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Descoperiri arheologice, evocări 
scrise atestă că, în sensul cel mai larg 
al cuvântului, meşteşugarul, adică omul 
creator, homo faber este în acelaşi timp, în 
sens larg, om jucăuş, homo ludens. Omul 
care lucrează pentru rezultatul/produsul 
muncii sale, care dă naştere unor aşezări, 
zideşte oraşe şi case, cultivă/sprijină 
ştiinţa şi cultura, este în permanenţă 
parte activă la diferite contacte sociale, 
distracţii, jocuri. Acestea din urmă 
constituie o gamă largă şi judecata de 
valoare a guvernământului de stat şi 
local, a normelor sociale şi morale, în 

funcţie de natura şi acceptabilitatea lor, diferă de la o epocă la alta. 
Distracţiile de huzur şi pofta de jocuri a lumii antice este limitată de evul mediu 

prin numeroase măsuri strict prohibitive, ba mai mult: zăgăzuite prin interdicţii. E 
suficient să ne referim la judecăţile severe ale lui Savonarola din oraşul-stat Florenţa 
sau ale lui Temesvári Pelbárt din Ungaria.1 Nu se întâmplă altfel lucrurile nici la 
Cluj. În ultima treime a secolului al XVI-lea hotărâri orăşeneşti interzic – printre 
altele – carnavalurile, petrecerile stradale mascate, săniatul nocturn, strigătele.2 
Dar plăcerile omului jucăuş nu pot fi reprimate total, ca implicaţii fireşti ale vieţii 
ele se arată din când în când şi în cadrul societăţii omul profită de ele, în diverse 
locuri şi în diferite moduri. 

Literatura de specialitate menţionează ca locuri ale contactelor sociale libere, în 
general, ţesătoriile, torcătoriile, atelierele de fierărie, morile, pieţele, băile, şcolile, 
străzile, unde se desfăşoară carnavalurile, tîrgurile, cârciumile.3 Primele trei sunt 
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mai ales locuri ale contactelor sociale, petreceri rurale, iar în legătură cu celelalte se 
pot cita cu prisosinţă şi izvoare clujene. Acestea oferă numeroase informaţii relevante 
despre mori şi viaţa care se desfăşoară acolo, despre şirurile precupeţelor în piaţă, 
care şi aici sunt locuri însemnate pentru discutarea evenimentelor, schimbul de 
păreri în legătură cu acestea (de la caz la caz pentru bârfe şi calomnii), despre baia 
orăşenească, unde la fel se mai întâlnesc oamenii, dar ele mai arată şi că oraşul Cluj 
nu duce lipsă nici de şcoli, unde au loc jocurile studenţeşti. Protocoalele oraşului – în 
primul rând acelea de judecată – oferă din belşug date privind escapadele clujenilor în 
târguri, ca şi despre cârciumăritul liber al cetăţenilor podgoreni. Se poate presupune 
că studierea tuturor acestora în baza datelor din epocă aprofundează şi face mai 
nuanţat tabloul societăţii clujene. În acest spirit urmează conturarea câtorva locuri 
– şi anume cârciumelor ţinute de podgoreni, a locurilor de tir ale orăşenilor şi a unor 
spaţii de joacă ale copiilor şi tinerilor – în care se desfăşoară contactele sociale libere, 
distracţiile şi diferitele jocuri. 

1. Cârciuma, cârciuma-casă. În condiţiile Clujului, această din urmă expresie 
este, poate cea mai adecvată pentru definirea locurilor în care se ciocneşte 
un pahar de vin (dar şi al beţiilor). În registrele de impunere descoperim cu 
uşurinţă câte o brutărie (pistorium) de exemplu, dar degeaba căutăm, o clădire a 
cârciumăritului permanent – aşa ceva nu găsim. Asta nu dovedeşte că cetăţeanul 
clujean „cumpătat” trăieşte cu pâine şi apă, este doar o consecinţă a faptului că şi 
potgoreanul din Cluj – asemenea celui din alte oraşe libere – poate să-şi desfacă 
produsul, să cârciumărească în propria sa casă. În aceste ocazii casa cetăţeanului 
devine casa crâşmei. (În consecinţă, având în vedere că în oraş nu există o clădire de 
cârciumă permanentă, nimeni nu putea să născocească – potrivit societăţii noastre 
de azi, hrănite cu lozinci buimăcitoare – indicativul bombastic al „oraşului fără 
cârciumi”, după cum, din pricina vânzării libere a vinului de producţie porprie în 
casele podgorenilor, despre Cluj nu s-ar fi putut spune că „fiecare casă a sa este 
cârciumă”; căci în aceste case – conform unor reglementări stricte – nu se putea 
desface vinul decît temporar, atât timp cât era îndeajuns din producţia proprie.) 

Viticultura, mai exact via cultivată prin oameni tocmiţi – căci acest mod 
corespunde gradului de îmburghezire al oraşului liber din epocă – a însemnat 
o sursă de venituri importante pentru o bună parte a locuitorilor oraşului, 
contribuind substanţial la prosperitatea comunităţii şi asigurarea bunăstării sale, 
chiar dacă nu în aceeaşi măsură ca şi în Sopron (Ungaria).4 Locuitorul de azi al 
oraşului anevoie îşi poate imagina ariile viticole de mare extensiune, viile din 
Cluj şi împrejurimi, căci acestea – dar până şi amintirea lor – au fost nimicite total 
de filoxera5 care a pustiit din anii 1870 şi practic, a pus capăt viticulturii de aici. 
Dar până atunci oraşul era înconjurat de vii. La Nord, începînd cu dealul Sfîntu 
Gheorghe, în Brétfű, terenul Nadăşului, valea Nadăşului, pe coasta însorită din 
Sud a şirului de dealuri, pe versanţi – Tuzokmál, Kőmál, Borjúmál, Kányamál 

