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Comuna Găujani, aşezare a judeţului Giurgiu
Comuna Găujani, subiectul acestei lucrări, este situată în partea de SV a judeţului
Giurgiu, pe drumul naţional DN 5C şi cuprinde satele Cetăţuia, Găujani şi Pietrişu.
Partea de sud a comunei Găujani este străbătută de gârla Pasărea, ramificaţie a râului Vedea,
între dig şi malul Dunării existând o pădure formată de copaci cu sălcii, plopi sau stejar şi
salcâm. Suprafaţa comunei este de circa 8.000 de ha, distanţa de la Giurgiu la Cetăţuia fiind
doar 27 km, de la Cetăţuia la Găujani de 2 km, iar de la Găujani la Pietrişu sunt 3 Km.
Cât priveşte atestarea documentară, pe raza comunei Găujani, în satul Cetăţuia, au fost
descoperite aşezări din secolele III-IV şi din secolele X – XI, la ieşirea din sat către Găujani
pe terasa mijlocie a gârlei Pasărea. În satul Găujani, la punctul „ Valea lui Guţu Gheorghe” a
fost descoperită o aşezare din epoca bronzului, la punctul numit „Pepenişte’’ s-a descoperit o
aşezare din prima epocă a fierului şi din secolele III – IV, iar la punctul „ Canalul mare”
s-a descoperit o aşezare din secolele III-IV, X-XI şi una feudală din sec. XV.
Comuna este atestată documentar la anul 1700, figurând în harta Ţării Româneşti
întocmită de stolnicul Constantin Cantacuzino. Localitatea Găujani găzduieşte un monument
istoric, Biserica Adormirea Maicii Domnului ce datează din anul 1856, în satul Pietrişu
aflându-se Biserica Cuvioasa Parascheva, construită în 1882, monument istoric, având pilonii
interiori de susţinere din trunchiuri masive de lemn, înfăşuraţi cu împletitură din papură şi
acoperiţi cu mortar.
Satul Găujani a fost aşezat înainte pe o silişte, dar din cauza holerei care bântuia în
prima jumătate a secolului al XIX-a, s-a mutat spre vest. La intrarea dinspre Cetăţuia era o
vale care semăna cu un căuş, după această vale numindu-se satul Căuşani şi de aici şi
atimologia cuvântului Găujani, din cauza consoanelor fricative care se confundă.
Comuna Găujani cu cele trei sate componente are actuala delimitare din anul 1968, an
în care s-a făcut reorganizarea administrativ-teritorială. Populaţia comunei Găujani, este de
circa 2.600 de locuitori, din care în satul Găujani sunt circa 1.350 locuitori, în Pietrişu
aproximativ 1.020, iar în satul Cetăţuia sunt circa 200 de locuitori.
Cât priveşte ocupaţia locuitorilor, principala activitate este cea agricolă, asigurată de
gospodăriile personale ale cetăţenilor şi de cele 3 asociaţii agricole. Pe raza comunei există o
suprafaţa de 7.019 ha de teren agricol, din care: 6725 ha teren arabil, 58 ha vie, 222 ha
păşune, 14 ha livadă. Activitatea economică se desfăşoară în societăţi comerciale cu
răspundere limitată şi în asociaţii familiale.
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Gospodăria tradiţională a găujănenilor
Locuinţa ţăranilor din Gaujani nu a fost dintotdeauna cea de astăzi, suferind de-a
lungul secolelor transformări semnificative, în funcţie de evoluţia oamenilor, îmbunătăţirea
condiţiilor de viaţă şi de condiţiile climaterice.
Din vremuri străvechi şi până în cea de-a doua jumătate a sec al XIX-lea, locuința
țăranului acestor meleaguri a fost bordeiul, adică o groapă săpată în pământ, cu o adâncime de
doi metri. Pereţii erau consolidați cu bârne din lemn, pentru a nu se prăbuşi, iar acoperişul era
făcut din stuf şi papură. Bordeiul era format din gârlici, pe unde se cobora în el, o tindă și o
odaie de dormit, suficient de încăpătoare pentru a-I cuprinde pe toți membrii familiei de tip
patriarhal, şi anume, bătrânii, tinerii și copii.
Oamenii acelor vremuri săpau bordeie asemănătoare şi animalelor, în care le adăpsteau
noaptea, sau în sezoanele reci. Astfel, animalele mari din gospodărie precum boii şi bivolii
trăiau tot în bordeie, asemănătoarea oamenilor.
Abia după 1864, după leagea agrară a lui Alexandru Ioan Cuza, locuitorii satului au
ieșit din bordeie și și-au construit case. Locuinţa ţăranilor era construită din paiantă (lemne de
salcâm, unite între ele cu șipci, umplute cu pământ umed amestecat cu paie de cereale). Vara,
casele păstrau răcoarea, iar iarna căldura. Mai târziu, au fost construite și case zidite din
pământ bătut, turnat în cofrag, sau case cu zidărie din cărămidă din lut ars. Acestea din urmă
erau mai rar întâlnite şi se găseau mai mult în satul Pietrișu, acolo fiind cetățeni de etnie romă,
rudarii, confecționau cu măiestrie cărămidă arsă și nearsă (tulă).
Drept acoperiș s-a folosit mai întâi stuful, apoi țigla și tabla. Casa de locuit era
alcătuită, în general din două-trei camere, rar existând case cu mai mult de trei camere. Una
din acestea era ”odaia”, de obicei nelocuită, în care se păstrau lada de zestre, hainele de
sărbătoare, macatele şi obiectele noi, nefolosite.
Casele erau prevăzute cu prispă,
o construcție deschisă, sprijinită de
stâlpi din lemn, frumos ornamentați, iar
în spatele camerelor de locuit exista o
încăpere folosită ca bucătărie. În
camerele de locuit se afla nelipsita sobă
de încălzit care era făcută din pământ
umed mestecat cu pleavă, iar în
bucătărie se afla ”horna”. Acolo se
ardeau, de obicei, paiele de cereale dar
și de cocenii de porumb, care erau resturi de la hrana animalelor (îi strângeau din ieslea
vitelor).
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Pereții interior erau împodobiți cu ștergare din borangic, țesute în casă. Patul era făcut
din pământ peste care se punea rogojina. Mai târziu, au apărut paturile din scânduri cu saltele
de paie acoperite cu cearceafuri, cusute la bază cu diferite motive florale și geometrice. De
multe ori cearcefurile erau ornamentate cu dantelă confecționată de gospodina casei. Peste
cearceaf se așeza macatul, velința sau cerga.
La exterior, pereții casei erau
căptușiți cu scânduri de brad, în care
erau

dăltuite

meșteșugit

motive

populare: rozete, siluete de animale,
motive florale. Casa era cel mai frumos
ornată cu asemenea motive populare,
sub streașină, la așa-zisul sageac.
Lângă casă, țăranul găujănean
își

mai

construia

și

încă

mai

construiește câteva acareturi pentru nevoile gospodăriei, desigur mai puțin impunătoare din
punct de vedere decorativ și arhitectural, fiind vorba despre una sau ouă odăi pentru păstrarea
obiectelor de uz casnic și alimentar, adesea fiind situată, sub aceste camera, pivnița, în care se
păstrează vinul și murăturile. Sub un umbrar se află bucătăria de vară, unde se gătește vara.
Tot aici se află și cuptorul cu vatră, mașina de gătit, dulapul cu veselă și masa cu câteva
scaune.
Un loc aparte îl ocupă fântâna, sursa de apă potabilă care a apărut în curtea fiecărui
gospodar după 1960. Tot cu gospodăria țăranului mai se găsesc, la o oarecare depărtare de
casă,

pătulul

și

magazia,

destinate păstrării cerealelor.
Un alt loc în curte
ocupă

adăposturile

îl

pentru

animale: grajdul pentru boi,
vaci, cai, amenajare care are în
prelungirea sa

un încăpător

șopron care adăpostește vitele
pe timpul verii, iar pe timpul
iernii aici sunt puse la adăpost
căruța, plugul și celelalte unelte agricole. În gospodărie se mai regăsesc cotețul păsărilor,
cocina pentru porci, saivanul pentru oi și capre și cușca câinelui. Din curtea fiecărui gospodar
din Găujani nu lipsea și nu lipsește grădina
familiei în care se cultivă legume și zarzavat, câțiva pomi fructiferi, iar în fața casei există
nelipsita grădiniță de flori.
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Spiritualitate în vatra comunei Găujani
Comuna Găujani, ca de altfel și celelalte vetre locale din zona etnografică Vlașca,
găzduiește și păstrează o serie de obiceiuri și tradiții populare care conturează spiritualitatea
localnicilor, definind trăsăturile umane ale găujănenilor.
Și în această zonă de referință tradițiile și obiceiurile, mare parte din ele, au rădăcini
precreștine, îmbinându-se de-a lungul secolelor cu practicile bisericești și ocupând un rol
important în calendarul agrar al locuitorilor de aici, mare parte agricultori și crescători de
animale.
Astfel, obiceiurile și practicile tradiționale se împart în funcție de perioada din an în
care se practică, existând obiceiuri de primăvară-vară și obiceiuri din sezonul rece.

