ELEMENTE DE ETNOGRAFIE PRIVIND COMUNELE
GRECEŞTI ŞI CERNĂTEŞTI DIN JUDEŢUL DOLJ
GABRIELA BOANGIU, GABRIEL CROITORU

Articolul îşi propune să prezinte principalele elemente de etnografie
specifice comunelor Greceşti şi Cernăteşti, judeţul Dolj, structura fiind urmatoarea:
ocupaţii traditionale, meşteşugurile ţărăneşti, naşterea, nunta şi obiceiuri specifice
calendarului popular.
Ocupaţiile tradiţionale sunt de două feluri: principale şi secundare. Vom
analiza, mai întâi, ocupaţiile principale. Ocupaţia de bază în zona investigată este
agricultura, ea asigurând necesarul de hrană în diferitele gospodării, dar şi la
nivelul întregii arii studiate. Se cultivă în principal grâu, iar alături de el, în trecut
mai ales, se cultiva mei, orz şi secară, apoi porumb. Cânepa şi inul au fost cultivate
fiind necesare confecţionării îmbrăcăminţii. Pentru a se câştiga teren pentru
agricultură, în trecut, se realizau defrişări. Printre uneltele specifice agriculturii ce
au fost înregistrate în vechime există şi plugul de fier (Fig. 1 şi, comparativ, Fig. 2,
cu plugul din lemn), ce mai poate fi văzut şi astăzi în Muzeul Comunal Cernăteşti
din cadrul Culei Cernăteşti, în spaţiul din stânga, la intrarea în culă. Apoi, în timp,
apar tractoare, batoze şi numeroase unelte moderne specifice agriculturii.
Grădinăritul este la fel de vechi ca şi cultivarea grâului. O preocupare a
sătenilor încă din cele mai vechi timpuri, grădinăritul a existat dintotdeauna în
spaţiul mai restrâns sau mai generos al gospodăriei rurale. De cele mai multe ori,
grădinăritul răspunde unor necesităţi interne ale gospodăriei, însă desfăşurat pe
suprafeţe mai mari, grădinăritul presupune schimb de produse, vânzare de produse,
cumpărare de răsaduri, construcţia unor solarii etc. În zona cercetată însă,
grădinăritul este realizat mai ales pentru consumul intern al gospodăriilor, dar şi
pentru un oarecare schimb cu oraşul cel mai apropiat, Craiova.
Creşterea animalelor completează agricultura, fie prin forţa de tracţiune a
unor animale, fie prin alte produse ce apar în zona rurală datorită prezenţei
animalelor domestice: piele pentru cojocele, lână pentru diferite obiecte de
îmbrăcăminte. Se practică şi azi păstoritul de tip local, potrivit gospodăriilor cu
specific cerealier. Pe timp de vară, animalele pasc pe islaz, iar iarna, sunt crescute
în gospodărie, spre deosebire de păstoritul transhumant.
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Ocupaţiile secundare sunt vânătoarea, albinăritul, pescuitul, culesul din
natură. În zona studiată, cea mai bine reprezentată ocupaţie secundară este
albinăritul. Muzeul Comunal Cernăteşti, aflat în Cula de la Cernăteşti, păstrează
unele elemente specifice albinăritului de odinioară, şi anume, stupi vechi, unii
împletiţi din nuiele (Fig. 3) sau alţii confecţionaţi din trunchiuri de copac numite
„ulee” şi alte unelte specifice albinăritului.
Meşteşugurile ţărăneşti ocupă un loc aparte în spaţiul economiei
gospodăreşti.Ţesutul este un meşteşug central în economia gospodăriei rurale din
zona investigată. Înainte de a vorbi despre ţesut, trebuie să aducem în discuţie
obţinerea firelor necesare. Inul, cânepa şi lâna reprezintă principalele fire din care
se ţeseau diverse haine sau alte decoraţiuni interioare etc. Bumbacul va înlocui,
treptat, în secolul al XIX-lea, inul şi cânepa. „Semănatul cânepii şi inului se face
de obicei pe la Armideni, deci primăvara timpuriu (...). Pretutindeni, terenul era
pregătit de cu toamna, ogorul era lăsat pentru a degera peste iarnă şi îngrăşat cu
gunoi de grajd (...). Locul semănat cu cânepă sau in era întotdeauna în apropierea
satului la capătul tarlalelor de porumb ori în fundul grădinilor din intravilan.
Arătura se repeta în primăvară. Terenul trebuia să fie bine îngrăşat şi bine afânat,
apoi se arunca în el sămânţa şi se netezea terenul cu un târş de spini, căci sămânţa
de cânepă este foarte căutată de păsări, iar pentru a ocroti viitoarea recoltă în
cânepişti se puneau (...) zdrenţe colorate pe un par, sau (...) brezăi, care aveau
