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Dacă a scrie la modul general despre 
lumea ţărănească premodernă ori de la 
începuturile modernităţii este totdeauna o 
misiune îngreunată de parcimonia surselor 
documentare, misiunea istoricului devine 
și mai dificilă atunci când este chemat să 

abordeze aspecte ce ţin de intimitatea vieţii și existenţei sale, dincolo de intersectările 
cu autorităţile de diferite tipuri. Grădina este, fără îndoială un spaţiu intim, atașat casei, 
situat în continuarea sa, dominat de femeie cea care, într-o dihotomie pe sexe a funcţiilor 
în cadrul gospodăriei, gestiona treburile locuinţei1. De aceea, înainte de orice, grădina 
ţărănească are atributele unui spaţiu feminin și ca atare este chemat să îndeplinească 
rosturi în legătură cu funcţiile sociale ale femeii: economice, legate de asigurarea și 
prepararea alimentelor, a îmbrăcămintei, de îngrĳirea copiilor și bătrânilor, asigurarea 
igienei, gestionarea unei părţi a patrimoniului spiritual la nivelul casei și gospodăriei, 
asumarea unor responsabilităţi estetice etc. În general, probleme care răzbat greu în 
documente, indiferent de emitent, cu excepţia celor care interesează din diferite motive 
autorităţile, cele economice, legate de impunere ori de grĳa pe care statul modern o arată 
tot mai des faţă de starea gospodăriei principalului său contribuabil, ţăranul. De aceea, 
pentru a răspunde la câteva chestiuni legate de grădina ţărănească, apelul la informaţia 
de tip etnografic devine inevitabilă. Ea scoate în evidenţă responsabilitatea feminină 
asupra grădinii, în aceeași măsură cu cea care privea industria casnică textilă ce ocupa 
din plin timpul femeii în sezonul neagricol. Ceata feciorilor care primea în comunităţile 
ţărănești tradiţionale și rolul de a înfiera tarele sociale, mai cu seamă pe cele ale fetelor de 
măritat, avea dreptul de a sancţiona la Joia Paștilor, data-simbol a terminării activităţilor 
zise ”muierești” pentru a nu împieta cu nimic asupra muncilor câmpului considerate 
esenţiale, pe fetele care nu terminaseră până la acea zi de tors cânepa ori de ţesut pân-
za ca și pe cele care nu puseseră grădinile, în cadrul unui obicei larg răspândit numit 

1 Robert Muchembled, Société et mentalité dans la France moderne, XVI-e - XVIII-e siècle, Paris, 
Armand Colin, 1990, p. 81.
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Joimăriţa. Feciorii se adunau în cete, adesea mascaţi (emisari ai sufletelor strămoșilor) 
și ducând cu ei o oală cu foc cu care speriau fetele, colindau din casă în casă, jucând 
pe sunetul unui fluier și întrebând pe gazdele feminine: ”Hupa, hupa,/ Tors-ai stupa?/ 
Câlţii, câlţii,/ Tors-ai câlţii?” dar și ”Grădinile făcutu-le-aţi?/ Răzoarele pusu-le-aţi?”, 
în cazul când primeau răspunsuri afirmative procedau la pedepsirea celor dovedite 
leneșe (ameninţate cu aprinderea pe cap a fuioarelor netoarse; în caz contrar primeau 
ouă plecând mai departe2.

Există accepţiuni diferite acordate în documente noţiunii de ”grădină”: un sens re-
strâns la care ne-am referit anterior, de spaţiu atașat casei, despărţit de restul intravi-
lanului printr-un gard care să oprească accesul vitelor, al păsărilor, cultivat în general 
cu legume diverse dar din care nu lipsesc nici pomi sau arbuști fructiferi și decorativi, 
flori, plante de leac etc. și căreia i se acordă la nivelul gospodăriei o atenţie privilegiată 
sub aspectul gunoirii și îngrĳirii; este grădina cu rosturi tradiţionale, chemată să răspun-
dă unor necesităţi imediate și complexe, alimentare în primul rând; documentele mai 
menţionează grădinile specializate în intravilan ori chiar în extravilanul imediat, dedicate 
culturii unor legume importante (varza, de pildă) pentru autoconsum ori pentru comer-
cializare, altor culturi cu caracter comercial (tutunul, la un moment dat) ori celor de pomi 
fructiferi; mai reţinem și faptul că în unele conscrieri, pământurile cultivate de satele de 
deal și munte cu habitat dispersat sunt numite de locuitori și notate ca atare de cei care 
consemnează, tot ”grădini”, chiar dacă erau cultivate frecvent și cu cereale (alături de 
legume, pomi fructiferi)3. Este evident sensul evazionist acordat de locuitori în această 
situaţie: declarând terenurile arabile pe care le aveau grădini, considerau că nu trebuia 
să dea după ele nonă și dĳmă. Rezultă indirect accepţiunea dată termenului ”grădină”: 
pământ cultivat de dimensiuni reduse, insulare, aflate în jurul caselor, cultivate cu de 
toate, de la straturi de ceapă și mai ales usturoi, la cele de salată, la cartofi mai târziu, la 
grâu de primăvară sau ovăz, chiar cu porumb, cele situate la altitudini mai mici. În acest 
tip de habitat, cu gospodăriile aflate la distanţă unele de altele, arabilele sunt separate 
de fânaţe, de pășune, apărate de accesul vitelor prin garduri, adică asemenea celor din 
satele din regiuni agricole, unde grădina este și ea separată prin aceeași motalitate de 
restul gospodăriei. Grădinii i se alocă preferenţial gunoi, dacă este posibil, de mai bună 
calitate, lângă ea este bine să fie o sursă de apă, pentru a o uda la nevoie; în grădinile de 
la munte, se închid iarna oile pentru a gunoi prin ”târlire” (folosirea timpului prezent nu 
este întâmplătoare pentru că această tehnică de gunoire este frecvent utilizată și astăzi).