Obiceiuri de primăvară-vară în localitatea Găujani
Turta furnicilor
Se face în ziua de joi, înainte de lăsatul de sec, pentru alungarea furnicilor. Femeile
făceau o turtă de pâine cu brânză (numita si „cococi”), şi se duceau cu ea lângă un gunoi,
unde aveau bălegarul. Acolo chemau câțiva copii, rupeau turta și le împărțeau copiilor turta cu
scopul de a chema furnicile la bălegar, afara din casa..
Lăsatul secului

6

Semnifică începutul Postului Paștelui, sărbătorit cu șase săptămâni înainte de Învierea
Domnului. Familiile se adunau laolaltă și sărbătoreau Lăsatul Secului de lapte, brânză, ouă și
carne. Această sărbătoare simbolizează și iertarea, tinerii și copii sărutând mâna părinților, a
părinților spirituali, cerându-și iertare dacă le-au pricinuit vreun rău. Sunt șase săptămâni de
post și rugăciune în care oamenii ar trebui să fie mai buni și mai iertători.
Este o sărbătoare care s-a păstrat foarte bine. Duminica după-amiaza, femeile împart
colăcei, ouă, plăcintă cu brânză, gogoși, iar seara se merge cu plocon la nași. Ploconul constă
într-o pâine frumos împodobită (împletită), un curcan, o tavă de friptură, vin, țuică, cozonaci.
Ajunși la nași, se pune masa de către aceștia, se sărută mâna nașilor, întâi la cei mari din casă
(mai în vârstă) și după aceia la cei mai tineri.
Această sărbătoare mai este numită și iertăciunea când cei tineri merg la cei mai în
vârstă (părinți, cumnați, unchi, vecini). În această zi, de sărbătoare, toată lumea se împacă,
mânca, bea, pentru că după ce intra postul oamenii postau, nu mai mâncau carne, ouă,
brânză, lapte până la Paşte. Seara aprindeau focuri şi stăteau pe lângă el până seara târziu.
informator Maria Bane, 84 ani (agricultor)
Alte grupuri care nu aveau fini, stăteau la poartă cu vecinii, se strângeau şi femei şi
bărbaţi, şi acolo râdeau ,glumeau, petreceau până mai târziu. Fiecare mergeau cu preparate
pentru aceasta sărbătoare: ouă fierte, plăcintă cu brânză, scovergi, brânză, gogoşi şi vin. Acolo
se mai vorbea şi despre copii fiecăruia cât şi despre oamenii din sat şi despre muncile ce
urmau.
informator Voicu Marin, 86 de ani (cooperativist)

Tarbacul
Obicei ce a fost practicat în localitate în ziua de luni după Lăsatul Secului. Băieții care
nu se căsătoreau până la o anumită vârstă (peste 30 de ani) erau batjocoriți de către ceilalți, li
se aduceau cuvinte jignitoare și de multe ori erau bătuți. Anul următor, dacă se întâmpla
același lucru (să nu se căsătorească), erau luați iarăși în tarbac.
Pregătirea Paștelui
Se scoteau afară rogojinile și preșurile pentru a se îndepărta puricii și alte rele din casă.
În toate casele se dădea cu var și se facea curățenie generală în așteptarea Paștelui. În Joia
Mare (Joia Paștelui) se mergea la cimitir și se facea curățenie la morminte unde se ardeau
boziile uscate, apoi se stropea cu apă pe mormânt.
Tot în Joia Mare se roșesc și ouăle de Paști.
Rusaliile
Această sărbătoare mai este numită și “moșii de vară” și are loc la 50 de zile după
Paște. Sunt 3 zile de moși (sâmbătă, duminică și luni). Luni este ziua când se împart vase.
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Gospodina se trezește de dimineață și pregătește păsatul sau orezul cu lapte, până în ora 8:00.
Atunci așteaptă copii să îi spele pe picioare și după aceea împărțea. Fiecare gospodină împarte
pentru sufletul morților pe care îi are în familie. Se împart oale, străchini, linguri de lemn,
dulciuri. Se împart și farfurii. În căni se puneau flori, iar în străchini se împărțea pâsat (un
amestec de lapte, untură și mălai), se puneau bănuţi, flori, cireşe, vişine şi frunze de leuştean.
Femeile mai în vârstă, mai ales soacrele, le puneau pe tinerele fete sau pe nurori în ziua de
Rusalii să le spele picioarele, promițându-le în schimb că din primii pui sau boboci de gâscă le
vor dărui câțiva. Acest obicei s-a păstrat nemodificat până în zilele noastre, bunicile noastre
și azi, când sunt obosite spunându-ne: ”hai, spală-mă și pe mine pe picioare și de Rusalii îți
dau câțiva pui.”
După ce se împărţea se ieşea la poartă “aşteptăm căluşul”. Copii colindau în cete de
câte 2-3 copii (în general erau frați) și mergeau din casă în casă pentru a fi spălați pe picioare.
Femeia avea pregătită afară o căldare cu apă fiartă, pusă pe pirostreie, așteptând copii, care
erau așezați pe frunze de bozii și gospodina casei îi spăla cu apă și săpun de casă. Bucata de
săpun și prosopul erau împărțite copiilor. Multe femei împărțeau și o pasăre vie sau un boboc
de gâscă.
Lumea ieșea la horă și privea Călușul.
Călușul
Călușul este un ritual complex
care îmbină muzica, dansul și unele
practici arhaice de vindecare. Acesta
reprezintă pentru viața locuitorilor un
eveniment deosebit de important la care
participă

majoritatea

membrilor

comunității, în credința că acest obicei
îi va feri de necazuri și rele, le va aduce
sănătate și prosperitate.
În

localitatea

Găujani

acest

obicei nu s-a mai practicat din anul 2009, dar în memoria oamenilor, acest obicei încă există.
Din discuțiile avute cu Olteanu Ion (Nelu Bibiș), în vârstă de 65 de ani, care a jucat în Căluș
de la vârsta de 9 ani și până la 40 de ani, am putut realiza o imagine a obiceiului.
Informatorul nostru ne spune: ”atunci când aveam 9 ani, mă țineam trei zile după
călușari. Mi-a plăcut mult de tot să joc și eu în Căluș și-am învățat de la Aurică Jărăgoi
(decedat), care era cel mai bun dansator. ”
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Din relatările dânsului reiese faptul că atunci vătaf era Olteanu Ion (Coadă, nu exista
grad de rudenie, era doar o
portivire de nume). Tot vătaf a
fost și Ofcea Radu (Ducu) și am
fost și eu 10 ani.
Ceata
constituită

călușarilor
din

era

6-8

membri,

și

stegarul.

instrumentistul

Conducătorul cetei era vătaful
care

trebuia

să

întrunească

câteva calități: în primul rând cea de dansator, să fie un om respectat în sat, să aibă, prin
comportamentul său, o anumită autoritate asupra celorlalți. El se alegea pentru o perioadă mai
lungă de timp, la propunerea vechiului vătaf, și cu acordul călușarilor.
Costumația vătafului nu era diferită de cea a cetei de călușari. Ea era compusă din:
pălărie neagră cu mărgele și funde colorate, cămașă ”aleasă” (țesută din pânză de casă și
cusută cu motive florale), două bete puse în diagonală, brâu colorat de care se prind batiste și
”tichiuțe” (căciulițe de copii mici), pantaloni ”șalvari” (pantaloni largi în partea de sus de
genunchi și strâmți în partea de jos), opinci, târsâni (un fel de jampieri făcuți din bucată de
pânză, cu ciucuri aplicați, care strângeau foarte bine piciorul) și pintenii care se aplicau în
partea din spate a opincii. De asemeni, se împodobeau cu tichii si mărgele. Tichiile se spunea
că erau pentru copii care plângeau, nu dormeau, erau speriaţi, iar mărgelele pentru fete tinere
care nu se măritau. Aceste lucruri se numeau “misticism ”de unii bătrâni. Tichiile şi mărgelele
erau date de către gazdă să le joace. În mână ținea ”bățul”.
În anul 1957, când informatorul nostru a intrat în ceata călușarilor, instrumentul care
acompania călușul era flautul. Iată cum ne relatează: ”cu o săptămână înainte de Rusalii se
auzea flautul lui Conteșteanu, de sus de pe deal, și noi știam că trebuia să mergem la Căluș”.
Conteșteanu era porecla lui Mihalea Gheorghe (decedat) care avea casa situată pe partea
dinspre deal a satului.
Repetițiile se făceau la instrumentist acasă și după aceeea s-au mutat la Căminul
Cultural în anul 1972. De remarcat faptul că din formația de călușari făceau parte 3-4 membrii
care erau rude cu instrumentistul (frați, nepoți). Pe perioada cât se juca călușul, toți călușarii
dormeau acasă la instrumentist.
Un alt personaj important din ceata de căluș era mutul care avea rolul de a întreține
buna dispoziție a comunității prin diferite gesturi comice pe care le improviza în funcție de
situație și spre amuzamentul asistenței. El asigura, totodată, ordinea prin delimitarea spațiului
de joc al călușarilor și prin pedepsirea celor care vroiau să le perturbe evoluția.
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Costumația mutului se compune dintr-o mască de piele de iepure, o haină zdrențuită,
șorț în față, falus și sabie din lemn. Mutul nu avea voie să vorbească de la legatul călușului și
până la dezlegat, excepție făcând în timpul servirii mesei, cu încuviințarea vătafului.
Informatorul nostru ne spune că în perioada aceea acest rol l-a avut Ion Penescu (80 de
ani), Badea Ager (decedat) și Barbu Căpățână (decedat).
Stegarul este acel membru al cetei care ia în primire steagul, de când se leagă,
purtându-l tot timpul până la dezlegat. Costumația nu diferă de cea a celorlalți călușari.
Stegarul este acela care aduce prăjina steagului, care măsoară în jur de 2,5 metri și tot el este
acela care aduce ștergarul care se prinde în vârful prăjinei, luându-l înapoi după
terminarea obiceiului. Stegarul stă mulți ani în ceată și nu trebuie să cadă niciodată la pământ
pentru că va fi rău pentru călușari.
Pe timpul nopții, sau când se servește masa, steagul se leagă de un pom, acolo unde
dorm călușarii. Jucătorii provin din rândul flăcăilor sau al tinerilor căsătoriți, ”trebuie să aibă
forță să joace”.
Dacă există și copii în ceată ”ei nu se leagă” în căluș și nu trebuie să se supună
obligațiilor pe care le au ceilalți călușari. Ei pot participa în fiecare an până la vârsta
adolescenței, până intră în ceată.
Momentele principale ale călușului sunt:
Legatul călușului:
- acest ritual avea loc sâmbăta după-amiază, în prima zi a Rusaliilor. Toată ceata călușului
”cobora la vale, la vad” (la ”gârlă” i se spunea ”vad”) cu toate elementele necesare: prăjina
pentru steag, ștergar, usturoi, pelin, spice de grâu. Ceata era îmbrăcată în costume de călușari.
Acolo avea loc legatul steagului cât și jurământul călușarilor.
- intâi se lega steagul, adică în vârful
prăjinei se puneau spicele de grâu,
fire de usturoi, pelin și apoi ștergarul.
După ce steagul era legat, toți
călușarii intrau în apă până la
genunchi, apucau cu mâna dreaptă
prăjina steagului, scufundau vârful
steagului

