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Lumea satului 
în pictura românească



Bine v-am regăsit, prieteni. Sunt eu, Puf, cel cu care ați
călătorit din Orient până-n Occident. Acum mă îndrept
spre casă, spre cel mai ciripitor crâng de alun din câte

cunosc. Vreți să mă însoțiți?



Octav Băncilă, Ghicitoare 

- Și unde zici că te grăbești, Puf?
- Vreau să ajung la ai mei, mi s-a făcut dor de crângul natal și de
toți prietenii pe care i-am lăsat acasă.
- O să ai o călătorie cu multe peripeții, îmi zise bătrâna cu privire
scrutătoare.
- Am înghițit în sec, căci din penumbră, o altă privire mă
urmărea cu mare interes, aș zice mai degrabă gastronomic.

 Cui aparțin cei doi ochi scrutători?1.
a. unui râs
b. unei pantere
c. unei pisici

2. Ce ține în mână bătrâna?
a. un evantai
b. un teanc de cărți de citit
c. un teanc de cărți de ghicit

Cu ce personaj din poveștile citite de tine crezi că seamănă bătrâna?

________________________________________________________



Și am pornit la drum!
Pe când mă aflam la marginea unei păduri unde îmi place să
fac popas, am auzit multă zarvă în depărtare: mugete de
boi, câini lătrând vesel, copii chiuind. Am zburat în vârful
unui tânăr stejar să văd ce se întâmplă. Lângă hanul de la
Orății opriseră mai multe care cu boi și negustorii se
tocmeau cu hangiul în privința unui adăpost peste noapte.

a. oamenii își spală copiii 
b. oamenii își adapă animalele
c. oamenii își spală rufele

Nicolae Grigorescu, La Orătii

3. Ce crezi că se întâmplă în dreapta hanului?

Hanul Orății a existat în realitate pe șoseaua dintre Ploiești și
Brașov, în apropiere de Posada. Se pare că și pictorul
Nicolae Grigorescu a vizitat de câteva ori hanul și l-a
înfățișat în mai multe tablouri.

Hanurile de odinioară erau locuri unde se făcea comerț, aici
poposind negustorii și cărăușii care transportau mărfuri.
Cele mai multe hanuri se aflau la răscruce de drumuri, aveau
cârciumă, odăi de dormit, un cerdac, grajd,  fântână și o
curte în care să încapă carele.

E bine să știi

,

https://editiadedimineata.ro/le-am-pogorat-si-eu-zice-ca-are-sa-vremuiasca-de-la-sangiorz-la-samedru-si-de-la-munte-la-vale/


Carele au plecat de la han dis-de-dimineață, iar eu am profitat
de ocazie și am ponit la drum cu veselul alai. În fruntea
convoiului se afla un bărbat călare. Stătea țanțoș în șa și
povestea ceva amuzant celuilalt țăran din primul car.

Nicolae Grigorescu, Întoarcerea de la târg

Personajul 1:

Personajul 2:

Carele puteau transporta cantități foarte mari de cereale,
butoaie cu vin, pește, sare, lemn etc. De obicei, aceste tipuri de
vehicule erau trase de o pereche de boi.

Nicolae Grigorescu a avut drept model un bou, obișnuit să stea la
"pozat" în fața pictorului. Numele lui era Ghiocel.

E bine să știi

Caută și alte tablouri în expoziție care înfățișează astfel de
care.



Până la începutul secolului XX, țăranii de la noi foloseau
pentru muncile câmpului unelte destul de primitive:
sapa, plugul, grebla, furca, secera etc. Încet, încet
acestea sunt înlocuite de utilaje moderne.

Nicolae Vermont, Munca la câmp

- Hei, Puf, tu ești?
- Eu sunt, Codău, prietenul tău.
- De unde vii, Puf? Pari cam obosit.
- Ei, am colindat lumea largă, acum mă întorc la ai mei.
- Și cum e lumea largă? Eu dincolo de capătul ogorului nu am  
 fost niciodată.
- Sunt multe de povestit. Nici nu aș ști de unde să încep.
- Hei, păzea. Au început să treiere grâul. Să nu te apropii prea
mult de combina aceea uriașă, că te jumulește cu fulgi cu tot.

