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ABSTRACT. – The Land of Zărand as Metal Spatial 
Projection.The physical support of the Zărand mental space is 
represented by the morphology of the region, by the forestry domain 
(generator of a special type of behaviour and of peculiar 
occupations), by the mining activity (especially the one related to the 
gold-bearing veins) and by the historical events that led to the heroic 
mythology. The stages in the development of the Land of Zărand into 
an open mental space took place gradually based on the transfer of 
influence from the Zărand Fortress towards the interior of the 
mountains, towards the future settlements with role of central place, 
namely Baia de Criş and Brad. 
Cuvinte cheie: Zărand, spaţiu mental, analiza regională, mit. 

 
 

1. Consideraţii generale 
 
 Noţiunea de spaţiu mental defineşte un fragment de teritoriu pe care 
o comunitate, dar şi un individ aparţinând acesteia îl integrează în scara 
proprie de valori existenţiale, de dimensiuni extrem de variate, unde realul şi 
imaginarul se asociază organic, devenind o entitate unică, inconfundabilă. În 
acelaşi timp, el este şi un criteriu indispensabil delimitării regiunilor 
geografice complexe (P.Cocean, 2005). 

În funcţie de percepţia componentei antropice asupra spaţiului, 
întinderea şi orografia entităţilor regionale de tip „ţară”, modul de 
constituire a acestor regiuni şi de legătura cu exteriorul, spaţiile mentale au 
fost împărţite în trei categorii: spaţii mentale închise, spaţii mentale semi- 
închise şi spaţii mentale deschise. (Cocean P., Ciangă N., 2000) 

La nivelul României pot fi identificate trei tipuri majore de spaţii 
mentale: spaţii mentale provinciale, spaţii mentale specifice „ţărilor” 
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(etnografice), spaţii  mentale habitaţionale, la care se adaugă un tip secundar 
numit spaţiul mental metropolitan, generat de oraşul capitală. Ţara 
Zarandului se integrează în categoria spaţiilor mentale etnografice iar  
trăsăturile sale  vor fi prezentate în continuare. 

 
2. Caracteristicile spaţiului mental al Ţării Zărandului 
 
Ţara Zărandului, conform clasificării prezentate mai sus, dar şi a 

funcţionalităţii sale se poate încadra unui spaţiu mental deschis. Trecerea ei 
spre acest statut s-a desfăşurat într-o lungă perioadă de timp pe măsura 
transferului de influenţă dinspre cetatea Zărandului, localizată în comuna de 
câmpie Zărand, şi care după părerea lui Pestz Fr. (1882) a funcţionat încă 
din secolele al XI-XII-lea, ca şi capitală a comitatului omonim, prin 
desprinderea din Bihor, spre alte centre din exteriorul (Arad) şi interiorul 
munţilor (Baia de Criş, Brad), şi în acest mod şi-a  pierdut vechea unitate de 
„ţară”, apelativ care, astăzi, are mai mult conotaţii etnografice.  

Spaţiul mental ca şi categorie geografică cuprinde o sumă de 
elemente, în speţă cele de ordin psihologic, care conturează identitatea 
locului. 

Greutatea lămuririi acestei probleme derivă din faptul că 
mentalităţile locuitorilor, gândirea, cultura lor, deci mai concret  spaţiul 
mental, este rezultatul gândirii a mai multor categorii umane. Astfel, 
tradiţionaliştii, adică locuitorii regiunii descendenţi din mai multe generaţii 
care sunt conservatori, acceptă doar ceea ce le confirmă prejudecăţile pe 
care şi le-au creat, şi care creionează un spaţiu mental trăit unde ei îşi 
desfăşoară întreaga activitate; acestuia i se adaugă un spaţiu mental 
imaginat adânc înrădăcinat în fiinţa fiecăruia, fiind compus din imagini 
receptate pe diverse căi. Este un spaţiu discontinuu, cu structură neclară şi 
funcţii aleatorii. Adesea acest spaţiu are dimensiuni şi elemente mitice şi 
depăşeste cadrul material al Zărandului. Fiind un spaţiu proiectat în 
mitologia populară, spaţiul mental imaginat este idealizat. O altă categorie o 
reprezintă locuitorii proveniţi din alte zone,  învecinate, care prin stabilire în 
Ţara Zărandului  îmbină diverse tradiţii şi culturi iar influenţele culturale 
care s-au produs la un moment dat, (ca de exemplu din amestecul de 
populaţii, cu alte grupe de comunităţi: sârbi, slovaci, cehi, evrei, germani, 
unguri), provoacă schimbări profunde în mentalul celor fixaţi în spaţiul Ţării 
Zărandului şi care şi-au creat un spaţiu mental asumat. De asemenea, 
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locuitorii arealelor învecinate care îşi formează adesea alte păreri decât cele  
reale, uneori chiar deformate despre zărăndeni şi moţii crişeni, creionează 
un spaţiu mental perceput. Aportul oamenilor de ştiinţă (îndeosebi 
geografii, etnografii, istoricii) conturează şi el spaţii mentale ale unor 
regiuni care în absenţa unei nomenclaturi generale capătă denumiri, cu 
valoare strict locală, delimitate uneori destul de arbitrar. 
 

