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O MONOGRAFIE CULTURALĂ
A UNEI COMUNE 



Cititorule, ai grijă: asta nu este o broșură turistică obișnuită. Nici nu este o sinteză istorică despre comună. 
Paginile pe care urmează să le întorci au fost acoperite cu cuvinte de un grup de tineri curioși. Pentru a putea 
face asta, s-au înhămat la o aventură de un an în care au dat la schimb de bunăvoie confortul caselor 
lor din Spania, Italia și Suedia pe cel a unei gospodării obișnuite din România rurală. Au făcut asta pentru 
a ajunge să cunoască viața unui sat tipic din România. Andrea, Gertrudis, Johannes și Josue au explorat 
cam tot ceea ce au avut în jur, de cele mai multe ori cu o cameră în mână și un trepied în spate. Mânați de 
propriile obiective personale de a-și lărgi orizonturile și de a se implica în proiecte de voluntariat, aceștia au 
contribuit la un proiect comunitar pe care l-am numit pur și simplu Descoperă Teișani. Țelul acestuia este 
să contribuie la dezvoltarea turismului sustenabil în zonă, prin întocmirea unei varietăți de materiale ce 
oferă o perspectivă unică asupra vieții localnicilor. În proiect am pregătit de asemenea o serie de interviuri 
cu localnicii, un film etnografic de jumătate de oră, o serie de trasee pentru drumeții și un website, dar 
această monografie țintește spre aprofundarea unor subiecte care i-au atras mai mult pe autorii acesteia. 
Inspirați de viața lor de zi cu zi în comună, de reflecțiile lor, experiențele lor trecute și de contextele din care 
vin, fiecare a ales subiecte pe care să le cerceteze - prin lectură, discuții cu oamenii, uneori prin a merge 
cu chestionare în jur pentru a strânge și analiza date de la un număr mai mare de persoane, alteori pur și 
simplu prin a observa și a asculta conversații.

Dragă cititorule - această colecție de articole etnografice, trasee pentru drumeții și rețete se află aici 
pentru a menține viața rurală înfloritoare. Pentru a aduce la suprafață culorile autenticității și pentru a 
pune localnicii în lumina reflectoarelor. În lumea turismului masiv, care se dovedește a fi o fundătură pentru 
micile comunități locale, cu siguranță este nevoie de o nouă abordare. Una mai potrivită, mai responsabilă, 
mai umană. 

          coordonator de proiect: Kristina Piškur



Andrea Bormetti este italian, student la comunicare interculturală și cu un doctorat 
neoficial în navigarea dronei deasupra Teișaniului. În echipă, este responsabil de relația 
cu publicul, crearea de contacte și comunicarea cu oamenii, ceea ce uneori înseamnă 
să meargă prin împrejurimi cu agenda sa neagră în care și-a notat propoziții în limba 
română. 

Gertrudis Conde Poveda, provine din Catalonia, a studiat comunicare audiovizuală, 
completându-și apoi studiile cu un masterat în jurnalism de investigație, lucru ce 
a adus-o un pas mai aproape de această experiență internațională. Cunoscută 
în echipă mai mult ca Maxima, a desfășurat majoritatea interviurilor proiectului cu 
o voință de fier, obținând de asemenea și o medalie de onoare pentru crearea și 
proiectarea website-ului Descoperă Teișani. 

Josué Arroyos Reyes este cel mai tânăr membru al echipei și are dublă cetățenie, 
mexicană și spaniolă. A studiat chestii tehnologice și științifice, însă iubește să studieze 
alte discipline, precum istoria, audiovizualul sau limbile. De altfel, este cel mai bun 
vorbitor de limba română dintre cei patru, exersând abilitățile de limbă cu fiecare 
localnic care îi oferă oportunitatea de a vorbi. Se descurcă minunat de asemenea în 
spatele camerelor și este editor șef al filmului documentar. 

Fără urmă de îndoială cel mai nordic din echipă, Johannes Franzen a venit tocmai din 
friguroasa Suedie, unde a studiat comunicare și producție media. După experiența lui 
precedentă de voluntariat în Slovenia, unde a petrecut două luni, a ajuns în România și 
a rămas blocat pentru un an. Johannes este directorul de imagine al documentarului 
Descoperă Teișani, iar trepiezii nu mai au nici un secret pe care acesta să nu îl cunoască. 
Pasionat de gătit, este și autorul cărții de bucate locale - în format video, precum și 
text în cadrul monografiei culturale. 
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Subiectele cercetate în cadrul articolelor ar putea fi 
împărțite în două categorii, în funcție de abordarea 
lor micro sau macro asupra subiectului sociologic. 
Cele ce se concentrează pe fenomene sociologice 
generale, tratează subiecte din sfera religiei, politicii, 
istoriei, migrației, vârstei și rolurilor de gen, punând 
accent pe particularitățile apariției acestora în 
comuna Teișani. Veți găsi această abordare în 
Moștenirea comunistă, Munca femeilor de la 
țară în Teișani, Migrație și muncă în străinătate și 
Despre tineri: când noua lume încolțește la sat. În 
cea de-a doua categorie se află cele inspirate 
ele însăși de particularități, mai exact de către 
magazinele locale (Magazinul general; un nume, 
două mii de produse), felul în care sunt desfășurate 
cultivarea pământului și creșterea animalelor 
(Despre agricultură: conservarea tradițiilor milenare 
în comună) și micile altare împrăștiate de-a lungul 
drumurilor sătești (Element ortodox: troițele). Fiecare 
dintre texte prezintă o abordare individualizată în 
ceea ce privește scrierea și cercetarea subiectului. 
O varietate de metode de cercetare, calitative și 
cantitative deopotrivă - totul de la analiza literaturii 
relevante, focus grupuri, interviuri semi-structurate, 
observație structurată și chestionare cu întrebări 
închise - au fost folosite pentru o cât mai mare 
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apropiere de realitatea vieții locale.

În afară de a vă invita să citiți despre felul cum e 
viața, această monografie vă invită de asemenea 
să explorați comuna la pas, urmând o serie de 
trasee pentru drumeții (ușoare) ce urmează 
rețeta turismului sustenabil, concentrându-se pe 
experiența vizitatorului (în cazul nostru cei 4 autori ai 
acestei cărți). Cele șase trasee selectate nu doar că 
vă vor purta în diferite puncte de pe harta comunei, 
dar vă vor și invita să le vedeți prin ochii lor. Să 
acordați atenție acolo unde ei au acordat atenție 
și au văzut sălbăticia, să ascultați sunetele pe care 
ei le-au ascultat, să reflectați la cele la care ei au 
reflectat. Urmărind traseele - cu ajutorul textelor și 
hărților atașate, adaptate pentru a putea fi urmărite 
de pe dispozitivele voastre mobile - veți avea 
ocazia să vizitați păduri, dealuri, spații comunitare 
și niște locuri din care puteți vedea o panoramă 
spectaculoasă a zonei.

Și nu în cele din urmă vă invităm să vă alăturați nouă 
la masa locală. Vizitarea cuiva în orice gospodărie 
românească va rezulta aproape întotdeauna într-
un stomac plin și un sentiment de apartenență 
într-un loc rural, iar atunci când ospitalitatea locală 
este o caracteristică culturală principală, acest 
lucru nu este o excepție. Am cerut localnicilor niște 
rețete tradiționale și le-am condimentat mai aparte. 
Colecția de rețete include gogoși de la o gospodină 

zonă, mămăligă dulce de la o tânără 
localnică și supă de pui făcută întru totul 
din ingrediente făcute în casă.

Bine ați venit! 
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Comuna Teișani, parte a județului Prahova așezată 
în zona central sudică a României, este o zonă rurală 
împrejmuită de natura nealterată a Carpaților 
Meridionali. Este compusă din cinci sate: Teișani, 
Valea Stâlpului, Olteni, Ștubeiu și Bughea de Sus.

Numele Teișani este derivat de la cuvântul tei. Aici se 
afla o pădure de tei pe care care acum unii localnici 
își doresc să o replanteze. Există o sumedenie de 
zone retrase ca de poveste în care e posibil să ai 
senzația că timpul s-a oprit cu zeci de ani în urmă. 
Utilitățile de bază, precum apa curentă sau sistemul 
de canalizare, nu pot fi considerate un dat atunci 
când vizitați aceste locuri, în schimb să întâlnești 
căruțe cu cai și să vezi localnici scoțând apă din 
fântâni nu e chiar neobișnuit. În același timp, centrul 
comunei este bine conectat la orașe importante 
din împrejurimi, precum Ploiești, București și Brașov. 
Capitala e doar la vreo 100 km depărtare, iar Brașov 
la numai 86. Printre altele, această proximitate 
rezultă într-un număr crescut de persoane care își 
fac case de vacanță în zonă. 

Teișani este satul cu cele mai multe facilități 
disponibile pentru locuitori. Este centrul comunei, 
cu primăria, poșta și gara. Și, desigur, cu Centrul 

Internațional de Tineret, spațiul ce a devenit esențial 
pentru dezvoltarea proiectului nostru. Acest sat are 
de asemenea o școală, un centru cultural, niște 
parcuri, o biserică și un cimitir. Strada principală 
străbate cea mai mare parte din sat, iar la nord 
merge spre Slănic, traversând un câmp plat pe care 
localnicii îl numesc Poduri, numit astfel deoarece 
este plat în vârf și coboară abrupt în părți.

Al doilea cel mai dezvoltat sat din punct de vedere 
al accesibilității la servicii este Olteni. Are o școală, 
stații de microbuz, o biserică, un cimitir… și este și 
locul unde se află Hostelul Internațional de Tineret, 
locuința noastră de-a lungul ultimelor luni.  Aproape 
de acest loc, pe drumul care duce spre Bughea de 
Sus, puteți găsi cele mai superbe priveliști: dealurile 
de la Vârful Părului. Cel mai probabil satul își ia 
numele de la originea locuitorilor săi din trecut, căci 
este posibil ca o bună parte dintre aceștia să fi venit 
din regiunea istorică Oltenia. 

Mai la sud de Olteni, se află Ștubeiu. Are la graniță 
Parcul Industrial Prahova, zona de producție a 
celui mai apropiat oraș, Vălenii de Munte. Numele 
înseamnă o fântână cu un izvor de mică adâncime 
și aici puteți găsi câteva fântâni care sunt încă 

Introducere
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folosite de localnici ca sursă de apă potabilă.

La est și pe malul râului Văleanca, se află un 
așezare numită Valea Stâlpului, ce păstrează 
cea mai veche biserică din comună, ruinele 
fostei gări și un câmp vast cunoscut ca Platoul 
Meterezei, unde în trecut se afla o bază militară 
germană. Se spune că numele îi vine de la 
stâlpul ce se afla acolo în trecut, unde toată 
comunicatele erau puse și aduse la cunoștință. 

Ultimul dar cu siguranță nu cel mai puțin pitoresc 
sat din comună este Bughea de Sus. Este cel mai 
izolat și arată relativ diferit. Mai puțin de o sută de 
persoane au rezidență aici, lucru ce contribuie la 
sentimentul de a fi înconjurat preponderent de 
dealuri neumblate și împânzite de păduri. Cele 
două clădiri comunitare principale sunt biserica și 
un magazin care este deschis de-a lungul dimineții.  

Din punct de vedere al stilului de viață, diferențele 
sunt uriașe, dar un lucru e sigur: locul este plin de 
viață de-a lungul întregului an și fiecare anotimp 
are propriul său farmec. Deși mulți dintre localnici 
lucrează în orașele din apropiere, ocupația de 
bază rămâne agricultura la scară mică. Nivelul de 
implicare al locuitorilor în ceea ce privește creșterea 
animalelor și agricultura variază de la a avea câteva 
găini în curte pentru a asigura familiei ouă gratuit, la 
a trăi un stil de viață în întregime pastoral, fiind 100% 
sustenabili în producerea de mâncare și alimente 
de bază. Numai un mic procent din gospodării nu 
cultivă câmpuri sau nu cresc animale, pentru că 
majoritatea dintre aceștia sunt rezidenți temporari 
ai caselor de vacanță menționate anterior. 

Peisajul variază mult, depinzând în ce parte a 
comunei te afli. Având 3.651 de locuitori, Teișani 
este simultan o comună liniștită și plină de viață. În 
cuvintele unui localnic: “Avem mult spațiu, să fim noi 
înșine și să explorăm.”
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Element ortodox: troițele
Acele mici altare

Unul dintre primele elemente care mi-au atras 
atenția printre străzile pavate și nepavate ale 
Teișaniului, a fost prezența acelor altare. Pot fi găsite 
împrăștiate prin comună, la finalul unui deal sau 
după colțul unei curbe. Acolo, nemișcate. Când crezi 
că le-ai localizat pe toate, mai apare una! Nu am 

văzut vreodată pe cineva oprindu-se la una pentru 
a se ruga sau a aduce o ofrandă. Pur și simplu stau 
acolo. Sunt parte dintr-un peisaj imobil dar spun și o 
poveste, au o însemnătate, au o funcție. 

După câteva luni din aventura mea în România 
am început să creăm contacte cu lumea - luând 
interviuri, vizitând gospodării. În acest caz specific, 
într-o zi am vizitat un contact căruia îi voi spune 
”X” din motive de confidențialitate. Am observat că 
casa lui X avea un mic spațiu care era folosit ca 
un altar personal, intim și privat: niște statuete și 
poze înfățișând sfinți, precum și lumânări peste tot. 
Prima amintire pe care această viziune a scos-o la 
suprafață în mine e aceea a unor altare similare pe 
care le-am văzut în Napoli. În cazul acela însă, era 
dedicat cultului lui Maradona (nu prea e un sfânt, 
dar cine sunt eu să judec). 

Ambele tipuri de altare, cele în aer liber și cel intim 
din interiorul pereților casei, ne spun că printre 
locuitorii comunei sfera religioasă și reprezentările 
ei sunt foarte importante, deci merită un loc specific 
în spațiu. 