Din altă perspectivă, copleșitoarea majoritate a grădinilor sunt individuale, familiale, 
dar nu lipsesc nici grădini comunitare, administrate obștesc, din ale căror venituri se 
acoperă adesea cheltuieli comune4

2 Adrian Fochi, Datini și eresuri populare de la sfârșitul secolului al XIX-lea, București, Editura 
Minerva, 1976, pp. 184-185.

3 Barbu Ștefănescu, ”Grădina, spaţiu intim și experimental”, în Crisia, XXIV, Oradea, 1994, pp. 
58-59.

4 Ibidem, p. 56.



137

Este grădina ţărănească un spaţiu conservator prin excelenţă sau este mai deschis 
decât altele la noutăţi? Este o altă întrebare pe care ne-o punem și la care încercăm să 
dăm răspuns în limita datelor de care dispunem

Oricare ar fi punctul de observaţie din care am privi-o, grădina ţărănească este în 
primul rând un spaţiu economic. Am spune un spaţiu economic special, unde se prac-
tică o agricultură de tip intensiv, în izbitor contrast cu caracterul extensiv al agriculturii 
propriu-zisă, de câmp, bazată pe asolamente cu pârloagă, cu suprafeţe întinse de teren 
lăsate spre refacere un an sau mai mulţi. Referindu-se la rolul important deţinut de gră-
dină și de producţia sa în viaţa omului medieval, Jacque Le Goff scria că micile grădini 
de lângă casă ”acaparează aproape tot ceea ce este rafinament rural”, contrastând cu 
câmpurile largi ”lăsate în voia tehnicilor rudimentare”5 Caracterul intensiv al cultivării 
grădinii poate fi asigurat mai întâi datorită suprafeţei reduse, ce permite disponibiliza-
rea unei forţe de muncă permanentă și migăloasă pe direcţia ei dar și datorită faptului 
că reprezintă un spaţiu a cărei producţie este de folosinţă exclusivă pentru cultivator; 
producţia ei (mica ei producţie) nu trebuie împărţită cu nimeni, spre deosebire de cea 
obţinută în câmp din care ţăranii dădeau anual (chiar în cazul legumelor obţinute aici) a 
noua sau/și a zecea parte seniorului. Ca atare, într-un spaţiu fără constrângeri exterioare, 
ţăranul își poate permite să fie inventiv, să exeperimentexe, să combine, să adauge. De 
fapt, translaţia spre ceea ce s-a numit ”revoluţia agricolă” s-a făcut prin generalizarea 
de către cultivatorii italieni și flandrezi ai secolelor XVI-XVII a tehnicilor și mai ales a 
filozofiei de cultivare a grădinilor: un sistem mai elaborat de rotaţie a culturilor, întoar-
cerea pământului cu casmaua, lucrări repetate de îngrĳire, preocuparea suplimentară 
acordată fertilizării etc. În veacul următor, agronomii englezi au făcut un pas înainte 
în acest sens pe baza câștigurilor agriculturii flandreze, atunci când au elaborat și au 
aplicat asolamentele fără pârloagă prin savante rotaţii ale plantelor de cultură între 
care se regăseau leguminoasele de nutreţ, cele care nu doar că nu epuizau pământul de 
substanţe nutritive dar și fixau azotul în sol, îngrășând pământul ce urma a fi culticat în 
anul următor cu cereale, sporind cantităţile obţinute la culturile de bază de pe suprafeţe 
mai mici și cu eforturi mai reduse, sporind în același timp și cantităţile de nutreţ strâns 
pentru iarnă, cu care puteau ţine în stabulaţie un număr mai mare de animale care, 
mai bine hrănite, dădeau cantităţi mai mari de lapte, carne etc6. Toată această revoluţie 
realizată în agricultură pornește de la exemplul oferit de ceea ce se întâmpla în micile 
grădine de sute de ani.

Se știe că terenurile din intravilan nu erau supuse, în condiţiile existenţei relaţiilor 
feudale, redevenţelor în natură, de unde tentaţia ţăranului de a-și extinde intravilanele, 
prin diferite metode cu tentă evazionistă. De pildă, prin lărgirea vetrelelor de sat mai 
ales după întoarcerea locuitorilor după mai mulţi ani de retragere, de ascundere în pă-
duri ori pe grindurile dintre bălţi din cauza vitregiilor provocate de războaie. Vedem în 
această situaţie mai multe sate bihorene, tocmai ieșite din perioada de circa patru decenii 

5 Jacques Le Goff, Civilizaţia Occidentului Medieval, Editura știinţifică, București, 1970, p. 267.
6 Pierre Chaunu, Civilizaţia Europei în Secolul Luminilor, vol. II, traducere și cuvânt înainte de 

