahăr măi mult, 

Producerea rachiurilor (de prune, dude, caise, 
gutui, pere, mere ori struguri) este o activitate 
care implică întreaga familie și pe o perioadă de 
timp care coincide cu întreaga perioadă a verii. 
Culegerea fructelor, păstrarea lor și producerea 
fermentării și a alcoolizării, extragerea 
alcoolului, aromarea și colorarea acestuia sunt 
secrete care marchează identități regionale, 
locale și familiale.
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miere măi multă, prântru că n-o măi avut 
dân śe să să facă. S-o pus apă şî miere. Şî i-o 
dat drojđiile alea dă struguri gustu. Dar care 
o fost făcut numa dân strugurii aia śe or fost 
măśinați, acolo o ieșât răchie dă strugure, 
răchie bună.

O.H.: Răchia se face tare tare la Uzdin ?

M.S.: Da, s-o făcut răchie… S-o făcut răchie 
slabă șî s-o prăfrit, dar or fost oamini 
care ș-or făcut răchie , după gustu lor ,dă 
douădzăś dă građe. (…) Când s-o pus vinu, 
s-o luat dân cada aia prân slăvină în vedre 
sau în śe l-or luat, l-or pus în vasă prân ńeşće 
tolśere mari dă lemn. Vasu nu s-o împlut. 
Vasu o rămas măi gol, prântru că vinu o 
fermentat în vasu în care l-ai păstrat pră 
măi dăparće. Toată vremea în vasu cu vin să 
turna, dân mustu ala dân ś-o fost în cadă, 
tot să tośa șî tot să puńea şî tot aia ś-o fost 
imala, murdăria, tot śe-o fost ieșea afară, 
când el o fiert, lăpăda afară. Sub vasă erau 
pusă, aşa, ćigăń, ćipsâi mari ca să nu să 
împășcăviească pământu. Șî nu s-o astupat 
vasu al dă vin până nu o stat. Când nu s-o 
măi lăpădat nimic dân el, s-o împlut până la 
gură şî dacă n-o măi fost nimic dă lăpădat, el 
s-o linișćit ș-atunś s-o bătut śepu la el. Şî la 
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a meu tată n-o fost voie să stea mult în vasu 
care o stat înśeput. Când vasu s-o înśeput dă 
vin… El l-o prătośit în alće vasă măi miś, ca 
nu cumva să prindă în vas vro dungă și atunś 
la spălat aia nu să ia. Deci, s-o țânut cont, 
câtă lume nu s-o dus la dogari ori n-o vinit 
dogariu acasă să dăsfacă vasu șî să-l radă 
înluntru. La noi nu s-o-ntâmplat șî nu numa 
la noi, or fost oamini în sat care or șćiut cum 
să-și păzască. Dar culoaŕea vinului o fost 
după lemnu dân care o fost făcut vasu. Era 
vin roșu ca sânźele șî era vin gălbui.

O.H.: Iar bere de când se bea la Uzdin?

M.S.: Berea la cârśumi o apărut măi în 
vreme, dar la căşâle oamenilor abia prân 
anii śindzăś. Io m-am măritat în ’56, io nu-mi 
aduc aminće la nunta mea să să fi băut bere. 
Nu-mi aduc aminćea! Dă prân șaidzăś, să 
dzâśem că or înśeput să aducă bere. Acuma 
să bea bere măi multă dăcât apă. Vin nu să 
prea bea la nunți. La alće nunți aproape niś 
nu să cumpără vin. Să pun acuma pră mesă… 
Întâń s-or pus flăş dă răchie dă jumătaće dă 
litru, tot la o distanță dă un metru jumătaće 
sau un metru ș-atunś or închinat cu flăş   
(foto 75). Pră ormă or ieşât paharele ali miś, 
să punea flașă d-o litră șî să sărvea cu pahare 



Foto 75. Masa festivă aranjată de Mărioara
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măi miś. E, acuma să pune pe masă la nunţ 
d-o parće răchia, d-o parće flaşă dă beŕe, 
apă minerală și soc și să sărveșće fiecare 
sângur, care śe vŕa aia bea şî cât vrea atâta 
bea. C-or înśeput, dî la-nśeput când or ieșât 
socurile așćea.

O.H.: Aşa, sucurile de când au început să 
intre şi ele?

M.S.: Șî ele or căpătat ăripi. Şî ele tot 
prân anu... șapćedzăś, cred că o fost, măi 
târdzâu, nu șćiu exact să vă spun. Șî or 
înśeput, dă la înśeput or sărvit în pahară, așa 
măi mare, dă vin, sau dân plastic. Ș-atunś 
s-o făcut multă pagubă şî ş-or dat sama 
oaminii că nu-i bińe. Că nimeni n-o măi 
vrut dân pahară, dacă-l toarnă-n sticlă să-l 
sărvească la nou, să-l bei după orśine. E, aşa 
s-or hotărât ca sticlile să să pună, flășâle pră 
masă șî fiecare să sărvască socu care vrea șî 
cât vrea. S-o făcut un pic șî economie.

Moda asta cu socurile s-o făcut când lumea 
o-nśeput să facă comerț. Or fost banii făcuț 
măi ușor, n-or fost prân sudoare. Nu că n-or 
fost prân sudoare, că tot îi oboseală șî asta, 
dar n-o fost să-țî să bătuturească mânele dă 
sapă sau dă săśeră ori dă coasă. S-or făcut 
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banii măi ușor șî măi ușor s-or cheltuit. S-or 
adus, că lumea o băut în străinătaće, când 
s-o vădzut că să bea socuri şî d-aşćea, or 
adus moda dân străini la noi, să spun. Întâń 
pănă n-or fost sucurile aşćea or fost sodării.

O.H.: Mai este acum sodărie în Uzdin? 

M.S.: Nu cred că este! Nu șćiu! Aduc ei dă 
unđeva sodă, numa nu şćiu dân śe sat, nu 
şćiu să spun, c-am vădzut sticle dân alea cu… 
Am avut io în veśini, unđe am fost la părințî 
mei, făśea sodă şi cracnăr. Cracnăru o fost 
un soc năgazos. Soda o fost gazoasă și ăsta 
o fost năgazos. Avea nișće flăś dă vreo trei 
decilitri. Nu așa mari, ș-or avut un dop dă 
uiagă… Şî când s-o-mpălut flașa, dopu o vinit 
sus șî s-o fixat. Când ai vrut să-l dăstupi, l-ai 
așădzat șî ț-ai băut. Or fost socuri dă diferiće 
culori. O fost vierdz, nu șćiu śe substanţă, śe 
esență o băgat sodariu.

O.H.: Nu aveau gusturi specifice, erau doar 
diferit colorate?