4. Privește cu atenție câmpul. În mijloc, se află o batoză
(*mașină care desface boabele de grâu din spice și le
separă de restul plantei). În dreapta este un vehicul
ciudat care pune în mișcare batoza. Ce crezi că este
acesta?
a. un tren cu aburi
b. un vapor cu aburi
c. un locomobil cu aburi

E bine să știi



Când mi-am luat din nou zborul am mai străbătut câteva sate
până am ajuns la marginea unuia unde se ținea târgul de moși.
În depărtare se vedeau turlele unei biserici. Țăranii vindeau
mărfuri fel de fel. Zeci de care erau strânse laolaltă, iar boii
lăsați liberi, fără jug, rumegau tacticoși paiele puse în fața lor.
Steaguri fluturau animate de vânt, iar oamenii se târguiau
pentru diverse alimente.

Sava Henti̦a, Târgul mosi̦lor

6. Ce se află de jur împrejurul celor trei personaje din prim-plan?

a. un bebeluș
b. un vas de lut
c. un buchet de flori

a. butoaie de lemn pentru vin
b. linguri de lemn
c. putini din lemn pentru lactate 

5. Privește cu atenție cele trei personaje din prim-plan. Ce ține
țăranca în brațe? 

Putina - Vas de lemn, de obicei de forma unui trunchi    
de con,  făcut din doage legate cu cercuri. 
Cunoști expresia "a spăla putina"? Înseamnă a fugi
pe furiș.

E bine să știi



7. Privește cu atenție cum sunt îmbrăcați participanții la botez. 

Ce poartă pe cap? ...............................................................

Cu ce sunt încălțați? ............................................................
 

Multă lume se adunase în pragul bisericii, așteptând cu
emoție creștinarea pruncului. Un bărbat ținea în mâini
lumânarea din ceară curată de albine, împodobită cu flori
portocalii. O femeie ținea în brațe pruncul înfășat în pânză
albă.

Arthur Verona, Botez

Scrie mai jos o poveste al cărei început este: 

............................................................................................ 

.............................................................................................

.............................................................................................
 
............................................................................................ 

.............................................................................................

Pruncul adormise la pieptul femeii și gângurea în somn.



Am lăsat în urmă mica familie care își boteza copilul și am
ajuns deasupra unui lan de grâu. Undeva, într-o margine de
câmp, niște țărani își împărțeau merindele între ei, după
munca istovitoare pe care o începuseră încă de la răsăritul
soarelui. Trei boccele, una lângă alta, așteptau să fie golite.
 
Privește micul grup de țărani și încearcă să tragi cu urechea la
ceea ce discută. Ce crezi că își spun?

Sțefan Popescu, Masă tă̦rănească

Caută în sală obiecte nelipsite de pe masa țăranilor. Scrie mai jos
lista de obiecte găsite:



În alt sat, la cinci dealuri depărtare, ieșise toată suflarea la
horă. Tineri și bătrîni se învârteau ținându-se toți de mâini. Se
zice că dacă ai intrat în horă, trebuie să joci. Așa că nu am avut
încotro și am început și eu să zbor de colo, însuflețit de muzica
aceea antrenantă.

 

Ascultă "Hora Staccato" de Grigoraș
Dinicu și imaginează-ți că ai intrat și tu în
horă alături de ceilalți dansatori.

Hora- Dans popular românesc cu ritm domol, în care jucătorii se
prind de mână, formând un cerc închis. Domnitorul Dimitrie
Cantemir pomenește despre acest dans popular încă de la 1716 în
lucrarea sa intitulată "Descrierea Moldovei".