Irina Mavrodin, București, Editura Meridiane, București, pp. 11-12.
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ce a însoţit cumpăna secolelor XVII-XVIII, marcată de împrejurările războaielor turco-
austriece și racoţiene. Întorși în sate, locuitorii și-au construit casele în vetre noi, aflate 
în continuarea vetrei vechi, pe care preferă să le cultive cu porumb, cultura ”minune” 
în acele împrejurări, a cărei producţie nu vor să o împartă cu stăpânul, preferând să o 
samene în intravilanul protejat de prevalarea dĳmei. Este cazul satelor Mierag, Sititelec, 
Șauaieu, Alparea, Cheriu, Cordău care se aflau în această situaţie și la un deceniu după 
încheierea păcii de la Satu Mare (1711), conform conscrierii comitatense a Bihorului din 
1720 ori celei executate de autorităţile domeniale ale Capitlului Episcopiei Romano-
Catolică de Oradea la 1722: pentru mai multe dintre ele se preciza faptul că aveau vetre 
noi, pe vechile vetre, în care se păstrau doar bisericile ca semn al existenţei intravilanului, 
cultivându-se porumb7.

Practică evazionistă, desigur, dar care mai relevă ceva: ascunderea în grădini, une-
ori timp îndelungat, a noilor culturi, din considerente multiple: fie din neîncredere 
iniţială, cazul cartofului, cultură ce ridica iniţial multe semne de întrebare, legate de 
aspect, de gust, de locul în care se dezvolta partea comestibilă a plantei (în pământ) și 
ca atare bănuit de complicităţi negative multiple; ca atare, a trebuit ţinut sub observaţie, 
modalitatea prin care s-au înlăturat rând pe rând prejudecăţile unei lumi dominată ali-
mentar și mental de cereale; abia criza alimentară severă din 1813-1817 a reușit să mute 
cartoful și în cultura de câmp; fie din prea mare încredere, cazul porumbului, cel care 
a fost adaptat repede, pentru că era o cereală din care se putea prepara terci, la rigoare 
pâine, era mult mai productiv, venea însoţit de fasole și dovleac, ce contribuiau și ele 
la mărirea substanţială a hranei în sectoare deficitate, precum cel al proteinelor și gră-
similor; cum să nu-i faci loc în grădină, într-un spaţiu numai al tău și unde regula era o 
îngrĳire mai bună, ca tare producţiile erau curent mult mai mari decât în câmp?. Oricum, 
autorităţile nu agrează nici una dintre soluţii și iau măsuri în consecinţă. O hotărâre a 
comitatului Bihor, publicată și în limba română prin strădania episcopului greco-catolic 
de Oradea, Samuil Vulcan, interzicea semănarea porumbului în grădini și intravilane, 
recomandând cultivarea acestora exclusiv cu legume, în paralel cu obligativitatea cul-
tivării de către fiecare locuitor, ”pe rândul casei”, a unei cantităţi minime de cartof în 
câmp, autorităţile comunitare trebuind să dea exemplu în acest sens8. Ambele măsuri 
preconizate vizează, pe lângă mărirea masei alimentare pentru a preântâmpina sincope 
de tipul celei tocmai depășită (Marea Foamete dintre 1813-1817) și eliberarea grădinii 
de culturile care se puteau produce în câmp, concomitent cu redarea rolului tradiţional 
al grădinii, acela de a fi loc de cultură pentru plante diverse, unele tradiţionale, altele 
aduse de trendul înnoitor, de a fi loc de experiment, de a ţine sub observaţie o plantă 
nou introdusă înainte de a risca să o cultive pe scară mai largă, cazul și a celor două 

7 Ana Ilea, Veronica Covaci, ”Realităţi social-economice bihorene în conscrierea din anul 1722 
(I)”, în Crisia, XII, Oradea, 1982, p. 172; Barbu Ștefănescu, Tehnică agricolă și ritm de muncă în 
gospodăria ţărănească din Crișana (sec. al XVIII-lea și începutul sec. al XIX-lea), Fundaţia Culturală 
”Cele Trei Crișuri” Oradea, 1995, vol. I, p. 97.

8 Virgil Maxim și Gheorghe Mudura, ”Valorificări etnografice din fondurile arhivistice”, în 
Biharea, II, Oradea, 1974, pp. 9-11.
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culturi ”americane” amintite. Lipsa de grabă a mutării noilor culturi care și-au demon-
strat de-a lungul anilor calităţile – în perioade diferite, după cum știm – în câmp, ţine 
de amintita grĳă a ţăranului de a păstra doar pentru sine producţiile mai mari și desigur 
mai complexe, de a nu fi nevoiţi să le împartă cu seniorii; porumbul a impresiunoar de la 
început nu doar prin producţia mai mare (la boabe poate fi adăugată utilizarea frunzelor 
și tulpinilor în hrana animalelor, drept combustibil) ci și prin complexul simbiotic pe 
care-l domina (împreună cu dovleacul, fasolea, alte culturi de legume, cânepă, floarea 
soarelui), în vreme ce cartoful, odată acceptat alimentar, dădea la unitatea de suprafaţă 
o masă alimentară mult mai mare decât cea a cerealelor oricare ar fi fost ele; interesul 
pentru ţăran era, așadar, să mărească suprafeţele grădinilor pentru a putea cultiva pe 
ele ”culturi sustrase”, desigur, pe lângă straturile cu legume importante în asigurarea 
subzistenţei alimentare. 