M.S.: Or fi avut ele diferență dă gust, că 
ăsta era dă maline sau dă căpșune al roșu, 
al galbăn portocaliu dă portocală, al galbăn 
fărbos, cum dzâsem noi, ca pomoranđea. Şî 
o fost dân ala măi alb, din limună. Ș-atunśa 

O observație ușor de făcut de orice străin de 
comunitățile rurale din Serbia vizează cantitatea 
relativ mare și variată de sucuri care se consumă 
în familie. Aide, un soc! — este una din frazele 
cu care ești întâmpinat deîndată ce sosești de 
la drum. Sucurile acidulate, dulci, cu arome 
exotice, colorate strident, produse de firme 
variate și, adesea, care funcționează pentru 
scurt timp, sunt socotite bune, iar consumul lor 
este un semn de prestigiu. Scurta rememorare 
a istoriei recente, pe care o face Mărioara 
Sârbu, poate da o explicație pentru cauzele 
complexe care au determinat comunitățile 
rurale din Serbia să devină consumatoare de                
astfel de sucuri.
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al vierdzui o fost așa, ca bomboanele ali iuți, 
de mentă, dar śe-o fost băgat în el nu măi 
țân minće, că mie niścând nu m-o plăcut đe-
al vierđe să beau. Mie m-o plăcut dă limună 
șî d-al roșu, dă căpşună şî d-aia pră ala nu-l 
ţân minće aşa. 

Atunśea or adus pachețăle dă făcut suc. 
Extrase. Întâń s-or adus sticle pline. Șî pră 
ormă s-o izăflat că estă, poț să-ț faś acasă 
ț-atunś în prăvălii s-o adus șî s-o adus prî la 
târg s-o cumpărat, ș-acum lumea beă suc     
în tot fielu.

O. H.: Se folosesc multe condimente la 
Uzdin?

M.S. Da, da. Pot să spun, condimenćile numa 
la domni s-or schimbat, dar la paori în afară 
de vegheta… Vegheta? Păi îi venită dă măi 
mulţ ani, numa io nu şćiu exact!

O.H.: De exemplu la nunta d-voastră, în ’56 
a fost Vegheta?

M.S.: Nu, n-o fost, n-o fost la nunta mea. 
Numa, nu măi țân minće la nunţâle lu 
nepoaćile mele dar o fost! Crică o fost! Atunś 
or ieșât șî supile alia dân hârćie și-or adus 
șî Vegheta. Și, dî la înśeput, lumea n-o prea 
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vrut, gustu nu le-o plăcut. E, dar acuma nu 
măi poți faśe o supă fără Veghetă că nu-ț 
măi plaśe s-o mânś! Nu măi friź o carńe fără 
Veghetă că nu să poaće! Acum, în vremea 
asta pră când o apărut vegheta, or dispărut 
gâșćele ali înghesaće, ali răniće caŕe or dat 
o aromă la supă, ș-o fost bună fără Veghetă 
sau supa de ciurcă șî eu cred că o apărut asta 
odată cu puii ășćia ai albi, scoși în incubator 
șî crescuți la ferme. Puii ășćia să grăbesc,    
să galopează crescutul lor șî ei nu or avut 
gustu. S-o fi folosât Vegheta așa la domniamă 
și ășćia care or vińit la părinț acasă, iaca le-o 
fi adus cătă-un pachet să gușće, nu şćiu śe. 

Gătitul în casele din Banat și, în special, cel din 
bucătăria românească, nu a fost unul care să 
recurgă la condimente foarte numeroase, sarea 
și piperul rămânând ingredientele principale. 
Lucrurile nu s-au modificat în mod substanțial 
în ultimele decenii, în pofida interesului tot 
mai mare pentru bucătăriile și experimentele 
cu caracter exotic. Totuși, odată cu apariția 
concentratului de supă Vegheta, produs în 
diferite locuri de pe teritoriul fostei Iugoslavii, 
s-a produs apariția celui de-al treilea condiment 
principal al hranei din Banat. Esență a unui 
cocktail de legume și înlocuitor de sare, Vegheta 
a funcționat, mai ales în România, vreme de 
decenii, în perioada comunistă, ca produs 
privilegiat al micului comerț de graniță ori 
ca adevărată monedă de schimb în sistemul 
subteran al serviciilor și favorurilor. Produs din 
epoca înlocuitorilor într-o epocă a reîntoarcerii 
către gusturile naturale, Vegheta își trăiește 
acum, în Banat, o nouă epocă de glorie, în 
măsura în care a ajuns să se identifice cu 
gusturile hranei regionale gustoase și autentice.





***
 …luând-o în dreapta s-au tot dus pe toate socacurile. 

Etapele unei nunți bine făcute
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regătirile pentru nuntă începeau cu 
trei — patru luni înainte. Se cumpărau 
porci, juninci sau vaci, gâște, curci și 

beutură. În anii trecuți, la nuntă se făcea 
rachiu de casă din porumb, prune, struguri și 
dude și pentru că mai aproape fiecare casă 
avea vie. Se servea vin, mai rar bere.

Mobila se cumpăra când se hotăra data de 
cununie. Fata își cumpăra: două paturi, 
oglindă, masă cu patru scaune și „spălător” 
cu tot cu „lăvor”. Peșchirele erau din cele 
lucrate (țesute) în casă, nelipsite au fost 
săpunurile și pieptenele. Pe masă, nelipsita 
„canta calăsâtă” (foto 76). Măsaiu pe masă 
era „de pele” (mușama). „Șifonierul” era 
cumpărat de părinții junelui, la fel și pantofii 
de mireasă. Verighetele (burmile) nu se luau 
din cele scumpe din aur, ci de la târgu mare, 
că se țineau pe deget de multe ori numai în 
ziua nunții. Poate pentru că însurățeii erau 
prematuri și se făceau eforturi să se aprobe 
cununia. Erau bogătașii care, totuși, aveau 
„burme” de aur. 

Nunta așa-zisă, adevărată, începea lunea. 
Părinții din ambele părți se duceau să cheme 
neamurile cele mai apropiate, care trebuiau 
să dea ajutor tot timpul. Ciliga cu „sițu de 

P



Foto 76. Canta călăsâtă
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piele” era scoasă în mijlocu avlii, cilimu sau 
ponevița pe spatele sițului. 

Dacă o fost iarnă și frig, pe poală au pus 
ponevița cu cărmăjân.

Sorsamurile de zile mari erau întinse de la 
rudă și frânele adunate după bici, care-și 
avea locul în partea dreaptă, lângă siț. Caii 
țăsălați, țanțoși și grași erau scoși din ștală. 
Soacrele să „chiceau” și-și luau straiță pă 
mână (foto 77), unde era pusă „flașa” cu 
rachiu, iar după siț, într-o cotăriță cu fân, 
burdacu cu răchie, că neamuri erau multe.

Cu voia lui Dumnezeu, făcându-și cruce și 
cu un Doamne ajută, s-a deschis ușa mare 
și luând-o în dreapta s-au tot dus pe toate 
socacurile (străzile) și se întorceau noaptea, 
ba la alții mai rămâneau și pe mâine zi.

Urmau zilele când se tăia „marva” (vitele), 
apoi păsările. Se adunau „vase” (farfurii și 
tacâmuri). Fetele mari și nevestele tinăre se 
duceau la femei (cu cotărițile mari, făcute 
din nuiele) cu care era înțeleasă soacra mai 
dinainte. Până joi trebuiau aduse și spălate, 
puse cu grijă în ieslele din ștală (în care 
nu mai erau animale), ferite de copiii care 
alergau în toate părțile. Oalele mari pentru 



Foto 77. Straița mare
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supă și sarmale erau aduse de femei bătrâne 
care-și „dădeau vorba” că le-or întoarce în 
starea în care le-au primit. 