4  Vezi: Pálffy Ilona: Városi levéltáraink kezdetei. Levéltári Közlemények. XVIII-XIX. (1940-
1941) 365, 368, 370. 

5  Începînd cu legea XXIX. din 1876, numeroase legi iau măsuri pentru împiedicarea 
extinderii filoxerei şi remedierea daunelor şi distrugerilor provocate de aceasta.
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– în luncile din Hoia până în Floreşti, şi teritoriul abaţiei din Cluj – Mănăşturul 
medieval, iar în Sud pe coasta Hajongardului şi de-a lungul pârâului Becaş se 
întindeau viile din Cluj.6 

Nu există date privind calitatea vinului, dar fapt este că nici cetăţenii Clujului, 
nici femeile şi bărbaţii din împrejurimi aflaţi în slujba lor – servitori, argaţi, vizitii, 
vieri etc. – şi nici trabanţii comunităţii urbane, paznicii porţilor oraşului, slugile 
oraşului, ba mai mult, nici călătorii în trecere prin oraş, „hoinarii” indezirabili, 
mercenarii sau oamenii de serviciu nu puteau consuma altceva decât vinul, bun-
rău, de producţie proprie al cetăţeanului clujean. Căci introducerea vinului străin 
în Cluj – ca şi în alte oraşe regeşti libere – vezi de exemplu cazul Sopronului deja 
menţionat7 – este interzis şi încălcarea interdicţiei atrage după sine sancţiunea 
severă. 

Regele Sigismund deja în 1414, referindu-se la libertăţile şi obiceiurile vechi 
ale clujenilor, interzice arendaşului episcopiei transilvane aducerea în Cluj şi 
vânzarea dijmei vinului,8 iar în 1458 regele Matia dispune interdicţia cu caracter 
general a importului de vinuri străine, de asemenea referindu-se la libertăţile şi 
obiceiurile vechi ale oraşului.9 La această libertate şi obicei care asigură bunăstarea 
materială, comunitatea orăşenească ţine fără compromis şi cînd Szabó Ambrus, 
judele oraşului – ca o manifestare a frecventei samavolnicii a conducătorilor – în 
1491 încalcă printre altele această interdicţie, consiliul oraşului îl condamnă la 
moarte şi în consecinţă el se vede silit să se refugieze din Cluj – dar comunitatea 
îi confiscă averea.10

În a doua jumătate a secolului al XVI-lea se atenuează pedeapsa stabilită pentru 
importul vinurilor străine. Astfel în 1577, consiliul adoptă o hotărâre conform căreia 
judele trimite la stâlpul infamiei butoiul conţinând vinul străin, fundul acestuia 
se găureşte, după care, prin proclamarea senţinţei „cine ar aduce vin străin, aşa ar 
păţi”, ar convinge pentru o mai bună înţelegere în viitor pe concetăţinii săi.11 Se 
întâmplă însă ca, fie din pricina recoltei slabe, fie din alte motive vinul de producţie 
proprie să nu fie suficient pentru a stinge setea. În astfel de cazuri consiliul celor 
o sută de bărbaţi (aşanumitul consilul superior) se străduieşte ca prin hotărâri 
speciale să remedieze lipsa de vin. În 1578, de exemplu, ca un remediu pentru 
împuţinarea vinului, cei o sută de bărbaţi dispun ca nimeni să nu îşi poată vinde 
vinul unui străin, spre a fi scos din oraş; în caz contrar, celui care a procedat 
împotriva hotărârii i se confiscă vinul vândut, în beneficiul oraşului.12

6  Pataki József: Jó szőlősgazdák voltak a kolozsváriak. Igazság. XXXV/1974. 119.
7  Pálffy: op. cit., 368.
8  Mályusz Elemér–Borsa Iván: Zsigmond-kori oklevéltár. IV. (1413-1414) Bp., 1994. 579 

(2553. sz.)
9  Jakab Elek: Oklevéltár Kolozsvár története első kötetéhez. Buda, 1870. 197.
10  Ibidem 291-292. – Sentinţa consiliului orăşenesc în a doua instanţă a fost întărită de 

scaunul de judecată al juzilor şi juraţilor celor şapte scaune săseşti iar în 1493 şi de regele 
Vladislav al II-lea. Ibidem 292–299. – Bunurile confiscate, casa, via nu au fost restituite 
văduvei judelui samavolnic nici la cererea sa din 1512. Ibidem 323. 

11  Direcţiunea judeţeană Cluj a Arhivei Naţionale – Arhiva oraşului Cluj (în cele ce urmează: 
KvLt) Procese verbale ale Adunării generale 1/3 (în cele ce urmează: KözgyJk). 