8. Cum sunt îmbrăcați dansatorii prinși în horă:
a. în haine de oraș
b. în straie țărănești
c. în costume de bal

8

Pan Ioanid, Horă în sat

E bine să știi



Am lăsat în urmă petrecerea țărănească și am poposit la
marginea unui câmp. Aici femei, bărbați și copii se
pregăteau să mânânce de prânz. Mi-au dat și mie un codru
de pâine și le-am mulțumit cu un ciripit recunoscător. Un
țăran tocmai se reapuca de cosit, iar alți doi întorceau fânul
cu furcile să se usuce mai bine.

9. Desenează în blid mâncarea pe care crezi că ar fi luat-o cu
ei la câmp țăranii:

a. pită, ceapă, brânză
b. burgeri, cartofi prăjiți, guacamole
c. somon fumé, roșii cherry, parmezan

Cositul ierbii și strângerea fânului
este unul din obiceiurile cele mai
vechi ale românilor. 

Camil Ressu, La munca câmpului 

Dis-de-dimineață se mergea la câmp și treaba nu începea până
când coasa nu era bine ascuțită/ bătută cu o gresie, pe care
cosașul o ținea într-un toc, la șold. Tradiția spune că iarba poate
fi cosită imediat după Sânziene, când se sărbătorește mijlocul
verii.

E bine să știi



La două sute de bătăi de aripi depărtare, am întâlnit câteva
femei trebăluind de zor. Erau toate desculțe și cu mânecile
suflecate. Stăteau aplecate peste o albie din lemn și spălau niște
rufe. Puseseră de cu seară rufele în copaie (*albie), le frecaseră
bine cu săpun de casă, iar apoi turnaseră peste ele cenușă și apă
fierbinte. Acum deja le limpezeau cu apă curată din jgheab, le
storceau și le întindeau pe iarbă la soare să se usuce.

Rodica Maniu, Femei spălând

În trecut, cenușa obținută din arderea
lemnului era cel mai eficient detergent pentru
spălarea și albirea rufelor, dar și pentru
spălarea părului sau pentru tratarea
anumitor boli. Cum ar fi să speli azi rufele cu
cenușă în loc de detergent?

E bine să știi

10. În ce au pus femeile rufele gata spălate și stoarse bine?

a. o cadă
b. o copaie
c. un lighean



Ion Tu̦culescu, Păsări
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Mă apropiam deja de crângul copilăriei mele, când am auzit
deodată un tril foarte cunoscut. Era al bunei mele prietene,
pupăza Steluța. Stătea pe o ulucă și de cum m-a zărit a ținut cu
tot dinadinsul să mă însoțească până acasă. În ogradă erau tot
felul de păsări, care de care mai entuziasmate să îmi afle
povestea.
Când am ajuns mai pe seară în crâng, am fost întâmpinat de ai
mei cu aripile deschise. Am luat-o de la capăt cu poveștile și vă zic
sincer că nici până în zori nu am terminat de istorisit peripețiile
prin care trecusem.

Ce crezi că mi-a zis pupăza
când m-a văzut?



Continuă povestea lui Puf aici. 



Pentru acasă: Desenează-i lui Puf un prieten cu penaj cât
mai colorat. Ia o coală de hârtie și urmează întocmai pașii.



Răspunsurile la întrebări erau:

Călătoria lui Puf se încheie aici, dar nu și
povestea lui.

Text și grafică: Veronica Leca
 

Curatorii expoziției: 
 

Dr. Elena Olariu, director adjunct 
Artă Restaurare, Conservare – MMB

 
Drd. Ana Maria Măciucă-Pufu, muzeograf

Pinacoteca Municipiului București
 
 
 

Află cele mai noi vești despre muzeele din cadrul
MMB urmărind paginile de Facebook și Instagram.

 
Nu uita să ne vizitezi și site-ul pentru mai multe

informații.
www.muzeulbucurestiului.ro

 
Bulevardul I.C. Brătianu 2, București 

0722 574 897
educatie@muzeulbucurestiului.ro

 

1. c
2. c
3. b
4. c
5. a

6. c
7. basmale/ cușme; opinci
8. b
9. a
10. c


