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Scânceam adese ca copil
La mama ca să-mi dee
Săpun şi apă şi suflam
Cu paiul curcubee.

Atunci prin vis nu-mi tresări
 - Un vis e tot acee - 
Că o s-ajung din nou copil
Să suflu curcubee1.

Mai mult decât oricare altă vârstă, copilăria, considerată până mai ieri un 
„mister insondabil”, se defineşte, în modul cel mai firesc cu putinţă, prin joc. Se 
crede că principala ocupaţie a copilului, din ziua în care se naşte şi până începe 
să-şi conştientizeze prezenţa şi importanţa în lumea în care s-a născut este jocul, în 
variatele, infinitele sale manifestări. De la gesturile slabe pe care mica fiinţă le face 
involuntar, la meticulosul joc cu mâinile şi mai apoi la construirea unor jucării şi 
strategii de joc, toate se înscriu pe aceeaşi coordonată a ludicului. 

Dacă valabilitatea dictonului lui Blaga după care „înţelepciunea şi iubirea 
copilului sunt jocul”, poate fi considerată universală, se poate spune, chiar de la 
început, că nu întotdeauna copiii au fost lăsaţi să se joace sau au avut parte de 
experienţe care să le umple copilăria cu amintiri plăcute, aşa cum suntem obişnuiţi 
contemporanii secolului XXI. Pare de neconceput ideea că au existat timpuri şi 
locuri în care, cel puţin după cum reiese din mărturiile consultate, copiii nu aveau 
timp să se joace, iar, dacă totuşi se jucau, acest lucru se întâmpla în vremea când 
ei înşişi nu erau conştienţi de existenţa de sine sau când mai „uitau” de sarcinile 
stabilite de părinţi. 

Studiul de faţă ar trebui să ofere o imagine de ansamblu asupra loisirului 
copilăriei în modernitatea românească. Deşi loaisirul implică în mod necesar o 
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disociere de timpul lucrului, aceasta nu este o condiţie necesară şi suficientă 
pentru lumea copilăriei. Mai ales a celei rurale. Vom fi nevoiţi astfel să acceptăm, 
pentru această vârstă, o combinare între cei doi termeni în aparenţă antagonici, 
să admitem că pentru copii, de multe ori, a munci a fost sinonim cu a se juca tot 
aşa cum joaca era „ruptă” din timpul de lucru. Dacă mai pornim şi de la premisa, 
întrucâtva adevărată, conform căreia, înainte de schimbările atribuite modernităţii, 
un copil era valorizat mai mult economic decât afectiv, atunci vom avea suficiente 
motive să acceptăm această legătură. 

 Cantonările spaţiale par improprii atunci când vorbeşti despre un subiect 
precum acesta, motiv pentru care am găsit potrivită o abordare din perspectivă 
„naţională” a loisirului copiiilor. Studiul îşi propune să reconstituie din perspectivă 
istorico-antropologică lumea celor mici a cărei dominantă este jocul. În principal 
am plecat de la prezumţia că oriunde şi oricând copiii au fost antrenaţi în forme 
ludice care le-au marcat copilăria, aşa cum diferite evenimente le marchează 
definitiv existenţa oamenilor mari. Mai trebuie remarcat faptul că informaţiile, 
mărturiile directe ale celor vizaţi de prezentul subiect sunt puţine, motiv pentru 
care am focalizat documentarea înspre memorialistică, articole din presa vremii, 
culegeri de folclor al copiilor şi studii despre jocuri şi jucării apărute odată cu 
veacul. 

Interesul pentru această vârstă, cum am mai afirmat-o şi în alte ocazii, a fost 
unul precumpănitor juridic,2 combinat ulterior – de pe la jumătatea secolului al 
XIX-lea – cu interesul medical şi şcolar. Dacă până în 2004, apăruseră în România 
cam tot atâtea articole despre copilărie cam câte degete avem la o mână (asta ca să 
nu ne mai legăm de cărţi) şi ne-am putea plânge de o evitare a subiectului, trebuie 
totodată amintit că această lacună se înregistrează numai la nivel istoric, din cauze 
deja cunoscute. Din fericire însă, au existat preocupări venite dinspre alte sfere iar 
domenii precum etnologia şi sociologia fac azi un serviciu major istoricului prin 
înregistrarea, consemnarea efectivă a felului în care copiii se jucau sau îşi trăiau 
copilăria altădată. Trebuie să delimităm, însă, aceste date de secol XX, de profunda 
necunoaştere a problemei pentru perioada anterioară. 

Loisirul copilăriei include, pe lângă joc, diverse alte „preocupări”, în funcţie 
de statutul social al familiei copilului, de apartenenţa la o categorie socială sau alta, 
de timpul istoric şi locul în care şi-au dus viaţa copiii, viitorii adulţi. Dacă în cazul 
lumii rurale preocuparea pentru jocul de echipă este dominantă, datorită gradului 
ridicat de socializare, în cazul oraşelor, în special printre elite, vom descoperi o 
gamă mai largă de preocupări din care nu lipsesc excursiile, vizitele la diferite 
locaţii în cele mai diverse situaţii, preocupările artistice.

Studierea tuturor acestor segmente se impune cu atât mai mult cu cât, după 
Huizinga, ele fac parte din cadrul cultural al unei societăţi. În Homo ludens acesta 
susţine nu doar că jocul este o componentă culturală ci că însăşi cultura îşi are 
rădăcinile în joc3. Scopul acestui studiu se rezumă însă la a descoperi modul în 

2  Luminiţa Dumănescu „Copilul şi legea. Societatea românească transilvăneană la sfărşit 
de secol XVIII, început de secol XIX” în Revista Bistriţei, XVIII, Edit. Accent, Cluj-Napoca, 
2004, pp. 249-258.