Nae Ionescu, filosof și jurnalist al începutului anilor 
1900, și-a exprimat deseori opinia în ceea ce privește 
legătura dintre Ortodoxie și poporul Român astfel: 
"Suntem Ortodocși pentru că suntem Români și
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 suntem Români pentru că suntem Ortodocși”.1
Desigur că astăzi suntem departe de era vitaliștilor2, 
însă uneori este bine să ne uităm în trecut pentru a 
înțelege prezentul. 

Din aceste două experiențe a apărut întrebarea de 
cercetare - în acest caz două, una mai directă , una 
mai subtilă: care este funcția acelor mici altare, 
acelor mici sanctuare împrăștiate printre străzi ici 
și colo? Cum este legătura cu religia articulată și 
organizată în sfera privată?

Troițele

Din ce a reieșit prin intermediul interviului cu X, 
precum și din ceea ce am reușit să găsesc online, 
micile altare de pe străzile Teișaniului se numesc 
troițe. Vin în varii mărimi, dar toate au unele 
elemente în comun. Pentru un ochi complet străin 
pot părea ca niște căsuțe foarte mici: un acoperiș 
stilizat și o singură cameră deschisă ce găzduiește 
uneori crucea lui Hristos, alteori efigii ale sfinților 
sau imagini ale Fecioarei Maria. 

1 Dorondel, S. (2002) ‘Orthodoxy, Nationalism, and Local Identi-
ties: a Romanian Case Study’, Ethnologia Balkanica, 6, p117-145
2 Vitalismul este un curent de gândire care a apărut în se-
colul 19, în opoziție cu absolute mechanisms. Conform vitaliștilor, 
fenomenul vital nu poate fi redus la simple interpretări fizico-chimice, 
fiind guvernate de entități imanente, imateriale și transcendente. 
Nae Ionescu a fost parte din acest curent. 

Conform lui X, troițele au ca funcție principală 
aceea de a fi puncte de referință. Ele indică că se 
află o biserică sau o mănăstire în apropiere. Un lucru 
interesant este că nu au fost construite de autorități, 
ci de persoane după o înțelegere cu preotul și cu 
reprezentarea religioasă locală. Acest element duce 
la introducerea unei alte funcții a troiței, analizată 
de istoricul religios român Mircea Eliade și discutată 
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Așadar, locul în care o troiță e amplasată este 
unul sfințit într-un fel, un loc pur și sigur, un loc ce a 
devenit locuibil. Aici sunt obișnuite nu doar troițele 
construite la intersecții, ci și cele localizate parțial 
într-o proprietate privată. În acest caz, localnicii 
în acord cu preotul sunt cei care decid să le 
construiască, urmărind totuși legea nescrisă care 
spune că o troiță trebuie să fie mereu disponibilă 
tuturor, așadar niciodată să nu fie pentru uz privat. 

Ideea generală că experiența religioasă este văzută 
și ca un act purificator este împărtășită puternic 
aici în zonă. Participarea la slujba de duminică sau 
pur și simplu vizitarea bisericilor și a mănăstirilor 
când se poate este ceva foarte important pentru 

într-un interviu de preotul Romeo Ene: "Troiţele sunt 
aşezate la bifurcaţia unor drumuri, la răscruce, 
pentru că diavolul ne ispiteşte mai ales în momentele 
de cumpănă, în cele în care suntem nehotărâţi şi 
trebuie să luăm o decizie importantă, îndemnându-
ne să ne abatem de la calea cea dreaptă şi să 
apucăm pe căi greşite. La fel ca atunci când se 
întâmplă ca, mergând pe un drum care se bifurcă, 
să trebuiască să alegem, calea cea adevărată care 
ne poartă spre Viaţă este calea arătată de troiţă. 
Ea este aşezată întotdeauna pe partea drumului 
principal, mai bătătorit, mai luminos”.3

3  Bunila, I. (2018) ‘Rolul troiţelor ridicate la răscruci de drumu-
ri. Mii de cruci amplasate sub cerul liber sunt răspândite în Buzău’,  
Adevarul Holding, 9 Februarie, <http://adev.ro/pbhzsj>
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X pentru că ”altfel lucrurile rele ne copleșesc”, spune 
el. Procesul de purificare personală trece în mod 
inevitabil și la purificarea spațiilor de locuire. X spune 
că locuința lui e sființită de două ori pe an de preotul 
local. Imaginea apartamentelor aglomerate de oraș 
în care acest lucru nu se întâmplă îi trezește o senzație 
neplăcută. Obiceiurile de care mi-a zis X sunt cel 
mai probabil împărtășite de locuitorii întregului sat, 
deși ar fi nevoie în continuare de cercetare pe acest 
subiect. 

Chestiunea identității

Așa cum am văzut, troițele își propun să indice calea 
cea bună, arătând drumul ce trebuie urmat pentru 
a ajunge la biserici și mănăstiri dar, în același timp, 
precum altarele pentru sfinți în case, purifică și 
sfințesc un loc. 
E necesar să fac o ultimă, dar cu siguranță nu 
cea din urmă, referință pentru a ne deschide ochii 
asupra unei cu totul alte abordări asupra chestiunii. 
După aproximativ 50 de ani de dominație ideologică 
comunistă, România a trecut printr-o perioadă 
marcată de pierderea certitudinilor și reperelor 
identitare, o perioadă de dezorientare și insecuritate.4 

Practic a pierdut elementele distinctive care odată 
îi reprezentau identitatea dar, printre ele, în acel 
nucleu numit identitate standard, rămâne, căci a 
4 Dorondel, S. (2002) ‘Orthodoxy, Nationalism, and Local Identi-
ties: a Romanian Case Study’, Ethnologia Balkanica, 6, p117-145

fost consolidată de o lungă vreme, ortodoxia.5

Numărul mare de mănăstiri care au fost ridicate 
în perioada postcomunistă nu a fost ridicat, din 
punct de vedere al unora dintre istorici, în numele 
credinței, ci în numele unei ”tradiții antice”, pentru 
a consolida așadar un element identificator pentru 
un întreg grup etnic.6 Din această perspectivă, 
creând un paralelism între mănăstiri și troițe, putem 
adăuga o posibilă explicație pentru numărul mare 
al acestora și mai mult decât atât pentru faptul că 
nu sunt neapărat localizate pe drumul ce duce spre 
o biserică. 

5 Eliade, M. (2017) Sacrul și Profanul, Bucharest: Humanitas
6 Dorondel, S. (2002) ‘Orthodoxy, Nationalism, and Local Identi-
ties: a Romanian Case Study’, Ethnologia Balkanica, 6, p117-145
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Atunci când eram copil îmi plăcea foarte 
mult să petrec ore întregi admirând paginile 
cărților de istorie pe care le găseam cumva 
prin casă! E fascinant pentru mine să știu 
ce s-a întâmplat în trecut, să înțeleg cum 
trăiau oamenii pe vremuri și să știu ce 
făceau, pentru a putea înțelege mai bine 
situația noastră actuală. Nu am studii în 
domeniul istoriei, sunt doar un entuziast al 
acestui subiect, și voi face tot posibilul să vă 
arăt niște lucruri pe care le-am descoperit 
prin citit, cercetat pe internet și discutat cu 
localnicii de-a lungul șederii mele în Teișani.

Contextul General 

Pentru cei care trăiesc în România de ceva vreme, 
conceptul Revoluției de la 1989 este probabil familiar. 
Cei ce sunt din afară s-ar putea să nu relaționeze 
deloc cu cele de aici, iar cei care știu despre ce e 
vorba s-ar putea să nu înțeleagă întru totul cum a 
fost și ce a însemnat pentru zonele rurale.

Revoluția a fost o serie de evenimente violente și 
schimbări politice ce au avut loc în România în 
Decembrie 1989. A fost parte din valul revoluționar 
de la sfârșitul anilor 80 și începutul anilor 90 ce a 
rezultat în urma încheierii conducerii comuniste în 
jurul lumii. Acest eveniment socio-politic este încă în 
ziua de azi un subiect de discuție în rândul românilor. 
Oricine are cât de cât o relație cu această țară s-ar 

Moștenirea comunistă     
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putea să fie conștient de ceea ce s-a întâmplat sau 
cel puțin e posibil să știe că evenimentele principale 
au avut loc în marile orașe din România, precum 
Timișoara, București, Brașov etc. Acestea fiind spuse, 
nu este foarte cunoscut felul cum această perioadă 
a fost resimțită în zonele rurale. Ca să începem cu 
începutul, e necesar să facem o scurtă prezentare 
generală a motivelor pentru care Revoluția a avut loc, 
pentru a putea înțelege mai bine comportamentul 
și reacțiile populației române după confruntarea cu 
traiul în mijlocul crizei Blocului Sovietic.

Deși în primii ani ai domniei lui Ceaușescu acesta a 
avut relații bune cu occidentul și un comportament 
mai indulgent când vine vorba de drepturile omului, 
atitudinea inițială a regimului a fost contracarată de  
călătoria pe care Ceaușescu a făcut-o în Coreea 
și China în 1971. Din cauza impresiei pe care vizita a 
lăsat-o asupra sa, acesta a început o mini revoluție 
culturală în România, insistând asupra ideologizării. 
Acest lucru, împreună cu niște investiții în industrii 
fără cerere din cauza calității slabe, a dus la criza 
economică de la începutul anilor 1980. Soluția pentru 
criză s-a constituit într-un nivel crescut de autarhie. 
Pentru a-și asigura independența, Ceaușescu a decis 
să plătească datoriile externe ale României, ceea ce 
pentru țară a însemnat o serie de măsuri forțate 
suferite de populație. Poporul a trăit așadar într-
un mod similar cu o economie de război, mai exact 
extinderea timpului de lucru, reducerea consumului 

de bunuri, controale ale poliției efectuate de DSS și 
nu numai. 

Nivel local

Evenimentele care au pus într-un final capăt 
regimului comunist au avut loc între 16 decembrie, 
începând cu răscoala de la Timișoara, și culminând 
pe 25 decembrie cu execuția lui Ceaușescu. Ceea 
ce a avut loc în marile orașe din România este bine 
cunoscut. Cu toate astea, în micile locuri rurale 
lucrurile au stat diferit. Modul de viață era ceva 
mai ”relaxat”, să zicem. Opresiunea nu era așa de 
puternică ca în orașe, și oamenii chiar se bucurau 
de ceva mai multe libertăți. Deși statul și poliția 
erau prezente și aici, diferența era că populația și 
autoritățile se cunoșteau, erau vecini mai apropiați 
decât în orașe și se puteau întâlni pe străzi într-un 
mod cu mai puține resentimente. Astfel, datorită 
acestor interacțiuni mai intime, era mai greu să 
impună opresiune asupra cetățenilor. Pe lângă 
asta, diferențele în modul de viață erau ocupațiile și 
meseriile. Nu era la fel să locuiești într-un oraș mare 
și să lucrezi într-o fabrică precum să locuiești într-
un mic sat și să lucrezi câmpurile sau să îngrijești 
animale. Mediul era mai liber.

Cu toate astea, DSS era destul de extins încât să poată 
ajunge la ușile locuitorilor din Teișani sau oricărui 
alt sat. Este bine cunoscut că acest corp al poliției 
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era bine organizat, iar rețeaua sa de informatori era 
incredibil de extinsă, având alocat un informator 
pentru fiecare 43 de români. Acest lucru a făcut ca 
prezența DSS-ului să fie destul de largă nu doar 
pentru a fi aproape imposibil pentru dizidenți să se 
organizeze, dar și pentru a înfricoșa populația și a 
o face să se simtă constant sub observație, chiar și 
în zonele rurale. Pentru a înțelege mai bine situația, 
un localnic ne-a împărtășit faptul că putea exista 
o situație în care să te trezești că poliția îți bate la 
ușă întrebând despre ceva ce ai spus care nu era 
conform cu ideologia partidului, ceva ce ai spus într-
un context intim cu doar câteva persoane prezente. 
Cum a făcut DSS-ul rost de acea informație? Cel mai 
probabil se afla un informator în grupul respectiv. 
Acest lucru nu făcea decât să facă populația din ce 
în ce mai paranoică în relațiile de orice fel. Pe lângă 
asta, puteau fi cazuri locale de persoane interogate 
de poliție, dar nu cazuri extrem de grave. Cineva care 
și-ar fi exprimat opinia public era dus într-o celulă 
- în acest caz nu ar fi fost folosită violența fizică. 
Aceasta nu a mai fost o problemă după revoluție. 

În timpul evenimentelor din decembrie 1989, cei din 
zonele rurale precum Teișani au auzit doar zvonuri 
despre cele ce se întâmplau în Timișoara. Abia atunci 
când Frontul Salvării Naționale a preluat controlul 
asupra televiziunii și al media au înțeles ce se 
întâmpla în marile orașe. Revoluția la nivel local în 
zonele rurale a început la televizor. Odată ce oamenii 

l-au văzut pe Ceaușescu fugind din clădirea 
Comitetului Central într-un elicopter, atmosfera 
s-a încărcat de euforie în timp ce oamenii au  ieșit 
în stradă și au sărbătorit încheierea conducerii 
sale. După asta, pozițiile de primari ai orașelor 
au devenit vacante, chestiunile municipale fiind 
rezolvate de către consilii. Aceste consilii vor fi 
cele care vor organiza alegeri democratice pentru 
primărie patru luni mai târziu. 
În ultimii ani ai comunismului în România, 
nemulțumirea din rândul oamenilor era notabilă 
din cauza factorilor deja menționați. Odată ce 
statul a decis să plătească datoriile naționale 
și a pus greutatea acestui lucru pe umerii 
populației, distribuirea de bunuri între membri 
cooperativelor a început să scadă iar statul să ia 
din ce în ce mai mult din cele produse pe câmpuri. 
Acest lucru a dus la o perioadă de foamete și este 
motivul pentru care, după spusele unui localnic, 
la sfârșitul regimului era o practică comună între 
membri cooperativelor să fure produse de pe 
câmpurile pe care le-au lucrat și a le ține pentru ei.