Rezultă de aici dar și din alte exemple ce se pot aduce calitatea grădinii de spaţiu 
economic experimental. În general, ducându-și existeţa la limita dupravieţuirii, ţăranul 
nu-și poate permite ”aventuri” existenţiale de tipul asumării riscului încercării unor noi 
plante în cultura de câmp: un eșec putea avea consecinţe catastrofale, putea aduce cu 
relativă ușurinţă foamea, cu însoţitoarea sa obișnuită, moartea. În grădină însă eventu-
alele pierderi nu sunt mari; de pildă, în cazul nereușitei plantării unor cuiburi cu cartofi, 
consecinţele pentru subzistenţa familiei nu sunt majore. Pe de altă parte, prin excelenţă 
conservator, ţăranul nu acceptă noutăţile decât după ce se lasă convins – întotdeuna cu 
greutate – de avantajele lor iar ”laboratorul grădinii” îi permite să se convingă singur 
în acest sens. De aceea, în general, în agricultura europeană, nici o cultură nu s-a gene-
ralizat decât după ce și-a făcut în prealabil ”purgatorul” propriu în spaţiul grădinii9.

Pe lângă alte avantaje pe care grădina le are pentru ţăranul de la începutul epocii 
moderne este și acela al intimităţii sale, în raport cu autorităţile extracomunitare, mai 
ales cele domeniale care nu au mĳloace legale de a controla cultura grădinii, de unde nu 
pot prevala redevenţe.. În situaţia amintită a ţăranilor români din părţile deluroase și 
muntoase ale Bihorului din primele decenii ale secolului al XIX-lea, sătenii preferau să 
particie la muncile agricole din zona de câmpie pentru a-și procura, cu eforturi susţinute 
timp de câteva săptămâni doar, cantităţile de grâu și alte cereale panificabile necesare 
consumului anual, care veneau să se adauge producţiei de porumb obţinută în grădini, 
ceea ce pentru autorităţi era grav, pentru că ţăranii lăsau propriile pământuri, e drept 
mult mai puţin productive, necultivate. Bazat pe minimul existenţial oferit de grădină, 
ţăranul încerca, din nou, să se extragă constrângerilor de tip feudal ce presupuneau pre-
levarea redevenţelor, împovărătoare nu doar cantitativ ci și prin abuzurile multiple ale 
dĳmuitorilor, preferând munca în parte și ea reclamată de dezvoltarea agricolă a zonei 
de câmpie. O asemenea tendinţă era solidară cu tentaţia ţăranilor de a-și mări grădinile 
ori de a declara grădini terenuri cât mai întinse, mai bine susţinută documentar, spre 
deosebire de alte aspecte presupuse de cultura și în general antropologia grădinii care 

9 Fernand Braudel, Identité de la France. Les hommes et les choses, 2, Paris, Flammarion, 1989,
pp. 650-651.
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tocmai datorită intimităţii sale, nu intersează pe emitenţii de documente. În schimb, ele 
(documentele) consemnează înţelegeri dintre domenii și săteni, cu privire la condiţiile 
atribuirii intravilanelor rămase din diferite motive fără titular: domeniul se străduia să 
le dea fie în folosinţa unor iobagi noi, veniţi din alte părţi, fie unor consăteni, cu obligaţia 
prevalării dĳmei. Localnicii preferau, la rândul lor, să utilizeze aceste terenuri situate în 
intravilan chiar cu darea redevenţelor obișnuite pentru că ele puteau fi cultivate în regim 
de grădină, adică intensiv, pe lângă faptul că prin lucrarea lor se înlăturau o serie de 
incoveniente legate de distanţă, transport etc. cele care creau mari handicapuri agricul-
turii tradiţionale, ţărănești, bazată pe o mare dispersie teritorială a loturilor deţinute10.

În general, grădina are avantajul distanţei mici faţă de casă, nu presupune eforturi 
legate de transport, timp pierdut cu deplasarea, de aceea îţi poţi permite luxul de a 
efectua mai multe și mai temeinice lucrări de întreţinere, o pedanterie de care nu bene-
ficiază niciodată culturile de câmp. Concepţia care domină este de a cultiva tot ceea ce 
este necesar în grădină ea având permanent rolul de a oferi de toate, ”să ai pe ce pune 
mâna”, spun până astăzi ţăranii, fie că se referă la hrana pentru oameni, fie la hrană 
pentru vite – mă gândesc la rolul pe care frunzele de sfeclă furajeră îl aveau și îl mai au 
în stabulaţia porcilor în timpul verii la ţară -, la verdeaţa pentru păsări, la florile pentru 
înmormântări, la hreanul care se înmulţește mai mult decât trebuie, la boabele de zmeură 
ori strugurei pe care le culeg copii, de multe ori neatenţi la a nu călca pe straturile de 
legume, fără a mai aminti de fructele pomilor care sunt și ei plantaţi pe aceeași suprafaţă.