12  Ibidem 172.v. 
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Un caz special al împuţinării vinului apare atunci când principele şi suita 
lui se află la Cluj – şi mai bea cîte un vin. Această situaţie se complică şi mai 
mult dacă în acelaşi timp se întruneşte şi Dieta în oraş. În asemenea cazuri Clujul 
încearcă prin hotărâri speciale să remedieze lipsa de vin şi se întâmplă chiar să 
facă abstracţie – în scop bine conceput – de sancţionarea severă a introducerii de 
vinuri străine şi, ocazional, trece cu vederea aducerea în oraş a unor cantităţi mici. 
O asemenea situaţie se iveşte, de exemplu, în 1577, cînd la Dieta întrunită în Cluj, 
delegaţii în număr mare, precum şi principele şi membrii suitei sale aduce – se pare 
– în butelii vinul consumat de ei, sau o parte din acesta. Cetăţenii „circumspecţi” 
consideră că în cazul aducerii în butelii nu trebuie să se procedeze cu rigoarea 
„legii” şi de aceea consiliul celor o sută de bărbaţi (centumvirii) îl îndeamnă pe 
jude să „stea în linişte” şi atâta timp cât principele şi Dieta se află în oraş să nu 
„facă investigaţii”, adică să nu se caute vinul îmbuteliat. „Tradiţiile progresiste” ale 
obţinerii unor foloase ilicite de către trimişii inventivi la Dietă pot fi descoperite 
însă şi în această epocă, fiindcă se poate presupune că aceştia s-au silit să introducă 
prin contrabandă vin la Cluj nu numai în butelii ci şi în butoiaşe ascunse în fân, 
ori în alte moduri. La asta se referă faptul că, în rândurile de încheiere ale hotărârii 
care prevedea atitudinea tolerantă menţionată, cei o sută de bărbaţi subliniază 
accentuat: judele să aibă grijă ca nu cumva în butoiaşe, în fân, sau în alt mod să se 
aducă în oraş vinuri străine.13

În anul următor, în septembrie 1578, pentru ca apropiata sosire a principelui, 
înainte de culesul viei, să nu „poată periclita” „principalul privilegiu” al oraşului, 
consiliul celor o sută de bărbaţi cumpără pentru nevoile oraşului zece butoaie de 
vin şi dispune ca din acesta să se dea principelui atât cât este necesar, iar restul 
– cu grijă, fără risipă – să se vândă pe bani buni notabilităţilor. În acelaşi timp ei 
dispun şi ca, până la culesul viilor, să se poată desface vinul zilnic numai în trei 
cârciumi din oraş.14 Cam acestea sunt datele, sumare, despre valorificarea vinurilor 
de producţie proprie ale clujenilor, despre cârciumăritul liber al proprietarilor de 
vii din oraş. 

Prezentarea în detalii a cârciumăritului din Cluj, ţinerea caselor-cârciumă – ca 
şi viticultura şi producţia de vin necesită şi merită un studiu aparte. Consiliul 
centumvirilor urmăreşte permanent aceste activităţi ale cetăţeanului clujean şi le 
reglementează prin hotărâri corespunzătoare.15 Căci cetăţeanul în toate acestea, 
ca şi în alte acţiuni trebuie să se adapteze „legilor” proprii, potrivit conceptului 
împământenit de Imreh István, ca membrii ai societăţii păstrătoare a reglementărilor 
(statutelor) proprii. De altfel, această reglementare locală care niciodată nu a 
încălcat legile ţării, adaptîndu-se acestora, autoadministrarea – autonomia – a lăsat 
moştenire frumoase amintiri scrise privind „legislaţia” oraşelor şi aşezărilor noastre 
libere, dar ea poate fi descoperită şi în viaţa tuturor comunităţilor transilvane.

Conform subiectului acestei lucrări, în legătură cu cârciumăritul, cu „casele-
birturi” este justificat să se contureze numai atât cât este necesar pentru o mai 

13  Ibidem 157. v. – Szabó T. Attila: Erdélyi Magyar Szótörténeti Tár. I. Buk., 1975. 1119. (în 
cele ce urmează: SZT)

14  KözgyJk. 1/3. 174. v. 
15  KvLt Törvénykezési jegyzőkönyvek II/6. 62. a. (în cele ce urmează: TJk)
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bună înţelegere a unora dintre cele mai frecventate locuri ale contactelor sociale, 
distracţii şi anumite jocuri din Cluj. Cârciumăritul liber trebuie să se adapteze 
normelor stabilite de către oraş. Proprietarul de vie care desface în mod liber vinul 
de producţie proprie – menţionat în reglementările orăşeneşti ca podgorean – dacă 
vrea să desfacă pentru vînzare butoiul de vin, conform statutului alcătuit încă în 
1560, trebuie să se prezinte la jude şi să ceară pentru desfacerea vinului un ospătar 
angajat.16 În cârciumăritul din Cluj, ospătarul, pe lîngă cunoştinţele de specialitate 
este chemat să asigure calitatea vinului, autenticitatea unităţilor de măsură folosite 
şi respectarea preţului vinului, ca persoană reprezentând interesele comunităţii. 
De aceea, statutul citat din 1560, prevede că cineva poate fi ospătar numai dacă 
depune jurământ în faţa judelui, conform căruia – folosind cuvintele statutului – „va 
măsura drept, va vinde drept şi va preda podgoreanului preţul adevărat al vinului”. 
Ospătarii autorizaţi – în textele din epocă ei fiind cei care au depus jurământul 
– după ce judele i-a înregistrat, se angajează să vîndă vin pe cîte un an.17 În 1584, 
conform exigenţelor oraşului, un „hoinar” nu putea să se angajeze ca ospătar, ci 
numai o persoană cu „moştenire în oraş”, în alte texte „moştenitor în Cluj” – ceea 
ce echivalează cu calitatea de proprietar de imobil, cetăţean contribuabil, eventual 
implicit moştenitor al acestuia.18