Acest lucru a avut loc mai ales în rândul locuitorilor 
din Olteni, căci pământurile lor sunt cele ce au 
fost colectivizate în timpul comunismului, spre 
deosebire de cele din Teișani. Până acum nu am 
putut găsi un răspuns în ceea ce privește motivul 
acestui lucru, dar cea mai probabilă ipoteză la 
care m-am putut gândi este aceea că câmpurile 
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din Teișani nu erau destul de mari pentru a forma 
o suprafață suficient de largă pentru ca un număr 
mare de oameni să poată lucra simultan.

Dar ce s-a întâmplat cu pământurile după 
revoluție? Păi, înapoierea pământurilor 
deținătorilor acestora legitimi este o provocare 
pentru stat chiar și acum, 32 de ani după 
moartea lui Ceaușescu. Nu a fost ușor din cauza 
faptului că atunci când țăranii au fost forțați să-și 
cedeze pământurile statului mulți dintre ei nu au 
declarat în documente toate suprafețele pe care 
le dețineau, păstrând niște mici bucăți de pământ 
pentru a le putea lucra ilegal. Astfel, pământurile 
evidențiate în listele colectivizărilor nu reprezentau 
în întregime valoarea totală a pământului arabil 
existent. După revoluție, restituirea pământului a 
fost făcută prin niște legi ce au făcut statul să dea 
înapoi terenurile declarate în acele liste. Așadar 
familiile au putut lua înapoi parte din terenul lor, 
dar nu au avut nici o altă cale de a demonstra 
că micile bucăți de pământ cultivate erau ale lor. 

Unele documente care arătau adevărata suprafață 
pe care o familie o deținea au supraviețuit până în 
ziua de azi, însă multe dintre aceste documente au 
fost pierdute odată cu trecerea timpului.
Oamenii care și-au primit terenurile înapoi nu mai 
au același interes și entuziasm în a le lucra, căci au 
descoperit noi moduri de a câștiga bani și de a-și 
gestiona viața. Acum există mici terenuri, nu doar 
în Teișani ci peste tot prin România rurală, care 
nu aparțin nimănui oficial și multe dintre care nici 
măcar nu mai sunt lucrate astăzi.

Există instituții care sunt responsabile de găsirea 
deținătorilor acestor terenuri, dar necesită un proces 
încet și anost la care nu toată lumea e dispusă sau 
are posibilitatea să ia parte. Practic, întâi trebuie să 
demonstrezi că aceste terenuri aparțin familiei tale 
și au fost înstrăinate în timpul comunismului, lucru 
ce poate fi făcut prin acte de proprietate - cum am 
văzut deja însă, e destul de complicat să găsești 
documentele oficiale astăzi. După asta, în cazul în 
care ceva nu este clar sau vrei să vinzi pământul, 
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va trebui să plătești o companie care va lua 
măsurătorile topografice ale terenului și îți va spune 
cu exactitate care e suprafața pământului tău. Abia 
atunci îți vor da documentele necesare pentru a 
putea vinde pământul.
Din ceea ce am înțeles din discuțiile purtate, tranziția 
spre democrație a fost destul de lentă și progresivă, 
având în vedere că jumătate din parlament a rămas 
același ca în perioada comunistă. Abia la adaugarea 
de noi ideologii în parlament și alăturarea României 
la UE au fost aceste legi făurite și completate, căci 
deși reprezentau o obligație încă de dinainte, au 
existat numeroase cazuri de persoane ce au profitat 
de aceste terenuri fără un deținător clar, vânzându-
le de parcă ar fi fost ale lor când de fapt nu era 
cazul, Desigur că acest lucru a cauzat tot felul de 
conflicte în rândul populației, căci uneori deținătorii 
legitimi apăreau mai târziu și își revendicau 
pământul sau atunci când noii proprietari trebuiau 
să își demonstreze legitimitatea asupra proprietății 
neavând documentele necesare.

E de asemenea interesant de menționat că datorită 
faptului că cel mai eficient mod de a cultiva 
pământul este pe suprafețe mari, în ziua de azi 
oamenii se grupează și își alipesc terenurile în 
cooperative din nou, deși de data aceasta de 
bunăvoie și respectând proprietatea privată, cu 
scopul de a face profit de pe urma terenurilor mai 
ușor.

Mai sunt multe lucruri pe care le-am putea afla sau 
de care am putea vorbi legat de felul cum era viața 
în timpul comunismului și care au fost consecințele 
revoluției în societatea rurală, dar poate că am 
petrece tot proiectul studiind acest subiect captivant. 
Dacă e folositor pentru a avea o imagine mai bună 
a acestui lucru, localnicii cu care am vorbit au 
comparat acele zile cu ceea ce se întâmplă astăzi 
în Coreea de Nord, ceea ce nu e de necrezut având 
în vedere că cele mai radicale și draconice măsuri 
luate asupra populației române au fost luate după 
vizita lui Ceaușescu în Coreea și China. Dar chiar 
dacă drepturile omului existențiale erau violate iar 
populația trăia într-un stat polițienesc, încă mai 
sunt oameni în principal în generațiile mai în vârstă, 
care afirmă că pentru câțiva ani înainte ca totul să 
se prăbușească erau fericiți, poate pentru că statul 
avea grijă de tot și nu trebuia să te îngrijorezi cu 
privire la întreaga ta viață și tot stresul legat de asta. 
Poate acesta este prețul libertății. 
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Întoarcerea la rădăcini 

Când mi-am trimis candidatura pentru voluntariat 
trebuie să admit că am avut în minte o oarecare 
idealizare a vieții la țară. Știam că munca în mediul 
rural este grea, necesită să fii constant, răbdător și 
disciplinat; cu toate astea, ideea de a fi înconjurată 
de peisaje naturale îmi lumina fața de fiecare dată 
când mă gândeam la asta. Am regăsit o fantezie 

O să-nvăț agricultură, ca bunicu’-odinioară
O să-nvăț agricultură, ca să fac reforma agrară
O să dau la animale de mâncare, Și în pauză
O să fac un beat de rap pentru cauză. [1]

[1]  Subcarpați (2016), ‘Rabdă inimă’, Satele Unite ale Balcanilor [CD] Romania: Subcarpați 

Despre agricultură: Menținând înțelepciunea milenară

similară a zonelor rurale în cântecul Rabdă inimă 
de la Subcarpați, o trupă românească pe care mi-a 
arătat-o colegul meu Josué. Cântecul vorbește 
despre reconectarea cu pământul și mutatul de la 
oraș la țară, adoptând stilul acesta de viață:
Acest subiect mă duce cu gândul la cât de îndepărtați 
sunt cei din mediul urban de acțiuni elementare 
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precum obținerea mâncării. Da, poți merge la un 
supermarket în oraș pentru a te aproviziona, dar mă 
refer la obținerea de alimente din sectorul primar. 
Sau să fii conștient de unde îți vine mâncarea. Asta 
e ceva de care devii foarte apropiat trăind în Teișani. 
Experiența mea aici mi-a dat așadar șansa de a 
descoperi cum au păstrat țăranii tradițiile milenare 
în comună.

Cum să menții tradițiile milenare

Primul lucru pe care l-am realizat este că majoritatea 
dintre oamenii care lucrează în acest domeniu 
păstrează o dragoste puternică pentru natură. E 
necesar să fiți pasionați de asta dacă vă veți dedica 
viața acestui lucru. Acesta este și cazul lui E. cu 
albinele: face asta de 30 de ani, după ce profesorul 
său l-a motivat în această direcție când era în liceu. 
La fel și N., o ciobăniță, este un exemplu foarte bun în 
această privință: în fiecare seară, după o zi întreagă 
dedicată creșterii și îngrijirii animalelor, aceasta își 
face timp să scrie poezie despre natură, sursa ei de 
inspirație. Mă simt de parcă să vorbesc cu ei e să 
discut cu cineva care trăiește în armonie totală.

Al doilea aspect pe care vreau să-l evidențiez este 
relația dintre localnici și faună. E destul de dificil să 
eviți contactul cu animalele în comună. Pe câmpiile 
din jur pot fi zăriți ciobani cu oile și vacile la păscut. În 
cazul vacilor, acestea pot fi văzute și pe drum, atunci 

când se întorc de la păscut înapoi la stăpânii lor, 
pentru a fi mulse. E foarte normal aici ca familiile 
să crească animale de fermă, dar să contacteze 
ciobanul imediat ce vremea e suficient de bună 
încât să poată lua în grijă caprele, oile sau vacile pe 
câmpuri, dealuri și văi. Cooperarea dintre localnicii 
cu un număr mic de animale este de asemenea 
vizibilă printre apicultori. Aceștia colaborează 
pentru a găsi un loc pentru pastoral și a prinde 
perioada optimă de înflorire:  “Dacă nu mergi la 
timp pierzi câteva zile de cules - pierzi câteva 
kilograme de miere”, ne-a explicat E. Așadar 
acesta este un mod de a distribui efortul și de a fi 
mai eficient, pentru a face producția de miere mai 
viabilă chiar și când resursele sunt limitate.
Aceste considerente sunt semnificative în discuția 
despre conservarea meseriilor tradiționale. Cu 
toate astea, atunci când am întrebat despre 
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cum se practică agricultura, am primit răspunsuri 
clare: ce ai nevoie pentru a începe este teren și 
echipament - dar există dificultăți în ceea ce 
privește ambele aspecte. În primul rând costul care 
vine cu acestea, deși există moduri de a colabora  și 
a împărți costul echipamentelor și a combustibilului. 
Unii localnici consideră însă că pământul de aici nu 
e cel mai potrivit pentru mecanizare. Pe lângă asta, 
munca manuală e mai scumpă și devine ineficientă. 
În cazul în care decideți să angajați personal, e 
dificil să găsiți muncitori. Am întâlnit de asemenea 
persoane care ne-au explicat despre dificultățile 
birocratice care apar când trebuie să demonstrezi 
că un teren îți aparține. 

Singularități agriculturale în zonă

Ceva ce nu veți găsi în Teișani sunt terenuri artificiale 
sau industriale unde se practică intensiv creșterea 
animalelor de fermă. Majoritatea familiilor produc 
carne, recolte sau chiar băuturi alcoolice pentru 
consumul propriu și pentru a împărți cu vecinii 
lor. Așadar aceștia practică o agricultură de 
subzinstență sau independentă, deținând suprafețe 
mici și consumându-și cea mai mare parte din 
producție. Doar o mică parte dintre aceștia vând 
o mică parte din producție vecinilor lor. Cu toate 
astea cel mai comun e ca venitul principal să 
vină din altă parte, de la un serviciu care nu ține 
de agricultură. Pentru a oferi un pic de context, 

agricultura indepedentă sau de semi subzistență 
e foarte comună în județul Prahova, precum și în 
altele localizate în jurul Carpaților și în regiunea 
Moldovei7. De fapt, dintre țările Uniunii Europene cu 
date disponibile, România este țara cu cel mai mare 
procent de ferme ale căror gospodării consumă mai 
mult de 50% din producția finală. Conform ultimelor 
date emise, 2.956.380 dintre ferme se află în acest 
punct în România. Diferența față de restul țărilor este 
semnificativă, având în vedere că următoarea țară 
în top este Italia cu 289.880 ferme.8

7 Díaz-Diego, José (2014) ‘El campo en la Rumanía del siglo XXI: 
campesinos relegados entre producciones de mercado’,  Boletín de 
la Asociación de Geógrafos Españoles, 69, p189-210.
8 Eurostat (2021). Farm indicators by agricultural area, type 
of farm, standard output, legal form and NUTS 2 regions, electronic 
dataset, <https://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/submitView-
TableAction.do>.
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O altă caracteristică a agriculturii din zona 
Subcarpaților sunt plantațiile de vii și livezi. În cazul 
comunei Teișani trebuie adăugat că este într-o 
zonă cu sare, mai ales în Slănic, care este un oraș 
apropiat înspre Nord. Această particularitate era 
bine cunoscută în trecut la prepararea mâncării. 
De exemplu, se folosea apă cu sare pentru a usca 
prune, dar această tradiție a dispărut. Ceea ce 
rămâne astăzi este producția de Țuică, alcool făcut 
cu fructele din livezile locale, mai ales din prune. 
Importanța acestui produs este manifestată prin 
Festivalul Țuicii ce are loc în octombrie în Vălenii 
de Munte, un alt oraș din apropiere, la 6 km spre sud. 

Ca să ne întoarcem puțin la începutul articolului, 
aș vrea să ne amintim cântecul pe care l-am citat. 
În versuri e menționat că persoana vrea să învețe 
agricultură pentru a trăi precum bunicii săi, dar de 
asemenea pentru a face reformă agrară. Intuiesc 
din aceste versuri că cântărețul este îngrijorat 
de situația actuală a sistemului agrar. Ce pot să 
fac eu este să confirm această preocupare printre 
producătorii experimentați, care sunt de părere 
că munca tradițională din zona rurală este sub 
amenințare din multiple motive. 

Pentru a înțelege reforma agrară curentă din 1991, 
ar trebui să o comparăm cu sistemul comunist ce 
o precede. În comună este ușor să găsești localnici 
care au lucrat în ceea ce se numea Cooperativa 

Agricolă de Producție (C.A.P.), sistemul de cultivare 
în comun ce a colectivizat terenurile și a cărui 
producție aparținea statului. Astăzi terenurile au fost 
înapoiate proprietarilor, ce au rezultat în numeroase 
probleme birocratice pe care le-am menționat 
anterior, precum cele legate de  demonstrarea 
faptului că ești proprietarul legal al terenului. Pe 
lângă asta, infrastructura C.A.P.-ului a fost desființată 
și instalații precum sistemul irigare au avut nevoie 
de ani pentru a putea fi restaurate.9 Cu toate astea, 
acest lucru poate fi văzut ca o problemă secundară 
unde sistemul de apă potabilă nu e accesibil într-un 
număr mare de gospodării din țară. La momentul 
actual, toate satele din comună au conducte de 
apă potabilă, cu excepția Bughei de Sus. Unul dintre 
localnici ne-a explicat că își dorește să creeze o seră, 
dar că acest lucru ar necesita cantități mari de apă, 
ceea ce e greu de realizat dacă ești dependent de 
apa de ploaie. 