Joia, soacra mare (mama junelui) se ducea 
cu „cinstea”, adică pentru ultima oară 
se ducea la noră însoțită de rudele cele 
mai apropiate (femei), încărcată în patru 
tasturi mari, de abia ajungea să le lege cu 
cârpa făcută anume (foto 78, 79). Pe tasturi 
erau patru — cinci „torți din ouă”, una de 
„platnuri”, prăjituri mărunte, iar în tastul cu 
„jâvina” (curcan sau gâscă frite) se puneau 
„turce prin șpriț”. În straiță „păturată acră” 
(aluat dospit) cu mac și păsuliță, iar deasupra 
pe coajă se băteau albușe de ou cu zahăr. 
Apoi erau fructe și o sticlă de răchie pentru 
cuscru. Unii, în loc de pasăre friptă duceau 
purcei fripți și care aveau oi frigeau „carne 
de miel în ou”. Femeile ce petreceau pe 
soacră intrau la mireasă (cinăra) înăuntru și 
așteptau ca fata să se pupe cu soacra, s-o 
dăruiască aceasta cu bani. Apoi se pupa cu 
femeile și ele plecau îndărăt. Soacra mai 
rămânea, dar nu ca s-o prindă noaptea. Era 
servită cu aluaturi, „must” sau „cracăr”. 
Rudele fetei goleau tot ce a adus soacra și 
umpleau cu torți și aluaturi de la părinții 
fetei, dar cu grijă ca un tast să fie mai puțin, 



Foto 78. Platnuri...



Foto 79. Platnuri...



180

…luând-o în dreapta s-au tot dus pe toate socacurile. 
Etapele unei nunți bine făcute

purcelu mai mic şi soacra mică trimitea bani 
la ginere, dar iar mai puţin decât a primit 
fata. Seara se ospătează şi unii şi alţii din 
cele primite pe cinste.

Vineri bărbații pregătesc șnitlele pentru 
fript, se face iar mâncare pentru lumea 
adunată, iar femeile fac tăiței. Găzdărița 
știe câtă lume are și bucătarul (cuvariu) 
hotărăște din câte ouă se fac. Aici se vedea 
calitatea și repezeala femeilor ce frământau 
tăiței: îi sucesc cu sucitoriu, îi usucă și apoi 
îi tăiau. La tăiat le mai înlăturau pe cele ce 
nu-i taie subțiri.

Sâmbătă de dimineață femeile chicesc 
(împodobesc) ciligile cu flori pe lungul obezii, 
hârtie colorată aranjată pe după spițele de la 
roți, iar la sițu de piele se chicesc cilimurile. 
Se iau „baschii” și se încrucișează ca să stea 
cilimurile oblic. Mai întâi, pentru băschi 
se pune o poneavă (cearșaf) albă țăsută 
împuiată (cu „pui”), sau „creață”. Peste ea 
se pune un cilim, dar în așa fel ca să i se 
vadă cicma și urzariu, la poneavă. Cilimul 
e împăturat cât e latul sițului, apoi altă 
poneavă iar cu șlingărai sau cicmă și cusută 
cu urzari învrstat, apoi cilimul de deasupra: 
al „în douăsprezece” ori „cu pană de pliș” 

Drumul descris implică exclusiv comunitatea 
femeilor din cele două neamuri, al mirelui, 
respectiv al miresei, ceea ce îi subliniază 
caracterul de ritual de gen. Schimbul de daruri 
între cele două familii confirmă derularea 
viitoarei căsătorii și, totodată, prin dezechilibrul 
dintre cele două serii de daruri (familia fetei 
este cuviincios să ofere ceva mai puțin) instituie 
ierarhia viitoare, supremația neamului mirelui 
asupra celui al miresei.
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ori „al cu fabrica” (acest model e mai vechi). 
Așa chicice se bat în cuie pe marginea sițului. 
Ciliga la mireasă și cocia lungă pentru lăutari 
(lăptaș) se împodobeau în curtea gazdei, 
celelalte vin împodobite de acas. La lăptaș se 
pune numai o poneavă albă de bumbac și un 
cilim „în farbă”.

În casă se întâmplă alte lucruri. Femei mai 
în vârstă pregătesc mâncare pentru a fi toată 
lumea sătulă, iar mama fetei pregăteşte 
„ţoalile” dă strâgat fata pe stradă („pe 
socac”). Fata se scoală, se spală şi ia imediat 
„perietoarea”, o perie cu părul întors, fie 
iarnă, fie vară, apoi altă femeie mai isteaţă 
ajută la îmbrăcatul fetei. Ciorapi din lână 
„cu bece”, păpuci sau şuşoni, după anotimp. 
Fata se înschimbă cu poale întărice, d-ale 
cu roţ, opreg, cotrinţă guşată, ciupag cu aur 
(foto 80), chintuș înflat (gușat) (foto 81), 
dacă-i vară, burdănic (foto 82), dacă-i iarnă. 
Pe cap are cunună, covârlac și pană, fluturi și 
pup. Nu-i neapărată nevoie să aibă „pic peste 
podoabă. Dacă-i ger, atunci își ia cârpa mare, 
a dă arămiz (foto 83). Așa chicită, iasă din 
chilia ei și se duce în soba mare unde deja își 
petreceau cu muzica unii din nuntași.



Foto 80. Ciupag cu aur



Foto 81. Chintuș gușat



Foto 82. Burdănic (față) / Burdănic (spate)



Foto 83. Cârpa mare de arămiz
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Neamurile se adunau, se servea gustarea și 
apoi pe fată o puneau în șiț și încă o altă fată 
mare, neam aproape cu ea. Fata asta care 
„striga giveriță” cu mireasa, trebuia cu orice 
preț să se deosebească la podoaba capului de 
mireasă. (Ea nu avea cununa și covârlacu.) 
Amândouă aveau „straiță făloasă” pe mână, 
unde țineau sticle cu răchie pentru a „îmbia” 
neamurile. (Numai mireasa le întindea sticla 
și-i chema la nuntă.) După ce au urcat în 
ciligă cei ce o cărau pe mireasă, se întindea 
pânză albă țesută în război „de cinari” ori 
„sadă”. Pânza se acăța la căpestrele cailor 
(lângă ureche), se lega cu panglică (sârmă) 
roșie, se întindea împăturată cam de vreo 30 
cm de lat, peste obezile ciligii și la mijloc. 
Peste cilim se făcea o mașlă mare, legată iar 
cu panglică roșie. Și oamenii ce mână caii 
sunt învăluiți în pânză. La cocia cu lăptași și 
la celelalte ciligi se puneau peșchiră țesute 
cu creață. Alaiul pleca. Ciliga fetei ieșea 
pe ușa mare înspre dreapta și apoi pe toate 
străzile se cărau până seara. Seara, obosiți, 
se întorceau și erau așteptați iarăși cu o 
gustare așa, din picioare. Când se aduna 
lumea chemată, cam la vreo nouă seara 
se punea cina: ciorbă, sarmale, friptură 
și aluaturi făcute de găzdăriță și câteva 
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neamuri (materialul pentru ele e din casă). 
După cină începe veselia și ține până la unu 
— două noaptea. Rămân mai mult numai cei 
ce se îmbată (turmentează). După ce pleacă 
lumea acasă, mireasa se scaldă în ciuvani 
(albie) pe fire de busuioc.