Intravilanul nu se reduce la grădina din jurul casei – pentru legume, pentru flori -, el 
cuprinzând și alte spaţii economice ale gospodăriei – cele de depozitare, cele legate de 
prelucrarea primară a produselor agricole ori afectate unor activităţi artizanale, ograda, 
cu pomi fructiferi, cu iarbă, uneori cu viţă de vie. Franco Griselini descrie gospodăria 
ţărănească din Banat în a doua jumătate a secolului al XVIII-lea în următorii termeni: 
”Aceste coșare, grajdiurile împreună cu celelalte clădiri ale gospodărie, locul pentru 
războiul de ţesut, cazanul de fiert răchie și altele sunt împrejmuite cu garduri de spini, 
care cuprind în același timp curtea și grădina mică, unde sunt ţinuţi stupii”11. Intravilanul 
se include sesiei iobăgești, împreună cu terenurile extravilane. Reglementarea tereziană 
procedează la compensarea lor: un intravilan mai mare reduce extensiunea terenurilor 
din extravilan și invers, un intravilan mai redus mărește terenurile din afara vetrei sa-
tului. Intravilanul nu putea fi oricât de extins: terenurile intravilane ce depășeau două 
metrete de Bratislava suprafaţă însămânţată, (mărimea standard a unui intravilan) era 
asimilată sesiei exterioare și avea regimul de impunere al acesteia12. În această relaţie 
este avantajat ţăranul care are intravilanul mai extins, chiar dacă după o parte a satre-
buie să dea redevenţele aplicate culturilor din câmpurile extravilane. De unde, tentaţia 

10 Barbu Ștefănescu, Tehnică agricolă și ritm de muncă în gospodăria ţărănească din Crișana (sec. al 
XVIII-lea și începutul sec. al XIX-lea, vol. II, Fundaţia Culturală ”Cele Trei Crișuri”, Oradea, 
1995, p. 45.

11 Franco Griselini, Încercare de istorie politică și naturală a Banatului Timișoarei, Timișoara, Editura 
Facla, 1984, p. 73.

12 Bodo Edith, Lumea rurală din Bihor după reglementarea urbarială tereziană (1771-1820), Editura 
Universităţii din Oradea, 2011, p. 50.
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permanentă a ţăranilor de a-și mări sub diverse forme intravilanele, de pildă cultivând 
pe cele părăsite. Produsele grădinii nu sunt dedicate doar autoconsumului: fie ele legu-
me, fructe, flori etc.; grădinile produc și pentru piaţă, fapt pentru care, mai ales cele din 
localităţile preorășenești se extind iar atunci când nu o pot face mai mult, rosturile lor 
sunt preluate și de terenuri aflate în afara vetrei satului, de obicei aflate în imediata sa 
apropiere, unde mai ales planurile cadastrale atestă existenţa în secolelel XVIII-XIX, a 
unor grădini pentru varză, pentru cartofi, alături de altele pentru cânepă, în numeroase 
cazuri pentru tutun. Produsele grădinilor extinse alimentează ritmic pieţele orășenești 
cu indispensabilele legume și fructe proaspete.

Grădina are importanţă mare în cadrul subzistenţei ţărănești, prin indispensabila 
producţie anuală de legume, cele ce însoţesc în alimentaţia rurală și nu numai, consu-
mul de cereale sub forma terciurilor, a pâinii, preparatele de carne, brânzeturile etc, 
Legumele vin să se adauge în mod obișnuit hranei zilnice sub diferite forme și în anumite 
cantităţi și devin esenţiale în cadrul perioadelor de post. Din nici o gospodărie nu pot 
lipsi putinile cu varză murată ori cantităţi importante de fasole, de mazăre, de linte, ca 
și cele de fructe proaspete ori uscate, fără de care nu puteau fi trecute lungile și severele 
perioade de post. Grădina oferea plante alimentare și dintre cele nesemănate, specifice 
florei sălbatice, dintre buruienile care plivite pentru a nu dăuna culturilor semănate 
sau plantate, erau ele însele consumate sub formă de ciorbe, precum loboda, știrul etc.. 
Nu doar legumele ci și fructele serveau la prepararea rapidă a mâncărurilor în timpul 
iernii. Primele prune căzute coapte erau adunate, de pildă și fierte sub forma ”chisăliţei 
de prune”, mâncată cu pâine, mălai ori mămăligă ori consumată ca băutură răcoritoare 
în timpul verii; la rândul lor, merele erau ”căpătate” pentru a servi la prepararea alu-
aturilor (ca și prunele, de altfel) ori pur și simplu pentru a fi fierte și consumate astfel.

Funcţia economică nu este exclusivă, spaţiul grădinii făcând în permanenţă loc fie 
unorcrulturi cu rosturi spirituale – îmi aduc aminte nelipstele plante cu funcţii rituale 
din grădinile satului meu: iedera ori fonfiul, ambele cu frunze veșnic verzi cu care-și 
spălau fetele părul la Sântoader ori călăpărul, cu frunze puternic mirositoare pe care 
fetele și le puneau la sân ce deţineau, pentru a se proteja de multiple pericole de natură 
magică, la care se adăugau straturilor cu usturoi și ele cu pronunţate calităţi anpopopa-
ice. Rosturi spirituale au și ”penele”, florile obișnuite, evident pe lângă cele cu rosturi 
estetice care și ele se amplifică în timp. Ele erau menite a sprĳini activităţile, practicile 
legate de cultul morţilor, fie că este vorba de înmormântare ori de pomenirea periodi-
că a defuncţilor, fie utilizate în ritualul nunţii, fapt pentru care nu lipseau din spaţiul 
oricărei grădini arbuști (de pildă, de tuia) ori plante agăţătoare cu frunzele veșnic verzi 
pentru a prelua rolul florilor în anotimpul rece. E greu să concepi gradinile ţăranilor 
transilvăneni fără măcar o tufă de liliac, fără 2-3 tufe de bujori etc. În timp, s-a produs 
o schimbare ca efect al aculturaţiei permanente urban-rural, a exemplului seniorial, al 
”elitelor” ruale, prin importanţa sporită acordată grădinuţei de flori, în faţa casei, cu 
flori plantate în principal pentru a înfrumuseţa, ea sporind sarcinile de ordin estetic ale 
femeii în cadrul gospodăriei, dincolo de tradiţionala decorare a pieselor de port ori a 
textilelor de interior. Uneori, în colţuri umbroase ale grădinii, erau ”tolerate” și plante 
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sălbatice, considerate de leac, precum tufe de răscopastă, de pelin, de spânz, cu rosturi 
terapeutice pronunţate