În orice caz, cea mai mare amenințare atunci când 
vorbim de conservarea meseriilor tradiționale 
este asociată cu dispariția populației din zonele 
rurale. Ca de exemplu, o familie ne-a explicat că în 
ultimii 5 ani vecinii lor și-au redus numărul de vaci la 
jumătate. “Multe persoane spun că e multă muncă 
și nu se merită [...] mai și miroase, și nu toată lumea

9 Díaz-Diego, José (2014) ‘El campo en la Rumanía del siglo XXI: 
campesinos relegados entre producciones de mercado’,  Boletín de 
la Asociación de Geógrafos Españoles, 69, p189-210.
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poate să suporte mirosurile”, ne-au explicat. 
“Depinde de persoană, dacă au pasiunea asta sau 
nu”, ne-a spus o familie când i-am întrebat despre 
interesul următoarei generații pentru conservarea 
acestor practici. Din punctul de vedere al lui N., 
situația e o urgență, căci după părerea ei satele au 
nevoie de tineri să aibă grijă de animale, pentru că 
“dacă doar mergem toți la supermarketuri toate 
satele vor dispărea”. 
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O femeie de la țară ce studiază inginerie 
la Universitate?

R. nu a fost prima femeie pe care am intervievat-o 
în Teișani, însă a fost prima care m-a făcut să 
realizez că mai am încă multe de învățat despre 
viața femeilor românce din mediul rural. R. nu s-a 
născut în Teișani, a studiat inginerie la facultate 
și apoi, după ce s-a căsătorit cu un localnic, s-a 
mutat în zonă. Încă ține legătura cu colegii ei de 

școală din orașul natal, tot un sat rural, și chiar ne-a 
arătat o fotografie cu aceștia. Nu eram conștientă 
de detaliile pe care le primeam cu doar aceste 
câteva informații. În fotografia cu foștii săi colegi se 
aflau atât femei cât și bărbați și, după o perioadă, 
am realizat ceva: Erau clasele mixte? Era ceva 
obișnuit pentru o femeie, mai ales una din mediul 
rural, să studieze la universitate? Era ceva obișnuit 
pentru o femeie să studieze inginerie? În anii 1960 - 
1970? Desigur că R. mi-a confirmat că nu exista un 
procent mare de studenți veniți din mediul rural, dar 
era totuși ceva obișnuit să se studieze în clase mixte 
în școlile publice.
Nu am cunoscut niciodată o femeie inginer de 

Munca femeilor din mediul 
rural în Teișani
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vârsta ei înainte. E apropiată ca vârstă de mama, 
și nu am putut să evit a le compara. Mama mea își 
dorește să fi putut studia mai mult decât studiile 
obligatorii, dar  familia sa nu i-a dat voie. Instituția 
spaniolă sub dictatura lui Franco dădea voie 
femeilor să studieze la facultate, dar existau alte 
tipuri de bariere: acceptare socială, acces financiar, 
oportunități de angajare. Pe lângă asta, în copilăria 
ei, fetele și băieții învățau separat la școală. Unul 
dintre motive era acela că fetelor li se predau lucruri 
diferite, cele care te pregătesc de viața de adult. De 
exemplu, femeile aveau o materie despre îngrijirea 
casei. Acesta este motivul pentru care faptul că 
femeile  de la țară din România nu învățau lucruri 
diferite mi-a atras atenția. Ambele genuri studiau, 
de exemplu, zoologie și agricultură. Asta mă face să 
mă gândesc că, de la o vârstă fragedă, se stabilește 
o legătură strânsă cu pământul și animalele, fiind 
învățată chiar și la școală din copilărie.

Când a fost repartizat primul loc de 
muncă

Așa cum ne-a confirmat R., cel mai comun în 
această zonă rurală este ca femeile născute în anii 
‘50-’60 să aibă alte studii în locul celor universitare. 
Acesta este și cazul lui M., care în ziua de azi a ieșit la 
pensie. A locuit în Teișani toată viața. De altfel, casa ei 
este plină de amintiri din copilărie, căci părinții i-au 
crescut pe ea și frații ei acolo. A lucrat întotdeauna 

în Vălenii de Munte, deci putea chiar face naveta 
mergând pe jos. După ce și-a terminat studiile, lui 
M. i-a fost repartizată prima slujbă, iar după 3 ani 
a găsit un alt loc de muncă pe care l-a considerat 
mai plăcut: o fabrică de covoare făcute manual, 
înconjurată de femei. A aflat de poziția vacantă așa 
că și-a prezentat cartea de muncă companiei și a 
fost angajată. A învățat acest meșteșug tradițional 
în atelier, dar i-a fost util și faptul că mama ei lucrase 
într-o poziție similară, folosind războiul de țesut 
orizontal. I-a plăcut acest serviciu deoarece mediul 
era unul foarte confortabil și locul era unul 'curat'. 
Bănuiesc că acest lucru se afla în contrast cu marea 
industrializare din acea perioadă, în această zonă 
mai ales cu industria petrolieră și a sării. Nu vreau să 
insinuez totuși că pentru a lucra pe câmp e nevoie 
să te murdărești. Fabrica în care aceasta a lucrat 
încă se află în funcțiune, deși era mai multă cerere 
pentru covoare făcute de mână cu decenii în urmă, 
ne-a explicat M.
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Repartizarea primului loc de muncă, cum a fost 
în cazul lui M., era o caracteristică a regimului lui 
Ceaușescu. Dacă aveai studii universitare, era mai 
probabil că te vei muta pentru că erau mai puțini 
specialiști răspândiți de-a lungul țării. Destinația 
depindea de note și de statutul marital, ceea ce 
însemna că dacă erai deja căsătorit aveai prioritate 
în a alege o destinație apropiată de partenerul tău. 
Cu toate astea, dacă aveai doar studii obligatorii 
sau vocaționale, acestea erau de obicei asociate 
locurilor de muncă necesare în regiune, deci 
destinația acestora era de obicei aceeași zonă. 

În ziua de azi, oamenilor nu le mai sunt atribuite 
locuri de muncă la terminarea studiilor, indiferent 
dacă acestea sunt obligatorii, vocaționale sau 
universitare. Mi se pare relevant să menționez că 
dorința de a învăța nu include doar studiile formale. 
Continuarea studiilor ar putea de asemenea fi 

o nevoie, în cazul dorinței de a schimba locul de 
muncă din motive personale sau de sănătate. În 
acest sens, de exemplu, oamenii pot accesa cursuri 
flexibile în Ploiești pentru a învăța materii precum 
gătitul sau bazele lucrului pe calculator.  Pe lângă 
asta, Centrul de Tineret din Teișani oferă activități de 
educație non-formală pentru tineri, iar o parte dintre 
locuitori participă în acestea deoarece consideră că 
e benefic pentru ei la modul personal într-un mod 
care îi va ajuta chiar în viitoarele cariere. 

Evoluția locurilor de muncă în Teișani

În istoria Teișaniului, la începutul secolului al XX-lea, 
este înregistrată evoluția diferitelor profesii până la 
anul 1939. La momentul respectiv, sectorul petrolier și 
al mineritului nu erau așa de evidențiate precum mai 
târziu. Evidențiați ca fiind semnificativi sunt fermierii, 
transportatorii, crescătorii de vite, producatorii de 
fructe, vânzătorii de fructe și sare, cojocarii, pălărierii 
(de astrahan), croitorii, dulgherii și tâmplarii, rotarii, 
șindrilarii, fierarii, potcovarii, zidarii, brutarii, pantofarii. 
Odată cu trecerea timpului unele profesii s-au 
diminuat ca număr iar altele, precum funcționarii 
publici, au fost introduse și au crescut numeric.10 
Industria textilă a venit cu  locuri de muncă, mai ales 
pentru femei, și de asemenea sectoarele educației 
și a medicinei sunt demne de luat în considerare. 
Acest lucru arată că munca din mediul rural merge 
10 Octavian D. I. Brezeanu (1991) Teișanii, vatră străveche de 
moșneni. București
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mai departe decât sectoarele agriculturii, silviculturii 
și pescuitului, unde România înregistrează cea mai 
mare valoare a muncii totale din UE și unde femeile 
contribuie cel mai mult (40.8%).11 Pentru mine, este 
interesant în mod special cât de larg poate fi aici 
subiectul ”muncii rurale”, având în vedere că în 
țara mea populația rurală reprezintă 19% din total, în 
contextul în care în România aproape jumătate din 
populație locuiește în mediul rural. Este a doua țară 
din UE cu cel mai mare număr de locuitori în mediul 
rural, precedată doar de Slovacia.12

Munca informală ar trebui și ea să fie luată în 
considerare, deși e mai greu de cercetat, atât în ceea 
ce privește orele lucrate cât și din punct de vedere al 
sarcinilor. Locurile de muncă informale le includ pe 
cele din întreprinderi care nu sunt înregistrate oficial 
și pe cele care nu au protecție socială sau legală de 
bază. Să fi casnică, în acest sens, poate fi considerat 
un tip de muncă informală. 

Cum rămâne cu viitorul locurilor de muncă pentru 
femeile care locuiesc în mediul rural? “Ar trebui 
să studiați industria alimentară, căci oamenii 

11 Franić , R. and Kovačićek, T. (2019) The professional status of 
rural women in the EU European Union, Policy Department for Citizens' 
Rights and Constitutional Affairs in European Parliament. <https://
www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2019/608868/IPOL_
STU(2019)608868_EN.pdf>
12 The World Bank Group (2019). Rural population (% of total 
population) - Romania, electronic dataset, <https://data.worldbank.
org/indicator/SP.RUR.TOTL.ZS?end=2019&locations=RO&most_re-
cent_value_desc=true&start=1960&view=map >

vor avea întotdeauna nevoie de asta pentru 
a supraviețui”, crede bunica lui T. “Ar trebui 
să mergeți în străinătate, departe de aici”, 
consideră mama lui G. Ambele rude se gândesc 
la ce ar trebui nepoatele sau fiicele lor să facă 
pentru a avea un viitor bun, deși ambele tinere 
au perspective diferite, plănuind ori să profeseze 
în altceva ori să rămână în Teișani. Așa cum ne-a 
spus G.: “Vreau să locuiesc aici, aici este locul unde 
m-am născut, unde am amintirile din copilărie și 
unde sunt fericită”. Cu siguranță, G. are dreptate 
când zice că nici un loc nu poate înlocui aceste 
amintiri frumoase. 
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Migrația este un fenomen care a existat dintotdeauna 
- mutarea e în natura umană. Aceasta are loc și în 
împărăția animalelor când, spre exemplu, unele 
specii de păsări trebuie să migreze la un moment 
dat în timpul anului în alte părți ale lumii, în căutare 
de condiții mai bune de viață. La fel și noi - oamenii 
- ne analizăm situațiile și evaluăm dacă are rost să 
lăsăm în urmă viața pe care am avut-o înainte de 
a începe una nouă. Dacă să ne mutăm într-o altă 
țară sau doar o altă regiune. Cea din urmă nu sună 
de parcă e mare lucru dar, istoric vorbind, migrația 
internă a fost definitorie în procesul de formare al 
grupurilor etnice și, ulterior, naționale. 

Unul dintre motivele pentru care acest subiect este 
important și interesant pentru mine este că există o 
probabilitate mare ca eu însămi să devin un imigrant, 
lucrând într-o țară străină la un moment dat în viața 
mea. De altfel, un alt motiv este că familia mea este 
o familie imigrantă. 
Acestea fiind spuse, dați-mi voie să vă introduc în 
experiența mea aici în România. Atunci când ești 
străin și încerci să comunici cu localnicii din jur, 
desigur că aceștia se vor holba ca la vițelul la poarta 

nouă, căci puținele cuvinte românești pe care le 
știi - le vei pronunța greșit. Localnicii te vor întreba 
atunci probabil dacă vorbești vreo altă limbă 
pe care ar putea-o cunoaște, precum italiana, 
franceza, spaniola etc, și până la urmă veți trece la 
ceva cu care vă simțiți mai confortabil (și cu care 
ei se vor chinui să comunice). În acest moment eu 
mă voi întreba: cum de vorbesc așa o varietate de 
limbi străine aici, deși engleza este a doua limbă 
în școli?
Păi, cel mai comun motiv pe care l-am întâlnit 
este că au lucrat în străinătate ceva timp - ori pe 
termen lung, ori doar pentru câteva luni. Acest lucru 
nu e specific doar comunei Teișani, ci României 
în general; această informație ajută totuși la a 
înțelege contextul stilului de viață și a problemelor 
care îi îngrijorează pe locuitori.

Migrație și muncă în 
străinătate   
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Pentru a scrie acest articol, am intervievat localnici 
și am analizat statistici la nivel European. În primul 
rând, din statisticile Eurostat putem vedea că, în 
2018, România era una dintre cele șase țări din UE 
în care emigranții au depășit ca număr imigranții. 
Germania a avut cel mai mare număr de imigranți 
(893.900), urmată de Spania (643.700), Franța 
(386.900) și Italia (332.300). Germania a avut de 
asemenea cel mai mare număr de emigranți în 
2018 (540.400), urmată de Spania (309.500), Franța 
(341.400), România (231.700) și Polonia (189.800).
E de asemenea relevant de menționat că românii 
au fost pe departe cel mai mare grup de cetățeni 
rezidenți în alte state membre UE în 2019 (3.1 
milioane), urmată de polonezi (1.5 milioane), italieni 
(1.4 millioane) și portughezi (sub 1 milion).

Dar de ce merg în străinătate?