forme variate, unele aducând la înfăţişare cu oamenii”1. Cânepa era de două feluri,
de vară şi de toamnă sau iarnă. Prima nu avea seminţe, cea de-a doua, de toamnă,
avea. „Cânepa pentru seminţe nu se seamănă la un loc cu cânepa pentru fibră, ci
intercalată prin semănăturile de porumb, câte un fir pentru a da posibilitatea de a se
dezvolta puternic cu multe crenguţe pe tulpina principală (...) Cânepa de vară se
culegea mai devreme, atunci când tulpina se îngălbenea, iar cea de toamnă se
culegea cam cu două săptămâni mai târziu, când se maturizau seminţele, căci
aceasta nu se îngălbeneşte niciodată. Culesul cânepii era o ocupaţie strict
femeiască, la care bărbaţii luau parte foarte rar. Culesul se face cu mâna, prin
smulgere, prinzându-se câteva fire în mână, scuturate de ţărână, firele erau aşezate
pe pământ, până se obţinea un mănunchi, mânuşă sau snop. Mănuşa era formată
din mai mulţi mănunchi, iar znopii din mai multe mănuşi (...). Snopii erau puşi la
uscat fie în cănepişte, fie acasă, pe lângă garduri ori în curtea casei, la soare (...).
După uscare urma topitul: plantele înmănunchiate se introduceau în apă pentru
putrezirea relativă a părţii lemnoase şi apoi desprinderea fibrei de pe ea”2. Odată
topită cânepa, se aşeza la uscat. Urma apoi meliţatul cânepii sau inului (Fig. 4).
După meliţat – îndepărtarea părţilor lemnoase din tulpina de in sau cânepă, firele se
adunau în fuioare, clăi, znopi etc. Pentru dirijarea firelor într-o direcţie, câlţii se
trăgeau în piepteni, o unealtă formată dintr-o bucată de scândură de fag, cu un
capăt mai lat, în care sunt bătuţi în mai multe rânduri, dinţi de fier. În Oltenia,
unealta se numeşte dărac (Fig. 5).
Radu Octavian Maier, Meşteşuguri ţărăneşti tradiţionale în spaţiul românesc, Bucureşti, Editura
Etnologică, 2009, p. 147.
2 Ibidem.
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Borangicul era obţinut din gogoşile viermilor de mătase. Din borangic se
făceau: marame, ciupage, cearşafuri de pat etc. „Ca tehnică prezintă interes
extragerea firelor din gogoşi. Acestea, după ce sunt sortate (galbene sau albe), se
introduc într-un vas cu apă fierbinte, amestecându-se cu o bucată de lemn timp de o
jumătate de oră, până se desfac gogoşile, iar unul din capetele firului se prinde de
lemn. Odată găsit capătul firului, acesta se trage din vas, după care este răsucit cu
ajutorul fusului. Pentru extragerea firelor s-a utilizat şi maşina de tras borangicul
(Fig.6, 7). În acest caz, firele se extrăgeau direct pe mosoare care, ulterior, erau
puse în lergători. Lergătorile erau de mici dimensiuni, de formă dreptunghiulară,
crestate pe margini şi cu un ax la mijloc pentru fixarea mosoarelor”3.
În Muzeul Comunal din Cula Cernăteşti, mai există numeroase obiecte ce
atrag atenţia asupra lor: cauce din lemn, putinee, piese de olărit (Fig. 8, 9), piua şi
dărace (Fig 10), un război de ţesut orizontal (Fig. 11, 12) un penar din anii 1830
(Fig. 13).
Costumul popular este format din ciupag şi zăvelcă sau fote. „Ciupagul era
o cămaşă cu răuri, cu boboci, erau şi cusute cu acu pe pânză, culorile erau
multicolore sau predomina roşu”4 (Fig. 14, 15, 16).
Naşterea reprezintă o ocazie specială pentru derularea unor obiceiuri
tradiţionale de demult. În satul Bărboi, „când se aduce copilul de la spital i se face
prima scaldă, fie de către moaşă, fie de către mamă. Eu, pe vremea mea îi trăgeam
pe copii cu untură, şi aşa, şi aşa, până ruşea carnea pe el. Şi îl înfăşiam, era faşia de
sfoară, şi la capăt era un cărbune negru şi îl ţineai aşa până scăldai copilul. Apoi îl
scoteai pe copil din apă şi îl puneai pe copii în scutec, ca pe batic, în colţ, şi îl
puneam cu mâinile pe lângă el, nu mişca copilul, trei ore erau ale lui de somn. Pe
masa ursitoarelor se punea oglindă, piepten, se pune turta cu miere, oglinda se pune
ca să fie fata fudulă, se pune pix, se pune carte, să iese deşteaptă”5.
În satul Greceşti, „vine popa acasă să facă molivda femeii născute şi aduce
şi apă pentru prima scaldă pentru copil. Apoi, apa o aruncă la un pom roditor.
