in Boabe de grâu, 3,an IV,1933

U N SAT DIN TRANSILVANIA : DRĂGUŞU L

Drăguşul, a drui scurtă înfăţişare o facem,
pe temeiul monografiei sociologice Întreprinsă
acolo de Seminarul de Sociologie al profesorului
D. Gusti, este un sat dintr'o regiune foarte deo
sebită a României.
Ţara Oltului, cuprinsă in fâşia de pământ
dintre râul Olt şi munţii Făgăraşului, nu este
şi nu poate fi socotită deplin ardeleană. Ardealul ))
incepe de abia dela dealurile din dreapta Oltului
şi acolo, peste Ardeal », nu merg « Oltenii decât
de nevoia arendării de pământ «la Sas Dar din
coace, de pe stânga Oltului până aproape de poa
lele munţilor ce se ridică abrupt. satele, înghesuite
toate în două şiruri dense, unul chiar pe marginea
râului, altul mai lângă munte, sunt pline de oa
meni cari au stat şi stau in permanentă legătură
cu cei din Muntenia. Este de sigur nu numai
o urmare a vechii îndeletniciri a oieritului, care
strângea pe aceiaşi munţi, sătenii de pe cele două
culmi fi pe toţi îi silea să plece la iernat În părţile
DunărIi întemeind acolo şi sate roiu,
cum este de pildă satul roiu al Dră
guşului, de lângă CăIăraşi, ci mai ales
o tradiţie istorică, din vremea când
Făgăraşul era sub oblăduirea Domnilor
munteni. Tredtorul neatent poate nu-şi
dă seama că se află aci intr'o regiune
de veche cultură românească. Se va
mira poate de frumuseţea portului şi
de starea ridicată a gospodăriilor. Dar
nu le va inţelege. Ţăranii însă păstrea2:ă,
şi-ţi arată cu mândrie uneori, semnele
trecutului. In satul Veneţia, în casa
unui gospodar, am vă2:ut astfel lespedea
mare de piatră, întoarsă cu faţa la pă
mânt ca să n'o strice ploile şi nici să
n'o vadă oricine, căci avea pe ea, să
pată in slovă veche, amintirea altor vremi.
Ici, colo, Biserici şi Mânăstiri, cum de
pildă Mânăsrirea Brâncoveanului dela
Drăguş, fac Însă vie, pentru toată lu
mea, pre2:enţa Domnilor munteni.
(l

«(

»
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De sigur, pe linia chiar a OItului, de-alungul
drumului care leagă Făgăraşii de Braşov şi Sibii,
satele sunt Întru câtva influenţate de Saşi. Dar
cel de al doilea şir de sate, mai din spre munte,
au rămas deplin româneşti, de o românie Înstă
rită care ne face să ne gândim cu Îndurerată
mândrie la ce ar fi putut să fie şi satele muntene
e
m r e
t
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lanţ de sate, a căror aşe2:3re, la mijloc intre Olt
şi munte, merită să fie lămurită.
Agricultura acestui ţinut inţesat de sate, nu
este aceea a Vechiului Regat, unde, pe vremuri,
pământul fiind destul şi tehnica agrară rudimen
tară, moina, cultivarea prin desţelenire succesivă
a unor petice mari de pământ, era cea mai des
folosită. In ţara Oltului, se întrebuinţea2:ă un
sistem de (ltarlale de « călcături l) (înainte vreme,
numai două; mai de curând, trei),in care se cul
tivă prin rotaţie, grâul şi porumbul, a2:i Iăsându-se
l),

U1ilJ din DrJgu�

SOCIOLBUC

B O A B E

».

un an, o a treia taria in «(ogor Tarlalele, la fel
de mari, cuprind pământul ca un cerc larg de jur