În 2019 România a fost țara din UE cu al doilea cel 
mai mic salariu minim. Nu e surprinzător că din 
2007 când România a intrat în UE și granițele s-au 
deschis, numărul de emigranți a crescut din ce în 
ce mai mult. Idea generală printre persoanele care 
decid să plece în străinătate obișnuia să fie similară 
- mai mulți bani pentru aceeași muncă și și același 
timp. “Uneori oamenii fără studii superioare merg în 
alte țări ca să fie plătiți dublu pentru același lucru pe 
care îl fac în România” spune un tânăr de 17 ani, care 
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a împărtășit cu noi perspectiva lui despre subiect și 
ne-a povestit despre persoanele de care știe că au 
fost plecate. Conform acestuia, printre tinerii care 
pleacă există cei care sunt inițial săraci, și care după 
ce fac o sumă mare de bani în străinătate dezvoltă 
un sentiment de mândrie și aroganță care îi face 
să cheltuie prea mult, și apoi există cei pentru care 
munca în străinătate aduce o schimbare pozitivă, 
și aceștia devin mai maturi și responsabili, căci au 
trebuit să învețe cum să trăiască de unii singuri și 
au învățat cât de greu poate fi să ajungi la ce-ți 
dorești. Lipsa de oferte de muncă pentru absolvenți 
ai studiilor superioare, precum doctorii, este de 
asemenea un factor important care îi convinge pe 
acești tineri să caute oportunități în străinătate. 

Deși oamenii pleacă în străinătate, mulți încă se 
întorc odată ce termină contractul temporar pe care 
îl au, pentru a se ocupa de diverse lucruri pe care le 
aveau în așteptare în România. Procentul relativ de 
imigranți naționali din totalul de imigranți a fost cel 
mai mare în România, 82% dintre toți imigranții. Nu 
numai atât, dar 43% din toți imigranții s-au născut 
în România (al treilea cel mai mare procent din UE).

O bibliotecară locală ne-a spus că a luat un credit 
de la bancă atunci când ea și soțul său s-au decis 
să renoveze casa. Au realizat că ceea ce câștigau în 
România nu era suficient pentru a-și plăti datoria, așa 
că cea mai bună variantă pe care au văzut-o pentru 

a câștiga banii într-un timp relativ scurt a fost să 
lucreze în străinătate. A petrecut în total cinci ani 
în Roma, Italia. Atunci când a avut oportunitatea 
de a se întoarce în orașul său din nou, a decis să 
se întoarcă pentru a nu mai fi departe de familie.

Se pare că distanța este o mare problemă pentru 
majoritatea celor care pleacă în străinătate, 
precum și pentru cei pe care îi lasă în România. 
Tânărul cu care am discutat ne-a spus despre 
asta: “Uneori ambii părinți pleacă la muncă în alte 
țări iar copiii rămân cu bunicii, sacrifică multe.” 
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Uneori cei ce merg în afară pentru a oferi condiții mai 
bune pentru familiile lor, se întorc, alteori se decid 
să stea cât încă pot câștiga destui bani încât să-și 
poată susține copiii, chiar dacă sunt separați de ei.  

Cum obțin un serviciu și rezidență totuși? 

Păi de cele mai multe ori are de a face cu un contract, 
poate obținut printr-un prieten sau un membru al 
familiei care deja a lucrat/locuit acolo. 
Un locuitor de 34 de ani ne-a spus că în cazul său a 
avut atât un prieten cât și pe fratele său care deja 
lucraseră în Franța și care până la urmă au deschis 
o companie acolo. În cazul tânărului, acesta are 
niște rude și prieteni în Scoția care l-ar putea ajuta 
dacă se decide să lucreze în străinătate pe viitor. 
Asta arată că ar putea fi destul de dificil să mergi de 
unul singur, deci de obicei oamenii caută sprijin de 
la alți emigranți români care au trecut prin același 
proces ca ei.

La prima vedere zona rurală ar putea să nu pară 
foarte cosmopolitană. Cu toate astea, luând în 
considerare numărul obișnuit de persoane care 
părăsesc țara și se întorc, comparativ cu alte state 
europene, îi dă o dimensiune internațională care nu 
e așa comună în alte locuri. Deși unele persoane nu 
se întorc, cei care o fac aduc cu ei povești de spus, 
abilități și cunoștințe de aplicat la noile servicii din 
țară, și limbi prin care comunică cu oameni cu care 

nu ar putea altfel să comunice. Poate că asta nu 
sună unic pentru populația României, fiind cumva 
parte din viețile lor, dar ca persoană din exterior 
consider că e demn de subliniat.
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Ultimii mileniali 

Noua lume digitală care iese la suprafață odată 
cu fenomenul internetului mă face deseori să mă 
gândesc că tinerii nu au nici un interes pentru zona 
rurală. Asta, pentru că nu asociez ”lumea nouă” cu 
”ruralul”, ci cu urban și metropolitan. De altfel, când 
am terminat liceul, ideea mutării într-un oraș mare 
era foarte atractivă pentru mine și prietenii mei. De 
aceea mi-am dorit să aflu și să compar experiența 
tinerilor din Teișani13 cu a mea. Am fost curioasă 
despre perspectivele lor pentru comună și despre ce 
consideră aceștia cel mai atractiv la viața în mediul 
rural.          
 
Primul lucru care trebuie menționat este că tinerii nu 
sunt un grup omogen de persoane. Cazul tinerilor 
din comuna Teișani nu e o excepție. Am pus niște 
întrebări celor născuți între 1998 și 2003, teoretic 
aceștia numărându-se printre cei numiți Generația 
Z.14 Această etichetă nu e potrivită când încerci să îi 
descrii însă căci, precum spuneam, tinerii nu sunt un 
grup omogen. De altfel, unii dintre aceștia v-ar spune 
13 Majoritatea informațiilor strânse în acest articol sunt bazate 
pe un focus grup cu 4 tineri localnici ai comunei Teișani, cu vârste de 
17, 19 și 22 de ani
14 Pew Research Center (2018) The generations defined, vizual-
izat 21 Aprilie 2021, <https://pewrsr.ch/2EDKRwD>

că sunt ”ultimii mileniali”, ceea ce înseamnă că se 
consideră ca aparținând  generației precedente. 
Milenialii sunt cei care au trecut prin apariția noilor 
tehnologii și a internetului, dar totuși au avut parte 
de o copilărie fără elemente digitale, spre deosebire 
de "Gen Z", care au crescut înconjurați de telefoane 
inteligente, tablete, etc. 

De fapt, tinerii cu care am discutat nu sunt nativi 
digital. “Youtube” deja exista când erau copii, 
dar au obținut conexiune la internet la momente 
diferite: unii în 2009, alții în jur de 2014. În 2009 a fost 
implementat un plan național în România pentru a 
promova dezvoltarea accesului la internet la scară 
largă pentru a ajunge la un segment cât mai larg 
din populație.15 Iar la momentul actual, rata de 
15 International Telecommunication Union (2015). "Broadband 
Situations in Rural and Remote Areas", <https://www.itu.int/en/ITU-D/

Despre tineri: când lumea 
nouă încolțește la țară
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acoperire în gospodăriile din mediul rural este de 
53.1 %.16 Asta nu e tot: găsiți cu ușurință tineri care 
vă vor explica că țara are una dintre cele mai rapide 
conexiuni la internet din Europa și a patra cea mai 
rapidă din întreaga lume.17 

O generație echilibrată

Unul dintre conceptele care au apărut în mod 
repetat în conversațiile cu tinerii  a fost ”echilibrul”. 
Unii dintre acești tineri consideră că fac parte 
dintr-o generație echilibrată, văzând-o din diferite 
perspective. Relația lor cu tehnologia poate cu 
siguranță fi un exemplu: au învățat la o vârstă 
fragedă cum să folosească tehnologia, dar nu se 
consideră dependenți de ea. De pildă, consideră că 
copiii din ziua de azi sunt dependenți de telefoanele 
lor, dar nu își asociază copilăria lor cu folosirea 
tehnologiei. Când am dîntrebat, mi-au spus despre 
amintirile lor interacționând cu alți copii sau tineri pe 
străzi, făcând baie vara în râul Văleanca, culegând 
ciuperci sau flori la Poduri, mergând cu bicicleta, 
venind acasă plini de zgârieturi și vânătăi după ce 
au mers cu rolele…

Technology/Documents/RuralCommunications/Broadband_Situa-
tions_in_Rural_and_Remote_Areas_Full.pdf >
16 ANCOM (2020). Statistical Data Report on Romanian Elec-
tronic Communications Market - 2020, 1st Semester. < https://statisti-
ca.ancom.ro/sscpds/public/files/217_en>
17 Ookla (2021) Speed Test Global Index,<  https://www.speed-
test.net/global-index>

Un alt punct de vedere este echilibrul între obligații 
și libertăți. Asta devine clar dacă comparăm 
copilăria lor cu cea a părinților sau a bunicilor. 
Unii dintre aceștia erau ciobani ce trebuiau să 
îngrijească capre, oi și vaci… și să facă cu schimbul 
cu frații lor pentru a merge la școală sau a studia. 
Unul dintre ei își amintește că munca părinților lor 
era mare consumatoare de timp în mod special, 
și își amintește că a petrecut cea mai mare parte 
din timp cu bunica sa, care i-a spus multe povești 
din trecut și i-a insuflat pasiunea pentru istorie. 
Așadar, aceștia recunosc că părinții lor au avut 
mai multe responsabilități decât ei și, în acest 
sens, probabil erau și mai autonomi decât ei. 
Se simt undeva în mijloc, între a fi independenți 
și dependenți de părinții lor. Cu toate acestea, 
descriu noua generație a fiind extrem de 
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străzi și cartiere. 
Întrebați despre perspectivele despre comună 
menționează proiecte de care au auzit că se fac 
sau care sunt luate în considerare în comună. De 
exemplu, unii dintre ei au auzit despre crearea 
unui observator în zona plată a Podurilor, datorită 
priveliștilor de 180º asupra cerului. De asemenea, 
au auzit despre construirea unei magistrale de gaz. 
Există o posibilitate de evoluție, de a nu stagna, 
spun ei. Poate în turism sau agricultură. Mai mult, 
pentru a conserva mediul natural al comunei în loc de 
a promova anumite tipuri de proiecte incompatibile 
cu această îngrijorare. Majoritatea chiar își doresc 
să locuiască în comună, dar nici unul nu speră că 
va găsi un loc de muncă aici. Sau, cel puțin, unul 
cu un salariu bun: ”dacă vrei să ai o viață bună, să 
muncești în sat nu e suficient”.  

dependentă de părinții lor. Pentru unii dintre ei pare 
că în ziua de azi copiii au fost învățați să le fie frică de 
orice: câini, mașini… Totuși, nu consideră că satul a 
devenit mai puțin sigur. Percepția lor despre liniștea 
din comună e la fel, dar regretă faptul că copiii din 
ziua de azi sunt exagerat de protejați  comparativ cu 
cum erau ei. 

Perspective despre Teișani

Când am întrebat despre cele mai bune lucruri 
din comună pare că cel mai popular loc e Vârful 
Părului. Este probabil cel mai bun exemplu al felului 
cum comuna e înconjurată de natură. Peisajul 
natural și nivelul scăzut de poluare este ceva ce 
tinerii valorizează. Poate de asta unii dintre ei sunt 
îngrijorați de gunoi și reciclare. Totuși un alt lucru pe 
care îl consideră special la comună este acela că 
acest mediu natural este foarte aproape de orașe 
relevante precum București, Brașov și Ploiești. Din 
nou mi se pare destul de interesant acest interes 
pentru echilibru. Având partea cea mai bună din 
mediul rural, dar fără a fi totuși complet izolați de la 
cel urban. În acest sens, vorbesc despre cum comuna 
crește cu noi locuitori din București, mai ales, și cum 
aceștia construiesc case noi. Consideră că lumea 
e deschisă la minte, dar în același timp bârfitoare. 
Când ești tânăr cauți o anumită intimitate, înseamnă 
că trebuie să o găsești prin a merge în zone izolate 
cu mai multă vegetație, departe de viața printre 
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Haosul organizat

În comuna Teișani, satul Olteni, se află un supermarket 
mai mare - același tip ca acele supermarketuri cu 
nume mari precum Carrefour sau Lidl. Se numește 
'La Doi Pași', parte dintr-o companie românească, 
și a fost deschis în jurul anului 2019. Înainte de asta, 
locuitorii comunei erau obligați ori să găsească un 
alt magazin universal ori să meargă până la cel mai 
apropiat oraș, Vălenii de Munte, cam la 8 km sau 15 
minute de mers cu mașina din centrul Teișaniului. 
Cu toate astea, în comună se află mai mult de opt 
mici magazine generale.

Prima dată când am mers într-unul dintre aceste 
locuri am simțit că mă sufoc. Îmi doream o simplă 
ciocolată, o chestiune rapidă, dar pentru a verifica 
fiecare produs și a găsi ce am nevoie, creierul meu 
a avut nevoie de ceva timp. Fiecare centimetru 
din magazin era împânzit de produse, așa de mult 
încât mă simțeam de parcă am ajuns în geanta lui 
Mary Poppins. Eram confuz, confuz precum era și 
vânzătorul când m-a văzut analizând fiecare colțișor 
de magazin timp de 10 minute pentru a veni la casă 
numai cu un baton de ciocolată cu nucă de cocos. 
Vă asigur că ciocolata a avut un gust special după 

Magazinul local: un nume, 
două mii de produse
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tot efortul petrecut pentru a o găsi. Lucrul ciudat 
însă, a fost faptul că mi-a plăcut sentimentul. 
Recunosc că uneori intru în aceste minimarketuri 
fără a intenționa să cumpăr ceva în mod special. 
Pur și simplu mă las purtat de haos. Nu tu ești cel 
care alege inelul, ci el își alege stăpânul, i-a spus 
Gandalf lui Frodo Baggins în Shire. Măcar în cazul 
ăsta nu sunt singurul care să care o mare povară. 
Ultima dată când am fost acolo am plecat cu un alt 
baton de ciocolată cu aromă de banane, și a avut 
gust de pantofi, dar am încredere că următoarea 
dată va fi mai bine. 