Bănuţi se puneau în scaldă, şi flori”6.
Nunta este o etapă importană în viaţa omului, fiind însoţită de o
multidudine de obiceiuri şi tradiţii. Peţitul reprezintă o etapă esenţială în imaginarul
nunţii, se întâlnesc părinţii tinerilor, „întâi se pogodeau părinţi cu părinţi (fără
tineri) şi cu ceva neamuri şi apoi se întâlneau copiii şi schimbau batiste (azi
vereghete)”7, „cu tatăl sau cu alte rude. Trebuie să se târguie”8, „se tocmeau ce-i da
fetei. Se punea mare bază pe pământ”9, „de obicei mergeau în zile de sărbătoare,
numai seara. Nu merg în zile de post că nu e bine”10, „foaie de dotă făceau cei
Ştefan Enache, Teodor Pleşa, Zona etnografică Dolj, Bucureşti, Editura Sport-Turism, 1982, p. 47
Inf. Voicu Maria, 63 de ani, sat Greceşti, comuna Greceşti, judeţul Dolj, martie 2016.
5 Inf. Florea Maria, 66 de ani, sat Bărboi, comuna Greceşti, judeţul Dolj, martie 2016.
6 Inf. Petruţ Maria, 73 de ani, sat Greceşti, comuna Greceşti, judeţul Dolj, martie 2016.
7 Ion Ghinoiu (coord.), Corpus de documente etnografice. Sărbători şi obiceiuri. Răspunsuri la
chestionarele Atlasului Etnografic Român, Vol. 1 Oltenia, Bucureşti, Ed. Enciclopedică, 2001, p. 64.
8 Ibidem.
9 Ibidem, p. 65.
10 Ibidem, p. 65.
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bogaţi”11, „se tocmea zestrea”12. Se discutau zestrea şi nunta, „se făcea uneori şi
act”13, „indiferent la ce oră ajungeau se dădea bună dimineaţa”14.
Discuţia despre zestre reprezenta o etapă necesară în economia nunţii,
„după ce cădeau de acord se făcea foaie de zestre, o scria unul din familie şi pentru
ginere şi pentru mireasă, se schimbau între ele şi erau păstrate de către socri. Se
numea înţelegere”15, „adeseori se încheia un act dotal”16, „se făcea foaie de zestre
în prezenţa a doi martori”17. Se dădea drept zestre pământ, vite, galbeni, loc de
casă, haine, scoarţe, ladă de zestre, „lada se lua duminica, atunci când pleca nunta
la biserică. În ladă erau cămăşi. Pe ladă – velinţe, cergă de câlţi şi de lână, perini,
prosoape. După ce erau duse în casă lucrurile aduse ca zestre, mireasa împărţea
daruri la rudele ginerelui: prosoape, cămăşi (azi, la fel, lucruri cumpărate din târg).
După aceea ieşeau, cu ele de gât, din casă şi jucau Aidea – doiu (Hora miresii).
Dădeau ocol de trei ori cu ginerele şi o dată fără el, în mijloc cu o căldare de vin.
După aceea, mireasa poftea la masă rudele şi invitaţii ei. Se servea o ciorbă de oaie,
friptură de oaie. După joc şi veselie se retrăgeau pentru a fi poftiţi la masă invitaţii
ginerelui. Acum e la fel sau se iau lucrurile în săptămâna nunţii: mobilă, aragaz,
plăpumi, covoare”18. „Lada de zestre (cu chichiţa lăzii – o cutie mică în ladă unde
se ţineau salbele). Se ridica o dată cu ridicare miresii. Lada cuprindea
îmbrăcăminte (ţoalele ei). Era dusă cu căruţa cu boi la casa mirelui”, „o femeie
numită pochinzel – ea încărca lada, ea o descărca şi o păzea în timpul transportului.
Pochinzelul – o femeie tânără, măritată, femeie de credinţă a mirelui şi a miresii”19.
Logodna sau încredinţarea20 este următoarea etapă în economia nunţii: „La
vreo câteva zile după aşezare sau legătură, adică după ce părinţii tinerilor s-au
învoit pe deplin în privinţa zestrei, urmează încredinţarea sau logodna”21. Feciorul,
împreună cu familia şi alţi oaspeţi, cu lăutari, se duce la părinţii fetei, ca să se
logodească cu aceasta. Părinţii fetei, şi ei înconjuraţi de mai mulţi oaspeţi, neamuri,
vecini, fie închid porţile pentru a răspunde unui ceremonial special, fie le deschid
larg pentru a-l primi pe fecior cu întregul său alai. Dacă porţile sunt închise, un
colăcar spune o oraţie în care se menţionează vânarea simbolică a miresei – zână,
floare, stea, de către împărat, adică mirele. După rostirea oraţiei, părinţii fetei
deschid porţile largi şi primesc cu cinste flăcăul cu întregul său alai. În acest timp,
fata se ascunde, iar în locul său i se prezintă ba o bătrână şi urâtă, ba un tânăr
îmbrăcat în straie de femeie, zicându-i că aceasta este împărăteasa lui. Aşadar, până
11