Aşadar, statutul citat din 1560 dispune că podgoreanul este obligat să ceară 
judelui un ospătar pentru desfacerea vinului din producţia proprie. În anii 
următori, la cererea podgorenilor, ospătarul este desemnat de juzii pieţelor.19 
Reglementarea ordinii stricte a oraşului se relevă în procedura conform căreia, 
dacă unii dintre ospătari nu respectă reglementările oraşului, aceştia, conform 
statutului din 1560, sunt trimişi de jude în temniţa oraşului, în Turn. Iar conform 
hotărârii adunării celor o sută de bărbaţi din 1577 – pe care de altfel statutul 
orăşenesc din 1584 o repetă – ospătarul care, fără înştiinţarea juzilor pieţii, desface 
vinul unui podgorean, respectiv nu intră în slujba cârciumarului la care a fost 
repartizat de către juzii pieţei, este dus într-una dintre mijloacele defăimătoare de 
sancţiune ale Clujului, în „colivie”.20 Oraşul consideră ca fiind atât de importantă 
reglementarea conform normelor morale cetăţeneşti a acestei activităţi aducătoare 
de venituri, încât în 1574 centumvirii dispun ca judele şi consiliul (consiliul 
inferior) să stabilească în privinţa cârciumilor un mod de respectare a ordinii, spre 
cinstirea lui Dumnezeu şi liniştea şi pacea comună.21 Perpetuarea şi respectarea 
reglementărilor proprii, create conform concepţiei citate sînt o chestiune de 
inimă pentru dregătorii oraşului şi nimic nu dovedeşte asta mai cu prisosinţă 
decît următorul fapt. Hotărârile luate în anii precedenţi cu privire la podgoreni şi 
ospătari, în 1583 au fost incluse în statutul referitor la podgoreni, iar în 1584 în 

16  Kolozsvári Sándor-Óvári Kelemen: Corpus statutorum Hungariae municilapium – A magyar 
törvényhatóságok jogszabályainak gyűjteménye. I. Bp., 1885. 185. (în cele ce urmează: 
CStat I.)

17  Ibidem, 185-186.
18  Ibidem, 201. 
19  Ibidem, 185. 
20  KözgyJk. 1/3. 143. v. – CStat. I. 201. – Referitor la colivie vezi: SZT VI. 50. 2. 
21  KözgyJk. 1/3. 108. 
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cel intitulat Neguţătorii şi comercianţii, iar notarul Diósy Gergely înscrie aceste 
„legi” în fruntea cărţii oraşului.22

În deplina cunoaştere şi respectare a reglementărilor menţionate, preludiul 
obişnuit al cârciumăritului este afişarea pe casa-cârciumă a podgoreanului sau 
pe un par bătut în pământ, a emblemei care îi ademeneşte pe băutorii de vin. În 
1577 oraşul hotăreşte că vinul se poate desface şi fără emblemă, dar sub această 
emblemă nimeni nu poate să-şi vândă băutura la un preţ mai mare decât cel stabilit 
de oraş.23 Rareori însă emblema nu serveşte doar pentru ademenirea în cârciumă 
a celor însetaţi de vin, ci în cazul unor „neînţelegeri”, parul cu emblema poate fi 
folosit şi pentru buşirea „adversarului”, care iniţial a putut fi chiar şi tovarăş de 
chef. Aşa s-a întâmplat în 1572, cînd în casa soţiei lui Kerekes, un paznic în şubă 
al porţii oraşului l-a ameninţat pe fiul lui Vajda István, Gáspár, pentru vociferările 
acestuia şi potrivit mediului cârciumăresc, îi promite bătaie (de altfel, vociferările, 
tulburarea liniştii sunt interzise prin reglementările orăşeneşti), după care se iscă 
o învălmăşeală şi Gáspár îl loveşte în cap pe unul dintre tovarăşii de chef. Cei din 
cârciumă ripostează, îl atacă pe Gáspár care izbeşte în jurul lui cu sabia, fuge în 
stradă – dar nu reuşeşte să dispară, căci fiul cârciumăresei şi câţiva haiduci (hajdú 
– haidones), înarmaţi cu parul firmei şi ciomege îl fugăresc pe stradă, până când 
„l-au omorât în bătaie”.24

Dar regulamentele nu stabilesc doar răspunderea morală a podgoreanului şi a 
ospătarului ci se referă la întregul proces al cîrciumăritului, inclusiv comportamentul 
celor care frecventează cîrciuma. În şirul reglementărilor menţionate se află 
prevederea din 1568, care dispune ca nimeni să nu cuteze să pună în vânzare, după 
vinul bun început, altul mai slab decât acela.25 Această regulă, cu unele completări, 
este preluată şi în statutul din 1583 referitor la podgoreni: nimeni să nu cuteze ca 
sub aceeaşi firmă să cârciumărească succesiv două feluri de vin, respectiv să vândă 
după vinul bun, altul prost, respectiv să amestece vinul bun cu alt vin sărac sau cu 
apă. Dacă vinul cârciumarului s-a epuizat, el trebuie să-şi retragă „firma” şi numai 
după o oră poate să înceapă alt vin, respectiv să-şi expună din nou „firma”.26  Dar 
una dintre prevederile statutului din 1560 mai sună astfel: într-un loc (deci sub 
aceeaşi firmă) într-o zi să nu să poată vinde mai mult decît un butoi.27 Oraşul – ca 
şi în cazul altor articole de consum stabileşte şi preţul vinului, astfel, în 1578, 
preţul unei cupe (cca 1,41 litri) a fost fixat la patru bani.28 Se poate presupune că, 
în interesul respectării stricte a privilegiului vânzării libere a vinului şi excluderea 
altor feluri de venituri, dar şi pentru evitarea pe cât posibil a chefurilor prelungite, 
apare încă de la statutul din 1560 interdicţia conform căreia oaspeţilor nu li se 
poate servi mâncare sau aceasta să se aducă din alte parte.29 În 1583 interdicţia 

22  CStat. I. 196-197. – Vezi: Kiss András: A kolozsvári városi könyvek. In: Emlékkönyv Jakó 
Zsigmond születésének nyolcvanadik évfordulójára. Kvár, 1996. 267-269.