Acestea fiind spuse, am decis așadar cu câteva 
zile în urmă să derulez o mică investigație despre 
aceste locuri. Motivul din spatele interesului meu, 
pe lângă cele deja menționate, este faptul că în 
alte părți ale lumii, precum Italia dacă e să vorbim 

despre contextul din care vin, puterea hegemonică 
a marilor companii a dus la dispariția acestor 
magazine tradiționale, strivite sub greutatea lor, 
strivite sub greutatea globalizării. 

Pentru a investiga, am decis să mă folosesc de 
două metode: simplă observație și redactarea unui 
chestionar pentru vânzători și o parte dintre clienți.  
Rezultatele chestionarului țin de 6 din cele 8 
magazine observate de-a lungul comunei. În ceea 
ce privește participanții, de-a lungul acestui articol 
voi respecta și menține anonimitatea magazinelor, 
a clienților și a vânzătorilor. 

Unul dintre primele elemente ce mi-a atras atenția 
la aceste magazine a fost organizarea spațială a 
bunurilor. Am observat că spațiul interior al celor 
șase magazine studiate a fost în general împărțit 
în două zone. Uneori diviziunea este definită de 
aranjamentul rafturilor, tăind o cameră în două 
secțiuni, alteori diviziunea e marcată prin folosirea 
a două camere diferite. Criteriul de împărțire ține 
de organizarea bunurilor în două mari categorii: 
alimente și bunuri de altă natură. În ceea ce privește 
primul grup, am observat că o parte substanțială din 
mâncare este alcătuită din diferite tipuri de gustări 
și alte alimente împachetate destinate consumului 
rapid. Sunt des întâlnite și frigiderele cu mezeluri și 
brânzeturi, precum și inevitabila pâine care poate 
mereu fi găsită în spatele casei de marcat. Unele 



32

dintre ele vând și unele tipuri de legume, cele mai 
comune fiind cartofii sau ceapa, iar altele sunt mai 
degrabă specializate în cofetărie-patiserie. 

Ce au oamenii nevoie 

Într-una din sesiunile mele investigative, urmând cu 
strictețe clichéul american al unui filaj, cafea într-o 
mână și gustări în cealaltă (din păcate nu am găsit 
gogoși), am dat de camioneta ce livrează pâine. 
Având în vedere că pâinea pe care alimentarele 
o vând este aceeași pentru toate, mă așteptam 
ca pâinea să vină din același loc pentru toate. Am 
descoperit însă că pâinea este adusă din trei locuri 
diferite, două de pe lângă Ploiești și unul din Drajna. 
Mai mult decât atât, pâinea  e cu siguranță alimentul 
cumpărat cel mai frecvent de către clienți. În 
12/12 chestionare adresate vânzătorilor și clienților, 
pâinea a fost numită ca fiind una din cele trei cele 
mai cumpărate alimente, în 11/12 dintre acestea fiind 
chiar primul aliment scris dintre cele trei.
 
Cercetarea noastră sugerează două chestiuni 
care ne-au fost amplu demonstrate de rezultatele 
chestionarelor și sunt sprijinite de elementele de 
mai sus:
Marea majoritate a produselor sunt cumpărate de 
proprietari la vrac.
Oamenii cumpără în general maxim 5 produse. 

În ceea ce privește primul punct, trebuie să recunosc 
că nu m-am așteptat ca aproape toate alimentarele, 
cu o singură excepție și asta în cantități mici, să nu 
vândă produse locale. Având în vedere că mulți 
dintre locuitorii comunei au câmpuri sau animale, 
mi s-a părut ciudat să nu găsesc legume, lapte sau 
ouă de la vecini. 
Gândindu-mă la asta mintea mă duce cu gândul la 
fraze pe care le-am auzit în jur precum: ”Am așa de 
multe ouă că nu știu unde să le pun”. De altfel, este 
ceva comun pentru cei care au cotețe mari de găini 
să împartă din ouă cu membrii familiei și vecini, 
de exemplu. Motivul principal pentru care astfel de 
produse nu sunt vândute în alimentare: magazinele 
vând ceea ce oamenii au nevoie, produse pe 
care nu ar avea de unde altundeva să le cumpere. 
Alimentele precum ouăle sau brânza pot fi cumpărate 
de la unele case, precum cele ale ciobanilor, dar mai 
presus de toate sunt date la schimb sau donate în 
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cartier. Luând asta în considerare, un cadou reprezintă 
o faptă socială, ceea ce înseamnă că reprezintă 
un element fundamental în crearea și menținerea 
relațiilor sociale18, contribuind la coeziunea socială 
și la apropiere. Mecanica dăruirii de cadouri include 
inevitabil și schimbul19, creând tipuri de relații în care 
ajutorul reciproc devine o certitudine, fiind alimentat 
de același simț al obligației de a da ceva înapoi. 
Într-o zi cineva din Teișani mi-a zis că o frază des 
folosită este: ”Dacă casa ta e în flăcări, primul care 
va veni să arunce o găleată de apă e vecinul!”. 
Așadar nu e deloc productiv să ai o relație proastă 
cu cei din cartierul tău.

În privința celui de-al doilea punct, datele arată 
că mai mult de 50% din clienți cumpără între 1 și 
3 produse, în jur de 30% de la 3 la 5 produse și 15% 
de la 5 la 7, numai 5% dintre clienți cumpărând mai 
mult de 7. Mai mult, conform datelor20,, alegerea de 
a merge la un magazin sau altul nu pare să țină de o 
locație specifică, cât pur și simplu de proximitatea 
față de casă. De altfel, numărul și poziționarea

18 Expresie folosită de Marcel Mauss în Mauss, M. (1924) ‘Es-
sai sur le don. Forme et raison de l'échange dans les sociétés 
archaïques’, L'Année Sociologique, p. 30-186
19 The mechanics of getting something in return nu sunt rigide, 
implicând o doză puternică de libertate. E adevărat că există o 
obligație să dai ceva înapoi, însă metoda și timpul sunt flexibile, iar 
obligația este una mai degrabă morală, nefiind pedepsită prin lege.
20 În 6/6 dintre chestionarele aplicate clienților, la întrebarea 
”de ce ați ales acest magazin” au răspuns că motivul era proximi-
tatea față de casă.

 strategică a magazinelor reușește în mare parte să 
acopere întreaga comună și, cu câteva excepții21, 
toate vând cam aceeași gamă de produse.
Din punctul meu de vedere, tipul general de 
cheltuială pe care clienții o fac poate fi definită ca 
fiind ocazională și/sau focalizată. Este ocazională 
și poate și se concentrează pe produse specifice. 
Într-una dintre ”ambuscadele” mele, am observat 
că au parcat câteva mașini, au intrat și-au 
cumpărat pâine și alte produse și apoi s-au întors 
de unde au venit. Acest lucru ne poate spune că 
clienții respectivi nu au intrat în magazin pur și 
simplu pentru că erau în zonă, ci că au venit special 
pentru a cumpăra un anumit produs și apoi au 
plecat înapoi. 

Ca să fac un rezumat, produsele sunt cumpărate 
la vrac, iar clienții nu folosesc aceste locuri pentru 
cumpărături de lungă durată22, ci în general pentru 
a cumpăra unul sau mai multe produse specifice 
care se referă la o oportunitate, fie că vorbim 
despre o gustare de după școală, îmbogățirea 
unui preparat sau cumpărarea ingredientelor 
necesare unei rețete. 

21 Unele magazine pot vinde și alcool sau țigări, căci au 
procurat acreditarea necesară.
22 Tipul de cumpărături care să te țină o săptămână sau mai 
mult.
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Un potpuriu luptând cu globalizarea

Așa cum am menționat, cealaltă parte a sufletului 
magazinelor generale este reprezentată de toate 
acele produse ce nu au legătură cu mâncarea. 
Dacă ar trebui să pun aceste obiecte într-o unitate 
ideologică largă, aș face-o cu numele de ''obiecte 
pentru viața de zi cu zi''. În această categorie găsim: 
produse pentru gospodărie, produse de curățenie, 
jucării pentru copii, lumânări înfățișând sfinți, găleți 
și ligheane, chiloți dar și pălări, șosete, mănuși. Pe 
scurt, un potpuriu de obiecte. 

E interesant că nici unul dintre vânzători nu a 
menționat produse din afara grupului alimentelor 
printre cele mai vândute produse. Deși nu toate 
produsele din zona ”cealaltă” au fost menționate la 
întrebarea ”numește alte produse care sunt vândute 
aici”, acestea sunt prezente în egală măsură în 
fiecare magazin - niciunul dintre acestea nu vindea 
doar mâncare. 
Unul dintre magazine m-a impresionat în mod 
special. Erau niște haine la reducere: un pulover, un 
hanorac, un tricou și o pereche de pantofi pentru 
copii. Având în vedere că nu aveau etichetă și exista 
câte un produs din fiecare, e plauzibil ca acele 
produse să fi fost la mâna a doua. 

Fiecare magazin, în felul său, încearcă să satisfacă 
nevoile cetățenilor. Acesta este motivul pentru care 

găsim așa o mare varietate de alte produse. Dorința 
acestor magazine este să pună la dispoziție produse 
care sunt utile și uneori chiar indispensabile vieții de 
zi cu zi.
Aceste locuri sunt, pentru moment, supraviețuitoare 
ale inevitabilului proces de internaționalizare23, 
procesul ce își imaginează globul ca un singur oraș 
fără granițe și bariere în care ‘’local’’ este un simplu 
cartier lângă capitală. În Teișani, aceste magazine 
sunt sănătoase și reprezintă una dintre centrele 
majore de agregare unde oamenii se pot întâlni și 
împărtăși. Nu sunt legați de nici un nume mare și 
nimeni nu le spune ce ar trebui să vândă sau în ce 
sector ar trebui să se specializeze. Citând numele 
unuia dintre acestea, ele sunt the Dream Shops 
(Magazinele de Vis). 

23 Procesul prin care marile industrii se extind precum incen-
diile, ceea ce (uneori) duce la suprimarea involuntară a micilor 
afaceri. 
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Întotdeauna mi-a plăcut să gătesc, încă de când 
eram copil și am învățat să fac prăjituri la microunde. 
Acasă eu eram cel care gătea, chiar și atunci când 
locuiam cu mama. Unul dintre motivele pentru care 
m-am îndrăgostit de gătit este acela că îți oferă 
posibilitatea de a călători prin lume chiar și când 
ai un buget mic. Un altul este puterea mâncării 
de a aduce oamenii împreună. Toate rețetele din 
acest capitol sunt rețete românești preparate de 
localnici din Teișani cu produse locale. Preparatele 
prezentate aici sunt o fereastră către în viața de zi cu 
zi a comunei și a oamenilor ce locuiesc aici.
 
Nimic nu aduce mai mult confort decât un bol de 
ciorbă făcută în casă alături de un desert proaspăt 
preparat într-o zi rece de iarnă. Exact asta a fost 

Colecția de rețete                         
adunate de Johannes

experiența pe care am avut-o cu aceste rețete 
pregătite de o gospodină încântătoare. Am 
întâlnit-o atunci când îl vizitam pe soțul ei pentru 
a filma cu totul altceva, iar când a fost cazul să 
găsim persoane pentru materiale video despre 
gătit ea a fost una dintre primele persoane pe care 
le-am întrebat. Când am mers să înregistrăm am 
avut și un mic interviu unde am aflat că iubește să 
gătească și îi place să facă cât mai mult posibil de 
la zero. Am aflat de asemenea cum ea și soțul său 
s-au cunoscut și care este rutina ei zilnică.

Ne-a gătit ciorbă de găină, cu tăiței de casă pe care 
i-a pregătit cu o seară înainte, și gogoși. Gogoșile 
sunt de obicei servite cu zahăr pudră și pot fi umplute 
cu gem sau diverse creme.
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 1.Într-un bol adăugați și amestecați ouăle, 
zahărul și untul topit. Apoi adăugați făina, drojdia 
uscată, laptele cald și o lingură de sare și amestecați-
le pe toate împreună. 
 2.Frământați coca pentru aproximativ 6 
minute sau până devine uniformă. Acoperiți coca și 
lăsați-o la dospit într-un loc cald pentru o oră, sau 
până s-a dublat ca dimensiuni.
 3.Folosiți un făcăleț pentru a întinde coca 
într-o foaie cu o grosime de 1 cm și tăiați-o în cercuri 
cu un pahar sau o formă de biscuiți. Asigurați-vă 
că ați pus gura paharului în niște făină ca să nu se 

lipească coca de ea. Puneți cercurile de cocă pe o 
foaie de copt și puneți-le într-un loc cald pentru încă 
30 de minute.
 4.Încingeți uleiul într-un ceaun sau o cratiță 
adâncă. Puneți câteva cercuri de cocă înăuntru 
odată și lăsați-le să se prăjească câte un minut pe 
fiecare parte până devin maro auriu. În timp ce se 
prăjesc ar trebui să se umfle.
 5.Când sunt gata lăsați-le la scurs pe un 
șervețel și dați-le prin zahăr pudră. Le puteți umple 
cu gem sau ciocolată dacă vreți.
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 1.Începeți prin a prepara tăițeii cu o seară 
înainte. Turnați făina într-un bol sau pe o masa 
curată, faceți un crater în făină și spargeți ouăle în el. 
Adăugați un vârf de sare și amestecați cu atenție cu 
ajutorul unui tel până ce se transformă într-o minge 
uniformă. Lăsați-o la frigider pentru 40 de minute 
și apoi împărțiți-o în mai multe bucăți pe care le 
întindeți subțiri cu un făcăleț. Tăiați fiecare foaie în 
mai multe linii, transferați-le pe o foaie de copt și 
lăsați-le la uscat peste noapte.
 2.Pregătiți puiul – tăiați-l în bucăți, preferabil 
păstrând oasele pentru gust. Puneți-l în oală cu 