Ibidem.
Ibidem.
13 Ibidem, p. 67.
14 Ibidem.
15 Ibidem, p. 70.
16 Ibidem.
17 Ibidem.
18 Ibidem, p. 72.
19 Ibidem, p. 74.
20 Simeon Florea Marian, Nunta la români. Studiu istorico-comparativ etnografic, Bucureşti, Editura
Saeculum, 2009, p. 119.
21 Ibidem.
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când este adusă logodnica, ceilalţi fac o mulţime de glume. Despre aceste momente
ceremoniale, Van Gennep considera că: „Ritul înlocuirii miresei sau mirelui poate
avea în unele cazuri ca obiect, aşa cum crede Crawley, îndepărtarea pericolului
«inoculării»; însă, conform descrierilor detaliate, cred că ritul urmăreşte de cele
mai multe ori să evite slăbirea grupurilor interesate (clasă de vârstă sexuală, familie
etc.) încercând să furnizeze sau să unească indivizii de o mai mică valoare socială
generală şi, mai ales, economică (fetiţă sau femeie bătrână, băiat etc.), fapt
evidenţiat de batjocurile adresate înlocuitorilor şi de protestele prietenilor şi rudelor
mirelui sau miresei”22. Aceste înlocuiri trimit la un rit prelimiar, de separare23.
După aceste elemente ritualice, flăcăul se duce la fată, o ia de mână şi se aşează în
capul mesei, alături de naşi.
Pregătirile pentru nuntă încep, în Oltenia, cam cu o săptămână înainte, iar
nunta ţine cam trei zile: „trei zile se serbează nunta, sâmbătă, duminică şi luni. De
vineri încep cu pregătirile. Pe timpuri se tăiau animale, acum nu se mai întâmplă
aşa. Bradul miresei îl făceau tinerii sâmbătă, când venea muzica. Se punea găleata
cu apă, se punea un vârf de brad în găleată şi se apuca tineretul şi îl împodobea şi
pe urmă îl juca”24. Un alt informator de teren ne povesteşte: „ sâmbăta se aşează
cortul, se fac pregătiri, muzica cântă în curte, fetele şi băieţii fac bradul, după aceea
se pune masa şi mănâncă şi pleacă prin sat lăutarii şi cumnatul de mână să caute
oameni pentru nuntă. Sâmbătă se pune masa, joacă până la două la trei noaptea”25.
Confecţionarea bradului se înscrie în limitele unui ritual preliminar, de separare a
miresei de comunitatea tinerilor necăsătoriţi.
Roman Ioana, o săteancă din Bărboi, comuna Greceşti, Dolj, ne mărturisea
că „duminică dimineaţa se duc nuntaşii cu mireasa la apă, se adapă mireasa.
Mireasa se îmbracă în rochie şi împreună cu cumnatul de mână, cu găleata pusă pe
un ciumag şi merg cu ea, cu găleata nesmălţuită şi cu cârpe, pe vremuri erau cârpe
ţesute din borangic, acuma nu mai sunt din alea, acuma pun prosoape. Şi merg la o
fântână cu lăutarii după ei şi cu lume. La fântână, mireasa [în alte variante
cumnatul de mână] scoate trei găleţi cu apă ca să dea în patru părţi – la Răsărit, la
Apus, la Miazăzi şi la Miazănoapte. Pe cea de-a cincea o umple plină şi pleacă
acasă cu ea. După aia merg şi iau naşu, merg la biserică şi se cunună. Se pune
masa, apoi, după masă se dă darul. Pe vremea mea, când eram copil, se dădea şi
mâncare, dar cum nu mai este aşa, se oferă doar bani”26.
Pe vremuri, ceremonialul nunţii era mult mai amplu, pregătirea mirelui
implica rasul ritualic, iar în Mehedinţi, mirele era ajutat fie de mireasă, dacă
aceasta se şi mutase în casa mirelui pe parcursul logodnei, fie de o fata mare
cunoscută familiei mirelui, care îl ajută să se bărbierească27. Mireasa era