Duminică cinăra (mireasa), cum se scoală 
e așteptată de „perietaoare”, femeia sau 
măistorița, cum i se mai zice, că nu toate 
femeile știu să facă lucrul acesta, dar când 
e vorba de periat în ziua nunții, atunci se 
depun eforturi, se găsește femeia care își 
face la înălțime meseria. Până se termină 
cu periatu (pieptănatu), mama fetei pune 
tot la îndemână din hainele ce le îmbracă 
mireasa. Nu-i voie sau nu e bine ca nici cel 
mai mic lucru să lipsească de aici, că nu e 
semn bun. Odată părul întors, udat și uns, 
legat cu „civală” pentru ca să nu se strice 
la îmbrăcat, dă cale liberă pentru începutul 
îmbrăcatului.

Fata își ia ciupăgariul cel mai ornamentat, 
de care i-a fost drag și poalele de la piele pe 
dos ca să nu se prindă de ea farmece, dacă 
Doamne ferește i-ar fi făcut cineva din ură, 
apoi poalele ce erau pereche cu ciupăgariu 
(foto 84), dâlma (un cearșaf făcut sul în jurul 

Îmbăierea miresei în apă cu busuioc are 
un evident caracter ritual, marcând etapa 
preliminară și purificatoare a ritului de trecere. 
Actul este similar, structural și funcțional, cu 
scalda cu flori a copilului nou-născut, în a treia 
zi după naștere, respectiv cu spălarea cu apă            
cu busuioc a trupului mortului, înainte de 
așezarea acestuia în sicriu.



Foto 84. Ciupag
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mijlocului) pentru a ținea mai bine „raiful”, 
poalele de peste „raif” și în sfârșit poalele 
de deasupra făcute toate „clini” încă de când 
era pigluit. Se strâng poalele cu brâul (cel 
cu 2 urzare e cel specific pentru mireasă). 
Poalele de sub raif sunt spălate, călcate, dar 
neîntărite. Raiful și poalele celelalte sunt 
întărite și cu clini. Dacă mama și femeia ce-i 
ajută la îmbrăcat sunt de părere că mireasa 
nu-i destul de „înfoiată”, sub poalele de 
deasupra i se mai dă încă o pereche. După 
ce se pigluiesc poalele de mireasă, fie ele cu 
3 rânduri de roți, șlinguite sau cu „motive”, 
i se coase „sârma de fir” (foto 85) sau din 
cicmă colorată (mai mult albastru deschis). 
Ea se pune la doi — trei cm deasupra de 
„roți”, apoi se fac clini. După aceea brâul 
e înfășurat de două — trei ori după mijlocul 
miresei și strâns ca să nu se piardă poalele, 
care atâtea la număr mai erau și grele. Se lua 
ciupagul întărit (al de desupt), dar înainte 
de a se lua ciupagul lung și larg la mâneci, 
se luau mânecarii ai cusuți și se puneau 
dedesubtul ciupăgariului, ca atunci când se 
ridică mâna în sus să nu se vadă pielea (că 
era rușine) (foto 86). Sub ei și mânecari de 
mărgele luau cele ce doreau să-i poarte. 
Ciupăgarul la gât era strâns într-o brățară 



Foto 85. Sârme de fir



Foto 86. Mânecari
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cusută cu mătase neagră și închepturată cu 
bumb. Apoi se lua ciupagul de mireasă cusut 
pe umăr cu „roburme” de aor (nici cu aor nu 
coseau toate femeile). Și acesta tot în brâu 
se sufulca și se făcea „sânul”. Se potrivea 
în spate și la piept, nu se sufulca alandala, 
că el se vedea de sub chituș sau burdănic. 
Aorul de la primul ciupag se sufulca la umăr 
ca să se facă umeri frumoși, pentru ca cel 
de deasupra să stea bine. Se băga ușurel 
chintușul umflat sau cu „gușe”, se lega în 
față sub guler care atârna pe piept și apoi se 
legau mânecile ciupagului, mai întâi la primul 
și apoi la al doilea. Partea de jos a mânecii 
fiind destul de largă, se strângea cu fodorii, 
care și ei aveau cicma (foto 87) aceea ca la 
poale, dar într-o verzie mai îngustă. Ca să nu 
se vadă brățara de la gât, peste ea se pune 
„șlariu”. Atunci se revine la pusul opregelor, 
că numai în zilele de nuntă mireasa poartă 
2 oprege: unu în față și altul în dos (dar nu 
de o culoare la ciucuri) și prin asta își capătă 
numele de govie (foto 88). Peste ațele cu 
care se leagă opregele se pune brăcira de 
aor. Acum se trece la partea de sus. Două 
panglici numite sârme pe spate făcute din 
fir și ornamentate cu mărgele și ghiocei se 
pun pe o panglică de bumbac și se leagă de 



Foto 87. Cicmă



Foto 88. Oprege cu aur
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gât sub șlari. Ele sunt de o palmă de late și 
lungi până sub poala de opreg. (Ele pot fi din 
materialul de fir pus pe poale.) Peste șlari 
se leagă galbenii: ai mici, ai mari după cât 
e de bogată fata și junile, iar bine pe lângă 
gât sub șlingăraiu al dintâi de la șlari se pune 
„ghiordanul” (foto 89) făcut din mărgele pe 
coamă de cal. 

Atunci se dezleagă civala de pe păr, lăsând 
numai ața de fuior cu care se fixau păturile. 
Fluntariu, pupu și pana se legau pe părul 
împletit în formă ovală: la dreapta pana 
scumpă (foto 90), la mijloc pupu (o panglică 
roșie sau roz, în partea de sus făcută pături 
necălcate, iar în partea de jos lăsată pe 
spate) și la stânga, pe coada de la moț, 
se punea fluntariu. Se întorcea mireasa cu 
fața și era dată de pe scaun jos, că odată 
încălțată cu „ciorapi de araz cu bece” și 
papucii cu cocorul, ea urca pe scaun și, 
în timpul chicitului, cele două femei o 
întorceau roată, să vadă dacă clinurile sunt 
asemenea, dacă nu cumva prin șlinguitură se 
văd poalele de desupt, dacă sunt asemenea. 
Întoarsă cu fața își capătă cununa ei de fată, 
acățată cu „ornuli” de moț, fixată și legată 
pe sub pană, să nu se miște. Atunci i se pune 
picu (foto 91) pregătit mai înainte. Ațele cu 



Foto 89. Ghiordan



Foto 90. Pana scumpă



Foto 91. Picul pe frunte
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care sunt făcute gușile de la pic se adună de 
o parte și de alta sub pană și se strâng, ca 
să-i dea forma cuvenită. Între două pături de 
pic, una spre cunună și alta spre frunte, se 
pune covârlacul (foto 92), care acum nu mai 
e chicit pră somot, ci pe panglicile țesute din 
aor din care se face învălitoarea. La urechi 
se pun trandafiri din pliș sau alt material 
de o culoare și pe o parte și pe alta, iar pe 
lângă ei, pupi din panglică împăturați, ca 
cel din spate și încă doi găitani făcuți din 
aor alb, ca la mincie (foto 93), pe care mai 
târziu îi pun la învălitoare. La mâna dreaptă 
i se leagă şi peşchirul, întărit, pigluit şi făcut 
clini. Peşchirul se leagă cu panglică roşie 
deschis ca şi cea cu care se leagă mai târziu 
şi peşchirile giverilor. Aşa gata îmbrăcată 
este arătată rudeniilor ei, zicându-le mama 
fetei: Veniţi să vedeţi pe govia noastră!             
După aceea, govia e ținută ascunsă într-o 
cameră unde primește giverii. 