în

apă

și

rosteau

jurământul:
”Jur,

în

credința

lui

Dumnezeu, să nu mă las de căluș și
să joc de la început până la
sfârșit.”Jurământul era spus de trei ori de către vătaf și respectat de fiecare dată de călușari.
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La jurământ participau toți membrii cetei, inclusiv muzicantul. După depunerea jurământului,
călușarii făceau acolo primul joc, după care plecau către sat și începeau să joace pe la
gospodăriile oamenilor.
Jocul la casele gospodarilor începea dintr-o parte a satului și aveau în vedere numai
casele care acceptau ”să pună călușul”. Mutul este primul care intra pe poartă și prin gesturi
întreaba gazda dacă vrea să-i primească pe călușari. Dacă gazda accepta, mutul făcea un semn
cetei și aceasta intra în curte, urmată de alaiul format din copii și locuitori ai satului.
Mutul făcea un cerc cu sabia pentru a marca locul unde vor juca călușarii.Apoi lua de
la gazdă o strachină în care punea usturoi pe care-l pisa iar apoi îl dădea gazdei spre a fi
folosit ca și medicament de vindecare. Mutul din căluş nu mai vorbea 3 zile cât ţinea jocul. El
era şi un fel de vraci, copii care erau bolnavi erau aruncaţi de mut în căluş în sus să piară
frigurile şi bolile rele.
Dacă gazda nu aducea o găleată cu apă, atunci mutul mergea la fântână și umplea el
găleata cu apă, apoi mergea în curtea păsărilor și le punea apă iar de acolo ieșea cu o găină pe
care o trimitea acasă la instrumentist pentru masa care urmau să o facă.
Aceste ritualuri erau practicate pentru a fi ferită acea gospodărie de rele. Cuvântul
”rele” însemna pentru locuitori îndepărtarea blestemelor, a bolilor și a necazurilor și de aceea
se punea la steag usturoi și pelin, pentru că erau plante vindecătoare de boli.
Dansul călușului este o suită
cu mai multe părți, dintre care
amintim:

floricica,

roata,

roata

culcată, brâul.
Plimbarea: pe tot timpul
dansului, mutul improvizează tot
felul de scene comice: ia ouălele din
cuibar, lovește oalele puse în gard și
le sparge, își arată falusul și face
gesturi obscene. Pe tot timpul
jocului vătaful deține întregul control al jocului, călușarii răspund prin joc la comenzile lui.
La final are loc ”hora călușarilor ” unde se prinde și o parte din asistență.
Practicile de vindecare care au loc în timpul horei călușarilor și după aceia, se adresează
persoanelor bolnave, copii și adulți. Copii sunt luați în brațe de călușari. În special vătaful
joacă copii. După ce colindă toate casele, luni seara, după apusul soarelui, are loc dezlegatul
călușului care se face la instrumentist acasă. Tot aici va avea loc și petrecerea. După ce
dezleagă steagul, vătaful dezleagă și mutul și începe petrecerea. La petrecere participă și
soțiile călușarilor sau prietenele caestora.
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Nu există o formulă pentru dezlegatul călușului. Călușarii împărțeau banii câștigați în
mod egal. Excepția se făcea la banii strânși de mut, separat, cât și la banii strânși de vătaf
care jucase copii în hora călușului.
După anul 1972, când s-a făcut Căminul Cultural, formația de călușari își făceau
repetițiile acolo, nu mai mergea la instrumentist și dormea fiecare la casa lui. În perioada 1972
– 1985, formația de călușari din comuna Găujani a participat la festivalul nașioanl ”Cântarea
României” unde a reprezentat localitatea cu mare cinste și onoare.
Informatorul nostru își amintește ”când erau concursuri de căluș cu formații din
Pietrele, Slobozia, Mihai Bravu și altele, noi mai mereu luam premiu. Era foarte frumos
atunci, ne întâlneam cu sute de călușari, iar când participam anul următor la concursuri ne
pregăteam mai bine, să nu ne-o ia nimeni înainte”.
Călușul a fost reluat în 1994 și jucat până în anul 2007 – 2008. În anul 1994, domnul
Pietroșăneanu Florea, fiind primar în acea perioadă, a ajutat foarte mult la revitalizarea
obiceiului și a reușit împreună cu 10 tineri care și-au dorit acest lucru.
Formația de călușari din 1994 era compusă din: Vișana Marian (vătaf), Țogoie Marius
(mut) și călușarii Țuinea Daniel, Bătinețu Nelu, Scutelnicu Nicu, Țuinea Marius, Mangeac
Ionuț, Ciobanu Ionel, Pârvan Petrică, Voiculescu Adrian, Voiculescu Cornel și au mai venit
între timp și Vrabie Dănuț, care avea rol de mut și alți călușari.
Din păcate, din 2009, nu s-a mai putut strânge formația de călușari datorită faptului că
o parte din acești tineri au plecat din sat. O altă problemă în strângerea formației o reprezintă
și partea de acompaniament, instrumentistul Stan C. Stan, din localitatea Pietroșani, a decedat.
Acest instrumentist acompania călușul și la formația veche, din momentul în care s-a construit
Căminul Cultural (1972).
Această formație a participat la numeroase festivalul județene și naționale, obținând
numeroase distincții: Festivalul ”Călușul” de la Caracal, în mai multe ediții; Festivalul
”Călușul ca pe Vlașca” participând de la prima ediție până acum câțiva ani.
„Obiceiul este practicat în zilele de Rusalii când veneau cete de călușari și jucau trei zile.
Mutul intra în curte, lua găleata de apă și o ducea la păsări și de acolo lua și o găină. Le
dădea pâsat să mănânce la toți călușarii, el făcea foarte multe scenete hazlii cu femeile
tinere. Erau în jur de 10 călușari, aveau opinci, zurgălăi și costume naționale, pălării cu
funde și mărgele”.
Drăgaica
Un vechi rit agrar din câmpiile Munteniei , dedicat recoltelor bogate de grâne.
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Sărbătoarea se practică în data de 24 iunie, se zicea că este soră cu Călușul. Veneau 78 fete îmbrăcate în costume populare și cântau Drăgaica (se juca în fânul de grâu cu coronițe
de spice pe cap care reprezintă secerișul grâului):
”Hai Drăgaică să sărim,
Că știu iarna ce pățim,
A venit vara bogată
Cu Drăgaica spânzurată.”
Drăgaica era jucată de un grup de fete, erau conduse de un vătaf, era un joc specific
seceratului. Înainte de secerat jucau ca să aibă grâul bobul plin, să meargă bine la oameni la
secere.
De Drăgaică se strângeau 7-8 fete care mai de care mai frumoase, cu un băiat care
cânta la fluier, dansau, cântau pe la porţile oamenilor. Se spunea că înainte de mult drăgăicile
se mai numeau şi sânziene, care ieşeau noaptea, dansau şi cântau pe marginea fântânii.
Drăgaica se sărbătorea pe 24 iunie. Aceste drăgăici jucau să alunge ielele care veneau noaptea
pe la fântâni.
Obiceiul se practica ,,de Drăgaică,, aşa ne spune Tănase Marina (104 ani ) adică în
data de 24. Se pare că obiceiul nu a fost din localitatea Găujani, pentru că spune dânsa ,,în
ziua de Drăgaică veneau cu Drăgaica dinspre Pietroşani,, adică comuna Pietroşani, judeţul
Teleorman, situată la 7 km de Găujani. Din relatările dumneaei reiese că obiceiul a fost
preluat de fetele din comuna Găujani cu mult timp în urmă. În ziua de 23 iunie, atunci când
grânele erau coapte, fetele mergeau în grup la lanul de grâu pentru a-şi face coroniţele.
Ceata era din 5-7 fete cu vârste cuprinse între 14-18 ani. După ce ajungeau în sat, hotărau
cine va fi ,,Drăgaica”. Ele o alegeau pe cea mai frumoasă fată dintre ele, şi mergeau acasă la
ea. La casa tinerei

numite ,,Drăgaică,, se făceau ,,cununile,, adică

coroniţe, fiecare

împletindu-şi coroniţa ei. ,,Drăgaica,, îşi pregătea cele mai frumoase haine,,,îşi scotea din
cufăr cea mai frumoasă cămaşă, năframă şi zuvelcă ,,ne spune tuşa Marina.
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După ce se proba cu costumul cel mai frumos şi după ce fetele îi ziceau ,,ce frumoasă eşti
aşa premenită,, începeau să-şi pregătească steagul ce va fi purtat a doua zi după răsăritul
soarelui la casele ce vor fi colindate de ,, Drăgaice,,. Steagul era o prăjină de 2-2,5 m şi în
vârful lui se punea un ştergar de borangic, flori , pelin, usturoi şi spice de grâu, cât şi
,,tichiuţe,, adică căciuliţe purtate de copii mici.
Dimineaţa, pe 24 iunie, după răsăritul soarelui, cum am mai spus, ceata de
colindătoare se strângea la ,,Drăgaică,, şi de aici plecau în sat. Fetele erau îmbrăcate tot în
costume naţionale ca şi ,,Drăgaica,, ,purtau năframe şi la brâu aveau prinse mai multe batice
şi tichiuţe de copii, pe cap purtau coroniţele de grâu.
,,Drăgaica,, era mai specială pentru că ea purta la gât mărgele şi purta în mână şi o sabie,
rolul acesteia fiind de apărare a cetei. Pelinul şi florile confereau steagului purtat de fete
calităţi apotropaice şi purificatoare şi se consideră că pot fi captate prin acte magice, în special
în favoarea copiilor. Semnificaţiile iniţiale ale obiceiului par a fi compararea fecioarelor din
ceata Drăgaicei cu holdele de grâu aflate în pragul rodirii şi transferul fertilităţii în dublu
sens: vegetal şi uman.
Jocul ,,Drăgaicelor,, în timp a devenit un ritual care ajută ,,să bage bob grâul,, ,,să se
coacă holdele,, ,,să apere copii de boli,,. Versurile ,,Drăgaicei,, reprezintă un îndemn la joc :
,,Şi-au venit drăgaicele