Poart;t din Dr;tguş

împrejurul satului. Şi cum păw
mânturile din chiar apropierea
muntelui nu sunt bune de agriw
cultură - nu mai de curând cul
tivânduwse acolo cartofi - tarw
lalele incep ceva mai jos. Iar
seria satelor dela poalele mun
ţilor este aşezată acolo unde a
pele ce curg in Olt, se întretaie
cu linia ideală indicată de cen
trele sistemului tarlalelor.
Problema aceasta a muncii
pământului este de altfel hotă
rîtoare pentru intreaga viaţă a
Drăguienilor.
DeşI puţini la număr, abia
1453 in totul, greutatea lor cea
mare este lipsa locurilor de cul
tură. De aceea, în satul lor,
suprasaturat de popula{ie, fată
de întinderea mică şi sărăcia
pământurilor, emigrarea poate
prezenta o soluţie. Au ajuns ca
sele în Drăguş să se înghesuie
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unele intr'altele. E şi sistemul tarlalelor de vină, căci
el împiedică creşterea satului peste marginile lui din
vechi (harta cadastrală din anul 1860 arată absolut aw
celeaşi margini ale « intravilanului adică ale vetrii
satului, care sunt şi azi). Casele nu se pot resfira'
pe câmp, tarlaua trebuind să rămâie nesfârw
ticată. Satul se înghesuie cât poate mai mult,
ghemuindu-se in formă de cerc, ca să lase cât mai
mult loc liber tarlalelor. Doar o singură mahala,
aceea a Grădinarilor, se abate dela regulă şi se înw
tinde dincolo de cerc; totuş, nu peste taria dewa
dreptul, ci printre tarlale, pe drumul care leagă
Drăguşul de Sâmbăta de sus. Şi atunci când sunt
prea mulţi în aceeaş casă, când greutăţile au ajuns
să fie prea mari şi gospodăria le e primejduită,
Drăguşenii părăsesc satul. Parte pleacă în vechiul
regat unde Î.i Îndeamnă, poate, vechi obiceiuri
de transhumanţă păstorească. Dar majoritatea
pleacă, sau mai bine zis pleca, in America. E ne
închipuit de mare acest exod. Iată, din socotelile
ce s'au făcut, din totalul de 32ode case, 167, adică
mai mult de jumătate, sunt gospodării din care
cel pu{in câte un membru a fost sau este încă în
America.
De acolo, se întorc Înapoi atunci când au strâns
ceva bani şi caută awşi salva gospodăria. Dacă noui
greutăţi se ivesc, pornesc din nou pe acelaş drum,
ducând viata paradoxală a emigranţilor, cari nu
se mai pot împăca nici cu viaţa de acasă, nici cu
cea departe de casă, ci aleargă fără răgaz dintr'un
loc in altul. Psihologie destul de bine cunoscută,
dar care la Drăguş are aspecte deosebite. Pentrucă
Întoarcerea la Drăguş, pentru un astfel de (1 ame
rican ), este intoarcerea într'un centru de viaţă
rurală surprinzător de puternică.

»,
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Oameni cari în America ajunseseră conducă.
tori de �egri in min�, .«başi » la fabricile Ford,
gangsten contrabandlştt de rachiu, umblând în
haine orăşeneşti şi la volanul automobilelor (unii
se întorc în sat cu asemenea (( motoare »), de în·
dată ce iau coarnele plugului, se imbracă iarăş
(( omeneşte » şi se amestecă printre ceilalţi. Câtva
timp i m�i deosebeşti. Ceva În conformaţia gurii,
rasă ŞI stransă parcă de efort, dau un aspect ciudat
acestor ţărani, cari în restul înfăţişării lor nu
amintesc nimic orăşenesc. Apoi cele din urmă
semne se şterg şi, făd a uita engleza şi dorul de a
pleca din nou - sunt iarăş la fel cu ceilalţi :
in stare să·ţi dnre autentic frumoasele me·
lodii ale Drăguşului, să vorbească aceeaş limbă
curată, să ia parte la viaţa ceremonială a satu
lui, cu tot atâta bună credinţă în păstrarea tra
diţiei ca oricare altul care n'a mers în viaţa lui
mai departe de Făgăraş. Chiar dacă sunt instăriţi,
idealul lor de viaţă nu e al oraşului, ci e tot un
ideal ţărănesc: cel mult caută să se apropie in felul
de construcţie a caselor, de ţăranul sas pe care pe
vremuri il avuseseră ca model de jinduir .