3  Iohan Huizinga, Homo ludens, Univers, 1977, p. 7.
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care copiii îşi petreceau timpul, indiferent dacă jocul lor avea sau nu un caracter 
cultural, era un proces de socializare sau pur şi simplu o modalitate plăcută de 
petrecere a timpului.

Copilăria şi jocurile

Prin enumerarea şi explicarea a cinci caracteristici ale jocului, Huizinga 
stabileşte o relaţie, după părerea lui de necontestat, între joc şi cultură. Prin faptul 
că este voluntar, distinct de viaţa obişnuită, se desfăşoară între limite temporale şi 
spaţiale foarte bine precizate, dar mai ales pentru că are tendinţa de a crea ordine 
şi a dezvolta relaţiile sociale, jocul este formator de cultură. Sigur că Huizinga 
nu se referă în mod special la jocul copiiilor, apreciind, din contră, că omul îşi 
poate organiza întreaga viaţa sub forma unui joc, cu propriile reguli şi modalităţi 
de desfăşurare, însă crede că libertatea copilăriei, gesturile neîncătuşate încă de 
norme sociale, provin din plăcerea jocului.

Istoricii au încercat să găsească răspunsuri la întrebări pe cât de diversificate 
pe atât de tentante: de când se joacă lumea, care este timpul jocului, care este 
importanţa jocului sau, dacă jocul este sinonim cu libertatea şi plăcerea, atunci 
munca este cumva, prin opoziţie, o corvoadă? S-a mers până la a se defini jocul 
mai degrabă ca un proces decât o activitate specifică, în care diferenţele dintre 
copiii şi adulţi sunt aproape eliminate iar jocul nu este altceva decât un mod de 
organizare şi absolut totul poate fi „jucat”4.

 În 1975, Bernard Mergen considera că cel puţin trei motive impun studierea 
jocurilor copilăriei ca subiect istoric. În primul rând, pentru că analiza jocurilor se 
înscrie într-o investigaţie de mai mare anvergură, putând fi inclusă în genul istoriei 
culturale. În al doilea rând, din analiza jocurilor se pot extrage informaţii valoroase 
despre însăşi jucători – psihologii şi antropologii stabilind conexiuni certe între 
tipurile de jocuri practicate şi formarea personalităţii (la nivel individual) ca şi 
amprenta culturală pe care o lasă în timp – şi, în ultimele decenii, cercetarea 
acestui subiect este impusă practic de dezvoltarea ştiinţelor sociale şi de impactul 
pe care acestea îl au asupra şcolii, ca instituţie care gestionează copilăria de la un 
anumit nivel şi asupra altor instituţii implicate în procesul de creştere şi educare 
a copiilor5.

Studii mai recente consideră că atunci când luăm în dezabatere un subiect ca 
acesta trebuie să ţinem cont de toate variantele conceptului de copilărie puse în 
circulaţie de-a lungul timpului şi de toate interpretările care i s-au dat6. De asemenea, 
cercetătorul trebuie să facă întotdeauna distincţia între jocurile tradiţionale, vechi 
şi cele mai recente, moderne, reprezentate de obiecte precum păpuşile, intrate în 
inventarul copilăriei abia înspre 1850. Nedescoperirea prezenţei lor înainte de 
această dată nu poate însemna – aşa cum s-au străduit să demonstreze cei ce nu 

4 Stephen Miller, „Ends, Means and Galumphing: Some Leitmotifs on Play”, American 
Antropologist, 75, 1973, pp. 87-98.

5 Bernard Mergen, „The discovery of children’s play” în American Quarterly, vol. 27, nr. 4, 
1975, pp. 399-420.

6 Encyclopedia of Children and Childhood. In History and Society, (edit. Paula S. Fass), 
Macmillan Reference, 2004, vol. 2, p. 682. 
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agreau conceptul de copilărie înainte de timpurile moderne – absenţa jocurilor sau 
a jucăriilor. 

Între multiplele teorii legate de joc, două au contribuit decisiv la naşterea 
unei „istorii a jocurilor”: e vorba, pe de-o parte de teoria antropologică a jocurilor 
dezvoltată de către Helen Scwartzman în 1978, care mizează pe partea tradiţională, 
a folclorului descriptiv7 iar, pe de altă parte, s-a impus ceea ce William Corsaro a 
numit children’s peer culture, respectiv definirea jocului ca un set de activităţi, 
artefacte, valori şi preocupări pe care copiii le produc şi le împart în interacţiune 
cu cei de aceeaşi vârstă şi statut (the peers)8. Jocul constituie centrul acestei peer’s 
culture.

Fără îndoială că în ceea ce priveşte spaţiul românesc primul mod de 
conceptualizare are cele mai multe şanse de a fi rezolvat fără prea mari dificultăţi. 
Aceasta şi ţinând cont de faptul că arhivele de folclor au înregistrat şi păstrează 
importante fragmente din folclorul copiilor. Pe de altă parte, la sfârşitul secolului 
al XIX-lea au fost întreprinse chestionare de teren unde şi-au găsit loc şi întrebări 
referitoare la jocuri. Unul dintre acestea şi cu siguranţă cel mai cunoscut este 
Chestionarul Hasdeu în care răspunsul la întrebarea „ce fel de jocuri copilăreşti cu 
cuvinte privitoare la ele cunoaşte poporul de acolo?” a reliefat faptul că variante 
ale aceluiaşi joc erau cunoscute şi jucate în diferite zone ale ţării9. 