Că ştim iarna ce păţim

Să secere spicele

A venit vara bogată

Spicele sunt „nălticele

Cu drăgaica spânzurată

Drăgaicele-s frumuşele

Grâu-i spic ca vrabia

Hai drăgaică să sărim

Şi în pai ca trestia,,

Să sărim ,să răsărim
Acest cântec era cântat la toate casele unde era primit alaiul. După ce se cânta, dacă ceata
era însoţită şi de un lăutar, fetele mai continuau şi cu o suită de dansuri tradiţionale
comunei: cârligul, zvâcul, brâul, ţigăneasca –jocuri iuţi şi pline de viaţă.
Fetele erau răsplătite pentru cântecul şi jocul lor cu mălai, făină sau cu bani.

Paparudele
,,Paparudele,, sunt amintite sub numele de ,,papalugă,, de Dimitrie Cantemir în ,,Descripţio
Moldavie,, ,,vara când seceta ameninţă semănăturile, ţăranii din Moldova îmbracă o fetiţă
care încă nu a împlinit 10 ani , cu o cămaşă din foi de arbori şi ierburi; băieţii şi fetele de
aceeaşi vârstă se ţin după ea şi ocolesc toată vecinătatea, jucând şi cântând, iar când le
întâmpină o bătrână, aceasta trebuie să le stropească cu apă rece,,.
De

câte ori spre sfârşitul primăverii şi mai

cu seamă

vara, când era o secetă

mai

îndelungată, se aduna un grup de fetiţe în vârstă de 5 ani, se dezbrăcau în pielea goală şi îşi
acopereau trupul de la brâu în jos cu frunze de bozii, apoi porneau prin sat cântând , jucând şi
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bătând din palme. Când porneau prin sat cântând, de la fiecare gospodărie, oamenii ieşeau la
poartă şi udau paparudele cu apă. Stropitul cu apă este o acţiune obişnuită obiceiurilor legate
de agricultură, în general

menită să

aducă rodirea prin provocarea

ploii. Cântecul

paparudelor este o incantaţie pentru ploaie.Vreau să menţionez că acest obicei era practicat
de fetiţe şi la îndemnul celor mai în vârstă ,,mă punea mama şi mamarea să mă fac
paparudă şi să joc ca să plouă,, ne spune tuşa Marina.
Tot din informaţiile pe care le-am cules, am aflat şi faptul că de multe ori şi una dintre
bunicile fetelor din grup mergeau cu ele în sat şi cânta odată cu fetiţele. Ele erau răsplătite cu
bani sau cu produse alimentare (făină sau mălai). De aceea mergea acea bătrână cu grupul ,
pentru a strânge făina şi mălaiul.
Obiceiul nu se mai practică, acum pe perioada de secetă mai vin prin sat cete din alte
localităţi, acestea fiind în general de etnie romă.
Iată textul paparudei :
,,Paparudă rudă, vino de ne udă

Dă-ne Doamne cheile, să descuiem ploile

Cu găleata nouă, plouă, Doamne plouă

Ploile, ploiţele, vacile lăptoase

Vine joi, până-n joi să dea nouăzeci de ploi

Porci unsuroşi, porumbi drugoşi

Să toarne cu ciurul

Drugile ca furcile, boabele ca nucile.

Să umple pătulul

Şi de joi până joi

Când oi da cu sapa, să ţâşnească apa

Să dea nouăzeci de ploi

Paparudă rudă

Şi de marţi până marţi

Vino de ne udă

Voi ploilor să nu staţi

Cu găleata , leata peste toată gloata

Paparudă rudă , vino de ne udă,,

Cu ulciorul ciorul peste tot poporul
Erau un fel de ritual aducător de ploaie pe timp de secetă. Paparudele erau nişte fetiţe
de 3 - 7 ani ce purtau coronițe de flori, dezbrăcate până la brâu și purtand fuste din bozii ce
cutreierau
Ele se opreau din poartă-n poartă dansând dansul paparudei, iar apoi femeile le
stropeau cu apă pe picioare în speranța că vor venii ploile și vor scăpa de secetă.
De Paparuda veneau copii de ţigănci îmbrăcaţi în fuste lungi, cu ciur de mălai şi făină,
se udau pe picioare şi cântau. Mălaiul şi faina se dădeau de către gazda unde cânta paparuda.

Caloianul
La noi în comună i se spunea ,,Ene Zgarloiene,, sau ,,Iene Caloiene,,.
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Informatoarea noastră ne spune : ,,ne jucam de copii şi unul dintre noi zicea să-l
facem pe ,,Ene Zgarloiene,,.
Desfăşurarea obiceiului se concentrează în jurul
unui obiect precis, o păpuşă din lut. Când este secetă se
aduna un grup de copii (băieţi şi fete) şi confecţionau o
păpuşă din lut (pământ

galben). Se

frământa ca un

aluat, era pus pe o scândură şi i se dădea forma unui
copil mic. I se sculptau nasul , gura, ochii, iar mâinile i
se aşeazau pe piept, ca la morţi. De jur împrejurul
păpuşii se puneau apoi flori. Pe piept se pun flori dar şi o
lumânare, iar la cap o cruce. Când Caloianul este gata,
fetele încep să-l plângă şi să-l bocească.

Înmormântarea fictivă se face după rânduielile tradiţionale, un copil joacă rolul
popii, altul rolul dascălului, fetele sunt bocitoare, şi după aceea este dus şi lăsat la apă.
Copii mergeau cu tot acest convoi la gârlă ,,mergeam la vad şi îl puneam pe apă,, iar copii
erau stropiţi cu apă pe picioare de către cei mai în vârstă.
Din alte mărturisiri ale informatoarei noastre reiese faptul că de multe ori îl aruncau în
fântână (este vorba de fântânile cele mari cu cumpănă care se găseau la câteva răspântii din
sat).
Acolo unde caloianul era lăsat să plutească pe o apă curgătoare, se credea că nu este
bine ca el să se oprească, ci trebuia să plutească întruna, altfel ritualul îşi pierdea efectul.
Textul era următorul :
,,Ene, Ene Caloiene, deschide portiţele
Să mai dea ploiţele
De când ploaia n-a mai dat
Tot pamântul s-a uscat
Şi în două s-a crăpa
De când ploaia n-a mai dat
Grâuleţul s-a uscat
Mergi Ene cu florile
Du-te cu cheiţele
Şi descuie ploile,,
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Tot în comuna Găujani , în anul 1994 mi-a povestit Trandafir Elisabeta, care a
decedat, că ,,Ene Zgarloiene,, nu era făcut din pământ , ci era confecţionat ca o păpuşă din
sulul de la războiul de ţesut. Acest sul era îmbrăcat cu cămaşă, fote şi batic, de către 2-3
fetiţe, mergeau pe la casele oamenilor cu el şi cântau acelaşi cântec pe care l-am scris mai
sus. La casele oamenilor erau stropite cu apă pe picioare.
Inf. Marina Tănase, 104 ani
Tot când nu ploua copii făceau o păpuşă din pământ pe care o aruncau pe gârlă sau la
fântânile din răspântii “ne zicea mama să-l facem pe Ene Zgârloiene.”
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Tradiții de Sf.Mărie
De Sfântă Mărie pe 15 august, se făcea hram la biserică, participa cu mâncare şi
băutură toată lumea din sat. După slujbă toată lumea mergea la masă, se mănca ciorbă de
peşte şi peşte prăjit.
Tradiții de Sf.Dumitru
În Ziua de Sf. Dumitru oamenii mergeau la ciohan, pentru a-şi lua oile acasă pentru iernat, ei
mergeau acolo cu o sticlă de vin “iar ciobanu ne aştepta cu pastramă de oaie”, ne întâlneam
acolo 10-15 bărbaţi, era prilej de petrecere mare.
Tradiții de Sf.Andrei
De Sf. Andrei se pune grâu la încolţit pentru toţi copii din casă şi se ţine până la Bobotează,
atunci când se dă la animale să mănânce.