Grădina este, așadar, un spaţiu feminin prin excelenţă, singurul spaţiu economic 
aflat sub controlul ei nemĳlocit și direct. Ca atare, trebuie să exprime, asemenea inte-
riorului casei ori îmbrăcămintei proprii și a membrilor familiei, priceperea și hărnicia 
femeii. Mai mult decât interiorul casei – mai ferit totuși de privirile indiscrete – grădina, 
văzută din uliţă, era vitrina de etalare a calităţilor de gospodină a femeii, ea fiind în 
permanenţă un barometru al hărniciei feminine, atât de mult reclamată social și atât de 
sever controloată ori sancţionată în cazul în care ea lăsa de dorit. Am constatat anterior 
sancţionarea comunitară a fetelor care nu făceau dovada ”punerii” grădinilor până la 
sărbătoarea Paștilor. De aici încolo, grădina trebuia lucrată ”printre alte munci”, trebuia 
plivită până fierbea mâncarea, de pildă, ori când ploua, nu puteai pierde timpul ”bun”, 
valoros, cu ea. În același timp, ea trebuia îngrĳită în permanenţă, și numai pentru a nu 
contraria privirile indiscrete aruncate peste gard ale celorlalte femei din sat. 

Cum printre funcţiile feminine în societăţile tradiţionale era și îndeplinirea unor 
practici rituale, grădina ca spaţiu feminin devine inevitabil un teren de desfășurare a 
activităţilor spirituale. În cazul plantării ori semănării legumelor s-a păstrat – uneori 
până astăzi – regula de a ţini cont de fazele lunii, fiind cunoscută legătura ancestrală 
între femeie, apă și lună, la semănarea castraveţilor, a cartofilor13. În lucrarea sa publicată 
postum dedicată ”surpării superstișiei norodului”, Gheorghe Șincai scria, probabil în 
primii ani ai secolului al XIX-lea, despre larga răspândire a acestei cutume: ”Așa cred 
ei că luna plină pe raci, pe scoici, pe mulţi îi face mai plini de cum sunt când este luna 
știrbă; că florile ce se sădesc pe lună plină se fac învălite; că lemnele ce se taie când crește 
luna sunt mai mustoase decât cele care se taie pe lună veche; că fiarele care se prind pe 
lună nouă sunt mai grase și carnea lor mai gustoasă; că vitele care se înţarcă pe luna 
plină se fac mai bune și mai lăptoase vaci decât acelea care se înţarcă pe altă vreme; că 
napii care se seamănă pe lună veche, cu mult mai buni se fac; că pe lună nouă nu este 
de folos s semăna; că grâul ca să rămână curat, trebuie semănat de la luna nouă până 
la cea plină, după amezi și ca să nu facă tăciune într-însul, de la lună plină până la cea 
nouă, înainte de amiază; că puii de gâscă care se scot din oule ce se pun la lună nouî 
sunt orbi și multe nebunii de acestea”14. Consideraţiile lui Șincai nu fac altceva decât să 
sublinieze rolul mare acordat de societăţile arhaice lunii ca parte componentă importantă 
a unui ”circuit anthropocosmic al fecundităţii”15 dar și faptul că dispărând între timp din 

13 Pompei Mureșan, ”Credinţele” ţăranilor români despre influenţa lunii asupra culturilor cere-
aliere în lumina ultimelor cercetări privind fiziologia plantelor și animalelor”, în Biharea, III, 
Oradea, 1975, p. 38.

14 Gheorghe Șincai, Învăţătură firească spre surparea superstiţiei norodului, București, Editura 
știinţifică, 1964, pp. 183-184.

15 Mircea Eliade, Morfologia religiilor – prolegomene, Text comunicat și prefaţă de Mircea Eliade, 
revizia știinţifică a ediţiei Manuela Tănăsescu, Cuvânt înainte de Angello Morreta, București, 
Editura ”Jurnalul Literar”, p. 145.



143

practicile curente sub influenţa raţionalismului impus prin școală, rudimente ale acestei 
credinţe s-au păstrat doar în microcosmosul grădinii dominat de femeie.