23  KözgyJk. I/3. 143.
24 TJk. II/6. 24-26. 
25  KözgyJk. I/3. 22. v. 
26  CStat. I. 196. 
27  Ibidem 185. 
28  KözgyJk. I/3. 162. 
29  CStat. I. 186. – KözgyJk. I/3. 115. 
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amintită se modifică în sensul: dacă „buni cumetri sau vecini” aduc pe banii lor 
carne sau peşte în cârciumă, pot să gătească şi să o consume acolo.30

În şirul măsurilor referitoare la tulburarea liniştii şi a consumului paşnic de 
vin al altor oaspeţi intră şi hotărârea din 1589, care ordonă judelui ca „oamenii 
netrebnici” care fac scandal în cârciumi, ziua sau noaptea să fie duşi de către 
slujitorii oraşului în Turn. Dar şi podgoreanul care tolerează tulburarea ordinii 
este pedepsit cu amendă.31 Tot pentru evitarea tulburării liniştii şi ordinii, în 1579 
oraşul interzice portul de armă în cârciumi, dar şi pe străzi;32 oraşul care şi sub 
alt raport interzice tulburările de ordine şi chefurile din timpul nopţii, vrea să le 
stăvilească încă dinainte, în cârciumi, interzicând în 1577 cârciumăritul după ora 
opt seara.33 Nu este, poate lipsit de interes să menţionăm că oraşul, care sub semnul 
liniştii publice şi al moralei civice, se străduieşte să reglementeze vânzarea vinului, 
consideră probabil că din venitul acestei activităţi se cade un obol şi vieţii creştine. 
La asta se referă dispoziţia statutului din 1560, care stabileşte: toţi podgorenii care 
au o „firmă” sunt obligaţi ca duminica să predea vin de câte un ban, pentru ca 
din acesta în fiecare biserică oamenii să ia cuminecătură. Vinul rămas se cuvine 
capelanilor.34

Aceasta este, aşadar, scena pe care trec atât clujenii, cât şi cei aflaţi temporar 
în oraş, fie pentru a se întâlni între ei, fie ca să bea vin, să practice diferite jocuri şi, 
fireşte – în pofida tuturor interdicţiilor – ca să chefuiască – să se ţină de nebunii. 

În ce priveşte publicul cârciumilor, acesta are o componenţă mixtă. Pe lângă 
cetăţenii clujeni îşi fac apariţia aici servitorii oraşului – astfel încât, în 1578, oraşul 
a considerat necesar să dispună ca păzitorii porţilor oraşului să-şi facă serviciul 
fără încetare, să nu frecventeze birturile, aşa cum au făcut pînă acum.35 Dar le 
frecventează în număr mare calfele breslelor şi diferitele categorii de slugi ale 
gazdelor din oraş, deşi din protocoalele oraşului rezultă că acestea se distrează 
adeseori în grupuri separate, după obiceiurile aduse de ele, în locuri diferite, îşi 
petrec vociferând – nu o dată spre dezaprobarea vecinităţii. (O asemenea casă 
este cea a lui Diósi István din strada Mănăşturului, care, portivit vecinilor, este 
„vizuina mişeilor”.)36 Dar sunt adesea prezenţi şi zgomotoşi în cârciumi şi oaspeţii 
în permanenţă declaraţi de către oraş ca indezirabili, cum ar fi oştenii, mercenarii 
străini (mai ales în timpul războiului de 15 ani), noctambulii menţionaţi dezaprobativ 
în protocoale, răufăcătorii ţinuţi în evidenţă şi – holteii oraşului. De obicei aceştia 
sunt figuranţii scandalurilor, încăierărilor, omuciderilor din cârciumi, deşi din 
acţiunile respective nu lipsesc nici cetăţenii clujeni. 

30  CStat. I. 196. 
31  KözgyJk. I/5. 118.
32  Ibidem I/3. 197. v. 
33  Ibidem I/3. 157. v. – Vezi: Takáts Sándor: Művelődéstörténeti tanulmányok a XVI-XVII. 

századból. Bp., 1961. 298.
34  CStat. I. 186. 
35  KözgyJk. I/3. 159. – Vezi: SZT. IV. 687. 
36  Kiss András: Boszorkányok, kuruzslók, szalmakoszorús paráznák. Bukarest-Kolozsvár, 

1998. 150. 
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Cu toate că în perioada dată toate acestea influenţează păgubitor viaţa 
comunităţii orăşeneşti, depoziţiile martorilor şi procesele provocate de către 
diferitele abuzuri oferă numeroase date valorificabile privind viaţa cotidiană din 
epocă, obiceiurile straturilor profunde ale societăţii. Cunoscând împrejurările şi 
decorurile, urmează să vedem cu ce îşi petrec timpul oaspeţii acestor locuri, ale 
contactelor sociale în afară de ciocnirea unor pahare de vin. Pentru cetăţeanul clujean 
cârciuma este adeseori locul schimbului de opinii, al dezbaterilor şi inevitabil, al 
comentării zvonurilor (uneori al bârfelor) privind viaţa din oraş. Ca exemplu poate 
fi menţionat rolul jucat frecvent în cârciumi de către meşterul croitor Gruz Péter, 
care discută aici despre credinţă, despre ştiinţa literaţilor, ba mai mult, îi acuză pe 
întâi-stătătorii cu vază ai oraşului, fapt care a dus la un şir întreg al proceselor de 
calomnie.37 În cadrul schimbului de opinii, în afară de ciocnirile verbale, cârciuma 
este şi locul ciocnirilor fizice, sau locul de unde pornesc încăierările din stradă. 
Tot aici se desfăşoară şi jocurile cinstite sau mai puţin cinstite. 