Obiceiurile de iarnă
Moş Ajunul sau Bobârnacii
În Ajunul Crăciunului, copii merg după Bobârnaci cu Mos Ajunu`(numai 2 sau 3). Ei colindă
din casă în casă vestind apropierea Crăciunului.
Începând cu seara de 23 spre 24 decembrie pe uliţele satului răsună glasul micilor colindători.
Constituiţi în cete de 3-4 membri, cu vârste cuprinse între 3-10 ani, cu traista după gât, cu
bâta în mână şi cu căciula pe urechi, copii merg din casă in casă şi strigă la fereastra luminată:
,,Primiţi, bobârnacii ?,,
Dacă gazda răspunde :,,Da, primim!,, și ei încep şi cântă :
”Bună seara la Ajun, că mâine e Moș Crăciun.”
Ne daţi, ne daţi, ori nu ne daţi
Numai___(numărul membrilor din ceată)
După acest colind al copiilor, gazda iese cu un coşuleţ şi le oferă copiilor covrigi,
nuci şi mere. Cu două decenii în urmă, gazda oferea copiilor ,,bobârnaci,, şi nuci.
Aceşti ,,bobârnaci ,,erau colăcei făcuţi din cocă (făină, aluat, apă), care se coceau în cuptor
atunci seara şi se împărţeau calzi. Colindatul copiilor se face până la orele 21-22.
La Găujani

în această seară de 24 decembrie, după colindatul copiilor, foarte bine

reprezentat a fost colindatul propriu-zis al adulţilor, obicei ce nu se mai practică. Se făcea de
către colindători în vârstă: Florea Petcu, Ion Aiţă, Lae, Brezaie şi mai erau şi alţii “cu aceşti
colindători m-am pomenit de copilă dar acum nu mai ştiu ce cântau”.
Aici a fost un număr foarte mare de colinde. Din cercetările mele, făcute în anul 1996
ca şi referent la Centrul de Conservare Giurgiu, am aflat că aici, repertoriul colindelor a
fost foarte bogat, au fost un număr de 52 colinde, din care am putut culege circa 30. Aceste
culegeri au fost publicate de Centrul Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea
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Culturii Tradiţionale Giurgiu în anul 2009, în lucrarea ,,Colinde Vlăscene” (inf. Cornelia
Enache).
Informatorul

nostru ne spune : ,,era

o frumuseţe în noaptea de bobârnaci,

colindătorii se întâlneau în centrul satului, se făceau cetele, cântau colindul ,,La mijloc de
sat / cetele se-mpart” împărţeau satul şi de acolo plecau să colinde toată noaptea”. Aceste
colinde erau de mai multe feluri: colinde la geam, colinde la uşă, colinde pentru casă cu mulţi
copii, colinde pentru văduvi sau neînsuraţi, colinde pentru dispăruţi sau singuri, colinde
pentru preot, colinde pentru fată, colinde pentru băiat. Dintre aceste

colinde amintim

:,,Ferice, ferice,, ,,Cam din susul, cam din josul,, ,,M-a trimis Sf. Maria,, ,,La lină fântână,,.
Colindătorii ,,erau cinstiţi” cu vin , ţuică, cozonac, bobârnaci.
Cu 35-40 de ani în urmă , colindatul copiilor avea loc şi dimineaţa în ziua de Ajunul
Crăciunului: ,,se colinda în zori ,, adică pe la 5-6 dimineaţa.
Acest colindat al adulților nu se mai practică, nu i-au mai lăsat comuniștii să cânte.
În ziua de 24 decembrie, în Ajunul Crăciunului ,,femeile nu-şi mai văd capul de
treabă”. Ele pregătesc colăcei pentru a merge în ziua de Crăciun la cimitir la mormintele
familiei şi pregătesc şi bucatele pentru ziua de Crăciun. Se fac sărmăluţe în foi de varză
murată, ciorbă din carne de porc (acrită cu zeamă de varză), cârnaţi preparaţi în casă,
caltaboş. Nu am menţionat

faptul că locuitorii comunei noastre încep a-şi tăia porcii,

începând cu data de 20 decembrie ,,de Igna”. Din această zi de când se taie porcul, gospodarii
noştrii încep să-şi prepare toate produsele necesare gospodăriei, pentru sărbătorile de
iarnă.” Se fac cârnaţi, tobe, caltaboş, slănină(,,şuncă,,). În multe gospodării se mai păstrează
şi astăzi obiceiul ca o parte din produsele de la porc ,,să se topească,, adică se scoate carne de
pe pulpa porcului, muşchi, coastă, se pun şi cârnaţi şi se fierb acolo în ceaun unde se topeşte
untura, cam 30 de minute, se aşează în vase speciale pentru acest lucru (,,garniţe,,), după care
se pune untura topită şi se ţin acolo până primăvara, când se scot şi se prepară mâncare, sau
se încălzesc şi se consumă aşa.
În ziua de Crăciun, femeile ,,merg la cimitir pentru a-şi tămâia morţii”. Acum 10 ani,
ele mergeau la cimitir la ora 3-4 dimineaţa, acum merg în jur de ora 6 dimineaţa. Îşi pregătesc
coşurile de seara şi dimineaţa ,,merg cu coşniţa şi oala cu tămâie şi jăratec aprins,,. În
coşuri pun din toate bunătăţile pe care le-au pregătit: colăcei, cozonac, carne prăjită, cârnaţi,
mere, covrigi, nuci, şorici. După ce împărţesc cele avute în ,,coşniţă,, şi după ce ard
lumânările la mormintele respective, pleacă acasă. Femeile care nu merg la cimitir,,împărţesc
acasă,, adică pregătesc tot produsele menţionate mai sus şi merg la vecini, rude, părinţi.
După ce se termină cu ,,împărţitul,, în jurul orei 10 se pregăteşte,, masa de Crăciun,,
În general în ziua de Crăciun, vin şi copii care sunt plecaţi din localitate pentru a-şi petrece
această sfântă sărbătoare acasă la părinţi. După ora 10 în curţile oamenilor se aude ,,Primiţi
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cu steaua ?,, (aceasta este formula pentru fiecare obicei, nu se cântă până când gazda nu
răspunde afirmativ).Sunt cete de 2-3 membri cu vârste între 7-14 ani care colindă casele.

Steaua
Și astăzi, ca acum mulți ani, Steaua a rămas neschimbată, copii colindând cu o formă de stea
foarte frumos împodobită cu mărgele, cu icoana Maicii Domnului și cu beteală, vestind
Nașterea Domnului:
”Steaua sus răsare,
Steaua strălucește
Ca o taină mare,
Și lumii vestește…”
In schimbul urarilor, acestia primeau colaci, mere, dar şi bani.
Sorcova
Se practica în ziua de Anul Nou, reprezintă o urare de bine prin care fetițele merg cu sorcova
la persoanele în vârstă urându-le:
”Sorcova vesela
Să trăiți, să înfloriți,
Ca un măr, ca un păr,
Ca un fir de trandafir,
Boboteaza

Tare ca piatra, iute ca săgeata,
Tare ca fierul, iute ca oțelul,
La Anul și La mulți ani!”

De Bobotează toată lumea mergea la biserică pentru slujbă, apoi alaiul din biserică
merge pe marginea gârlei sau la o fântână pentru slujba de Bobotează. Aici se pregătesc vase
cu apă, iar preoții sfințesc această apă, numită agheazmă. După ce se face aghiazma se
botează și animalele de muncă și apoi oamenii. Se botezau întâi măgarii, apoi caii. Tot atunci,
de Bobotează, se fac și întreceri între tinerii care vin cu caii la botezat.
Când preotul băga crucile în apă un bărbat care avea puşcă trăgea două focuri în sus ca
să împuşte boboteaza (adică să plesnească gerul bobotezei).
Lumea ia aghiasmă, paie pentru a le pune în cuiburile găinilor să stea cloşti. Şi în ziua
de Sf. Ion stropeau cu aghiasma adusă de la biserică, păsările, animalele şi casa, iar dimineaţa
se închinau pe nemâncate şi beau de trei ori din aghiasmă.
De Bobotează, tata împodobea boii cu crenguțe de busuioc și ciucuri roșii și mergeam
la fântâna mare unde preotul sfințea apa. După slujbă, părintele boteza oamenii, apoi fiecare
animal în parte. Botezând animalele credeam că vor fi ferite de boli și binecuvântate de
Dumnezeu. Mama lua paiele de pe jos și le punea în cuibul păsărilor să aibă spor de ouă și
de pui. Aghiazma de Bobotează o beam noi după ce ne închinam și stropeam casa și curtea.
Iordănitul
Iordănitul este o tradiție veche specifică sărbătorii Sfântului Ioan și Bobotezei. În ziua de
Bobotează, cete de flăcăi mergeau cu busuioc și aghiazmă, dis de dimineață, și stropeau în
primul rând pe cei ce purtau numele de Ion, dar și pe tinere fete nemăritate.
Inf. Maria Bane, 84 ani
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Iordănitul- se iordănesc cei cu numele de Ion- Ioana şi cei cu numele de Iordan-Iordana,
după ce se iordăneau încingeau o petrecere, fetele şi băieţii mergeau la bal iar cei în vârstă
petreceau acasă.
Inf. Scutelnicu Floarea, 72 de ani

În noaptea de Bobotează, un grup de tineri merge la fiecare casă unde se află cineva cu
numele de Ion, Ionela, etc, cu o găleată de apă și busuioc pe care îi botezau și le cântau: ”Ieși,
Ioane, afară, al Iordănit!”. Ieșind gazda afară, după ce cântau ei, îl uda cu apă, apoi gazda îi
servea cu vin.
Inf. Dumitru Anghel, 90 ani
Iordănitul se practica de Sf. Ion : mergeau băieţii la o fântână mare, scoteau o găleată de apă
şi plecau în sat la fete, intrau în casă peste ele. Ele se sculau din pat despletite la păr, iar băieţii
le stropea cu apă cu busuioc. Iar unii băieţi mai răi le arunca cu ţărână în cap, după care le
scoate afară, le duce la fântână şi le turna apă rece în cap.
Inf. Voicu Marin, 86 de ani
Capra
Acest obicei se mai practică, încă, de la Crăciun până la Sf. Vasile.Anul Nou, rolul
Caprei fiind jucat de un tânăr ce are pe el o mască specială în formă de capră. Capra mai este
însoțită de trei băieți avand costumatiile împodobite cu hârtii colorate lipite pe cojoc cu clei
sau cocă. Ei colindă pe la casele unde sunt primiți, iar după ce joacă și cântă, gazdele îi invită
în casă și îi servesc cu cozonac și vin.
Această datină este o piesă de teatru popular, întâlnită din timpurile cele mai vechi. Ceata
este constituită din 4-5 tineri care au următoarele roluri: cioban, capră , jidan, Stan de la
Vârtoape, instrumentist, fluier şi tobă. Capra este jucată de un tânăr, bun dansator, care are o
costumaţie pentru acest rol ( o mască specială). Capra joacă după fluier, iar la terminare se
apropie de mese, unde sunt membrii familiei, acolo începând să vornicească, joacă cu
stăpâna casei, cu fetele care sunt în casă, apoi urează sărbători fericite şi pleacă la altă casă.
Iată textul :
Ciobanul