Productivitatea grădinii trebuia apărată și în același timp stimulată. Ea este spaţiul 
gospodăriei în care iarna este de dorit să plece mai întâi, pentru a putea semăna 
verdeţurile” care să se adauge celor pe care oamenii le adunau din flora sălbatică erau 
atât de necesare pentru a face faţă cu bine rigorilor ”sudurii”. Drept urmare, riturile 
de alungare a iernii și de stimulare a venirii primăverii, nu ocoleau spaţiul grădinii. 
Fumăgaiele, înconjurarea cu diferite ocazii a casei și a spaţiului ei adiacent cu fum ori 
cu zgomote de către copii, serveau unor asemenea roluri. Iar ele se repetau cu insistenţă 
până în perioada în care certitudinea instalării primăverii era ireversibilă: la Bobotează, 
în Bihor sau Sălaj, copii umblau cu ”Chiraleisa”, înconjurând, făcând zgomote, ”biseri-
ca, apoi casele, grădinile și holdele cu clopote cântând: ”Să fie holda mănoasă/ Și casa 
tare sporoasă”16; la Sărbătoarea Tuturor Sfinţilor, ţinută la 9 martie, în satele din jurul 
Vașcăului, copii se sculau de dimineaţă, înconjurau casa, grădina și ograda de trei ori, 
sunând din clopoţei și rostind: ”Ieșiţi șerpi și broaște de sub talpa casei noastre și vă 
duceţi în codrii pustii, unde vaca neagră nu mugește, fată aici nu împletește, cocoș 
roșu nu cântă. Acolo să staţi în veci”. După care se făcea ”foc mare” în mĳlocul grădinii 
din resturile vegetale adunate din care copii duceau câte un tăciune sub fiecare pom 
pe care-l ameninţau: ”Dacă până la anu nu vei rodi, o să fac focu cu tine”. Focuri prin 
curţi și grădini, peste care erau mânate să treacă vitele și peste care săreau și oamenii, 
se făceau deopotrivă în satele din Munţii Apuseni ori în Banat, pentru a apăra ”iosagul” 
în noul ciclu agrar. Prin această desfășurare rituală viguroasă duhurile necurate, me-
sagere ale iernii, ale nopţii și ale morţii erau conjurate să părăsească gospodăria, satul, 
pentru a face loc primăverii, luminii, vieţii. Aceeași zi era considerată optimă pentru 
declanșarea noului ciclu anual agricol prin plantarea și semănarea legumelor cele mai 
timpurii: ceapă, usturoi, salată, varza, cu credinţa că, puse în pământ în acea zi, aveau 
să rodească ”înșeptit” iar cei 40 de sfinţe celebraţi aveau să vegheze pentru a fi ferite de 
viermi, omizi etc.17. Practici asemănătoare cu sens fertilizator și apotropaic continuau 
și cu prilejul altor sărbători din prima parte a primăverii. Mai amintim doar, din ciclul 
elaborat al obiceiurilor de Sântoader, spălarea, în zorii zilei, a părului fetelor cu apă 
neâncepută în care se puneau frunze de iederă, pentru a avea păr bogat, bogăţie care să 
o stimuleze și pe cea a câmpurilor și grădinilor. Mai multe sâmbete la rând, considerate 
sâmbete ale morţilor, inclusiv în cea a Sântoaderului, femeile dădeau colaci, plăcinte, ouă 
la copii și la săraci, pomană pentru sufletele morţilor care erau tentate să se încadreze în 
fluxul general al învierii naturii, să revină printre cei vii, putând produce dezechilibre 
ireparabile; pomenile repetate erau menite să le tempereze agitaţia, să le arate că se 
bucură de consideraţia celor în viaţă și ca atare să se întoarcă în lumea lor. Repetarea 

16 Simona Ioana Bala, Universul feminin în cultura și spiritualitatea tradiţională a poporului român. 
Ţara Crișurilor, Cluj-Napoca, Editura Argonaut/Editura Muzeului Ţării Crișurilor

17 Barbu Ștefănescu, Între pâini, Editura Academia Română. Centrul de studii Transilvane, Cluj-
Napoca, 2012, pp. 435-436.
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riturilor practicate de copii de alungare a iernii și a forţelor malefice care au însoţit-o 
pentru a face loc primăverii, timpului frumos, garanţie a declanșării în condiţii optime 
a anului agricol se înscrie pe acelaeași coordonate ale gândirii arhaice. Și la Sântoader, 
după ce în prealabil făceau fum în grădină și afumau pomii, ”Copiii își luau clopotele 
de tinichea (ţoange), le legau de gât și înconjurau casele, clopoţând și bătând doba în 
vase de tablă. Înconjurau casele de trei ori rostind: ”Noi sunăm din ţângalău/ Tu, șarpe, 
fuga la tău!/ Ieși de sub vatră,/ Fugi de sub poiată,/ Fugi de sub casă,/ Că nu te mai lasă 
Sântoaderul cel Sfânt/ Mare pe pământ”18. 

Grădina și produsele ei, legumele și fructele, apar și în cadrul practicilor magice 
din a doua parte a primăverii și de la începutul verii, cu caracter accentuat apotropaic, 
într-o perioadă în care o parte din culturi au fructificat și ca atare trebuiau a fi apărate 
până la recoltare de permanentul pericol al forţelor potrivnice omului. La Sânziene (24 
iunie), femeile împărţeau fructe și legume pentru a potoli furia unor fiinţe fantastice 
(Sânzienele), cu posibile acţiuni malefice dacă nu li arăta consideraţia necesară; între 
altele, acestea puteau lua ”mirosul sau puterea florilor, pocesc sau pedepsesc pe oameni 
pentru păcate mari, mai ales pentru jurăminte strâmbe”, aducînd boli ori arxând semă-
năturile. În aceeași perioadă a anului, femeile ţineau o serie de sărbători – Foca, Pălia, 
Ilie – în care era interzis lucrul în grădină, ”că se frig” legumele etc.19

Obiceiurile din ciclul celor familiale nu ocolesc nici ele spaţiul grădinii. În grădină 
se îngroapă ”cămașa” copilului de înainte de naștere, tot în grădină, la rădăcina unui 
pom, se aruncă apa primei scalde a copilului; în unele zone, în timpul ceremonialului 
nunţii, tinerii însurăţei mergeau sub un pom roditor, ţinându-se cu mâinile de aceeași 
creangă, pentru a fi solidari în cadrul noii familii și a rodi ca pomii primăvara20.