Coroborând informaţiile din Chestionarul Hasdeu cu fondurile deţinute de 
Arhiva de Folclor Cluj, Ion Muşlea ajunge la concluzia că „jocurile sunt depozitare 
de expresie a unor perioade de civilizaţie apuse”10. Obiceiuri vechi, rituri, credinţe, 
superstiţii ale adulţilor s-ar păstra astfel în aceste „distracţii sănătoase ale copiilor” 
care au pătruns şi ele adânc în viaţa poporului încât au dat naştere la alte credinţe, 
superstiţii exprimate prin proverbe sau zicători: „se joacă cu norocul ca şi copiii în 
buşi” (pietricele)11. 

În societatea tradiţională românească, ca de altfel în toate societăţile tradiţionale, 
jocul celor mici este condiţionat în mare măsură de prezenţa sau absenţa unor 
factori ce ţin atât de condiţiile fizice de desfăşurare cât şi de interdicţiile venite 
din partea adulţilor. De asemenea, jocurile provoacă o diferenţiere de gen având în 
vedere participarea pe sexe la acestea. Nu este astfel de mirare că fetele şi jocurile 
de fetiţe le vom întâlni mult mai puţin în literatură, de orice factură ar fi aceasta, 
având în vedere disponibilitatea de timp mai mică de care acestea dispuneau, oprite 
mai întotdeauna de către mame în interiorul gospodăriei la preluarea unora dintre 
activităţile specific feminine. Vom putea astfel să constatăm că, deşi nu lipsesc, 
jocurile de fetiţe, mai mult decât cele ale băieţilor, refac într-un plan simbolic 

7 Encyclopedia of Children and Childhood apud Helen Scwartzman, Transformations: The 
Antropology of Children’s Play, Plenum, 1978.

8 William Corsaro, The Sociology of Childhood, Pine Forge Press, 1997, pp. 153-158.
9 Chestionarul lingvistic al lui Bogdan Petriceicu Hasdeu, 1884-1885 în, Ion Muşlea, Ovidiu 

Bârlea, Tipologia folclorului din răspunsurile la chestionarul lui B.P. Haşdeu, Bucureşti, 
Minerva, 1970.

10  Ion Muşlea, „Problema jocurilor noastre copilăreşti” în Cercetări etnografice şi de folclor, 
vol. II, Minerva, 1972, pp. 404-424.

11 Ibidem, p. 404.
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momente din viaţa adulţilor (a mamelor lor), între care la loc de cinste se află 
îngrijirea unor păpuşi confecţionate din cârpe şi beţe, numai bune de exersat rolul 
de mamă12. Inventarul material specific copilăriei feminine, descoperit la Orlat, 
vorbeşte de la sine: ustensile de bucătărie în miniatură, războaie de ţesut cât o 
mână de om, dar la care micile gospodine deprindeau meşteşugul, mici legănele în 
care se odihneau „păpuşoii”13, măsuţele confecţionate special pentru copii14. 

În cazul băieţilor, în schimb, predomină jocurile preluate din ocupaţiile 
tradiţionale ale satului: păstoritul, agricultura (de exemplu jocul Săpăliga 
identificat în Făgăraş)15.

Jocul ca mijloc de educaţie

Adrian Majuru fructifică parţial16 concluziile revistelor de sănătate de pe 
la sfărşitul secolului al XIX-lea care includeau jocurile la categoria „educaţie”, 
militând pentru socializare, pentru ruperea barierelor sociale, pe principiul „copiii 
cu copiii”17. Pediatrii lăudau lumea satelor şi a mahalalelor, unde nici nu putea fi 
vorba de izolare, incriminând, în acelaşi timp, lumea mic burheză sau a marilor 
familii unde „este deplorabil a vedea izolaţiunea şi vegetaţiunea unor copii cărora 
nu se permite a se juca cu copilul vecinului pentru că acesta nu posedă acelaşi titlu 
de nobleţe. Şi nici a se amesteca pe drum cu acei ce nu sunt de rangul lui, neavând 
camarazi cu care să se distreze şi chiar a se bate cu ei, căci jocul lor singuratic îi 
fac monotoni şi îi tâmpesc”18. 

12  Alexandru Lambrior, „Jocurile copiilor” în Convorbiri literare, nr. 1, an IX, 1 aprilie 1875, 
pp. 7-9.

13  Masculinul plural arhaic al cuvântului „păpuşă”.
14  Piesele se găsesc în incinta Muzeului Etnografic Orlat, Sibiu. Din păcate ele nu au fost 

inventariate şi nu se ştie prea bine dacă au aparţinut românilor sau saşilor (landlerilor) din 
zonă. Majoritatea lor au fost donate de către familiile de saşi plecate din localitate după 
1990 sau culese de către restauratoarea Maria Brândan de prin podurile caselor părăsite din 
Sibiu şi împrejurimile acestuia în intenţia de a încropi un muzeu al copiilor şi copilăriei. 

15 Ibidem, p. 7.
16 Vezi nota 15. Spun parţial întrucât mi se pare nepotrivită, insuficientă, extensia 

subiectului „jocuri şi jucării...” (care ar trebui să rezolve o perioadă de peste un secol), la 
doar 5 pagini (70-74), în economia de 389 pagini a lucrării sale. 