La mire se adună rudeniile (nuntașii) în jurul 
orei nouă. La nouă e plecarea după nănași. 
Mai toți nuntașii se duc cu muzică cu tot, 
rămân acas doar „gătătorii” (bucătarii), care 
mai toată noaptea n-au dormit pregătind 
sarmalele și friptura ce se dă nașului la 
dejun. La nașu n-au stat mult, se închină, se 

Odată pregătită, cu respectarea protocolului 
extrem de complicat al îmbrăcării ținutei impuse 
de tradiție, tânără este recunoscută drept govie 
— actant generic al trecerii prin actul căsătoriei. 
Ca orice asemenea personaj, este, temporar, 
într-o stare de maximă sensibilitate, datorită 
căreia este de dorit să rămână, un scurt timp, 
singură în cameră, departe de privirile rele ale 
celorlalți.



Foto 92. Covârlac



Foto 93. Mintie
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întorcea pe gât câte o ceașcă mare de cafea 
(fără zahăr) pentru cei ce s-au dus târziu 
acasă. Dacă e iarnă și ger, se pregătea rachiu 
fiert, iar vara rachiu rece. Nuntașii (bărbații), 
toți cu sticle cu rachiu în mână din care dau 
la toți oamenii întâlniți pe stradă să bea în 
sănătatea celor ce se căsătoresc! Femeile 
însă merg liniștite în urma bărbaților. Mai 
cântă nuntașii, mai cântă lăutașii, numai 
nașul merge țanțoș și tăcut, vesel dar totuși 
calculat la vorbă și faptă. Giverii fără mire 
merg după naș. Când ajung acolo dau binețe 
și givărul mare, care-i însemnat prin cununa 
ce o poartă pe pălărie sau căciulă și pe care 
trebuie să o dea la mireasă, începe cam 
așa: Bună dimineaţa, nănaşule, în ce voie 
e nănaşu? Acesta răspunde: În voie bună! 
Primiţi de la mine şi mai bună! Givărul îi 
întinde ciutura, nănașul o primește și-i dă 
acestuia pe a lui. Închină, ciocnesc ciuturile 
și beau din ele, apoi din nou le schimbă   
(foto 94). Ceilalți nuntași sunt serviți cu 
beutură de la nași. Se stă foarte puțin, se 
joacă o horă sau două, că înainte de ora zece 
giverii se duc la mireasă cu câțiva oameni 
guralivi și toate fetele și femeile. Cu giverii 
se duce doar cu acordeonul (foto 95). Între 
(femeile) cele mai apropiate rudenii, se 



Foto 94. Vedre pentru nuntă



Foto 95. Mărioara și soțul
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găsește și cea care duce sovonul. Dacă mirii 
nu se cunună în biserică, sovonul se predă 
miresei acas și cele ce au chicit-o îi leagă 
și sovonul, dar până atunci mai este. Deci 
giverii și toți nuntașii ce merg la mireasă 
dejunează la repezeală, apoi pleacă. Nașul 
așezat cu „taifa” lui în capu mesei mai 
întâi cheamă mirele. Acesta vine însoțit de 
o rudenie tânără (un unchi sau un verișor), 
dă mâna cu nașul și dacă acesta e om mai 
bătrân, mirele îi „țucă” mâna și nașul îl 
dăruiește cu bani. Mirele se așează după 
nașul mare. După june e nașul mic, apoi 
cumetrițele (perechile nașilor), apoi străițișul 
și stăghișul care nu-și duc perechile cu ei. 
După ce s-au servit sarmalele și friptura, 
se aduc aluaturile și se trece de la rachiu 
la bere. Timpul e scurt și nu se poate juca. 
Apoi toți nuntașii pleacă la primărie. Când 
nașii ies, la plecare se învăluie în pânză, la 
fel și pe străițiș și pe stăghiș. Mai e una din 
rudeniile apropiate învelit în pânză și-i zice 
socru mare. Giverii și ei au fost învăluiți      
în pânză.

Giverii ajunși la mireasă sunt opriți ca să 
intre. Se tocmesc pentru învoire cu rudele 
fetei, dar aceștia îi lasă să intre numai până 
la ușa după care e ascunsă mireasa. Atunci 



206

…luând-o în dreapta s-au tot dus pe toate socacurile. 
Etapele unei nunți bine făcute

începe tocmeala până se ajunge la o sumă 
(știută de mai nainte) de părinții copiilor. E 
tare frumoasă această scenă, se tocmesc, se 
închină, apoi mai apare altul cu vreo glumă. 
Ușa se deschide și govia zâmbind își primește 
giverițele. Givărul mare își ia cununa de pe 
căciulă (sau pălărie), o pune sub piciorul 
drept al miresei, apoi i-o pune pe cap și 
aceasta se repetă de 3 ori. Atunci, peste 
cununa de fată care e astrucată cu picu se 
leagă cununa de la givăr. Mireasa pupă toți 
nuntașii veniți care o dăruiesc cu bani. Acum 
e momentul să se lege sovonul, dacă nu se 
cunună la biserică. Dar noi mireasa noastră 
o cununăm la biserică și femeia duce mai 
departe sovonul. Sovonul în trecut obligatoriu 
era din pânză țesută în război. De fală era 
pânza de cinari (3 râșchitoare, adică de o 
pereche de poale și un ciupăgari). La capeți 
se prindea șlingărai.

Tata sau fratele ducea mireasa și giverii 
legați acum cu peșchiră (lungi, de pus 
pe urmă la icoane), la dreapta se lăsau 
colțurile la givăru mare, iar la stânga la al 
mic. Peșchirul ca să nu cadă era dat peste 
umăr și legat cu panglică roșie sau roz                   
sub brațul opus. 
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Mireasa e predată mirelui și urcau de 
braț treptele primăriei, urmați de nași           
(foto 96). După actul de cununie de la 
primărie, merg la biserică. Aici soacra mare 
întinde un cilim, peste el pune un peșchir 
țesut cu creață sau cu pui, de o mărime 
obișnuită și e pregătit încă un peșchir cu 
care popa le leagă mâinile. Aici li se pune și 
sovonul pe cap mirelui și miresei înainte de 
ce părintele le pune cununițele bisericești  
pe cap.