."

până şi «singularizarea » a ajuns o cale prin care
cineva poate răzbi, fiind «el insuş », în lupta

�

Acest fenomen trebue să n e dea d e gândit mai
ales atunci când ştim cât de dezastruoasă e in
fluenţa orăşenească inalte regiuni. Şi explicaţia
nu o putem avea decât În inţelegerea copleşitoarei
realităţi care este satul el insuş.
La oraş, fiecare individ poate duce o viaţă indi
viduală. Economic, îşi poate câştiga viaţa de unul
singur. Spiritual, poate trăi izolat, intrând În
legături cu semenii săi doar prin mijlocul literei
scrise, cetite fără glas. Politic, poate refuza parti-
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ciparea sa. Intreaga lui psihologie poate fi aceea a
singuratecu!ui. Şi lucrul e atât de adevărat Încât

Copil din Driigu,

dintre semenii săi. La sat insă, şi mai ales intr'un
sat puternic ţărănesc cum e Ddiguşul.
orice altă viaţă decât cea colectivă e cu
neputinţ:1. Intre familie şi între sat.
viaţa fiediruia in parte este prinsă şi
activitatea individuală nu e altceva de·
cât un grad de integrare a puterilor
creatoare ale fiecăruia in procesul de crea·
ţie al tutulor alor săi ».
In Dr:iguş, de pild:i, familia merge
până la a cuprinde aproape totalitatea
neamului. Sunt acolo vreo câteva nea
muri (unele de «boieri », altele de
« obagi », de «provinţari ». cu vechi ro·
sturi sociale astăzi total dispărute), Tă
tarii, Fogoroşenii, Rogozarii, Sofonarii,
Codrenii (din neamul cărora se tră
gea şi scriitorul Ion Codrea Dr5guşanul),
Haneşii, Bunerii şi alţii. din cari unii
îşi au uliţele ce le poartă numele, locu
rile precis delimitate in biserică, pe şi
ruri, cu ierarhie internă ce se moşteneşte
într'un foarte ciudat sistem, până şi
locuri la cimitir. Unitatea neamului
stăpâneşte în timp, fragmentele fami
liale ca o realitate ce intrece viaţa de aci. Şi
când o hotărire privitoare la un act in legătură cu
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acest neam, este de luat, atunci neamul se strânge piilor, averea se imparte, fiecare având drept
«În adunare Când a fost, de pild3, să ni se dea la inzestrare eg3lă, uneori dându-se in lotul de
zestre şi o cotă parte din d3toriile comune ale
gospodăriei. Feciorul cel mai mic « rămâne pe casă »,
Îngrijind de bătrâni şi moştenind toate sarcinile
spirituale 3le familiei, precum, de pildă, este aceea a
rudeniei din năşie; căci 3 fi n3ş este 3-ţi lua oblt
g3�i3 ca din generaţie in generaţie, tu şi ai tăi să
botezi, să cununi şi să 3sişti la înmormântare, cu
rol ritual, nu de simplu asistent, pe toţi cei din
ne3mul finului şi pe urmaşii lor.
Iar dincolo de relaţiile care leagă 3stfel genera
ţiile, gospodări3 ea insăş este o re31it3te de sine
stătătoare. Căci Drăguşenii trăind Într'un sistem
economic de gospodărie casnică închisă, ap3rţin
unui sistem in care un grup de oameni este legat
indisolubil de propria lor activitate. Ceea ce cum
pără Drăguşenii din târg S3U dela «boltă )}, sunt
exclusiv 3cele lucruri pe care ei singuri nu şi le
pot face: sare, gaz, chibrituri, «(farbă)} pentru vop
sire3 lânei. D3r incolo este de-3dreptul o ruşine
ca cinev3 să nu aibă în gospodăria lui tot ce ii
trebue. L3 câmp, atunci când fiecare poate controla,
in ceasul odihnei, ce mănâncă vecinul său, săteanul
rău gospodar căruia nu i-a ajuns «slana )} porcului
crescut în gospodăria S3, se ascunde ruşin3t ca să
mănânce slana cumpărată. Industria casnică, in
plină floare, îndestulează toate nevoile de îmbrăCă
minte, astfel că banul ca mijloc de legătură cu o
piaţă furnizoare de mărfuri, nu există mai de loc
În acest sat al Drăguşului. D3d1 nu ar fi plata biru
rilor care ii obligă să facă culturi speciale (mai ales
ovăz Într'o parte a celei de a treia tarIa), dacă nu ar
actul cel mare de boierie al neamului Tătarilor, a fi anii cei răi cari îi obligă să facă Împrumuturi şi
trebuit mai întâiu ca in zi de Duminecă să se adune să se inglodeze in datorii, banul nu ar apărea mai
toţi Tătarii maiori, să li se spună
pe indelete de ce ne trebue actul,
să (i se mai citeasd şi tălmăcească
odată, să li se dea făgăduinţa că
oricând l-ar cere, li se va restitui,
pentru ca fiecare din ei să poată
spune: «(mă învoiesc »,
Dar dacă in Via{3 de toate zi·
lele acest neam nu este totdeauna
o realitate vie, grupul familial
restrâns este legat de un nucleu
permanent, care este pământul.
Pe averea bătrână, heiu de casă
şi locuri de câmp, stăpâneşte in
devălm.1işie un singur grup de oa
meni, purtând un singur nume.
Dad un neam nu are feciori, gi
nerile care « imră În zestre care
se « mărită părăseşte numele său
vechiu şi ia, in sistemul ono
mastic popular al policrelor
singurul intrebuinţat, numele so
crului, adică numele pământului
acelui neam. La majoratul co».
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de loc În viaţa lor. Dar şi aşa gospodăria, cu divi
ziunea muncii pe ani de vârstă şi pe sex, re
pre2;intă un atelier care, peste fiinţa individului,
este singura realitate economică.
Apoi, grupele acestea familiale, trăind În gospo
dăriile lor, care pe vremuri, ne-o arată actele, erau
sub supravegherea « oamenilor buni şi bătrâni ),
sunt astăzi organizate pe «vecinătăţi ., 12 1a număr.
De sigur, o instituţie săsească, dar având faţă de
aceasta deosebiri care indică o tălmăcire nouă, in
tr'un sistem geografic de vecinătate, a unor realie
ri
l i
c c u
���a��� �� �����; :��i�� s�;:l�: ;���:��:i� f�
aceste vecinătăţi, astăzi, se aleg «taţi de vecini )j
cari au grija să aducă ajutorul vecinilor oricui s'ar
afla in greutate: fie la săpatul gropii, la moarte,
fie la foc, fie la munci comune de interes obştesc.
Deşi necunoscute de dreptul nostru public, ve
cinătăţile sunt folosite ca organe intermediare intre
sat şi * comuna administrativă )), al cărei rost, din
nefericire, este numai de a priveghea interesele
pe care le are satul, iar nu sătenii.
Aceeaş «vecinătate » e folosită ca instituţie de
asigurare mutuală şi casă de economie şi, mai
mult, ca o cas1'i de sfat şi de cultură. Pe vecinăt1'iţi
se adună iarna oamenii de citesc împreună şi se
sfătuesc, şi ele permit consultarea rapidă a ob
ştiei Întregi a Drăguşenilor.
Peste aceste vecinătăţi, obştia ea însăş are o
existenţă hotărîtoare în viaţa oamenilor. Agricul
tura pe tarlale, de care pomenirăm, îşi are impera
tivele sale tehnice: ea presupune un plan de muncă
sătesc. Nu poate fiecare om să cultive ce vrea şi
unde vrea. In afară de indătinatul obiceiu de a
roti însămânţăriJe în aceeaş ordine, grâu, porumb,