17 Adrian Majuru, Copilăria la români. Schiţe şi tablouri cu prunci, şcolari şi adolescenţi”, 
Bucureşti, Edit. Compania, 2006, p. 70. 

18 Adrian Majuru apud Medicina populară, nr. 7, octombrie 1888, în capitolul „Despre 
educaţia copiilor”, p. 141. 
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Revistele transilvănene ale timpului reiau (şi preiuau din revistele bucureştene, 
deşi nu o specifică) la rândul lor această temă, recunoscând faptul că jocul este 
„cea mai principală ocupaţiune a copiilor, printre jocuri în primul este acela care 
mai multă activitate, care întăreşte muşchii, desvoltă şi face corpul mai mlădios. 
Trebue lăsate la o parte jocurile care cer cumpărare de jucării. Cea mai bună 
jucărie este acea pe care şi-o face copilul singur cu mâna lui, pentru care el îşi 
pune în joc toate puterile şi toate imaginaţiile sale19. În concepţia dr. Elefterescu, 
care semnează articolul, cel mai bun joc este ....alergarea, pentru contribuţia ei la 
dezvoltarea corpului în întregul său, dar „este şi o şcoală în care voinţa învaţă a se 
face puternică şi în care inimile lor tinere dobândesc energie”20. Jocurile trebuie să 
dezvolte corpul şi spiritul, în acelaşi timp, iar pentru aceasta sunt indicate plimbările 
în natură: „prin pădurii şi prin câmpii plimbându-i să le arătăm ce frumuseţi sunt 
în natură”21. Jocul cu mingea, de-a baba-oarba „şi orice jocuri cu mişcări unde ţipă, 
strigă şi râd” vin să completeze educaţia unui copil, „să-i sporească puterea în 
picioare şi să-i desvolte piepul”. 

Până pe la 6 ani copiii ar trebui să fie lăsaţi să se joace în cea mai mare parte a 
zilei, afară în aer liber, fără a fi prea mult supravegheaţi şi, deci, cocoloşiţi. Singuri 
trebuie să-şi dea seama ce e bine şi ce e rău pentru ei şi să practice acele jocuri 
care să nu le fie dăunătoare. După această vârstă, recomandă doctorul Elefterescu, 
trebuie începută familiarizarea copiilor cu gimnastica „care este foarte folositoare 
pentru desvoltarea spiritului, întreţine sănătatea şi apără copiii de boale”22. Cât mai 
multe deprinderi, „să dăm copilului până la etatea de şase ani o bună educaţiune 
dar instrucţiune de loc, deoarece în acest timp natura este ocupată cu formarea 
puterilor şi a organelor. Înainte de etatea de şase ani copiii să nu înceapă a învăţa 
la carte; de la această etate se poate începe câte o jumătate de oră pe zi şi când 
vedem că copilul nu are dispoziţiune în câte o zi să-l lăsăm, să nu-l silim, căci în 
această etate fragedă învăţământul nu-i foloseşte copilului aproape nimic, ci mai 
mult trebuie a-i întări organele”23. 

Timpul jocului

Aşa cum există un timp specific pentru orice ocupaţie umană şi jocul îşi are 
limitele sale temporale. În percepţia tradiţională se apreciază că vârsta copilăriei, 
în întregime, este un timp al jocului, pe când maturităţii îi este specifică munca. 
Iohan Huizinga a contrabalansat această ipoteză arătând că şi adulţii continuă să 
se joace24. Dar, aşa cum vom avea ocazia să constatăm, în spaţiul nostru copilăria 
nu s-a identificat în întregime cu jocul. Multe erau opreliştile care îi împiedicau 

19 Revista ilustrată, Broşura 5, an II, mai 1899, p. 5. La această dată revista avea 8000 de 
abonaţi, în marea lor majoritate preoţi greco catolici. Din acest tiraj 5000 reprezentau 
„ediţii poporale” (pentru care abonamentul era de 3 fl. iar restul de 3000 erau „ediţii de 
salon”, la un preţ de 5 fl. 

20 Ibidem.
21 Ibidem.
22 Ibidem, p. 92.
23 Ibidem.
24 I. Huizinga, op. cit., p. 29. 
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pe copiii să se joace, născute mai ales din valorizarea potenţialului economic al 
copiilor în cadrul gospodăriei. Dar, după cum sursele noastre o dovedesc, între 
păscutul gâştelor sau a oilor şi primul an de şcoală, copiii găseau timp de-o poarcă 
sau de-o v-aţi ascunselea. Mult mai bine era iarna când treaba era mai puţină, 
sărbătorile lungi şi şcoala încă departe.