După ceremonia bisericească, ambii miri și 
nașii aruncă peste cap bani. Nașul îi aruncă 
peste capul finilor, iar aceștia îndărăt. 
Bucuria micuților care se învălmășesc ca 
să adune cât mai mulți bani! Mireasa de pe 
vremuri nu avea buchet. 

După ce s-au făcut toate cele necesare din 
partea părintelui (a lui popa), două femei 
iau sovonul, îl împătură (ca lățimea lui să 
fie 20 — 25 cm) în lungul lui, se potrivește în 
două și mijlocul lui se pune în spate sub pană 
și pic, se aduce pe după brațe și se face o 
mașlă (fundiță), lăsându-i capătul în jos dar 
nu până la șlingăraiul poalelor, cam un lat 
de palmă mai sus. Se leagă cu fundiță roșie 



Foto 96. Nunta pe stradă, cu diverii
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sau roz (așa cum e la peșchiră la giveri și la 
peșchiru din mână al miresei).

De la biserică toți nuntașii mergeau la 
mireasă ca s-o petreacă, să vadă mobila care 
se chicea în fața ombariului în dreptul uşii 
mari, deschise ca să se vadă că aici e nunta. 
Mobila fetei mai de demult era: două paturi 
cu căpătâne în dungă, masă, patru scaune, 
spălător, oglindă mare şi dulapul (şifoneru). 
Pe masă era canta călăsâtă, cu care pleca 
mireasa noaptea spre casa mirelui. Mai târziu 
se cumpăra şi bucătăria, apoi, prin anii ’65 
au început să li se cumpere la mirese „sobi 
combinate”, baruri, paturi cu căpătâne și 
dormitor, apoi garnitură din nuiele pentru 
coridor (conc). Dar odată ce s-a înmulțit 
mobila, au scăzut lanțele de pământ ce          
i s-au făgăduit la logodnă ca „tol” (zestre). 

Au închinat beuturi cu cuscrii și cuscrile și 
s-au grupat rudeniile băiatului (mirelui).    
Cei tineri, fete și băieți și cei proaspăt 
însurați rămâneau la prânz la mireasă, iar 
restul se ducea înapoi la mire și acolo luau 
masa de prânz. Cei rămași așteptau ca 
mireasa împreună cu giverii „să stea la ușă”, 
adică givărul mare să închine cu nănașu, iar 
mireasa „să-i țuce mâna” (să-i pupe mâna). 

Secvența ducerii zestrei miresei la casa mirelui 
pare să fie surprinsă, în povestirea de față, 
exact în perioada unei transformări structurale 
importante, obiectele tradiționale fiind înlocuite 
de obiecte ale vieții moderne (mobilier la modă, 
utilaje electrocasnice etc.). Este un joc subtil 
dintre funcția zestrei și componența tradițională 
a acesteia, în sensul că, în momentul în care 
obiecte cum ar fi piesele ținutei tradiționale, 
pernele, țesăturile ornamentale etc., pare să 
aibă o valoare prevalent simbolică și nu una de 
utilizare, funcția utilitară a zestrei determină 
schimbarea conținutului său efectiv.
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Nașul o dăruia cu bani la fel cu toți cei din 
„taifa” lui. Givărul al mare îl ducea pe nănaș 
în camera mare, unde se ținea nunta, condus 
și el de o rudenie a fetei. Nașul e în capul 
mesii, alături de el e mirele, cumetrițele, 
străițișu, stăghișu și socru mare (omul care 
îl înlocuia pe adevăratul socru mare). În fața 
nașului stă givăru al mare, care trebuia să-i 
poarte grija la naș să nu-i lipsească ceva. 
Givărul al mic avea obligația să păzească 
pe mireasă. Din rudeniile ei încercau s-o 
ascundă și dacă nu o găsea givărul și pe 
mireasă o duceau înaintea nașului, plătea 
„cazna”. Tot caznă plătea givărul al mic și 
dacă își pierdea „ciutura”. 

Prânzul de nuntă e foarte bogat la Uzdin. 
Dacă-i iarnă se servește rachiu cald, apoi se 
aduce supa de gâscă, carnea fiartă de gâscă 
se servește cu sos de roșii, apoi sarmalele, 
friptura și aluaturile. Toate se spălau cu 
un vin bun, pe urmă (adică mai târziu) cu 
bere, iar pentru femei se aducea „cracăr”, 
un fel de soc gazat, făcut de așa-numiții          
sodari și „soda”. 

După prânz se pregătesc mesele la stradă, 
fie vara sau iarna (numai pe ploaie și viscol 
nu se iasă afară). Nașul și nuntașii care 
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erau „după masă”, în sunetul tarafului de 
lăutari zicându-le un „marș”, iasă în stradă 
(foto 97, 98). Tot timpul acesta mirele e cu 
nașul; mireasa cu givăru al mic, giverițele și 
rudeniile ei. Ea și prânzește în altă cameră, 
fie la „chilia” sau altă cameră din casă. 

Lumea din sat a venit la nuntă, au venit 
mai devreme ca să vadă mobila, până nu 
începe „jocul”. Femeile comentează câte 
ponevi și câte cilimuri îs pe paturi, câte 
căpătâne are, dacă-s d-ale șlinguice, se duc 
și după paturi să vadă câce poneviță îs în 
partea dindărăt, dacă îs cusute cu urzari sau 
împuiate „fundonile” de la căpătâne. Apoi 
se comentează câte „străiți” are, dar are 
poneavă de câmp etc.

Când govia (cinăra sau mireasa) iese afară, 
atunci lăutarii încep a cânta hore. Mireasa 
se prinde în joc cu giverii, ca apoi, rând pe 
rând, să intre și ceilalți nuntași. Când hora 
se face mare, mireasa se desprinde cu giverii 
și câteva rudenii apropiate și fac în centru 
horă mai mică, înaintea nașului. Atunci vine 
și mirele în horă. Lumea se învălmășește ca 
să vadă cât mai bine și atunci un om mai în 
vârstă ia biciul și dă lumea îndărăt. Uneori, 
când femeile se opun, sunt și lovite peste 



Foto 97. Vase cu pictura naivă din colecția Mărioarei Sârbu



Foto 98. Vase cu pictura naivă din colecția Mărioarei Sârbu
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picioare. În hora mare poți vedea fel de fel 
de îmbrăcăminte. Fete cu pană, fete cu 
cunună, neveste învălite, neveste cu cârpă 
roșie și covârlac, iarna cu cârpe mari de 
arămiz ori cu cârpe de pliș cu găitani și cu 
iacne. Jocul ține până seara. E întrerupt o 
singură dată, când vin cuscrii. Părinții mirelui 
cu nuntașii lor vin cântând și urezând. 
Mireasa iasă din horă (foto 99), se duce la ei, 
pupă pe soacra, o dăruiesc. Atunci intră cu 
toți în horă și câte un lăutar se pune în fața 
fiecărui bărbat și femeie, le cântă câteva 
versuri iscodite de el, dar care să aibă ceva 
comun cu cei la care le cântă, îl plătesc și pe 
urmă încep jocurile de doi. 

Seara tot la fată se ține nunta. Când intră 
de la stradă se dă ujina la nănași. Gustarea 
se ia din picioare. Se servește cârnaț fript 
cu irean. Apoi se „bagă după masă” unde 
șade până la plecare. Între timp începe să se 
adune lumea invitată și să aducă darurile. 