li,

Buzduganul dt gr.1u

precise nevoi pe care le poate orişice Drăguşan
u r
r
i
j!:\ :r:;d�I��� �e :a�:Si;l�z0J: �it�����ăf��:. ��
aceea ritmul muncilor agrare este colectiv: oricine
s'ar abate dela regulă şi ar întârzia culesul, ar
risca să-şi vadă roadele mâncate de vite. Obştia,
deci, după laolaltă sfătuire, hotărăşte ziua În care
trebuie să Înceapă aratul, insămânţarea şi mai
ales culesul. Bătând din tobă, ve
stitorul ei merge pe uliţele Dră
guşului, din vecinătate În vecină
tate, strigând ziua În care, de
pildă, Hotarul din Sus se Iasă
islaz
Aspectul câmpului drăguşan în
zi de muncă, mai ales primăvara
la arat, când poţi cuprinde cu
ochii mari întinderi de pământ,
este de aceea fermecător. Mişună
câmpul de furnicarul oamenilor,
tineri, bătrâni şi copii, toţi îm
brăcaţi În haine albe, curate, toţi
indlţaţi În opinci, toţi cu pluguri
bune, trase de bivoli, de acele
*drugane care sunt temei al
gospodăriei din acele locuri. Şi
cum loturile oamenilor sunt mici,
din pricină d sistemul acesta al
tarlalelor pretinde ca fiecare ob
ştean să aibă pământ în toate tar
lalele, şi in aceeaş taria in mai
multe locuri, ca să aibă parte egală
(f