Unul dintre cele mai răspîndite jocuri din epocă este jocul cu zaruri, moştenit 
din antichitate.38 Joacă cu zaruri sub porţile oraşului paznicii,39 dar şi cetăţenii 
clujeni de vază, diacul Márton şi Transzner Lukács, care se duc să-l viziteze pe 
Kalmár János bolnav, îl găsesc pe acesta „jucând zaruri” cu un vizitator sosit 
anterior.40 Astfel jocul cu zaruri nu putea lipsi nici din cârciumi,41 şi ca urmare 
cei o sută de bărbaţi dispun: flăcăii care nu lucrează, ci joacă zaruri şi cărţi în 
cârciumi, să fie trimişi de către jude în colivie.42

Dar în cârciumi este la modă nu numai jocul cu zaruri. Adeseori sunt scoase 
la iveală şi cărţile de joc, biblia diavolului.43 În protocoale găsim mărturii şi despre 
jocul în cărţi practicat ca distracţie,44 iar sursele conservă şi implicaţiile jocului 
în cărţi din totdeauna: împrumuturile de bani, cerute pentru plata datoriilor şi 
acuzaţiile de înşelăciune la adresa partenerului de joc. În 1573, de exemplu, Magyari 
Bertalan şi Gergely beau în casa cârciumarului János până când încep să joace cărţi 
– şi îşi pierd banii. Nimeni nu îi împrumută şi de aici încep complicaţiile ajunse 
în faţa scaunului de judecată.45 În acelaşi an, în casa lui Olajos Mihály joacă cărţi 
Zeoch György şi Fekete Máté, în timp ce primul, din pricina unei anumite sume de 
bani „s-a certat” cu Fekete  Máté, acuzându-l pe acesta de înşelăciune, iar mai apoi 
– sfârşit banal – cei doi fărtaţi aflaţi în gâlceavă s-au luat la bătaie.46 

37  Vezi: Kiss András: Ante Claram Bóci (Egy 1565-beli ismeretlen boszorkányper). In: 
Művelődéstörténeti törekvések az újkorban. Tanulmányok Keserű Bálint tiszteletére. 
Szeged, 1994. 291-292. 

38  Endrei–Zolnay: op. cit., 26-32, 152-153. 
39  TJk. II/6. 78. 
40  TJk. II/7. 169. 
41  TJk. II/8. 421. 
42  KözgyJk. I/3. 154.
43  Endrei–Zolnay: op. cit.
44  TJk. II/6. 224.; II/8. 421.; II/9. 287.
45  TJk. II/6. 282. – “Hoinarii” jucători în cărţi au fost duşi în turn, ca şi camarazii lor care 

jucau zaruri. 
46  Ibidem, 289. 
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În 1570, în cârciuma lui Zeoch Márton un ucenic îmbrăcat în alb, joacă popice47 
şi îl invită la joc pe Segesvári Gáspár, locuitor din Oradea: „vino la mine, am la 
mine pahar, lingură şi inel, dacă îţi trebuie ceva, eu îţi dau ca zălog”. Informaţia s-a 
păstrat în protocolul de judecată ca un caz al oaspeţilor indezirabili, care hoinăresc 
şi joacă pe bani şi care sunt bănuiţi de furt.48 Pentru oricare categorie de oaspeţi ai 
cârciumii este valabilă regula păstrată şi în secolul nostru, scrisă în cârciumile de 
odinioară pe o tablă, la loc bine vizibil: credit nu există! În 1519 această interdicţie 
este înscrisă şi în cartea oraşului. Cu alte cuvinte, ad dicam – sau pe „îl aduc” nu 
se poate bea, cine e însetat de vin, trebuie să plătească în avans preţul vinului. 
Excepţie se face dacă cetăţenii sunt în casă sau nuntă respectiv duc vin la locul de 
tir (ad locum sagitantem vulgo „czylsthath”), atunci pot să bea şi pe cont zeama de 
struguri.49 Dispoziţia citată care reglementează consumul de vin, se referă implicit 
şi la tragerile la ţintă în Cluj, care intră în categoria jocurilor, la terenul de tir. 

2. Terenul de tir, sau cum este amintit în reglementarea menţionată din 1519, 
în „limba poporului” de astă dată în germană: Zielstatt, este un alt loc, sub cerul 
liber, al petrecerii timpului, al exerciţiilor de tir, pentru cetăţeanul clujean, dar, 
conform datelor noastre, şi unul din terenurile de joacă ale tineretului şi copiilor 
oraşului. Rădăcinile medievale ale tragerii la ţintă se întind departe în timp. 
Tragerile la ţintă practicate cu arcul, cu praştia sau alte scule au servit la început 
unor scopuri militare – cu o expresie mai nouă: tirul este un sport militar – căci 
membrii breslelor şi cetăţenii care pe zidurile oraşului şi pe bastioane aveau sarcini 
de apărare, în interesul comunităţii trebuiau să-şi însuşească ochirea exactă. La 
Bratislava încă din 1439 se aminteşte cîmpul de tragere la ţintă al cetăţenilor,50 nu 
cu mult mai devreme decât cel menţionat în 1519 la Cluj. În societăţile care trăiau 
în condiţii mai favorabile, aceste asociaţii cetăţeneşi de tir s-au menţinut până 
în zilele noastre. Astfel în Italia, societatea de tir în oraşul Bolzano din Tirolul 
de Sud, a sărbătorit în 1968, 300 de ani de la înfiinţare.51 Din păcate, amintirea 
terenurilor de tir ale clujenilor, menţionate în 1519, nu se mai păstrează decât în 
materialul arhivistic.