:

Bună seara la dumneavoastră

Şi vorbeşte ca din oală

Să nu râdeţi de capra noastră

De zici că e marghioală

Că asta e capră căprească

Dar vă rog s-o ascultaţi

Care ştie să vorbească

Şi câte –un gologan să-i daţi

Şi când vorbeşte clămpăneşte

Că de n-ar fi ea sărmana

De zici ,,Doamne fereşte,,

N-ar mai da sare , la capre şi la mioare
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O căpriţă şi-un cioban

Să vă spună ,,La mulţi ani”

Vin în fiecare an
Jidanul - Bună seara măi ciobane
Ciobanul – Bună seara măi jidane
Ce vânt te-aduce pe la mine?
Jidanul – Am auzit că ai o capră de vânzare
Ciobanul – Da , e naltă, e voinică
Dar când îi vin dracii,
Se caţără, de zici că e o pisică
Jidanul - Da, de lapte are lapte ?
Ciobanul – Da are cât îşi albesc copii dumicatul
Albi-iar , ochii cui mi-a dat-o
În acest moment capra cade jos nemişcată
Ciobanul - Bă netrebnicule, bă neisprăvitule
Mi-ai deochiat capra
Jidanul – Lasă, bre că de- aici nu prea departe
Ştiu un om în sat
Care e meşter la descântat
Toţi – Hai ,nea Stane vino-ncoace
Că ne moare căpriţa
Stan – Bună seara , măi băieţi
Ce s-a ntâmplat la voi ?
Ciobanul – Uite bre, a venit să cumpere capra şi mi-a deochiat-o , uite-o lungită jos.
Stan –Lasă că o facem noi bine
Se pune în genunchi, face semnul crucii de trei ori şi începe şi-i descântă :
- Să-i descânte moşul cu lingura

Să cânte ca o ciocârlie

Cu lingura şi custura

Şi acum daţi –i bani la capră

Să-i ia Dumnezeu ochii şi gura

Să vedeţi ce frumos joacă.

Să rămână scăfârlie
Capra se ridică , începe să joace cu cei din casă după care pleacă.
Plugușorul copiilor
În seara de Anul Nou, după ora 18, cete de băieţi colindă casele cu un colind agrar legat de
manifestările de întâmpinare a noului an. Este una din datinile cele mai vechi şi mai frumoase
care s-a păstrat până în zilele noastre. În pocnet de bici, în sunet de talangă sau clopoţei,
colindătorii îşi deapănă urarea îndemnându-şi amicii cu refrenul :
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,,Ia mânaţi din bice măi
Şi sunaţi din zurgălăi
Hăi, hăi !”
Plugușorul
Acest obicei se face pe 1-2 ianuarie. Se colindă acum cu tractorul (înainte se colinda
cu boii) semnnificând un an nou,
plin de belșug pentru țărani. Erau
înainte 10-12 băieți tineri, unul
era urător, unul semănător, unul
era cu plugul cu boi iar ceilalți
aveau bice mari și se întreceau
între ei care pocnesc mai bine și
mai tare. Era o mândrie pentru
cine făcea parte din Plugușor. Și
atunci, ca și acum, erau și sunt
încă frumos îmbrăcați, cu cămăși
cusute, cu brâie și căciuli negre.
De Pluguşor se strângeau 6-7 băieţi cu biciuri care pocneau, cu doi brazi care se
puneau la jugul boilor. Boii erau vopsiţi pe frunte, pe spinare, cu vopsea roşie iar la jugul
boilor punea ocioi sau se mai zicea ţăcălii, care de fiecare dată când se mişcau boii ele sunau.
Bradul era împodobit cu hârtii colorate, iar pe o hârtie mare care ear prinsă de jugul boilor se
scria mare “Bine ai venit An Nou!”. Se intra la oameni în curte şi se trăgea o brazdă, iar
semănătorul arunca cu o mână de grâu amestecat cu porumb, orz şi se arunca prin casă pe
brazdă.
Plugușorul adulților
Acesta este pluguşorul cetei de adulţi,
practicat în zilele de 1-2 ianuarie.
Obiceiul este încă păstrat de ceata de
colindători cu vârste cuprinse între
18-30 de ani. Din
obicei

practicat

recuzita acestui
de

o ceată

de

colindători, alcătuită din 7-8 bărbaţi
fac parte doi boi împodobiţi cu
panglici colorate, plugul, urătorul,
semănătorul.
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Obiceiul se păstrează , însă de câţiva ani, nu mai are farmecul de altă dată pentru că
în comună nu mai are nimeni aceste animale, şi în locul boilor,ceata umblă cu un tractor cu
plug. Ei colindă toate satele comunei în aceste zile, urând şi semănând la fiecare casă. Este
singurul obicei unde se mai poartă costumul popular.

Vorbind despre aratul pământului cu 12 boi, despre semănatul grâului, seceratul şi
măcinatul, cât şi despre frumoasa morăriţă, pluguşorul care cuprinde în sine atâta poezie,
fiind datina românească care zugrăveşte în culori deprinderea principală a poporului român.
Românul ară şi seamănă chiar din toiul iernii, ară înspre seară şi seamănă în dimineaţa de
Anul nou.

Plugușorul
cules de la Vişana Marian, 38ani
Aho, aho copii şi fraţi

Să-şi aleagă loc curat

Staţi puţin şi nu mânaţi

De arat şi semănat

Lângă boi v-alăturaţi

Câmpul neted l-a arat, în lungiş şi-n

Şi cuvântul mi-ascultaţi

curmeziş

S-a sculat mai an bădica Traian

S-a apucat într-o joi

Şi-a încălecat pe-un cal

Cu-un plug cu 12 boi

Cu nume de graur , cu şeaua de aur, cu

Boi , bourei în coadă codălbei şi-n frunte

frâu de mătase

ţintăţei

Împletit în şase cât viţa de groasă

Ia mai mânaţi măi flăcăi

El în scări s-a ridicat

Şi pocniţi din bice ,măi

Peste câmpuri s-a uitat

Hăi , Hăi..
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Ziua toată a lucrat

Ia mai mânaţi măi flăcăi

Brazdă neagră a răsturnat

Şi sunaţi din zurgălăi

Şi prin brazdă a semănat

Hăi, hăi..

Grâu mărunt şi grâu de vară

De urat am mai ura

Deie Domnul să răsară

Dar ne e că s-o însera

La luna la săptămâna

Că suntem din Găujani

Îşi umplea cu apă mâna

Unde sunt fete nebune

Şi se duse ca să vadă

Şi aruncă cu alune

De i-a dat Dumnezeu roadă.

Şi ne-ncurcă cărările

Era-n spic ca vrabia

Tot cu dezmierdările

Şi în pai ca trestia

La anul şi La mulţi ani
Inf. Floarea Pietroșăneanu

Vasilca
Acest obicei îl practică țiganii, in noaptea de Anul Nou, SIVA. Se pune o căpățână de
porc pe o tavă, o împodobesc în pânză albă cu mărgele, cercei, flori și beteală din hartie
creponata. ”Când eram eu tânăr, cu Siva venea Ion Candoi cu cei din neamul lui Ghiban, iam pomenit de copil și mai vin și în ziua de astăzi. Erau câte 4-5 persoane în ceată, cu vârste
cuprinse între 18-60 de ani și erau rude între ei.”
„La noi în sat erau mai multe cete care umblau cu Vasilca (Ion Candoi decedat, Oprea
Marin), numai ţiganii umbla cu Vasilca‟‟.
Ca orice colind şi Vasilca este tot cântat. Menţionez faptul că la noi în sat este cântat
vocal, nu este acompaniat de instrument (vioară, acordeon). Am stat de vorbă cu Gheorghe
Paul, în vârstă de 56 ani, care este şeful cetei şi care ne spune: ,,eu am învăţat ,,Siva ,, de la
tatăl meu şi de la mine au învăţat şi cei trei băieţi ai mei. Am învăţat să cânt la 3-4 ani ,
pentru că la noi în casă se făceau repetiţiile, tata zicea ,,că trebuie să cântăm frumos să nu
râdă românii de noi‟‟.
Textul de Vasilca :
Ce mi-e-n cer şi pe pământ

Silcoilo, vasilcoilo

Ce mi-e-n cer şi pe pământ

Ce mi-eşti grasă şi frumoasă

Mi-este –o dalbă mănăstire

Ce mi-eşti grasă şi frumoasă

Dar în ea cine-mi şede

Stătu-şi maică mă-ntrebaşi

Dar în ea cine-mi şede

Stătu-şi maică mă-ntrebaşi

Şade Maica Precista

Adevăru „ spune-laşi

Şi-mi judecă şi Siva

Adevăru‟ spune-laşi

Silcoilo, vasilcoilo

Iată vremea se-ncălziră
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Sus la munte m-am suit

Cercelatu mărgelatu cu cercei şi papiţele

Jos la baltă –am coborât

Cu frumoasele mărgele

Jos la baltă-am coborât

Cu frumoasele mărgele

Apă rece am băut

Cu aur şi cu argint

După mine se luară

Cu aur şi cu argint

După mine se luară

C‟ aşa noi am pomenit

Rumânii cu securile

Am pomenit din bătrâni

Ţiganii cu arcuşele

Obiceiul la români
Am adus-o în această casă

Ajunse de o străpunse

S-o cinstim cu dumneavoastră

Pune paie de-o pârliră

Pe Vasilca s-o cinstiţi cu vin

Şi puse-ră de-o împărţiră

Dar să dăruiţi cu aur şi cu argint

Luară rumânii slănina

C‟ aşa noi am pomenit

Şi ţiganii căpăţâna

Cei din casă să trăiască

Şi ţiganii căpăţâna

Şi afară să-nflorească

Văzu-ră că se-nşelară

La anul şi la mulţi ani !