1).
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ogor, în afară de conştiinţa unui drept al obştiei
la aplicarea unei «sile a pământului sunt şi
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din tot pământu!, şi bun şi rău, şi pentru ca o
grindină căzută intr'o parte a hotarului să iz
bească, de-opotrivă pe toţi, dar mai pUţin pe fie
care in parte, - când ies la muncă, plugarii lucrează
unii lângă alţii de-a-valma aproape, ajurându-se
şi îndemnându-se, ca la dacă.
Uneori se face �j dacă adevărată, pentru preot.
Se adună de cu ZIUă la el acasă, iau masa şi apoi
flăcăi şi fete pleacă cu lăutari, de (! strâng grâul
popii 1), Nu este numai o răsplătire in muncă a
părintelui, ci o Întreagă ceremonie magică, de
suăveche origină, în scop de a sili câmpurile la

NuntJ În biserica din Drăguş

roadă bogată. La sfârşit, în sunetul cântecului
(1 Dealul Mohului, umbra spicului. .. 'i) se face un
buzdugan de grâu, în formă de cruce, pe care apoi,
jucându·l, cu lăutari, il aduc in sat. Din buzdu·
ganul acela vor lua apoi miresele de peste an,
grâu de pus in beteală, ca să fie şi ele rodnice.
De asemeni şi alte munci sunt prilejuri de dacă,
cum, de pildă, daca de tors a femeilor, in serile de
iarnă, în locuri de Întâlnire unde viaţa sufletească
a fiecăruia se amestecă şi se simte solidară cu a celor·
lalţi, mângâiaţi de aceeaş literatură vorbită şicântată.
Poate că nimic nu ne face să inţelegem mai
adânc natura acestei vieţi colective decât laturea
sa artistică. Noi, orăşenii, avem desigur o artă
foarte Înaltă. Dar ea e dată pe mâna unor profe
sionişti, cari furnizează opere publicului consu·
mator. In forme inchegate definitiv, în tipar, ele
se păstrează până in clipa când cineva doreşte
întâmplător să ia din bibliotecă o carte ca să ci·
tească. La ţară Însă, toţi oamenii trăesc intr'o
permanentă atmosferă de creaţie artistică. Arta
nu e pentru ţăran o ocupaţie Iăturalnică, deosebită
de cea a vietii, ci arta e o formă firească in care
trăesc viaţa. Dela botez, la dragoste, la nuntă, până
la moarte, nu e imprejurare pe care săteanul să
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o poată trăi altfel. Nu numai « nunta fără de lău
tari ) nu este nuntă, dar nici Înmormântarea fără
de bocet nu e Înmormântare. Şi la Drăguş nu se
pomeneşte profesionist al muzicei, pentru faptele
esenţiale ale omului. De sigur la horă, un (<elana·
retist le va cânta, ca să poată ei juca şi mustra.
Dar la nuntă, la (dmbrăcatul miresei ), fetele, toate
prietenele ei, sunt îndatorate să·i cânte: «taci, mi·
reasă, nu mai plânge ... ) . Flăcăii sunt aceia cari,
mergând în lanţ de oameni, spun strigăturile,
atunci când duc, În drumuri rituale, pe mire la
nun, la mireasă sau pe nuni la socri. Iar la masa
mare de după cununie, toţi cei
cari ospătează, şi sunt Întotdeauna
mai jumătate satul, trebue să cânte :
da·ţi, mireasă, ziua bună, dela
tată, dela mumă, dela fraţi, dela
surori, dela grădina cu flori » . Şi
asemeni la moarte, când trebue să
faci mortului tot ce i se cuvine, 
dacă e tânăr, până şi simulacrul
nunţii sale cu bradul, - bocetul
trebue să·I spuie rudele, şi trebue
să·1 spue şi femeile străine, la a·
numite prilejuri din ritual, după o
melodie care este a satului întreg.
Până şi omul izolat, când cântă
«pe deal » este încă integrat în op·era
aceasta de creaţie artistică colectivă.
Căci in toată această artă, individul
este În acelaş timptotul şi mai nimic.
Atâta literatură populară există,
câtă ţin minte sătenii. Ei înşişi pă·
strători ai intregii tradiţii literare, ei
înşişi executanti, sunt În acelaş timp ei înşişi creatori.