Locul de tir52 precum şi stâlpul de tragere53 menţionat în cauzele de hotărnicie 
ale posesiunilor şi în scrisorile de împărţire se află vizavi de poarta dinspre pod, 
deasupra azilului Sfînta Elisabeta şi a morii azilului, dincolo de podul peste Someş, 
în vecinătatea viilor de sub „Kőmál”. Aici vin să tragă la ţintă membrii breslelor 
(meşteri şi ucenici), dar şi studenţii, aceştia din urmă şi ucenicii, fie pentru trageri, 
fie pentru a căsca gura printre adulţi, eventual ca să se joace.54 Azilul, moara şi 

47  Vezi: Endrei–Zolnay: op. cit., 107-110. 
48  TJk. II/5. 189. 
49  TJk II/1. 9. 
50  Vezi: Endrei-Zolnay: op. cit., 116-118, 162. – Zolnay László: Ünnep és hétköznap a 

középkori Budán, Bp., 1969. 54. 199. 
51  300 Jahre Schiess-Stand in der Oberbozner „Sommerfrisch”. Bozen, [1968]
52  TJk. II/6. 350-355.
53  TJk. II/7. – KvLt Fasc. I. 88. – Stîlpul de tir a fost menţionat pentru stabilirea locului viei 

în chestiune. 
54  TJk. II/6. 353, 354. a.
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viile din apropiere ţineau de hoştatul Cetăţii Vechi (Vetus castrum – numit Neustift 
– Hídelve), locuit de gospodari saşi. Aşa se explică faptul că prima denumire a 
locului de tir este în limba germană: Zielstatt. În legătură cu poziţia locului de tir şi 
de joacă, precum şi cu jocurile care se desfăşurau acolo ne oferă date două mărturii. 
Ambele stabilesc evenimente petrecute în câte o duminică. Primul a avut loc în 
anul 1572, duminica dinaintea zilei Sfântului Anton (8 iunie), cînd Tompa István 
se ducea la unul din locurile de lângă poarta oraşului, unde „lucrau turnătorii 
de postav” şi îşi ceruse postavul adus pentru a fi lucrat. Dar fiindcă nu putea să 
prezinte semnul primit de la ei – în baza căruia, conform practicii curente putea 
să-şi preia postavul – s-a iscat un schimb de cuvinte între el şi Nyireo András, 
după care s-a ocărât reciproc, s-au ameninţat şi în cele din urmă Tompa îl acuză 
pe Nyireo de silnicie.55 Cea de-a doua mărturie, din 10 mai 1574, a fost ocazionată 
de un caz mai tragic. În careva duminică anterioară interogatoriului, în apropierea 
locului de tir, între ucenicii orfevrieri care se jucau pe terenul de tir şi ucenicii saşi 
care de asemenea se jucau în via lui Kapa Antal – numiţi în depoziţiile martorilor 
„cei din Hídelve” – s-a iscat o bătaie, în care un ucenic orfevrier şi-a pierdut viaţa. 
La prima vedere am fi înclinaţi, poate, să vedem în acest caz o încăierare pe motive 
etnice. Dar depoziţiile martorilor şi împrejurările care pot fi deduse din acestea, 
eventual date noi, pot confirma şi alte motive. Un motiv ipotetic ar putea fi teama 
geloasă pentru teritoriu a celor din anumite străzi, cartiere, manifestarea orgoliului 
posesiunii exclusive, frecventă şi în alte cezuri. Cei ce se jucau în grădina lui Kapa 
Antal s-au simţit în posesiunea lor acasă. Cei veniţi pe terenul de joc din alte 
străzi, cartiere, sunt pentru ei „străini”, intruşi, şi, după cum iese la iveală, ucenicii 
orfevrieri, maghiari fac parte din breasla de cel mai înalt rang, motiv pentru care 
cumva îi dispreţuiau pe ucenicii din Hídelve. Asta relevă faptul că atunci cînd vor 
să se răzbune pe cei din Hídelve (care l-au bătut pe unul din camarazii lor) înainte 
de a se „slobozi” din Kőmál pe ucenicii saşi îi numesc pe aceştia „ceată de kajtor” 
– cârpaci.56 Evenimentul necesită, în mod natural, o investigaţie mai amplă, în 
schimb relevanţă are doar ceea ce din depoziţiile martorilor se referă la distracţia, 
joaca într-o duminică la Cluj. 

Atât pe cetăţenii clujeni (breslaşi, negustori), cît şi pe feluriţii servitori, zilele 
de lucru îi legau de muncă, de locul lor de muncă. Duminica e ziua în care rămâne 
timp pentru ca în afară de viaţa din cadrul comunităţii de care ţineau, în restul zilei 
să se ocupe de lucrurile nerezolvate în timpul săptămânii, dar şi pentru întâlniri, 
distracţii. Aceasta e ziua în care, printre altele, ucenicul cu domiciluil în Cluj, 
tocmit la un maistru putea să-şi viziteze părinţii.57 

Tot duminica s-a petrecut şi întâmplarea cu acel Nyireo András pomenit mai 
sus, care după ce s-a certat cu Tompa István a pornit spre locul de tir. În secolul 
al XVI-lea în Cluj se trăgea la ţintă cu săgeata şi arcul, fapt dovedit de registrele de 
socoteli ale oraşului, în care, adeseori se decontează săgeţile şi arcurile cumpărate, 
dar şi de echipamentul lui Nyireo András. Din mărturia paznicilor Porţii dinspre 
pod rezultă că acesta soseşte la poartă împreună cu soţia, în mână cu săgeata şi 