Văzu-ră că se-nşelară

Boboteaza
În ziua de 6 ianuarie, după ce locuitorii satului merg la biserică, în jurul orei 11.00
ies din biserică cu tot alaiul, însoţiţi de preoţi şi merg la o fântână din sat. De obicei se merge
la aceeşi fântână veche, care este situată la o răscruce de drumuri. Acolo, tot alaiul de la
biserică este aşteptat de majoritatea cetăţenilor din sat, care au venit cu vase speciale pentru
a-şi lua ,,aiazmă,,.Femeile mai în vârstă pun acolo pe mese, pe lângă găletuşele lor şi paie de
grâu. Stând de vorbă cu Bujoreanu Stana în vârstă de 68 de ani mi-a spus că ,,fiecare îşi ia
căteva paie , pe care le pun în coşurile găinilor, ca să aibă noroc să scoată pui,,.
După sfinţirea apei, preoţii botează măgarii şi caii. Tinerii flăcăi îşi scot caii şi măgarii
din grajduri, îi aranjează cu ciucuri şi funde şi vin la ,,Bobotează,,. După ce sunt botezaţi ei se
încură pe uliţele satului. Ajunşi acasă cu ,,aiazma,, , locuitorii comunei noastre o pun la loc
curat (de obicei pe o măsuţă undeva afară), după care servesc

masa cu bucate alese.

Informatoarea noastră, Bujoreanu Stana afirmă că : ,,ziua de Bobotează este ca şi ziua de
Crăciun, este o sărbătoare foarte importantă,,.
În dimineaţa de Sfântul Ion, toţi membrii unei gospodării, după ce se spală pe faţă cu
apă rece, se întorc către răsărit, se închină şi beau de trei ori din cănuţa cu ,,aiazmă,, , după
care gospodarul casei merge şi botează (cu un mănunchi de busuioc ) toate animalele şi
păsările casei. Localnicii spun că aşa este bine pentru ca întreaga gospodărie să fie ferită de
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,,rele şi boli,,. Un alt obicei practicat în ajunul Bobotezei de fetele mari de măritat, este acela
de a-şi pune busuioc sub pernă (crenguţa de busuioc este dăruită de preot când merge cu
botezul caselor, înainte de Bobotează). Rolul busuiocului pus sub pernă este de a-şi visa
ursitul. Dimineaţa când se trezesc sunt întrebate de mame sau bunici ,,ce ai visat ?,, După ce
fata le spune, încep să interpreteze visul. În noaptea de Bobotează, după 12 noaptea pe uliţele
satului se auzea :
,,Sfinte de la Răsărit

Că umblăm şi colindăm

Ieşi afar‟ la Iordănit

Şi pe Domnul căutăm,,

Este vorba de un obicei foarte vechi , care din păcate de 5-6 ani nu se mai păstrează şi
anume ,,Iodănitul,,. Ceata ,,Iordanului,, era constituită din 3-4 băieţi tineri care au în recuzită
o găletuşă cu ,,aiazmă,,şi un mănunchi de busuioc. Ei merg şi colindă din casă în casă pe toţi
cei ce se numesc Ion sau Ioana. Se întâmpla ca acolo unde erau fete mari de măritat, ele să nu
iasă din casă, dar de multe ori prin şiretlic, le scoteau din casă şi le duceau mai voie, mai fără
voie,la fântână , le ,,iordăneau,, turnându-le pe cap câteva găleţi cu apă. Botezătorii erau
răsplătiţi cu bani aruncaţi în găletuşa lor.
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Șezătorile și clăcile în comuna Găujani

Clăcile să făceau iarna când femeile îndrugau (torceau) lâna. Se adunau mai multe în
casa celei care organiza claca, și, în timp ce torceau, cântau și se veseleau, spuneau glume,
povesteau pomenind de bătrânii lor, amintindu-și din vremuri trecute. Gazda pregătea de
mâncare, iar la sfârșit planificau următoarea clacă la o altă femeie.
Inf. Maria Bane, 84 de ani
Clăcile se făceau iarna. Începeau după Sf. Andrei, pe 30 noiembrie și se terminau la
Lăsatul Secului. Se făceau pe vecinătăți, grade de rudenie sau vecini. Gospodina care făcea
clacă invita 15-20 de femei și acestea ajutau la torsul lânii, a bumbacului și a cusutului de
petice pentru preșuri. De multe ori femeile veneau și cu fetele mai mari de 6-7 ani. La
terminare, gazda servea invitatele cu mâncare (scovergi, murături, floricele, plăcintă). La
clacă vorbeau despre sat, povesteau din familia fiecăruia, spuneau proverbe, zicători, etc.
Inf. Dumitru Anghel, 90 de ani

De multe ori, noi, femeile, făceam sindicat, care era un fel de clacă mai mică, erau 7-8
femei, în special, câteva vecine. Dacă eu spuneam că bag războiul și nu aveam bumbacul
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pregătit, atunci chemam vecinele să mă ajute, (m-a ajutat și soțul meu la scosul sâmburilor de
la bumbac), după aceia îl dădeam prin arcuș, îl făceam fir și după aceia îl făceam jurubițe (30
de fire era o jurubiță, adică un scul). O femeie era obligată, dacă venea la sindicat, să facă cel
puțin 10 jurubițe. După ce acest bumbac era făcut fir, se făcea scrobeală (adică apret: apă
fiartă cu făină). După ce se uscau, le vopseam: se fierbea frunze de gutui cu apă (ieșea
culoarea crem închis) sau se vopsea cu flori de tei. La clăci se strângeau mai multe femei,
acolo se lucra mai mult, se fierbea boabe, se făceau scovergi, murături, fasole bătută și se bea
vin.
Clăcile se făceau mai mult iarna. Femeile care aveau fete de măritat şi vroiau să le facă
zestere, strângeau câteva femei şi se apucau de lucru, dare le veneau însoţite de bărbaţi.
Femeile îndrugau lână, in, cânepă, bărbaţii curăţau porumb. După ce se termina lucru mâncau
şi beau, făceau un fel de petrecere cântau, jucau, spuneau proverbe şi zicători. La clăci se
făceau boabe fierte, scovergi şi fasole bătută.
Inf. Scutelnicu Floarea, 72 de ani
Am participat la clăci şi şezători în care se strângeau câte douăzeci de femei şi bărbaţi.
Bărbaţii curăţau porumb, iar femeile îndrugă lână, după care mâncau, beau, cântau, jucau,
spuneau poveşti, amintiri şi clăcile se făceau când lumea avea animale multe, toată
îmbrăcămintea era făcută de femei în casă. La clăci se duceau şi la făcutul caselor, la bătutul
porumbului din pătul.
Inf. Voicu Marin, 86 de ani

Hora din Găujani și cântecele bătrânilor satului

Îmbrăcate în cele mai frumoase costume populare, cu flori la basma, tinerele mergeau
în mijlocul satului unde se organiza hora. Flăcăii, și ei în cete, cete ce se strângeau și invitau
la joc fetele pe care le curtau. Mai târziu veneau bătrânii supraveghindu-și fetele cu atenție și
împăcând băieții care se mai certau pe câte una. Hora era un bun prilej de tocmire a lăutarilor
pentru următoarele nunți.
Cântece se cântau la clăci de către femeile mai îndrăznețe și mai șugubețe, întreținând
astfel atmosfera veselă. Și tinerii care plecau în armată își plângeau dorul, tot sub formă de
cântece, de cătănie.
Inf. Maria Bane, 84 de ani
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Hora satului era un prilej de petrecere a sătenilor. Acolo se întâlneau fetele mari care
vroiau să se căsătorească cu flăcăi. La horă participau cetățeni de toate vârstele. Lăutarii erau
din Găujani, Pietroșani sau Malu. Hora satului începea de Florii și se termina la Sfântul
Dumitru. Fetele îmbrăcau cele mai frumoase costume pe care începeau să le coasă din iarnă
ca să le termine până în primăvară când începea hora satului.
Cântecele se cântau cu ocazia chefurilor sau de ziua sfinților, fiecăruia în parte, și la
hora satului, care era organizată. Se cântau în sat cântece bătrânești, mai ales la nunți. ”Când
pleca cineva în armată, ne strângeam la cel care pleca vreo 10-15 băieți, câteodată și fete, și
acolo se chefuia și se cântau cântece de cătănie și multe cântece patriotice.”
Inf. Dumitru Anghel, 90 de ani

La hora satului veneau toți tinerii din sat, căsătoriți și necăsătoriți, cât și cei mai în
vârstă. Fetele care erau de măritat veneau cu mamele lor să vadă cu cine dansează și ce băiat îi
lua batista (batista era furată de flăcăul care dorea să ia fata respectivă, iar pentru a-i înapoia
batista ea trebuia să stea să o sărute). Când mergeam eu la horă, lăutarii erau din Găujani:
Gogu Gărăgău, la țambal sau acordeon, și Badea Petre (Petre al Didi) la vioară.” Hora
începea duminică, după-amiază, și se tremina când se însera (fetelor nu le permiteau părinții
să înnopteze în sat). După ce nu s-a mai ținut hora satului, acolo, în centrul satului (unde este
dispensarul uman acum) tot era prilej de distracție, se făcea în mai multe locuri din sat, noi ne
strângeam cu toate rudele și vecinii și tot chefuiam.
După ce au dispărut și aceste hore începuse în sat să se organizeze baluri. Se organizau
la Căminul Cultural (care era unde este acum Primăria). Erau acolo două săli și ne duceam
fiecare cu păsări fripte și vin și chefuiam până dimineața. de multe ori într-o sală se strângeau
cei mai tineri și în cealaltă cei mai în vârstă. Pe la mijlocul petrecerii ne amestecam cu toții și
petreceam împreună.
inf. Bunea Georgeta 86 ani