Exista, în primul rând, o diferenţiere a jocurilor în funcţie de anotimp. 
Anumite jocuri erau specifice anotimpului cald, în care „ostilităţile” se desfăşurau 
în aer liber şi altele erau jocurile de iarnă, desfăşurate multe la gura sobei. Astfel, 
jocurile cu mingea25, confecţionată din zdrenţe sau gheme de lână erau jocuri de 
vară, pe spaţii largi care să permită desfăşurarea forţelor umane implicate în joc. 
Şi să nu ne închipuim că se juca (numai) fotbal! Ţicul, oina (hoina), poarca, jocul 
de-a cărămijoara, lapta erau jocuri specifice băieţilor. Numărul jucătorilor varia în 
funcţie de joc. Ţicul, de exemplu, se juca în patru şi semăna cu un fel de baseball 
american. Perechile, formate din câte doi copii, îşi trăgeau la sorţi rolurile: „cine 
are să fie la bătae şi cine la pascare”26; la oină se adunau mai mulţi băieţi dintre 
care se alegeau doi, cei mai buni, să fie baci (cel care conducea jocul de fiecare 
parte) iar ceilalţi se alăturau, după bunul plac, uneia sau alteia dintre echipe. Acest 
joc punea temei pe agilitatea participanţilor de a se feri de loviturile celor din 
echipa adversă ca şi pe puterea cu care era aruncată mingea astfel încât să ajungă 
cât mai departe. Poarca se juca, în schimb, cu câţi jucători se nimereau a fi de faţă 
şi doreau să participe. Acest joc, identificat pe alocuri cu lapta, avea momente 
violente astfel încât, chiar şi în zonele cele mai tradiţionale, el nu se mai joacă 
demult27. Fiecare trebuia să-şi înfigă ciomagul în pământ vreo 10 centimetri făcând 
astfel o adâncitură numită jir (în Transilvania se numea ciur). În jurul jirului se 
săpau gropi numai atât de mari încât să încapă vârful ciomegelor. Apoi avea loc 
aruncarea acestora, moment important care stabilea cine duce poarca la jir, cel ce 
călca pe băţ având această sarcină ingrată. Căci vai de porcar, cât mai trebuia să 
alege doar, doar, o nimeri vreo groapă mai slab apărată în care să-şi înfigă primul 
vârful ciomagului şi să scape de alergătură28! Toată această distribuţie a rolurilor 
reliefa, până la urmă, şi o anumită ierarhie în rândul jucătorilor fiindcă, adesea, cel 
mai slab din grup „calca pe băţ” ajungând să fie porcar atât cât ţinea jocul, puterile 
şi agilitatea sa neajutându-l în a-şi schimba rolul pe parcursul jocului.

Alte jocuri preponderent „de vară” erau „de-a va-ţi ascunselea”, „de-a mija”, 
„de-a puia - gaia”, „halea - malea”. Acestea se jucau în echipe amestecate de băieţi 
şi fete, după reguli dinainte stabilite şi pe care cu toţii se obligau să le respecte. 
Ce era (şi încă este specific acestor jocuri, acolo unde mai supravieţuiesc invaziei 
de roboţei) sunt acele formule speciale de incantaţie sau numărat, care reprezintă, 
în fond, o stabilire riguroasă a normelor în interiorul grupului de joacă, asimilat 
unei adevărate comunităţi umane. În 1905 apărea o culegere cu astfel de formule, 

25 În Transilvania mingii i se spunea cotcă. Apud Petre Ispirescu, Jucării şi jocuri de copii, 
(1889), în Opere, vol. II, Minerva, 1969, p. 419.

26 Al. Lambrior, „Jocurile copiilor”, p. 7.
27 Vezi Elena Bărbulescu, „Copilăria într-un sat” în Identitate şi Alteritate. Studii de istorie 

politică şi culturală, 3, PUC, 2002, pp. 302-311.
28 Apud Petre Ispirescu, op. cit, pp. 445-446.
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preponderent din zona Ardealului, dar şi din Principate29. La v-aţi ascunselea sau 
baba oarba, pentru a stabili personajul principal, se rosteau cântecele de genul: 
„Ana vana portocana/ ce-ai mâncat de te-ai umflat? / şapte pite şi-un pitoi / şi-o 
grămad’ de usturoi”30. 

Mai recent, studiile de teren confirmă prezenţa unor jocuri, legate de asemenea 
de viaţa agrară a locuitorilor satelor, precum „ţăranul e pe câmp”, joc cu siguranţă 
întipărit încă în memoria colectivă a românilor din moment ce încă se practică31, 
dar specific şi altor comunităţi32. Jocul implică atât componenta ludică cât şi una de 
asumare a unor roluri specifice lumii celor mari. Prin asumarea rolului ţăranului, 
cu soţie, copil, doică, prin prezentarea unor etape clar formatoare din viaţa acestor 
ţărani, asistăm, practic, la o încercare de „ardere a etapelor”, de preluare mai 
timpurie a sarcinilor celor mari. Psihologii vorbesc în acest caz de dorinţa celor 
mai mici de a primi statutul şi importanţa acordată celor mari, de a se bucura de 
un respect crescut din partea comunităţii - în situaţia dată din partea celorlalţi 
participanţi la joc. 

Iarna, deşi poveştile erau cele care umpleau timpul celor mici şi mari 
deopotrivă, jocul nu putea lipsi din casele cu copii. „Ineluş-învârticuş”, „baba - 
oarba” sau amija sunt doar câteva dintre aceste jocuri de iarnă, desfăşurate de cele 
mai multe ori sub supravegherea mai mult sau mai puţin atentă a gospodinei casei 
sau a unei bătrâne ce stă „dinaintea hornului sau la fereastră torcând ori cosând 
ceva şi-i potoleşte din vreme în vreme ca să nu răstoarne oalele ori cofele. Uneori 
baba - oarba, îmbrâncită de îndrăzneţii copii ce-i sar în urmă, dă peste bătrâna sau 
gospodina casei de o face să se împungă cu acul sau să scape fusul din mână. „Ho, 
colindroiule, strigă atunci acesta necăjită, ce dai peste mine?” în vreme ce băeţelul 
sau copiliţa de casă de abia îşi ţine sufletul de grijă ascunsă, după spatele mamei 
sau al bunicăi”33. Tot la Orlat se păstrează piesele unui joc cu zar numit „piţulă”. 
Piesele erau confecţionate din monezi găurite la mijloc sau doar îndoite în formă 
de clopot:

29 Alexandru Bogdan-Hoya, Cântece de copii şi jocuri, Editura Librăriei Ciurcu, Braşov, 1905. 
30 Ibidem, p. 2, cântec cules din zona Râşnov, Braşov.
31 Amalia Pavelescu, „Consideraţii privind folclorul poetic al copiilor din Mărginimea 

Sibiului”, în Studii şi comunicări etnologice, Tom XI, 1997, Edit. Academiei Române, pp. 
81-88.