înconjurată de mamă, de naşă şi de alte tinere care o ajută să se îmbrace şi îi aşează
Arnold Van Gennep, Riturile de trecere, Iaşi, Editura Polirom, 1996, p. 119.
Ibidem.
24 Inf. Florea Maria, 66 de ani, sat Bărboi, comuna Greceşti, judeţul Dolj, martie 2016.
25 Inf. Maria Victoria, 87 de ani, sat Bărboi, comuna Greceşti, judeţul Dolj, martie 2016.
26 Inf. Roman Ioana, 55 de ani, sat Bărboi, comuna Greceşti, judeţul Dolj, martie 2016.
27 Isidor Chicet, Nunta în Mehedinţi, Craiova, Editura Fundaţiei „Scrisul Românescˮ, 2010, p. 61.
22
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pe cap voalul de mireasă. Tăierea bărbii şi acoperirea cu văl sunt, de asemenea,
rituri de separare, aşa cum menţiona Van Gennep28. După ce şi-a pus voalul,
mireasa îndeplineşte câteva rituri simpatetice şi de fertilitate: se uită pe coş spre a
face copii frumoşi cu ochii negri sau dă cu vătraiul prin foc să facă copii mulţi ca
spuza29. La spartul nunţii, naşa o să scoată voalul miresei, înlocuindu-l cu un batic
de nevastă, noul ei statut, un ritual de agregare, de integrare în rândul nevestelor
tinere.
Atmosfera de sărbătoare este creată şi de alaiul mirelui, care vine să preia
mireasa, naşii şi alţi nuntaşi. Isidor Chicet consideră că alaiul are şi un rol protector
pentru tineri, acesta făcând zarvă mare, manifestându-şi veselia şi nelăsând spiritele
rele să se apropie de miri30.
Nunta reprezintă un ceremonial bine stabilit în orizontul mentalitar al
locuitorilor din zona Valea Raznicului, se păstrează unele ritualuri vechi, însă au
apărut şi influenţe din urban, care au înlocuit sau au făcut să dispară unele elemente
de ritual.
Obiceiurile calendaristice sunt foarte importante pentru comunitate,
alături de cele familiale. În satele Bărboi şi Busuleţul, se sărbătoresc Rusaliile,
„Rusalele, de când pământul se pomeneşte aici, Rusalele şi mai sunt şi în satul
meu, la Busuleţul, care aparţine tot de Greceşti. La Paşti nu taie toată lumea miei şi
iezi, dar de Rusalii, indiferent, se taie miei şi iezi, se pregătesc samale, drob,
fripturi la cuptor, ăştia sunt. Se face horă aicea în sat, cu muzică şi vin căluşarii
prin sat. Căluşarii sunt din satul vecin, de la Ţiu. Acum sunt plecaţi în Germania.
Se îmbracă exact ca ăia unde este satul lui Enceanu, se îmbracă foarte frumos31.
De Crăciun, „toată lumea taie porci. Vin cu Steaua în seara de ajunul
Crăciunului, seara pleacă prin sat copiii. Dimineaţa de An Nou vin copiii cu
Sorcova. De Crăciun, cu Vicleiul s-a desfiinţat, era mai demult, de când eram eu
copil, era peste deal de comuna Argetoaia, parcă era un sat acolo, Salcia parcă îi
spunea. Acolo poate se mai ţine Vicleiul, dar la noi, aici în sat, nu se mai ţine”32
(Fig. 17). Un alt informator de teren povesteşte: „De Crăciun se împarte, cine e mai
tânăr merge şi la biserică. Se colindă cu Steaua, la noi sunt mulţi stelari, dar cu
pluguşorul nu mai vin. Veneau cu Steua împodobită cu lumini, mare, toată seara
colindau. Li se dădea şi mâncare, se găseau sarmale, maţe, din fiecare le dădeam.
Primeau şi bani. Şi cu Sorcova de Anul Nou, de Crăciun şi de Bobotează vine
popa33.
Se mai sărbătoreşte „strigarea peste sat, în Cernăteşti, unii se urcau pe un
deal, alţi flăcăi pe alt deal şi strigau, azi se serbează în curtea Culei de la Cernăteşti,