Adunându-se lume, lăutarii nu mai încetează. 
Să cântă mai mult doine și cântece de 
pahar, iar în conc, pentru perechile tinere, 
se desprinde câte un lăutar și le zice „de 
joc”. Cinsterițele nu se mai plictisesc, văd 
de toate stând în jurul perechilor. Cam pe la 



Foto 99. Mireasa în joc. Fotografie de la turnarea unei emisiuni de televiziune la Uzdin
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nouă seara vin de la mire câțiva inși pentru 
a asista la strigarea cinstelor. Un om limbut 
poate să aibă această funcție. Se aduce 
la nănaș o farfurie cu sare și dedesubt de 
ea una goală. Acolo se pun banii primiți, 
iar tata miresei adună în brațe: cârpele                                                        
și șpeanțele (foto 100, 101, 102) și tot ce 
primește mireasa din îmbrăcăminte. Mai 
demult duceau și păsările în fața nașului, 
animalele (oaie, purcei etc.), tasturile cu 
torți. Nașul numără banii primiți și de o 
parte lasă ceva din ei pentru „muzicanți”, 
apoi îl trimite pe givărul mare după mireasă. 
Aceasta vine și, după ce închină givărul cu 
nănașul, mireasa îi pupă mâna, nașul îi dă 
banii și ea îi pune în straița făloasă cu care 
a venit pe mână. I se cântă marșul și tinerii 
care împlineau rol de ospătari aduceau 
pâinea de casă și apoi cina. Același meniu 
ca și la amiază, dar acum se dădeau două 
rânduri de friptură: unul de purcel și al 
doilea carne de porc și cârnați și aluaturi   
din belșug.

După miezul nopții încep să se mai rărească 
goșcii, dar cei aproape și vecinii așteaptă pe 
cei de la mire să vină după cinăra. Aceasta 
abia acum stă cu mirele care încearcă s-o 
încurajeze ca să nu plângă la plecare. 



Foto 100. Șpeanțul cu fire de aur (față) / Șpeanțul cu fire de aur (spate)



Foto 101. Șpeanț



Foto 102. Șpeanț
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Minutele sunt numărate. O femeie îi aduce 
canta călăsâtă și i-o pune pră mână, altă 
femeie îi întinde săclicu în care arde o 
lumânare. Așa, cu lumânarea și canta pră 
mână, mai aruncă o privire spre rudenii, dar 
fără a întoarce capul. Toți ai ei se adună pe 
lângă ea, o pupă, plâng, iar ea așteaptă să 
iese trei — patru bărbați înainte (ca să ia ei 
„vrăjurile” și să le lase seara bună). Sunt 
rare miresele care nu plâng când părăsesc 
casa părintească. Mirele, în ultimul minut de 
plecare, pune mâna pe ciupăgariul soacrei 
la gât și-i rupe chetoarea dintr-o smucitură. 
Lăutașii cântă Ia-ţi mireasă ziua bună. Fetele 
și nevestele o strigă pe nume, ea n-are voie 
să întoarcă napoi capul, că e semn rău, nu va 
sta la bărbat și ce glas deosebește din cele 
auzite, se zice că ar semăna copiii. Mireasa 
trece printre ele și sparge săclicu (foto 103) 
ce era peste lumânare. Dacă nu-l sparge din 
prima dată e semn rău. Ea nu se apleacă să-l 
ia de jos, dar îl sparg alții. 

Intrată mireasa în casă, e dusă să pună mâna 
pe două cuie, ca să stea și primii născuți 
să fie băieți, pupă câte o fetiță frumoasă 
ca să-i fie frumoși copiii și apoi e dusă de 
soacră și mire până la ușa de la chilie. Li 
s-aduce acolo ceva din bunătățile de la 

Momentul este cel care marchează trecerea 
prin excelență, suprapunând numeroase 
forme de pasaj: mireasa pleacă de la casa ei 
spre casa soțului, ea trece din rândul fetelor 
necăsătorite în rândul femeilor măritate, își 
părăsește neamul pentru a intra în alt neam. În 
acest context dens sub aspect simbolic și ritual, 
mireasa este într-o stare slabă, drept pentru 
care trebuie protejată, prin deschiderea acestui 
drum fără întoarcere de patru bărbați.



Foto 103. Un săclic în miniatură
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nuntă, dar ei doi nu-s mai serviți de nimeni, 
intrarea e interzisă. În camera alăturată se 
dă de fruștuc (dejun) la nănaș, apoi îl pitrec 
acasă. Dejunul obligatoriu are și ciorbă acră   
(zeamă acră). 

Până la ora șapte dimineața e liniște. Numai 
bucătarii mai ciocnesc figeile (capacele) 
din neatenție și atunci sunt certați de 
soacra mare. Fiecare tânăr care face pe 
ospătarul trebuie să fie dis-de-dimineață, ca 
să aranjeze mesele dacă ai cu patu vin luni 
după masă (foto 104). Apoi s-a mai schimbat 
moda și ai cu patu veneau miercurea, ca să 
se poată ospăta în voie. 

De la mireasă veneau la mire cu patu. Toată 
mobila ce era expusă se punea în cocii și 
se aducea, iar femeile îmbrăcate frumos 
stăteau în curu cociei după pat, dulap etc. cu 
cilimuri pe spatele sițelor de piele. Veneau 
cu muzica cu tot.

Luni după masă cinăra se pieptăna cu păru 
întors, se îmbrăca cu două oprege ca și 
în ziua întâia și se duceau după nănașu. 
Se duceau pe jos și schimbau străzile pe 
unde treceau, dar obligatoriu treceau pe 
lângă părinții fetei. De multe ori nașul le 



Foto 104. Mărioara cu prietenele au mers „cu patul”
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interzicea să se oprească, spre durerea 
miresei și a părinților ei. Nașul râdea că a 
avut succes la prostia lui. Ajunși acasă se 
închina, se juca până la strigarea cinstelor. 
Nunta continua până mâine zi după amiază. 
Rânduri de bucate se serveau, iar înainte de 
plecarea nașului se strigau darurile. Mireasa 
a adus de la părinții ei pentru neamurile 
mai apropiate: la bărbați cămăși, la femei 
șpeanță, pentru fete mai mici haine, chiar 
dacă era vreun bebeluș și el primea. Darurile 
de la soacra mare pentru nănași și nuntași 
erau multe. Toți din taifa lu nănașu primeau, 
ba și bătrânilor nănași li se trimeteau, apoi 
și celelalte rudenii. La bărbați se dădeau 
peșchiră împuiace pră război. 

Tasturile cu torți, purcelu fript așteptau să 
fie duse înapoi la nași, dar tot pline. Nașa 
aducea șase – șapte torți și primea îndărăt 
una mai puțin. Nuntașii îl petrec pe naș și 
acum e rându să se ospăteze la el. Petrec 
până seara târziu. De multe ori mirele cu 
mireasa cu câțiva nuntași se întorc, iar cei ce 
și-au pus în gând să-l „gireagă” pe nănaș stau 
și stau până când se amețesc bine. 