Cântecele bătrâneşti se cântau la petreceri, la clacă, la sideancă, cânta Dinica lui
Marin Mocanu. Hora Satului era o manifestare de sărbătoare, dar şi ca o zi de distracţie
pentru oameni după o săptămână de muncă. La horă participa tot satul, tineri şi bătrâni,
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jucau jocuri specifice zonei: hora, sârba, ţigăneasca, ylata, brâul, fedeleşul, cârligul, zvâcu,
manifestarea începea la ora două după amiază şi ţinea până la aprinderea lămpilor, atunci
fetele de maritat trebuiau să plece acasă.
Inf. Scutelnicu Floarea, 72 de ani

Hora satului se facea de Paşti, se arvuneau dinainte lăutari de la Pietroşani: cântau
hore, sârbe, zvâcu, rogojina. Hora satului se făcea pe locul ăla “unde este acum dispensaru”
după colectivizare în 1962 când am băgat pământu şi animalele la CAP, trebuia să ne ducem
acolo la muncă şi nu mai aveam timp de hora satului.
Inf. Voicu Marin, 86 de ani

Mâncare tradițională Pietrișu

Primăvara timpurie după ploaie, femeile mergeau la pădure să adune urzici și ciuperci.
Cât timp adunau urzici, ele cântau; nu exista un repertoriu anume, fiecare cânta ce știa. Erau
tinere femei care cântau de răsuna pădurea cântece știute de la mame sau bunici, doine de jale
sau cântece de dragoste.
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Urzicile
După ce veneau acasă, alegeau urzicile (numai frunzele din vârf), le spălau bine în 3-4 ape
reci după care le puneau la fiert în ceaunul care se afla deja pus pe „pilostrei”. Se fierbeau 2030 minute în funcție de „cât de iute era focul sub ceaun”. După ce se fierbeau bine, se scoteau,
se scurgeau de apă și se puneau într-o strachină peste care se punea o lingură de făină sau
mălai, se frecau bine cu lingura de lemn timp de 5-6 minute. După ce „erau gata” (adică
frecate bine), se punea pe foc o cratiță (tot de aluminiu ca și ceaunul) în care se turnau câteva
picături de unsoare, se amestecau bine timp de 4-5 minute, apoi se se turna puțină zeamă de la
urzicile fierte, se fierbeau încă 10-15 minute (pentru a arăta ca o ciulama), iar la sfârșit se
adăuga usturoi pisat și sare. Se pot servi cu mămăligă caldă.

Ciupercile
În multe gospodării din satul Pietrișu, ciupercile, după ce sunt aduse de la pădure sau din alte
locuri curate (livezi, locuri umbroase unde a fost depozitat bălegarul de la animale), se spală și
se pun pe o tablă curată, așezată pe pilostrei.se țin 10 minute și sunt gata fripte. Multe
gospodine fac ciulama de ciuperci. Ciupercile se fierb bine după care sunt scoase din apă. Se
pune grăsime în cratiță, se pun 2-3 linguri de făină, se amestecă bine (să nu se facă cocoloașe)
și se pune câte puțină apă în care au fiert ciupercile. Se servesc cu mămăligă.

Scoicile
Vara, pe arșița cea mare, localnicii din Pietrișu merg la Dunăre sau la canal (canalul de
irigație cu apă din Dunăre) și prind scoici. Vara când este căldura cea mare, cu mic cu mare
ne urcam în căruță și mergem la Dunăre. Acolo ne răcorim cu toții și prindem și scoici. Se văd
în apă, le prindem cu mâna. După ce sunt aduse acasă, se spală bine și se pun într-un ceaun
mare și se fierb până se desprind din carapace. Se scot din apă, se desprind din coajă, după
care se fierb iar 1-2 ore (depinde cât sunt de mari). Se servesc cu mujdei de usturoi, mămăligă
sau pâine.
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Chifteluțe din scoici
Se fierb scoicile apoi se dau prin maşina de tocat, se adaugă putin miez de pâine înmuiat în
apă, usturoi, mărar verde şi un ou. Din aceasta compoziţie se fac chifteluţele, se dau prin făină
şi se prăjesc în grăsime. La fel se prepară şi melcii. Aceştia se adună după o ploaie abundentă,
în locurile cu vegetaţie mare.

Pestele
„Peştele este mancarea de bază la noi”.... „la noi la rudari, toata lumea prinde pește, femei și
bărbaţi şi copiii de la 6-7 ani în sus. Mergem aici la noi la gârlă. Dacă este o vara călduroasă,
după 15 iunie încolo, prindem peştele cu mâna”... „făceam caramidă şi mama zicea că se duce
ea să prindă o mână de peşte, să facă mâncare pentru toţi”. După ce venea cu peştele „îl curaţă
şi îl spală în 4-5 ape să fie alb, frumos şi îi dă un praf de sare”. Afară la ceaun fierbe apa cu
ceapă, 2-3 roşii tăiate mărunt şi borş (făcut în casa din tărâţe de grâu şi mălai), după care se
pune peştele câteva minute. Se pune apoi leuştean şi ou bătut bine după ce este ciorba gata.
„noi eram mulţi în casă, eram şi 12-13 şi mâncam pe rând. Punea mama masa cu 3 picioare şi
ne strângeam toţi pe lângă ea. Răsturna mămaliga direct pe masă şi la urmă punea ciorba în
străchini şi mâncam cu toţii. Şi acum tot aşa facem...peştele este mâncarea noastră de bază.”
Tot informatorul nostru ne spune ca „de când se topeşte zăpada şi dă colţul ierbii, noi nu ne
ştim de mâncare, mergem după urzici, ştevie, ciuperci, melci şi peşte pe care îl prindem până
toamna când se răceşte apa. Noi nici pâine nu cumpăram, ardem cuptorul de căramidă şi
facem acolo pâine”.
Inf. Crăciun Ion, 54 ani / Crăciun Mariana, 52 ani

Rețete și informații despre mâncarea tradițională adunate din comună

Vărzar (chec rudimentar)
1 kg lapte
6 ouă
o cană de zahăr
2 căni de făină
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Ouăle se bat împreună până ce devin spumă, apoi se adaugă peste laptele încălzit în
prealabil, se adaugă zahărul și făina în ploaie, amestecându-se foarte bine. Diferența dintre
vărzar și chec este că nu se adaugă nici un fel de afânător (praf de copt sau bicarbonat).
Compoziția se toarnă într-o formă rotundă (nu dreptunghiulară) și se dă la foc potrivit circa
30-35 de minute. Se scoate din cuptor și se porționează.
Tușa Marioara povestește că înainte se adăuga bucățele mici de varză tocată sau
morcovi, de aici și numele de vărzar.

Ciorbă de pește
Înainte de toate se spală foarte bine ceaunul și se pune la foc să fiarbă apa. Se curăță
ceapa, morcovii, ardeii și roșiile și se pun în apă adăgându-se sare. Între timp se curăță, se
spală și se porționează peștele. Când legumele sunt aproape fierte se pune peștele adăugânduse leuștean verde și borș făcut în casă. Bunica spune că în momentul în care ochii peștelui sau albit, peștele este fiert și ciorba este gata.

Mâncare de morcovi
Se toacă mărunt ceapa și morcovi, se pun și se călesc bine, se adaugă bulion și roșii și
se lasă să fiarbă cu capacul pus circa 30 de minute. La sfârșit se adaugă pătrunjel tocat.
Inf. Maria Bane, 84 de ani

Mâncare și rețete specifice localității
Ciorba de pește, scovergi, plăcinte cu dovleac, cu mere, cu brânză, cozonac, gogoși,
sarmale, mămăligă, ciorba acrită cu borș sau zeamă de varză și murături.
Inf. Anghel Dumitru, 90 de ani

Scoverzi, sarmale, pui fript, plăcintă cu dovleac, cu mere, fasole, murături, sparanghel,
ştevie, ciorbă de peşte. Femeile veneau de la câmp şi se duceau cu plasa la peşte. După ce
prindeau peştele veneau acasă să îl cureţe, îl spălau şi imediat puneau de ciorbă şi de
saramură. Ciorba de peşte o acreau cu borş făcut în casă din tărâţe şi mălai. Sarmale se faceau
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la nunţi, botezuri dar şi la Crăciun, fasolea se face în zilele de miercuri și vineri şi la pomenile
pentru morţi.
Inf. Scutelnicu Floarea, 72 de ani

Sarmalele, ciorba de peşte, urzicile, ştevia. Urzicile se fierbeau şi se făceau cu usturoi.
Din totdeauna pâinea a fost făcută în casă, se făcea pâinea în cuptor mare de cărămidă. Se
coceau câte 4-5 pâini o dată. De Rusalii se făcea pâsat care era făcut din porumb dat prin
râşniţa manuală, după care se cernea cu ciulerul. Rămâneau numai bucăţi mai mari de
porumb, după care se punea la înmuiat de duminică seara, dimineaţa se scurgea de apă, se
spăla şi se punea la fiert. După 20-30 de minute se puneau în el două linguri de untură, se
fierbea în continuare şi se pune o cană de lapte, după care se îndulcea, apoi se punea în
străchini şi se împărţea.
Inf. Voicu Marin,86 de ani
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