Arnold Van Gennep, op. cit., pp. 107-130.
Isidor Chicet, op. cit., p. 63.
30 Ibidem, p. 77.
31 Inf. Florea Maria, 66 de ani, sat Bărboi, comuna Greceşti, judeţul Dolj, martie 2016.
32 Ibidem.
33 Inf. Voicu Maria, 30 de ani, sat Grădiştea, comuna Greceşti, judeţul Dolj, martie 2016.
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se făcea la lăsatul secului, la intrarea în postul de Paşti”34. Sau, în Grădiştea, „se fac
focuri sâmbătă seara la lăsatul secului de brânză”35.
În satul Greceşti, un informator de teren, Popescu Virginia, de 71 de ani,
ne spune că Dragobetele nu se serbează în satul lor, şi că „rar mai face cineva
mucenici din cocă de cozonac, în formă de om. Greceştii au Nedeie de Sfinţii
Constantin şi Elena, la Busu au de Sfânta Maria Mare, pe 15 de august”36.
Toate aceste tradiţii îmbogăţesc viaţa culturală a localnicilor, le conferă
identitate culturală, memoria lor înregistrând pemanent evenimente, obiceiuri,
formându-se astfel diferite configuraţii ale unei memorii colective active.
ELEMENTS OF ETHNOGRAPHY REGARDING THE LOCALITIES
GRECEŞTI AND CERNĂTEŞTI FROM DOLJ COUNTY
(Abstract)
The article tries to present the main ethnographic elements of popular culture
specific to Greceşti and Cernăteşti villages from Dolj county. Traditional occupations are
agriculture, gardening, animal breeding, so there is a specific material culture specific to
these activities. The popular costumes specific to this area are characterized by red and blue
colors. There is also presented some ethnographic elements regarding the birth and the
wedding, and also some traditions regarding the Romanian popular calander.
Keywords: traditional occupations, popular costumes, birth, wedding, popular
calander.