55  TJk. II/6. 77-79. 
56  TJk. II/6. 350-355. 
57  TJk.II/6. 355. 
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arcul. Paltonul îl lasă la paznici până la întoarcere şi indică drept destinaţie via, 
dar armele pe care le avea la el, arată că vrea să treacă şi pe la terenul de tir. Are cu 
el şi la întoarcere săgeata şi arcul, îşi îmbracă haina şi intră pe poartă. Un alt martor 
a văzut că în drum spre casă a fost gata „să intre” în Someş (agitat fiind, eventual 
sub efectul vinului?).58 Tot duminică se duc şi studenţii la trageri pe terenul de tir, 
iar fiul lui Filstich Péter, care îşi face ucenicia la Eottwes Orbán, merge la terenul 
de tir ca să vadă „tragerea asupra obiectului”.59

Terenul de tir sau imediata vecinătate a fost şi locul jocurilor felurite. Duminica 
în care ucenicul orfevrier a fost ucis, slugile unor meşteri orfevrieri se îndreptau 
spre locul de tir ca să se joace, respectiv să înceapă vreun joc, tocmai a început în 
via vecină încăierarea cu cei din Hídelve care se jucau şi ei.60 Înaintea încăierării 
aceştia din urmă, adică ucenicii saşi se jucau un joc cu pietricele („pely kő),61 iar 
pe terenul de tir ucenicii orfevrieri se jucau cu mingea.62 

Prezentarea schematică a câtorva scene ale contactelor sociale libere, ale 
distracţiilor, chefurilor şi jocurilor arată că omul secolului al XVI-lea, în cazul 
nostru cetăţeanul clujean şi orice altă categorie de locuitori ai oraşului, pe lângă 
ocupaţiile legate de viaţa comunitară şi de câştigarea existenţei, caută – ca şi pe 
alte meleaguri ale continentului – locul şi ocazia pentru destindere, distracţie, 
jocuri. Şi deoarece cadrele organizării statutului şi ale vieţii religioase – în această 
epocă având încă o influenţă hotărâtoare – se orientează după orânduirile sociale 
şi creştine, în ce priveşte activităţile menţionate, spaţiul nostru şi în interiorul 
acestuia oraşul nostru se integrează în cadrele constituite sub influenţă occidentală 
şi în modul de viaţă.63 Vestigiile arheologice şi cele scrise ale destinderii, distracţiei 
şi jocurilor dovedesc că şi societatea clujeană din secolul al XVI-lea le preia, le 
continuă, formând un aliaj cu tradiţiile locale. Fireşte, analiza acestui aliaj reclamă 
cercetări mai profunde şi comparative, căci tabloul burgheziei clujene din secolul 
al XVI-lea se constituie din „naţiile” societăţii stărilor, cea maghiară şi cea săsesască 
intrate în aşa zisa „unio”, fiecare cu moştenirea şi tradiţiile proprii. Dar din aliaj 
face parte şi stratul popular menţionat deja – originar din locuri diferite, care 
îmbogăţeşte tabloul cu alte şi alte obiceiuri – ale celor care sunt slujitori în oraş, 
sau „petrec” aici, având o componenţă diversă. 

După cum rezultă din prezentarea schematică de mai sus, reglementarea 
funcţionării câte unei scene (de exemplu a cârciumei) se face prin dispoziţii aferente, 
dar alte scene sunt doar menţionate de „legile” locale. Aceste texte normative nu 
se extind – şi prin caracterul lor nici nu pot – asupra celor ce se întâmplă de fapt la 
faţa locului. Astfel, la cunoaşterea pe viu a distracţiilor şi jocurilor duc în primul 
rând acele mărturii care, în domeniul respectiv, sunt în legătură cu câte un delict 
sau tulburare a ordinii. Astfel sursele primare privind activităţile menţionate sunt 

58  TJk. II/6. 77, 79. 
59  TJK. II/6. 353, 354. a. 
60  TJk. II/. 350.
61  TJk. II/6. 354.
62  TJk. II/6. 354. a. 
63  Vezi: Endrei-Zolnay: op. cit., 144. 
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datele răzleţe din protocoalele de judecată. Prin culegerea şi sistematizarea acestora 
capătă viaţă activităţile din cadrul vieţii scociale, analizate mai sus. 

Aceste date însă – deocamdată – semnalează doar unde, cu ce se distrează şi ce 
jocuri practică clujenii, dar nu ne spun, de exemplu, despre ce variantă a jocurilor 
amintite (zaruri, cărţi, popice) este vorba. Pentru asta mai e nevoie de numeroase 
date noi, de concluzii bazate pe comparaţii. Cercetări în continuare reclamă 
aprecierea din punct de vedere etic a motivaţiei jocurilor şi distracţiilor, căci şi din 
datele noastre rezultă că, pe lângă jocurile practicate pentru destindere, distracţie 
ca manifestare a dispoziţiei ludice, apar mereu şi motivaţiile poftei de câştig şi de 
la caz la caz comiterea unui delict. Deşi nici acestea din urmă nu lipsesc din viaţa 
clujenilor, distracţiile şi jocurile paşnice sunt la fel prezente în oraşul nostru ca şi 
în alte părţi ale continentului.  Astfel clujenii secolului al XVI-lea „se joacă” ca şi 
alţi cetăţeni ai Europei – ceea ce nici ca tradiţie nu este neglijabil în cunoaşterea 
istoriei evenimentelor trecutului, adeseori dureroase şi îngrozitoare. 