3. Elementele definitorii ale spaţiului mental al Ţării Zărandului 
 

Ţara Zărandului, din punct de vedere regional, este un spaţiu mental 
deschis, iar din punct de vedere mental este împărţită în două entităţi 
pereche: vestul (zona Zărand- Cigher) şi estul (zona Brad-Hălmagiu-
Gurahonţ) la care se adaugă fâşia de interfaţă dintre Ţara Moţilor şi Ţara 
Zărandului. 
 Spaţiul numit Ţara Zărandului are o serie de trăsături comune cu ale 
altor entităţi  numite „tări”, dar şi multe aspecte care-i dau o identitate 
aparte. Toate „ţările” sunt străvechi leagăne de cultură şi civilizaţie 
româneşti, sunt zone de referinţă ale istoriei, numite aşa încă din Evul 
Mediu şi fiecare la rândul ei este o punte de legătură între şi cu alte „ţări”.  
 Dificultatea analizei spaţiului mental al Ţării Zărandului rezidă din 
faptul că geografii şi geologii – cei care ar fi trebuit să fie mai fermi în 
delimitarea ei – n-au putut cădea la un numitor comun pentru a localiza şi 
individualiza Ţara Zărandului. Astfel, după unii geografi Ţara Zărandului 
reprezintă numai partea ei vestică (Depresiunile Zărand, Cigher, Gurahonţ, 
Sebiş), după alţii numai partea estică (Depresiunea Brad-Hălmagiu), iar cea 
de a treia categorie reuneşte toate depresiunile. 
 Renumitul arheolog şi istoric medieval Radu Popa (1988) aprecia că 
numele de Ţara Zărandului provine din amalgamarea a două realităţi 
distincte: „vechiul comitat al Zărandului din secolele XII- XIII situat în jurul 
localităţii eponime, aflată în zona de şes din sudul Crişanei (unde se află şi 
cetatea Zărand – n.a.) şi comitatul cu acelaşi nume din secolul al XIX –lea 
care ajungea până la izvoarele Crişului Alb”. Argumentele prezentate nu 
sunt deci un punct de vedere clar pentru ca teritoriului Ţării Zărandului să-i 
fie atribuite în totalitate spaţiile despre care am mai scris. 
 În „Caietele de artă populară”, N. Dunăre şi Marcela Focşa (1957) 
localizează Ţara Zărandului la vest de satul După Piatră (limita estică a Ţării 
Zărandului) apreciind că zona Brad – Hălmagiu, cu centre învecinate zonei 
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miniere Bucium, are îmbrăcămintea (cojoace, pieptare) ornamentată după 
modelul buciumănesc. Înspre vest Ţara Zărandului nu are stabilită limita 
teritorială, dar nici nu se fac referiri la localităţi din zona respectivă.  
 Părerea noastră este că Ţara Zărandului se suprapune cu toate 
spaţiile amintite anterior cu precizarea că zona intramontană Brad-
Hălmagiu-Gurahonţ aparţine Munţilor Apuseni cu centrul polarizator Brad, 
iar în vest depresiunile Zărandului – Cigher aparţinând Dealurilor de Vest, 
cu centrul polarizator Ineu, formează un sistem tripolarizat. 
 Apreciem că deşi spaţiul geografic al Ţării Zărandului este deschis 
larg doar spre vest, el este o depresiune cu legături înspre est, sud şi nord prin 
pasuri şi trecători. În consecinţă, Ţara Zărandului reprezintă un spaţiu deschis 
şi în consecinţă vom prezenta identitatea geografică a regiunii cu cele două 
spaţii bine individualizate din mai multe puncte de vedere, în paralel. Având 
în vedere faptul că încadrarea Ţării Zărandului este una arbitrară, la diferite 
categorii de specialişti, propunem o  delimitare geografică precisă, pe baza 
argumentelor complexe prezentate, urmată, evident, de o acceptare unanimă. 
În caz contrar, teritoriul Ţării Zărandului va rămâne şi în continuare  un spaţiu 
discutat şi disputat cu controversele de rigoare. 
 