Miercuri se făceau pregătirile pentru ai ce 
veneau cu patu (dacă n-au fost luni). Acum, 
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în locul de frunte stăteau rudeniile miresei. 
Locul ei era după masă, iar mirele, în fața 
mesei. Ea nu mai era cu două oprege, nici cu 
cunună (ci numai cu opreg îndărăt și cotrință 
cu fir (foto 105), iar pe cap pană scumpă). 
Acum nu mai era fată. Noaptea târziu s-au 
dus rudeniile ei acas.

Joi, un număr mai restrâns de rudenii ale 
junelui veneau să pregătească mâncare 
pentru cele ce veneau cu cinsta. Deci tot 
un număr restrâns de rudenii se adunau și 
la părinții fetei. Acolo se pregătea cinstea. 
Tavele încărcate cu bunătăți (torturi, 
prăjituri, fructe) se aranjau pe o masă, lângă 
ele purcelu fript cu măru în gură aștepta să 
i se pună în jurul lui „turte prin șpriț” sau 
„prințese”, mai rar crofne, că nu erau așa 
de fală. Traista cu cele patru sucituri de 
păturată acră (aluat dospit) caldă și învelită 
într-un cearșaf alb își aștepta destinația. Pe 
lângă mâncare, în altă straiță mai mică se 
pun și beuturi alese. Pe pat, poale făcute în 
clini pregătite de mamă și alte multe trăști 
pline de haine (șpeanțe, chintușe, cârpe de 
frunte, cârpe din pliș, ciorapi din lână cu 
bece, năticaci, poale de port, de toată ziua). 
Se puteau duce și de cei care mergeau cu 
patu, dar atunci „dusu cu cinstea” ar fi fost 



Foto 105. Cotrânțe
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mai sărac. Femeile ce se duceau cu cinstea 
trebuiau să fie număr fără pereche (5 — 7 — 
9). La unsprăzece era plecarea (foto 106). 
Mama fetei rămânea acas, petrecându-le cu 
ochii plini de lacrimi, din stradă. Îi era dor că 
se desparte de tot ce e a fetei, dar în inimă 
se mulțumea și se ruga ca niciodată să nu se 
mai întoarcă aceste haine la ea, că atunci ar 
apărea neînțelegerile și despărțirea. 

Între femei era şi una mai în vârstă, care 
trebuia să o perie, să-i strice moţul de fată 
mare şi să-i aleagă părul pentru pieptănătura 
de nevastă. Părul se despărţea de la moţul 
capului printr-o cărare în două părţi şi se 
împletea câte o coadă în dosul urechilor. 
La capăt se împleteşte şi cu o fundiţă 
(dar niciodată albă, ca să nu cărunţească 
timpuriu). Coadele împletite se trec opus, de 
la o parte la alta, până când ajung să se lege 
fundiţele. Sub părul aşa împletit se punea şi 
conciul, o podoabă dar şi o necesitate, ca să 
stea frumos legată cârpa de pe frunte. Atunci 
când s-a împărţit părul, obiceiul era să se 
treacă prin cap şi cu pieptenul de pieptănat 
lâna (Motivul de ce s-a procedat aşa eu nu-l 
cunosc.) şi atunci s-a împletit. După aceea 
a urmat înschimbatul. Tot era ca în trecut, 
doar podoaba capului era alta. În loc de 



Foto 106. Mărioara cu straița de strigat pră socac
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cunună şi pană, acum purta cârpă pe frunte 
şi peste ea covârlacu. Cârpa era roşu deschis, 
iar găitanii puteau fi roşii ca şi cârpa sau 
învrâstaţi. 

Se punea masa, s-au ospătat, dar de data 
asta fără muzică. Nu s-a lăsat seara până 
rudeniile au părăsit-o, ducându-se la părinții 
ei unde le așteptau soții. De cum a luat 
nevasta cârpa pe frunte, nu o mai dă jos 
niciodată.

Vineri a fost zi liberă și de odihnă pentru 
toți. De cum s-a dus în noaptea nunții, 
mireasa nu a mai avut voie să-și viziteze 
părinții sau să meargă în alt loc până când 
îi dezleagă calea. Asta se petrecea în ziua 
de sâmbătă. Părinții bărbatului chemau pe 
părinții fetei și câteva rudenii să vină să-i 
dezlege calea la noră. Și ei adunau câteva 
rudenii (neamuri) de-ale lor. Se făcea același 
meniu ca la nuntă. Acum părinții fetei erau 
cei care au venit. Și-au dăruit copiii, de fiică 
și ginere cu bani, iarăși au adus cinste cu 
purcei și aluaturi și haine din ce au rămas. 
Din ziua aceea proaspăta nevastă putea 
merge după apă la fântână (că pe atunci 
fântânile se făceau pe la colțuri de străzi), 
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la prăvălie. La plecare, părinții fetei i-au 
chemat la gostie.

Duminica în jurul amiazului, între unsprezece 
și douăsprezece, cineva din partea părinților 
(ai fetei) se ducea după goșci. Pe lângă 
tânării căsătoriți veneau socrul cu soacra, 
dacă avea cumnat sau cumnată și încă câteva 
persoane (zece — douăsprezece). Se îmbrăca 
tânăra nevastă cu poale cu roți, opreg, 
cotrință de fir sau ghiocei, dar pe cap acum 
avea învălitoare și la mână purta peșchiriu 
întărit, făcut clini și legat cu fundiță. Când 
urcă treptele și intră în conc (coridor), 
mama fetei îi scoate de la brâu ciupagu și 
prin tăietura de la grumaz aruncă un ou. Oul 
trebuie să se spargă când ajunge jos, asta ar 
fi însemnat să nască ușor, cât ai arunca un 
ou. Apoi toți trec în soba mare după masă 
și începe veselia cu muzică dar fără lăutari. 
La vremea ce jocul din fața primăriei, adică 
jocul satului începe, goșcii întrerup gostia ca 
să meargă să-și prăarăce copiii. Stau puțin 
la joc, o jumătace de oră, o oră și se întorc 
din nou la părinții fetei și continuă până pe 
la miezul nopții. Venită de la joc, proaspăta 
nevastă își poate da jos învălitoarea, dar 
nu în fața bărbaților. Cu capul descoperit 
de acum înainte o poate vedea doar soțul și 

Act de magie prin similaritate și moment cu 
evident caracter ludic totodată, trecerea 
unui ou prin hainele tinerei căsătorite trimite 
la simbolistica vieții și nașterii, punctând și 
începerea vieții de familie a noului cuplu.

Dezlegarea căii miresei este etapa finală a 
complicatei serii rituale a trecerii tinerei către 
statutul de femeie măritată. Practic masa 
comună de la familia fetei este primul moment 
al revenirii în societate, cu statul schimbat al 
tinerei.
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partea feminină. Gostia se continuă până la 
miezul nopții și atunci încărcată de bucate 
fata pleacă acas — la casa soțului, adică la 
casa ei, că la părinți va fi doar oaspete. La 
plecare părinții își invită ginerele și fiica la 
prânz, fiind și prima plecare în pereche. 



Foto 107. Mărioara mireasă
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