Rămâi uimit când vezi numărul uluitor de ver·
suri pe care le poate şti un sătean. Dela o singură
bocitoare s'au putut culege in Drăguş peste 2500
de versuri ! Dar in acelaş timp rămâi. uimit să
vezi felul in care aceste versuri tradiţionale sunt
veşnic schimbate, după dorul fiecăruia şi împre·
jurările de fapt. Surprinzi câteodată improvizări
pe care le poţi determina precis ca atare, de pildă,
atunci când vorbesc despre tine, străinul care ai
pătruns În casa lor, în versuri de autentică factură
ţărănească. Şi adăogăm că frumuseţea lor nu are
de multe ori nimic de invidiat, ci dimpotrivă,
frumuseţilor literare culte, pentru ca să arătăm
cât de cu totul altceva este viaţa aceasta a satului
faţă de stereotipa noastră viaţă orăşenească.
Acelaş lucru se Întâmplă de altfel nu numai in
literatura şi muzica Drăguşenilor, ci şi în toate
celelalte domenii ale artei. Costumul, minunatul
costum, cum nu se mai află nicăieri, nici măcar in
ţinutul acesta al Ţării Oltului (poate doar la Arpaşul
de sus j dar totuş nu ca la Drăguş) are şi el aceleaşi
trăsături fundamentale. E un port al tutulora,
făcut de fiecare în parte. II poartă bărbaţii ca şi
copiii - cei sănătoşi şi mulţi ai Drăguşului -.
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îmbrăcaţ.i ca nişte miniaturi de oameni mari. li intreg să asiste şi să contribue la oficializarea unei
poartă ş� fetele, cu părul tuns şi pălărie mică, îl
poartă ŞI bătrânele cu pom'eselnic in cap: la toţi noui căsnicii. Sunt pentru aceasta procedee sociale
aceeaş ţ�ătură aibă d: i�, în �re se întretaie roşul speciale,ngesturi colective caree trebuescnsă fie făcute
negrul, In desene �esfar.,Ht varIate ale aceloraşi teme. �is�j�ii. Da��e��c����� c��or?/ă ��::�tb�:
Iar casele sunt Ş.l ele imp?do�ite in chip deosebit, pentru a face nunta cea mare, cu �ilele ei intregi
r
ă t
d e t
�� blid�� �� �1;��: f� ���� s� �tf;�: ��i�I��ăf! de ospeţe, atunci nu mai trec nici pe la popă, nici
ţuite, .cumpăr�te. prin schimb în natură dela meşteri
săteşti sau primite pomană de către acei cari «şi-au
pus masa adică au făcut, pentru ei şi pentru
părinţii lor, ceremonia întăririi gospodăreşti a căsă
toriei şi pentru « ceia lume ).
Această grijă de cele spirituale în legătură cu
viaţa de apoi este iarăş de un caracter pe care nu-I
putem inţelege uşor. Pentru noi,orăşenii, problema
religioasă e întotdeauna o problemă de salvare per
sonală, chiar dacă am dori-o altfel. Pe când sătenii
- şi Drăguşenii cu deosebire, - nu sunt incă
despărţiţi de obştia lor. Şi nici măcar despărţirea,
din massa mare a ortodoxilor, a grupului care s'a
unit cu biserica dela Roma, nu a spart nimic
fundamental În viaţa religioasă a obştiei. Intre uniţi
şi ortodoxi, absolut niciun soiu de deosebire nu
se poate face. Aceleaşi obiceiuri le au, aceleaşi cre
dinţe, aceleaşi rugăciuni şi preoţii inşi�i fac slujba
după aceleaşi obiceiuri. «Unirea , fiind, pentru
ţărani, simplă problemă de administraţie, exte
rioară sentimentului religios, aceasta face ca tre
cerile dela un cult la altul să aibă loc necontenit,
fără de cri� sufletească, după cele câteva avantagii
pe care le acordă când Sibiul când Blajul, in aler
Sub pomul l.limlduirii
garea lor după un prozelitism spărgător al unităţii
neamului.
Şi mult dincolo de ceea ce poate da biserica, pe la ofiţerul stării civile. Insă absolut obligatoriu
viaţa religioasă a Drăguşenilor are un larg câmp . pentru ca noua căsătorie să nu fie rău văzută de
de înflorire, in toate gesturile şi ceremoniile vieţii. săteni este să se facă totuş o nuntă mică », o «nuntă