32 La americani apare sub titlul The farmer în the dell şi presupune aceeaşi organizare.
33 Al. Lambrior, „Jocuri de copii”, p. 8. 
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Este iarăşi important de remarcat că fiecare joc implică şi anumite pedepse 
pentru cei care sunt „bătuţi”. De multe ori aceştia primesc pumni sau beţe pe spate 
de la colegii de joacă. Nu puţine erau momentele jocului în care copiii deveneau 
violenţi, aceasta reprezentând nici mai mult nici mai puţin decât o transpunere a 
vieţii reale în lumea jocului. Sunt semnificative imaginile de pe vremea revoluţiei 
franceze, în care copiii începuseră să-şi ghilotineze şi ei păpuşile din cârpe pentru 
diverse vini imaginare, tot aşa cum, pe la 1870, fetiţele londoneze obişnuiau să-şi 
„omoare” păpuşile şi să le îngroape în sicrie adevărate confecţionate chiar de către 
taţii lor34.

În lumea elitelor şi copiii au parte de un alt tip de copilărie. Răsfăţurile şi 
familiarităţile de tot felul îi rup, parcă, de restul copiilor. Păpuşile fine din porţelan, 
trăsurile cu echipaje complete, săbiile de jucărie, unităţile de cavalerie trădează 
lumea aparte a posesorilor lor. După cum bine observa Ioana Pârvulescu, aceste 
jucării trădează mai mult decât orice altceva „identitatea masculină sau feminină a 
posesorului, ca tot ce ţine de un secol divizat după sex”35. Elitele bucureştene, pe 
care ea le aduce în faţa noastră, nu se compromiteau cu jucării şi jocuri artizanale; 
din contră, băieţii marilor familii sunt primii care primesc mingi de gumă elastice, 
înlocuindu-le astfel pe cele din cârpe, după cum şi fetiţele au, pe lângă tradiţionalele 
păpuşi de cârpă, altele cu cap de porţelan sau păpuşi „masculine” cu joben şi 
mustaţă, care, după Ioana Pârvulescu, sunt menite să le obişnuiască de mici cu 
ceea ce vor avea când vor creşte. Autoarea surprinde mirarea contemporanilor când 
descoperă că rigidul C.A. Rosetti trimite prin poştă, de la Bucureşti la Botoşani, „o 
oaie care vorbeşte şi una din jucăriile alea cu clopoţei din fildeş şi argint” pentru 
nepotul său Mircea36. 

Lectura, plimbările în natură şi călăritul erau distracţii favorite şi pentru micul 
Alexandru VaidaVoevod, viitorul ministru al României. Chiar dacă mai târziu, ca 
student, nu se dădea în lături de la un joc de popice sau biliard, amintirile sale 
cele mai dragi sunt de pe vremea când, pe capră lângă vizitiu, străbătea drumul de 
la Olpret la Cluj sau verile când aduna pentru ierbarul său plante de pe piscurile 
Ţibleşului37. Nelipsit era şi jocul de şah, la care Alexandru trişa mai mereu în faţa 
mai tânărului său frate Ioan38. 

Un mod plăcut de petrecere a timpului liber în societatea copiilor claselor 
mai avute îl constituia, fără îndoială, şi lectura. Publicarea unor cărţi pentru copii, 
ilustrate sau nu, cu basme din folclorul românesc sau traduceri ale unor poveşti 
din literatura universală, constituia atât o uşurare pentru părinţi, în goana lor 
după cadouri utile pentru odraslele lor, cât şi pentru atelierele tipografice, care-şi 
rotunjeau veniturile din astfel de pubicaţii. Convorbirile literare lăudau în 1875, 
atelierul Socec, „care a scos din nou la lumină nişte poveşti pentru copii, editate 
cu cel mai mare gust, cu gravure foarte frumoase, cu un tipar minunat şi menite în 

34 Bernard Mergen, op. cit, p. 407.
35 Ioana Pârvulescu, În intimitatea secolului 19, Humanitas, 2005, p. 126.
36 Idem, p. 127.
37 Alexandru Vaida Voevod, Memorii, Cluj-Napoca, Edit. Dacia, vol. I, p. 36.
38 Ibidem, p. 29.
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totul a bucura pe copii cărora sunt destinate”39. Între poveşti se numărau „Rănică 
vulpoiul”, o redare, pe scurt, a poveştii germane Reinicke Fuchs, „Copiii în pădure”, 
„Tigrul păcălit”, „Robinson Crusoe” şi „Iosif şi fraţii săi”. A.D. Xenopol, cel care 
semnala şi lăuda această nouă apariţie, se arăta totuşi neplăcut surprins „că domnia 
sa (adică Socec) nu s-a pus să editeze din poveştile române, care sunt atât de bogate 
în imagini de tot felul şi care ar fi dat loc la o mulţime de gravuri interesante, care 
esecutate cu măiestria care o vedem în gravurile din poveştile domnului Socec, ar fi 
făcut efectul şi mai minunat. Căci să nu ne înşelăm, poveştile naţionale care conţin 
florile imaginaţiunii populare vor întrece totdeauna productele mai universale ale 
geniului omenesc de această categorie”40. 