suficientă apă încât să îl acopere și lăsați-l la fiert la 
foc mic.
 3.Tăiați morcovii în bețe sau feli mici, apoi 
tăiați cepele la mărimea preferată. Adăugați-le în 
oală alături de boabele de piper, un praf de sare și 
frunzele de dafin, apoi lăsați totul la fiert pentru cel 
puțin o oră jumătate.
 4.După ce a stat la fiert ceva vreme, gustați 
ciorba și adăugați condimente după gust, apoi 
adăugați tăițeii și mai lăsați oala pe foc 15 minute. 
Puteți adăuga niște pătrunjel tăiat, acum sau mai 
târziu, când veți servi ciorba.
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Acesta este un preparat românesc popular. 
Seamănă cu polenta la modul de preparare, 
poate fi sărată sau dulce, poată fi mâncată ca fel 
principal sau pe post de garnitură, se poate face 
destul de tare încât să poată fi tăiată sau moale 
precum terciul. În această rețetă, mămăliga este 
moale și dulce. Bucătarul a fost o tânără din zonă, o 
voluntară a Curbei de Cultură. Aceasta ne-a ajutat 
cu proiectul în multe feluri – pe post de gazdă, de 
traducător, de persoană de contact. Când am 
întrebat dacă ar vrea să fie filmată pentru un video 
despre gătit, a spus că ar fi dispusă să îmi arate o 
rețetă tradițională a familiei sale pentru mămăligă 

dulce. A ieșit delicioasă!
 1.Începeți prin a încălzi apa într-un ceaun, 
adăugați un praf de sare și unul de mălai și lăsați 
totul până apa a fiert.
 2.Adăugați restul mălaiului și amestecați în 
mod constant până se îngroașă. În acest moment 
puteți adăuga orice condiment vreți.
 3.Atunci când mămăliga a ajuns la consistența 
dorită, căci poate fi gătită mai solidă sau mai lichidă 
în funcție de preferință, o puteți servi ori caldă ori 
atunci când s-a răcit și devine mai tare.
P.S. Dacă mămăliga este tare, poată fi tăiată cu o 
ață în loc de cuțit, pentru o experiență mai autentică.
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 1.Preîncălziți cuptorul la 170ºC și ungeți două 
forme de chec cu ulei sau unt. 
 2.Separați albușurile de gălbenușuri.
 3.Amestecați uleiul și gălbenușurile cu un mixer 
electric. Încetul cu încetul adăugați apa minerală.
 4.Cerneți făina și praful de copt împreună, 
adăugați mixtura de gălbenuș și ulei și amestecați 
încet. Adăugați și esența de vanilie.
 5.Pregătiți un bol separat pentru a bate 
albușurile, în care adăugați încetul cu încetul zahărul, 
amestecând constant cu un tel până se întărește și 
nu curge.
 6.Odată ce amestecul de albuș și zahăr are 

consistența potrivită puteți adăuga celălalt amestec. 
Amestecați până ce se formează o mixtură uniformă.
 7.Separați amestecul în două și adăugați pudra 
de cacao într-unul dintre acestea, apoi amestecați 
din nou. Turnați o cantitate egală de amestec fără 
cacao în fiecare dintre formele de chec, apoi turnați 
deasupra amestecul cu cacao. Adăugați după 
preferințe stafide sau alte fructe uscate, și răsuciți 
cu o furculiță prin compoziție pentru a crea vârtejuri.
 8.Coaceți checurile timp de 30-45 de minute la 
170ºC sau până ce atunci când băgați o scobitoare 
în chec și iese curată. Așteptați până se răcește și 
serviți-le! 
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Drumeție spre dealuri 
de Josué

SPECIFICAȚII 
Acest itinerariu, cu o lungime totală de 4,70 km, în jur 
de 2 ore de mers, duce din centrul Teișaniului direct 
spre dealurile sale, traversând o bucată de natură 
neatinsă.
 
Traseul începe pe drumul 219, lângă Hostelul de 
Tineret Teișani.
Urmărind drumul care duce spre Vălenii de Munte, 
vă puteți opri la supermarketul La doi paşi, înainte de 
a continua plimbarea. Rețineți că este singurul din 
zonă unde se poate plăti cu cardul. Are de asemenea 
un bar și o terasă unde puteți să vă bucurați de o 

Colecția de 
trasee pentru  

drumeție



41

băutură răcoritoare.
Ruta continuă până ajunge la fântâna din Olteni, un 
izvor de apă potabilă, natural, înconjurat de copaci.
Drumul continuă printr-o zonă cu natură neatinsă și 
atinge cel mai înalt punct al satului. Vârful părului 
este un loc magic unde recomandăm cu entuziasm 
picnicurile și camparea, dar care poate fi și un loc de 
început al altor drumeții. 
Pentru a vă întoarce, urmați același traseu sau 
urmați drumul spre sat.

 DE ȚINUT MINTE
·Traseele nu sunt pavate deci ar putea fi într-o 
condiție proastă sau chiar pline de noroi dacă a 
plouat sau a nins înainte. Mai ales iarna, purtați 
încălțăminte potrivită pentru a fi lipsiți de griji.
·La Vârful Părului se află un păr ( de unde și numele 
locului) foarte bătrân care reprezintă un fel de simbol 
pentru comună.
·Nu uitați să vă lăsați gunoiul în coșurile special 
amenajate pe deal.
 
ȘTIAȚI CĂ?
Teișani este compus din cuvintele –Tei (de la copac) 
și -șani (sanie).
 
REFLECȚII PERSONALE
Nu am fost niciodată un fan al drumețiilor, încă 
iubesc să descopăr lucruri noi și acea senzație de a 
învăța, a vedea sau a face ceva ce nu am mai făcut 

înainte. Chiar și mai mult dacă se întâmplă atunci 
când cred că am văzut deja ce aveam de văzut. 
Cam acesta a fost sentimentul de-a lungul acestei 
mici excursii. După această vară am învățat că este 
un deal lângă satul Olteni, aproape de Hostelul de 
Tineret unde am locuit, unde ne putem bucura de 
priveliști spectaculoase.

PUNCTE DE INTERES

Fântâna din Olteni: fântâna este denumită după 
satul în care este situate. Apa este potabilă și 
mecanismul său este îndeosebi interesant pentru 
străini.

Dealul: Vârful Părului este un punct de pornire 
excelent pentru multe trasee de-a lungul dealurilor 
comunei.
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Ruta vechilor amintiri 
de Gertrudis 

SPECIFICAȚII 
Acest itinerariu are o lungime de 3,82 km. Conține 
4 repere relevante, invitându-i pe cei din drumeție 
să facă un popas și să reflecteze asupra rămășițelor 
unui trecut nu așa de îndepărtat.
 
Ruta începe la intersecția dintre drumurile 219 și 18A.
După un timp, drumul se deschide într-o zonă plată 
întinsă înconjurată de munți. Căprioarele și veverițele 
sunt o apariție comună pe aici, deci trebuie neapărat 
să fiți cu ochii în patru!
 
În mijlocul poienii apare o 
construcție neobișnuită. Aici este 
locul unde nemții și-au amplasat 
radarul în timpul celui de-al Doilea 
Război Mondial. 

Lăsând în urmă bucăți din istorie, 
drumul ajunge în vârful unui deal 
– un loc minunat pentru a lua o 
pauză.
 
Dedesubtul dealului, o 
neschimbată gară veche așteaptă 
de ceva vreme, marcând punctul 
de intrare în comună.

DE ȚINUT MINTE
Dacă sunteți interesați de istoria locului, recomand 
să explorați zona. Există clădiri și relicve, împrăștiate 
peste tot, ce datează încă din perioada celui de-al 
Doilea Război Mondial.
 
ȘTIAȚI CĂ?
Operarea radarului se bazează pe fenomenul 
dispersiei, mai exact atunci când valul 
electromagnetic transmis de radar se sparge la 
contactul cu un obiect mai mare. Radiația ce se 
întoarce este surprinsă de antenna, lucru ce face 
posibilă identificarea punctului de coliziune, implicit 
poziția obiectului respectiv.
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REFLECȚII PERSONALE
Pentru mine vârful dealului e un loc minunat în care 
să faci un popas. Aș sugera locul de asemenea 
ca potrivit pentru picnicuri, unde puteți contempla 
deasupra priveliștei Vălenilor de Munte. Mai mult, 
fiind interesată de istorie, a fost fascinant pentru 
mine să găsesc și explorez ruine ale clădirilor din Al 
Doilea Război Mondial. În ceea ce privește gara cea 
veche, faptul că este un loc așa izolat și șinele lăsate 
în paragină mă fac să vreau să ascult muzică și să 
meditez acolo.
 

PUNCTE DE INTERES

Biserica din Valea Stâlpului: Originile acestei biserici 
datează puțin după mijlocul secolului 18. Clădirea 
a fost reconstruită și reparată de mai multe ori de 
atunci. Primele reparații, având loc între 1768-1770, 
au fost desfășurate din cauza faptului că soldații 
turci au devastat biserica. Ultimele reparații au 
avut loc în 2015, când, pe lângă alte schimbări, au 
fost introduse aparate de aer condiționat pentru 
încălzirea în timpul iernii și sistemul a fost complet 
refăcut.

Baza forțelor aeriene germane: Pe partea stângă 
a drumului poate fi observată o bucată mare de 
beton. Aici este locul unde nemții, care au amplasat 
o tabără militară în Teișani, și-au poziționat antenele 
radio pentru supraveghea zona. 

Vârful dealului: Priveliștile panoramice ale Văleniilor 
de Munte pe-o parte, și a unor case din Valea Stâlpului 
împrăștiate printre pădure pe partea cealaltă. 

Vechea gară: Se poate încă vedea structura care 
menține șinele abandonate unde odată ca niciodată 
trenurile “Căilor Ferate Române” goneau și conectau 
satele cu orașe importante precum Ploiești sau 
București. Treceți râul pentru priveliști panoramice 
minunate asupra satului Valea Stâlpului.
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Printre pășuni mai verzi 
de Johannes
 
SPECIFICAȚII 
Lungimea traseului este de 3,26 km și ar 
putea dura între 30 de minute și o oră, 
în funcție de viteza de mers. Altitudinea 
maximă este de 611 m. 
 
Plimbarea începe într-un loc numit Poduri, 
localizat între comunele Teișani și orașul 
Slănic. Traseul ajunge în pădure și apoi iese 
într-o pajiște descoperită.
Pe lângă acest camp curge un mic pârâu, 
parcă tăind în două dealurile. Pârâul o ia în 
jos până ce ajunge la o pășune deschisă. 
Din acest punct, plimbarea este mai calmă 
și duce în jos spre centrul satului.
 
DE ȚINUT MINTE
Ați putea întâlni persoane ce muncesc în construcție 
sau păzind animale, deci cel mai bine e să îi lăsați în 
pace să-și facă treaba. S-ar putea de asemenea să 
fie câini de pază prin jur: aceștia nu sunt periculoși 
în general, dar pot fi intimidanți fiind destul de mari.
 
ȘTIAȚI CĂ?
În timpul verii există șanse mari să dați de ciobanii 
care păzesc oile sătenilor. Este o practică comună 
printre localnici să își dea oile la cioban până la 

REFLECȚII PERSONALE
Traseul este minunat pentru oricine vrea pur și simplu 
să se îndepărteze de viața zgomotoasă și ocupată 
de zi cu zi. Oferă o grămadă de oportunități pentru a 
sta în liniște și a medita. Însă dacă sunteți genul mai 
sociabil și nu aveți probleme în a vorbi cu persoane 
pe care le cunoașteți pentru prima dată, primăvara 
și vara veți avea ocazia să stați de vorbă cu ciobanii!
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PUNCTE DE INTERES

Punctul de plecare: Lăsați în urmă drumul 100 și 
cărarea vă va duce în pădure. Adevărata drumeție 
începe într-un loc numit Poduri, unde s-ar putea să 
vedeți câini și oi dacă veniți primăvara sau vara. 
Câinii vor fi pe acolo și iarna însă.

Pajiștea: Dacă urmăriți semnele roșii pictate pe 
copacii din pădure, veți găsi o pajiște unde vă puteți 
relaxa.

Râul: Dacă urmați acest traseu veți trece pe lângă 
râul Stâlpul. 

Pășunea: Înainte de a ajunge în comună, veți ajunge 
la un câmp deschis mare unde s-ar putea să vedeți 
oi și capre.
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Traseu pe creastă
de Andrea

SPECIFICAȚII 
Dacă începeți de pe dealuri, acesta este un 
traseu ușor: 3,10 km, 1 oră de mers, și o diferență 
de altitudine de 103m dar și priveliști care îți taie 
răsuflarea.
 
De la dealurile din Teișani, accesibile cu mașina 
sau mergând 2 ore din sat, puteți ajunge la o zonă 
excelentă pentru plimbări și excursii. O multitudine 

de cărări apar printre dealuri. Acestea sunt folosite 
mai ales de ciobani sau de către localnicii din zonă 
pentru transportul diferitelor materiale cu căruța.
 
Pe întreaga durată a expediției, ruta urmărește 
creasta splendidelor dealuri – e foarte dificil să te 
decizi în ce parte să te uiți!
 
În această zonă zgomotele orașului sunt rare și 
distante, fiind de asemenea la ordinea zilei să 
întâlnești căprioare și șoimi precauți de-a lungul 
drumului.
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DE ȚINUT MINTE
Asigurați-vă că purtați încălțăminte potrivită, mai 
ales iarna când terenul poate fi înghețat sau noroios.
 
ȘTIAȚI CĂ?
E posibil să identificați un șoim prin felul cum zboară. 
Dacă pasărea mai degrabă plutește decât să dea 
din aripi, cel mai probabil e un șoim!

REFLECȚII PERSONALE
A fost plăcut să fiu în vârful dealurilor, înconjurat de 
zăpadă. Cred că e dificil să găsești astfel de locuri, 
unde zgomotul constant al orașului este absent, iar 
senzația simțită este minunată și deloc comună 
pentru cei ce vin din centre urbane, atât de mul încât 
uneori liniștea părea asurzitoare.

PUNCTE DE INTERES
Punct de reper: Părul, care iese în evidență pe deal, 
fiind un reper excelent pentru a nu te rătăci.

Priveliștile: luați-vă niște timp să vă bucurați de 
coborârea lentă și faceți niște poze.