Fără indoială calea pe care o alege această nevoie de noapte )), care nu mai are nimic religios În ea.
deo viaţă dincolo de cele pământeşti, în toote actele Deasemeni la moarte, ritul bocirii merge alături
vieţii pământeşti, nu este intotdeauna strict reli· de ceremonia religioasă, popa cu trebile lui, boci
gioasă. Magia, amestecul cu rosturi st3pânitoare toarele cu ale lor. Şi grija de a face tot ce se cuvine
in desfă�urarea firească a evenimentelor, prin anu- mortului este in acelaş timp grija de a indeplini
«s3 nu se facă
mite mijloace tehnice, este foarte răspândită În tot ceea ce trebue pentru ca mortul
primejdie pentru
Drăguş. Unele din ele au căpătat Îngăduirea bise- urât şi să nu devie «lucru slab )),această
ceremonie
ricii şi şi-au pierdut caracterul lor iniţial. A!şa, de satul său intreg. Participă deciinlaamănuntele
ei, nu
pildă, este şi cazul c1ăcii la preot de care mai vor" mortuară, extrem de bogatăvecinele
şi toţi oamenii
birăm. Tot aşa e şi credinţa În puterile minunate de numai (lai mortului )), ci şi
�.
bine
fac
«
vindecare ale jzvorului dela Biserica Brâncoveanului. cari
fă
acestor
traiul
că
Înseamnă
nu
In Vinerea lsvorului Tămăduirii - cu atât mai Toate acestea
câtva timp incoace, o
mult anul acesta când s'a făcut de către Mitropo- rani nu sufere şi el, de mai
simţită a oraşului şi
litul Ardealului, sfinţirea din nou a mânăstirii fluenţă din ce in ce
Lăsaţi fără nicio
restaurate - sosesc, cu zile intregi inainte, pâ1curi a pieţei de schimb de mărfuri.
lor mărunte,
de săteni şi se duc, trecând prin Drăguş, la munte. priveghere adevărată lea nevoilor
cunosc, transformarea
Beau acolo din apa acelui isvor, şi se spală cu ea pe care prea puţin viaţă,
cap3tă uneori as·
pe faţă, lăsând cârpa udă cu care s'au spălat, atâr· aceasta fatală spre o altă
pecte displăcute, care s'ar fi putut evita. Să
nată in pomii din jurul fântânii.
oaqiune
Dar alte ceremonii îşi au un drum alături de cele ne gândim, de pildă, la ce înseamnă, pentru
faptul d astă�i
ale bisericii şi îşi păstrează valoare chiar şi fără de de ridicare a gospodăriei ţărăneşti,
ajutorul Bisericii. Iată astfel, nunta chiamă satul incă, agricultura lor poartă un caracter colectiv
*,
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sătesc. Pentru orişice încercare de raţionalizare a
culturii câmpurilor, faptul că există această veche
deprindere de muncă in comun, faptul că ast3.zi
indi, ţăranii continllli cu «tovărăşiile lor de plug .l)
a d t e ra
a ed
v ă
!�� �� � i��o��a��â �e��gi�ă� ���: ;u:e:, �ă»�
strându-se ce este bun în viaţa sătească, ce este
viaţă a obştiei, solidară in toate aspectele sale, să se
găseasdi pe aci drumul unei ţărănii ind mai ridicate.
Din nenorocire, Drăguşul Îşi pierde din ce in ce mai
mult toate vechile sale aşezăminte şi nimic altceva nu
se aşează, în schimb, decât certuri şi fărâmiţare.
Dar, chiar aşa fiind, nu de faptul acesta ne putem
mira, ci dimpotrivă, de acela că a mai putut rămâne,
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până în aceste vremi târzii, o viaţ3 ţllrănească atât
de puternică, atât de creatoare şi care până în
momentul de faţă a ştiut să facă faţă tutulor schim·
bărilor mari dm jurul său, păstrându·se ca sat
ţărănesc pur, ridicându·se însă din ce în ce pe scara
valorilor omeneşti. Şi de aceea, pentru toţi cei cari
mai cunosc şi alte sate ,i cari sunt ingrijoraţi de
problema pe care ele le ridică şi care nu este destul
de luată în seamă, Drăguşul este nu numai un sat
cu care ne putem mândri, dar şi unul care ne poate
da nădejdi.
Fot
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