Aceste poveşti pătrundeau în bibliotecile şcolare, au trecut şi în Transilvania, 
iar din amintirile unor „şcolari de altădată” ajungem la concluzia că erau într-
adevăr citite şi copiii se „băteau” pe ele. La Blaj, spre exemplu, Nicolae Ponoreanu, 
umilul preot de mai târziu din Apuseni, a cerut de câteva ori „Rănică vulpoiul” 
şi n-a reuşit să pună mâna pe el. Noroc cu Bianu care i-a recomandat „Nopţile 
carpatine”41! Alţii preferau poveştile spuse de părinţi la gura sobei, auzite pe la 
şezători sau de la ciobani. Micul Lulu42 asculta poveştile spuse pe „un ton ireal” de 
către mama lui. Mai ales Tinereţe fără bătrâneţe, adaptată la realităţile satelor din 
jurul Lancrăm-ului43. Asta atunci când nu construia biserici în nisip, cu tovarăşii 
săi de joacă din sat. În schimb, când asemenea unui vrednic păstor îşi ducea turma 
de gâşte la păscut sub arini, locul basmelor era luat de poveşti din „cronica erotică 
a satului”44. Nu-i trecea atunci prin cap nimic din „Trilogia culturii” sau „Fiinţa 
istorică”, mult mai lumeşti fiind preocupările sale imediate. Ceva mai devreme, 
Ion Popu din Reteag45, proaspăt iniţiat în meseria de ciobănaş, asculta la poalele 
Ciceului poveştile păcurarului Bunzariu46. 

O dovadă a faptului că lumea elitelor îşi permitea jucării mai valoroase, 
create în ateliere specializate, o reprezintă colecţia de jucării aflată în patrimoniul 

39 Convorbiri Literare, nr. 11, an VIII, 1 februarie 1875, p. 444.
40 Ibidem, p. 445.
41 Luminiţa Dumănescu, „Crâmpeie din viaţa şcolarilor de altădată”, în, Anuarul Asociaţiei 

Profesorilor de Istorie din România, Bistriţa – Năsăud, 2006, pp. 234-247. 
42 Numele de alint al lui Lucian Blaga.
43 Lucian Blaga, „Hronicul şi cântecul vârstelor” (1946), în Opere, II, Ed. Dorli Blaga, Petre 

Nicolau, Edit. Ştiinţa, Chişinău, 1995, p. 216.
44 Ibidem, pp. 211, 212.
45 Ion Popu, devenit mai târziu Ion Pop Reteganul, preluând numele localităţii în care s-a 

născut (Reteag, jud. Bistriţa Năsăud), s-a născut la 10 iunie 1853 în familia fiului nobilului 
Elie Bota din Măgoaja, cel care a renunţat la titlul nobiliar, devenind iobag de bună voie. 
Autor al unor nuvele şi schiţe, ca şi al unui volum autobiografic, Ion Pop Reteganul 
se distinge ca prozator, folclorist şi gazetar, a cărei activitate era cunoscută şi lăudată 
atât în ţinutul de pe Someş cât şi dincolo, în Regat (Alecsandri, Hasdeu, Agârbiceanu, 
Bianu, Jan Urban-Jarnik, îl considerau “unul dintre cei mai preţioşi cărturari ai noştri de 
la sfârşitul veacului trecut” (apud. Elie Dăianu, Din viaţa dascălului Ion Pop Reteganul, 
Cluj, 1938, p. 15).

46 Ion Pop Reteganul, Odinioară şi acum... Amintiri din copilărie, Biblioteca Poporală a 
Asociaţiunii „Astra”, Sibiu, 1933, pp. 154-161.
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Muzeului de Istorie a Transilvaniei şi din care câteva au fost prezentate publicului 
larg într-o expoziţie inaugurată la Cluj chiar de Ziua Copilului47. 

1.   2.  

 

3.   4.  

47 Expoziţia „Jucării de ieri şi de azi” organizată de Muzeul de Istorie al Transilvaniei în 
colaboare cu Primăria Municipiului Cluj-Napoca, Muzeul de Speologie, Cluj-Napoca, 
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5.   6.  

7.   8.  

9.   10.  

 31 mai -1 iulie 2006. Mulţumesc şi pe această cale organizatorilor pentru permisiunea de 
a reproduce imagini din expoziţie.
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11.   12.  

Majoritatea pieselor provin din atelierul lui Oszkár Gányi din Szeged, sunt 
executate în a doua jumătate a secolului al XIX-lea şi au aparţinut copiilor familiilor 
de vază din Transilvania sau Ungaria48. Prima păpuşă, reprezentând o balerină, are 
drept corp o bilă mare umplută la rândul ei cu bile mici din plumb, turtită la bază, 
pentru stabilitate. Cea de-a doua păpuşă este confecţionată din ceramică şi apoi 
pictată în culori vii, reprezentând un costum maghiar specific epocii. Alături de 
ele apar în diferite ipostaze „hopa-mitică”(foto 4), cu o alcătuire bazată pe acelaşi 
principiu al bilelor cu plumb, clovni pictaţi, cu chip de porţelan, un paşă trufaş 
în caleaşcă (imaginile 3, 5), diverse jucării din lemn, reprezentând animale – cai, 
măgari, boi, diverse păsări – acestea din urmă reprezentând motive preluate din 
viaţa reală. Trăsurile şi carele cu boi ţineau, după cum bine se vede, locul mai 
recentelor maşinuţe care umplu azi rafturile cu jucării ale magazinelor. 