Inf. Vasiliu Ana, 60 de ani, sat Bărboi, comuna Greceşti, judeţul Dolj, martie 2016.
Inf. Văduva Elena, 67 de ani, sat Grădiştea, comuna Greceşti, judeţul Dolj, martie 2016.
36 Inf. Popescu Virginia, 71 de ani, sat Greceşti, comuna Greceşti, judeţul Dolj, martie 2016.
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Fig. 1. Plug de fier în colecţia Muzeului Comunal din Cernăteşti,
amenajat în Cula Cernăteşti.

Fig. 2. Plug de lemn: 1 – Cormana, zis şi cormanul; 2 – Fierul mare,
fierul lat sau brăzdarul; 3 – Fierul lung sau cuţitul; 4 – Cormana
mică sau urechia; 5 – Coarnele plugului; 6 – Brăcinarul; 7 – Bârţa
sau Bârsa, ce ţine plazul; 8 – Plazul – partea pe care se târeşte plugul
când lucrează; 9 – Grindeiul (Muzeul Comunal din Cula Cernăteşti).
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Fig. 3. Stup din nuiele împletite (Muzeul Comunal din
Cula Cernăteşti).

Fig. 4. Meliţă: a. picioare; b. scândură de lemn; c. mâner
(Muzeul Comunal din Cula Cernăteşti).

Elemente de etnografie privind comunele Greceşti şi Cernăteşti din judeţul Dolj

Fig. 5. Unelte de prelucrare a cânepii: 1. perie;
2. Dărac (Muzeul Comunal din Cula Cernăteşti).

Fig. 6. Maşină de tras borangicul
(Muzeul Comunal din Cula Cernăteşti).
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Fig. 7. Maşină de tras borangicul din
Muzeul Comunal din Cula Cernăteşti.

Fig. 8. Piese din Muzeul Comunal din
Cula Cernăteşti
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Fig. 9. Piese din Muzeul Comunal din
Cula Cernăteşti.

Fig. 10. Piua şi dărace din Muzeul
Comunal din Cula Cernăteşti.
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Fig. 11. Război de ţesut orizontal din Muzeul
Comunal din Cula Cernăteşti.

Fig. 12. Război de ţesut orizontal (Muzeul Comunal
din Cula Cernăteşti).
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Fig. 13. Penar din anii 1830 (Muzeul
Comunal din Cula Cernăteşti).

Fig. 14. Costum popular specific zonei Valea Rasnicului – ciupage,
zăvelci, ilice (Muzeul Comunal din Cula Cernăteşti).

295

296

Gabriela Boangiu, Gabriel Croitoru

Fig. 15. Ciupag (ie) (Muzeul Comunal din Cula Cernăteşti).

Fig.16. Piesă din costumul popular bărbătesc
de pe Valea Raznicului (Muzeul Comunal din Cula Cernăteşti).
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Fig.17. Vicleiul (Muzeul Comunal din Cula Cernăteşti).
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