Linia de sosire: Deși a fost marcat ca punctul final, 
este posibil să continuați alte trasee de aici. Nu se 
află pe nici o hartă, deci doar simțiți-vă liberi să 
explorați!
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Traseu împădurit
de Johannes
 
SPECIFICAȚII 
Un traseu plăcut de 5,18 km prin Teișani printre 
pădurile din jur, cu  o diferență de înălțime totală de 
118 m și cu o durată de aproximativ o oră și jumătate.
Călătoria prin păduri este simplă, potrivită pentru 
cei care au decis să petreacă câteva ore în natură.
 
Începutul traseului este ușor accesibil din centrul 
Teișaniului, mai exact lângă intersecția dintre 
drumurile 219 și 100N. De la punctul de început, 
urmează o pantă ușoară de aproximativ 2,4 km, 
sfârșindu-se la punctul de ''picnic'', marcat pe hartă. 
Un loc numai bun pentru un popas și un prânz copios.
De la zona de picnic, traseul începe să coboare spre 
Teișani – o coborâre calmă, acoperită de frunzișul 
copacilor.
De-a lungul traseului există mai multe posibile locuri 
de observație a faunei. Stați cu ochii în patru și 
urechile ciulite!.
 
DE ȚINUT MINTE
Dacă sunteți amenințați de un câine sau o haită, este 
recomandat să vă păstrați calmul, să nu fugiți, să nu 
faceți mișcări bruște și să nu vă întoarceți cu spatele. 
Vă puteți folosi vocea pentru a calma animalele.

ȘTIAȚI CĂ?
Foarte rapide atât la trap cât și la galop, căprioarele 
traversează cu ușurință atât cele mai dese păduri 
cât și preeriile. În alergare pot ajunge la 60 km/h și 
să sară mai sus de 2 m. Căprioarele trăiesc de-a 
lungul continentului European, în Africa de Nord, 
Asia Centrală și America de Nord. Speranța de viață 
a acestui elegant animal variază de la 10 la 15 ani, 
deși în unele cazuri, mai ales în captivitate, poate trăi 
până la 20 de ani.
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REFLECȚII PERSONALE
Consider că traseul este unul bun pentru cei cărora 
le place să fie în natură – și să aibă o priveliște 
minunată asupra dealurilor din jur. Dar nu e pentru 
cei cărora le e frică de câini, și va trebui așadar să 
mergeți pe drum la întoarcere.

PUNCTE DE INTERES

Animale de fermă: În ultima parte există ferme pe 
ambele părți, unde pot fi zărite animale specifice.

Zonă în care puteți zări animale: Stați cu ochii în 
patru, acesta e un loc perfect pentru a putea vedea 
animale sălbatice.

Picnic: Un platou perfect pentru picnic sau pentru a 
lua o pauză.

Cimitir: V-ar putea surprinde felul cum oamenii își 
onorează morții. Atunci când îl explorați, faceți-o cu 
respect și liniște.
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Prima vedere a Teișaniului
de Josué

SPECIFICAȚII 
Lungimea totală a traseului este de 4,1 km. Având 
în vedere că te duce prin sate, drumurile sunt 
pavate, deci este o plimbare relativ rapidă – în jur 
de 50 de minute în total. Începe de la magazinul 
La Doi Pași, aflat în mijlocul satului Olteni, și se 
termină la gara din Teișani, trecând prin unele 
dintre punctele principale de interes ale comunei, 
precum: magazine, cabinete medicale, spații 
publice și alte instituții.
 

De la gară:
Acesta e cu siguranță cel mai comun și accesibil 
punct de sosire. Să ajungi la punctul de început al 
traseului de la gară e foarte simplu. Uitați-vă după 
magazinul general ”Dream shop”, este de altfel 
singurul magazin din zonă unde se poate plăti cu 
cardul. 
Strada principală vă va duce la clădirea primăriei 
Teișani, o casă care a fost proprietatea unor boieri. 
Urmând șoseaua vă veți afla în centrul satului Teișani. 
Notabil în apropiere este Centrul Internațional de 
Tineret unde voluntarii de la Curba de Cultură își 
desfășoară activitățile pentru tineri în fiecare zi, în 
afară de duminică și luni. Chiar lângă Centrul de 
Tineret se află poșta, și o clădire galbenă care este 
un dispensar medical, bine de știut în caz de nevoie.

Dacă continuați să mergeți înainte, pe dreapta, veți 
găsi biserica Sfântului Ierarh Nicolae, cea mai mare 
biserică din comuna Teișani și, în opinia mea, și cea 
mai frumoasă. În continuarea aceluiași drum se află 
școala generală din Teișani și un teren sintetică. 
Folosirea acestuia este gratuită pentru copii, însă 
adulții și cei care nu locuiesc în comună trebuie să 
plătească. E de menționat că același drum te duce 
în Slănic, însă de această dată ne vom concentra 
pe lucrurile de văzut prin Teișani, făcând stânga la 
intersecția de lângă biserică unde se află și o stație 
de microbuz.  Relevantă în continuare pe drumul 
principal este casa mare și verde. Imposibil să nu 
o observați, însă pentru a o putea repera mai ușor 
vă vom spune că se află înaintea unui magazin 
cu terasă/bar în exterior. Casa verde este a unui 
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apicultor pe care l-am întâlnit și un bun prieten. 
Este desigur posibil să cumpărați miere de la el și 
promit că calitatea este una de excepție. Pentru mai 
multe informații despre acest loc, despre persoană 
și despre preț puteți vizita pagina noastră web 
”discover.teisani.ro” la secțiunea ”locuitori”.   
De acolo veți începe să o luați în jos până ajungeți 
la râul Văleanca, veți trece pe un pod din beton, iar 
drumul vă va purta în sus din nou în satul Olteni. 
În această porțiune a comunei sunt notabile 
următoarele: biserica din Olteni, școala chiar de 
lângă ea și Hostelul de Tineret (spațiu care este la 
momentul actual folosit de voluntarii internaționali 
ai Curbei de Cultură, dar care în viitor va fi deschis 

publicului ca un hostel obișnuit pentru vizitatori). 
Aproape în fața sa, se află o altă construcție 
galbenă care servește drept dispensar medical. În 
final vreau să menționez singurul supermarket din 
comună ”La Doi Pași” și terasa de lângă el. Acolo 
au pizza și trebuie să spun că atmosfera locului 
a fost minunată de fiecară dată când am mers 
acolo. Un loc bun pentru a lua cina. 
 
DE ȚINUT MINTE
Există o scurtătură care vă va duce din partea 
de sus a Teișaniului, la punctul din traseu unde 
întâlniți râul Văleanca. (Va fi specificată pe hartă) 
Țineți minte totuși că podul pe care îl veți avea de 
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trecut pe această rută nu este cel mai stabil, deci 
deși este destul de sigur încât să îl puteți folosi nu aș 
recomanda să o luați la fugă pe el.
 
Nu e chiar neobișnuit să întâlniți persoane care 
vorbesc limbi străine, de obicei italiană, uneori 
franceză sau spaniolă, dar țineți minte că localnicii 
nu prea sunt obișnuiți să vorbească limba engleză, 
doar unii dintre tinerii care locuiesc pe aici.
 
ȘTIAȚI CĂ?
Există o serie de altare creștin ortodoxe (troițe) de-a 
lungul drumului, dedicate mai ales lui Iisus Hristos, 
unul care poate fi găsit pe hartă și are o poveste 
destul de sentimentală. Lumânarea ce strălucește 
înăuntru este aprinsă de aceeași persoană de ani și 
ani. În fiecare dimineață, încă de când era copil.
 

REFLECȚII PERSONALE
Am mers pe acest drum aproape zi de zi de-a lungul 
timpului în care am locuit în Hostelul de Tineret 
pentru a ajunge la muncă în Centrul de Tineret. A 
devenit deja o parte din rutina mea zilnică, și trebuie 
să spun că e un mod plăcut de a începe ziua.
 
Având în vedere că trece prin satele principale ale 
comunei, inclusiv centrul, veți vedea spiritul real 
al comunei și al României rurale: în funcție de oră, 
puteți găsi copii jucându-se pe terenul de fotbal, 

întorcându-se de la școală sau distrându-se 
petrecând timp împreună; adulți lucrând în grădină 
sau îngrijind animalele; persoane ce își construiesc 
case sau se ocupă de diverse meșteșuguri; persoane 
bucurându-se de ceva de băut la bar sau făcând un 
grătar și ascultând muzică tare; localnici mergând 
cu căruța, pe care o folosesc să care lucruri precum 
fân și lemne sau pentru propriul transport; îi veți 
vedea tăind lemne, pregătindu-și gospodăriile 
pentru iarna cea friguroasă, sau culegând fructele și 
legumele pe care le-au cultivat în grădină,
 
Mereu iau scurtătura de la râul Văleanca, atât la dus 
cât și la întors. Cred că asta e partea mea preferată 
din drum căci deși sunt câteva case pe acolo, 
acestea sunt înconjurate și ascunse de vegetație. 
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După explorarea traiului și a culturii Teișaniului am 
rămas surprinși de următoarele: 

Ospitalitatea locală și deschiderea către alte 
culturi.
De-a lungul acestui an am experimentat asta 
în moduri, momente și gusturi diferite -  gazdele 
noastre din Teișani ne-au ținut distrați, încălziți și 
sătui. Mai mult de atât, se simte bine să fi străin! 
Există o curiozitate generală despre felul cum e 
viața în alte părți ale lumii, care deseori are legătură 
cu propriile experiențe ale oamenilor cu munca și 
locuirea în străinătate. 

Mediul natural neatins.
Priveliști superbe și spații verzi nealterate oriunde 
privești cu ochii. Teișani este un loc minunat pentru 
a porni într-o drumeție sau pur și simplu pentru 
a cutreiera în jur și a admira turmele și cirezile 
de animale de fermă, bucurându-te de pajiștile 
neatinse. Pădurile și animalele sălbatice sunt și ele 
din abundență, iar apele naturale și chiar izvoarele 
cu apă sărată pot fi găsite cu ușurință! Spre marele 
noroc al tuturor, autoritățile locale încurajează 
puternic protecția mediului natural și în același 

Concluzii
timp promovând practici și activități prietenoase cu 
mediul. 

Viață dinamică a tinerilor.
Spre deosebire de alte zone rurale, străzile, parcurile 
și locurile de joacă ale Teișaniului sunt pline de 
tineri. Aceștia obișnuiesc să socializeze în aer liber 
încă de când sunt mici, deci o trupă de băieți tineri 
pe biciclete sunt o priveliște obișnuită prin sate. 
Locurile de joacă și terenurile de fotbal sunt cele 
mai ocupate locații în aer liber. Vara e generoasă în 
mod special în ceea ce privește oportunitățile de a 
petrece timpul liber, având loc evenimente pentru 
tineri, precum festivalul rural de tineret și cinema în 
aer liber ce are loc pe tot parcursul lunilor calde. 
 
Interconectarea dintre viața religioasă și cea de zi 
cu zi.
Spiritualitatea și religia sunt prezente în toate sferele 
vieții locale. Pe lângă cel mai evident patrimoniu 
construit (biserici, cimitire, altare) există numeroase 
ocazii în care puteți da de ritualuri religioase sau doar 
să vă regăsiți în mijlocul unei discuții despre viață, 
univers și tot ceea ce există. Totul are propriul său 
scop și multe dintre îndatoririle și locurile de muncă 



54

tradiționale pot fi justificate prin explicații religioase. 
Deși locuitorii sunt predominat creștin ortodocși, în 
viețile acestora pot fi întâlnite o varietate de credințe 
și practici care se aseamănă cu tradiții păgâne. 

Posibilități de trai sustenabil și agricultură de 
subzistență.
Multe gospodării locale s-ar putea cu ușurință 
potrivi într-un film utopic despre sustenabilitate și 
interconectare cu natura. 
Case construite din materiale naturale, cu câmpuri 
de legume în jur, recolte pe terenurile din apropiere 
și animale de fermă în grajduri - totul e pe bune. 
Toate acestea vor acoperi cea mai mare parte 
din ingredientele unei mese obișnuite. Chiar dacă 
acest mod de viață este în mod inevitabil pe cale 
de dispariție printre generațiile mai tinere, ducând o 
luptă imposibilă în economia de piață, Teișani încă 
are o populație vivace de oameni care trăiesc într-
un mod în în care chiar nu au nevoie să cumpere de 
la magazin decât ulei, zahăr și produse cosmetice - 
pentru că orice altceva poate fi produs acasă! Sau 
dat la schimb cu vecinii pentru alte bunuri. 

Desigur, viziunea noastră este aceea a unor străini. 
Ne-am mutat în Teișani pentru a observa și a învăța 
de la locuitori, pentru a documenta și a aprecia. 
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Din punctul nostru de vedere extern, posibilitățile 
pentru un viitor prosper al acestei comune stau în 
conservarea lucrurilor pe care locuitorii le consideră 
cele mai obișnuite, uneori banale și luate drept un 
dat. Dacă localnicii ar dori să investească în turism 
de orice fel, noi suntem de părere că acesta ar 
trebui să se concentreze pe natură, gastronomie și 
activități în aer liber. Particularitatea locuirii în zonă 
oferă o oportunitate minunată pentru o experiență 
cu adevărat rurală, prin agroturism și case de oaspeți 
rurale. Cultura găzduirii deja face o treabă grozavă 
în ceea ce privește oferirea de servicii, numai că de 
obicei fără plată.  

Pentru a putea construi pe cele de mai sus, o 
comunitate dinamică trebuie reziste tensiunii de 
depopulare a mediului rural. Este responsabilitatea 
tuturor să găsească lucruri strălucitoare și pline de 
viață în comună, însă o mai mare parte din aceasta 
pică pe autoritățile locale. Am luat o mică bucată 
din ce credem că am putut contribui de-a lungul 
șederii noastre aici. Sperăm că acest proiect ne 
arată culorile sale cele mai frumoase odată ce 
răspândim vestea despre Teișani. Și că între timp 
albinele continuă să împrăștie polen din tei. 
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