În mod cert, asemenea jucării confecţionate din lemn se regăseau şi gospodăriile 
simple, ţărăneşti, confecţionate fiind de către taţi sau de către copiii mai mari. 
Jucăriile regăsite în inventarul diverselor muzee din ţară şi reproduse unele într-
un excelent album publicat în străinătate, sunt o dovadă certă că şi copiii ţăranilor 
aveau care din lemn trase de cai sau la care îşi legau sfori zdravene făcând din 
ele mijloace de transport utile şi la joc şi pentru ajutor în gospodărie49. Săniile şi 
schiurile folosite iarna pe pârtiile improvizate pe toate dealurile şi uliţele erau de 
asemenea confecţionate din lemn, în gospodăria proprie, rezultate nu de puţine ori 
din dezmembrarea altor piese din lemn din gospodărie: ciubere, garduri, fusceii de 
la războiul de ţesut, luate evident fără ştirea părinţilor, ceea ce nu putea decât să 
„primejduiască” şi să dea în acelaşi timp un farmec inegalabil copilăriei. 

48  Vezi şi Melinda Mitu, Sorin Mitu, „Jucării de ieri şi de azi”, în Magazin Istoric, XL, 2006, 
nr. 11, pp. 84-86. 

49 Aufnahme! Fotografie und Erforschung ungarischen und rumänischen Volkslebens, Koln, 1997.
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De activităţi „primejdioase” precum atacarea cuiburilor de rândunele, soldată 
uneori şi cu spargerea ferestrelor plebanului catolicilor, se ţinea şi Ioan Slavici în 
copilăria sa la Şiria. Sigur, copilul era din firea lui cuminte, cu serioase principii 
morale primite acasă, numai că prietenii îl îndemnau la rele!50.

Specific anotimpului alb, atunci ca şi acum, era colindatul de sărbători. 
Adunaţi după prietenii sau vecinătăţi, pregătiţi din vreme de către dascăl sau 
preot, copiii îşi luau foarte în serios misiunea lor de vestitori ai naşterii Domnului 
sau a sosirii Anului Nou. Trăistuţele încăpătoare erau umplute de gazde cu mere, 
colăcei şi nuci şi vai de gazda care primea urătorii, îi mergea vestea prin tot satul! 
Români şi unguri laolaltă, ba şi ţigani pe ici pe colo, copiii nu se sfiau să meargă 
împreună la colindat. Şi cum de multe ori la casele maghiarilor Ajunul se ţinea cu 
câteva zile mai devreme, pentru copilul Slavici sau pentru alţii ca el, trăitori în sate 
mixte sau amestecate, bucuria era de două ori mai mare. Colindau şi mai devreme, 
umplându-şi trăistuţele şi o făceau şi de două ori într-un an. 

În nici un alt timp copilăria n-a fost mai frumoasă decât iarna, în preajma 
sărbătorilor pline de gusturi şi mirosuri, adânc întipărite în memoria adultului de 
mai târziu. Studii recente au confirmat că, în mare parte, amintirile din copilărie 
nu se pot delimita de gusturi şi mirosuri51. Mirosul cozonacilor care umplea uliţele 
în ajunul Crăciunui, gustul orezului cu lapte pregătit special pentru intrarea în 
postul Crăciunului, sau „lăsata secului”, pârlitul porcului în paie cu mirosul 
inconfundabil, toate acestea le vom regăsi în amintirile despre copilărie52. 

Colindatul, uratul, sorcova constituiau importante motive de socializare şi 
petrecere în comun a timpului.

Dincolo de caracterul lor nostalgic aceste momente demonstrează, odată în 
plus, că în lumea satului jocul şi activităţile vieţii de zi cu zi erau de nedăspărţit. 
Lumea oraşului, în schimb, permitea o disociere între timpul jocului şi timpul 
lucrului, perceput mai ales sub forma orelor de educaţie începută la vârste fragede. 
Între sat şi oraş pediatrii şi moraliştii timpului ar fi ales cu siguranţă satul pentru 
beneficiile sale asupra sănătăţii şi caracterului copilului, ca şi pentru libertatea de 
a se juca cu orice, oriunde. Poate că şi copiii domnilor şi-ar fi dat săbiile şi păpuşile 
pentru o zbenguială sănătoasă. Nu putem ştii! Cert este că atunci când ajungem la 
comparaţii de genul acesta riscăm să pierdem partea de frumuseţe din fiecare lume 
în parte, riscăm să pierdem naivitatea ascunsă în spatele copilăriei.

50 Ioan Slavici, Lumea prin care am trecut, Socec&Co, Bucureşti, 1950, pp. 351-352. 
51 Ronald D. LeBlanc, „Food, Orality and Nostalgia for Childhood: Gastronomic Slavophilism 

in Midnineteenth Century Russian Fiction” in Russian Review, vol. 58, no. 2, (apr. 1999), 
pp. 244-267.

52 Pentru descrierea unor asemenea momente vezi Ion Pop Reteganul, op. cit, pp. 4-24, 
Vasile Gr. Borgovan, Amintiri din copilărie, (Şcoala primară, românească şi nemţească, 
Preparandia şi Gimnaziul), 1859-1873, Tipografia A. Mureşianu, Bucureşti-Braşov, 1907, 
pp. 16-35. 