Se pot aduce și alte exemple care să ilustreze importanţa rituală a grădinii ca spaţiu 
de derulare ori a grădinii ca beneficiară a lor. Ele nu fac altceva decât să sublinieze, 
odată în plus, importanţa ei în sistemul de valori general ţărăneasc ori în cel special al 
valorilor feminine. 

Funcţia estetică a grădinii ţine nu doar de prezenţa unor elemente ce aduc aminte 
de calităţile Paradisului: flori și vegetaţie, pomi care ţin umbră și atrag păsări, ci și de 
frumosul ce rezultă din pedanteria lucrării pământului; până astăzi, femeile au grĳă ca 
straturile ori rândurile pe care se cultivă legumele să fie drepte și bine aliniate, aceleași 
straturi să fie perment bine plivite și săpate. O estetică a muncii pe care ţăranii au 
tendinţa de a o aplica și în alte spaţii economice (la coasă, la făcutul căpiţelor de fân) ori 
în sectoare artizanale (înfrumuseţarea unei furci de tors, a unui scaun de șezut, a unui 
vas de lut, a unei feţe de masă ori a unei șterguri), dar pe care femeia are grĳă să o ducă 
la cote înalte în spaţiul care o reprezintă al grădinii.

În legătură cu funcţia estetică a grădinii dar și asocierea sa grădinii edenice, s-a dez-
voltat și funcţia tradiţională de loc pentru loazir a familiei ţărănești. Ea se va amplifica 

18 Simona Ioana Bala, op. cit., p. 353.
19 Barbu Ștefănescu, Între pâini, pp. 464-465.
20 Ibidem, p. 491.
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stimulată de puternica aculturaţie dinspre gospodăria seniorială și dinspre mediul urban, 
care aveauu, constată ţăranii, grădini fără rosturi economice, amenajate doar pentru a 
petrece mai plăcut timpul liber mai generos cantitativ decât al său. Dar și ţăranul are la 
dispoziţie segmente ale timpului sărbătorii dedicate odihnei ori relaxării iar ambianţa 
grădinii, cu umbra pomilor, cu răcoarea contrastantă cu canicula verii, oferea cadrul 
adecvat în acest sens. Somnul de după masă duminecilor ori a sărbătorilor la umbra 
deasă a unui nuc ori a unui măr, în zumzetul insectelor (e drept și cu înţepăturile lor), în 
mirorul florilor ori a frunzelor etc. este unul din momentele de relaxare pe care ţăranul 
și le permite, ântrerupând tensiunea zilelor de lucru, lungi, istovitoare, ale săptămânilor 
din timpul verii. Ori simple și scurte plimbări prin spaţiul grădinii, pentru a urmări 
evoluţiile, pentru a mirosi ori a culege o floare, pentru a culege un fruct căzut ori luat 
direct din ramura unui pom. Pomi care adesea atrag atenţia copiilor din sat, mai ales 
cele timpurii precum ciresele, merele ori perele văratice și care nu se dădeau în lături 
de a căuta modalităţi de le sustrage dacă nu li se oferea acces la ele. Ori și dacă li se 
acorda, din spirit de aventură.

Pentru a face faţă atâtor exigenţe puse pe seama sa, grădina trebuia să beneficieze 
de o atenţie și de intervenţii în planul muncii fizice ori a eforturilor rituale cu caracter 
de permanenţă. Orice moment mai relaxat din activitatea femeii, dimineașa înainte de 
a pleca la muncile câmpului, seara după întoarcere, timpul de așteptare pentru a fiebe 
mâncarea ori intervalul dintre mesele animalelor, erau curent folosite de femei pentru a 
intra, cu o anumită voluptate, în grădină, pentru a plivi, pentru a săpa, pentru a culege. 
Prezenţa grădinii în imediata apropiere a casei, cultivarea ei la capacitatea maximă, 
economisea resuse materiale, eforturi, timp. Adesea, culegerea păstăilor de fasole pen-
tru prepararea ciorbei de fasole verde, mâncare curentă și frecventă în timpul verii, se 
făcea după ce în prealabil fusese apa la fiert; fără a mai vorbi despre calităţile ecologice 
ale unei asemenea practici. Prezenţa grădinii cu produsele alimentare, cele cu rosturi 
rituale ori terapeutice la care să apelezi rapid, permitea alertarea ritmurilor de lucru, 
atât de importante pentru a face faţă provocărilor muncilor multiple și suprapuse ale 
verii, unor momente rituale prevăzute ori neprevăzute. 

Poate că putem identifica drept principalăî trăsătură a grădinii ţărănești în faptul 
că este mult mai mult decât pare la prima vedere prin eforturi susţinute, permanente 
depuse de femei, adesea neapreciate cum se cuvine de bărbaţii care le reproșau frecvent 
faptul că se învârteau prea mult în jurul casei, când ”lucrul” era în toi.