 4. Structura spaţiului mental zărăndean 
 
 Un spaţiu, o „ţară” nu înseamnă numai locuri, ci şi oameni, rosturi, 
obiceiuri şi istorie. Din punct de vedere mental analiza spaţiului rezidă 
tocmai din atributul de spaţiu deschis dat Ţării Zărandului, care a făcut ca în 
gândirea şi comportamentul localnicilor să se regăsească multe din 
trăsăturile oamenilor din regiunile cu care sunt în contact sau pe care le-au 
străbătut. 
 Varietatea produselor agricole din zona de dealuri, bogăţia resurselor 
lemnoase, cărbunii, minereurile aurifere şi feroase, din zona montană, 
deschiderea largă de la est spre vest pe valea Crişului Alb, dar şi spre nord, 
est şi sud prin pasurile joase (Criştior, Buceş-Vulcan, Vălişoara), perioadele 
istorice cu noutăţile lor tehnice, cu unele soluţii europene, cu cel mai mare 
grad de noutate, interpretarea anchetelor şi chestionarelor realizate pe teren 
în această perioadă, constituie elementele esenţiale în structurarea spaţiului 
mental al zărăndenilor. 
 La baza genezei spaţiului mental zărăndean stau componentele 
fizice, proprii, pe care locuitorii le-au exploatat într-o manieră complexă şi 
diversificată.  
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 Suportul spaţiului mental zărăndean este reprezentat de pământul 
natal cu „ţarina” sa, dar şi cu subsolul aurifer. El are astfel patru 
compomente: morfologia, care prin caracteristicile sale definite a imprimat o 
serie de particularităţi în fizicul şi psihicul moţilor, pădurea, generatoare a 
unui tip aparte de comportament şi prin introducerea unui număr de 40 de 
specializări economice clare, care a făcut din comunitatea moţilor crişeni în 
special o entitate umană celebră, terenurile agricole care se suprapun cu 
zonele de cultură a plantelor şi creşterea animalelor, în special pentru 
locuitorii din vestul Zărandului şi filoanele aurifere ale substratului 
geologic.  
 Pădurea multiseculară a fost şi rămâne pentru români 
binecuvântarea, dar şi blestemul pământului. Codrii din Munţii Apuseni în 
general, şi cei din Ţara Zărandului în mod particular, cu cărările lor „de 
taină” încurcate ca iţele au jucat un rol important în viaţa locuitorilor acestei 
regiuni, încă din cele mai vechi timpuri. Pentru multiplele roluri pe care le-a 
jucat pădurea în viaţa lor (de adăpost, de refugiu, de apărare asemeni 
cetăţilor, de izolare, de obstacol) pădurea reprezintă un element definitoriu 
în constituirea acestei „ţări”, astfel că formula des utilizată „a retragerii la 
munte” ar trebui înlocuită cu formula „retragerii la pădure” (Giurăscu, C. C., 
1977). Moţii s-au ridicat la luptă cu preţul vieţii, dar datorită pădurii n-au 
putut fi supuşi, dar nici n-au putut fi organizaţi niciodată de nimeni cu 
excepţia eroilor legendari Horia şi Avram Iancu, proveniţi tot din mijlocul 
lor şi care cunoşteau la fel de bine ascunzişul muntelui şi codrului întunecat. 
 Prin strânsa legătură cu pământul împădurit pe care-l locuiesc aşezat 
în drumul migratorilor, după cum spune sugestiv Gr. Ureche „în calea 
răutăţilor”, pădurea le-a fost de mare folos, dar le-a pricinuit multe suferinţe 
şi pagube. 
 Pădurea le-a oferit şi posibilitatea de trai (lemne pentru foc şi 
construcţii, vânat, fructe), le satisface şi în prezent nevoile interne 
(construcţii, mobilier, vehicule, unelte de muncă, combustibil), dar lemnul 
se trimitea şi în alte zone lipsite de păduri, iar în consecinţă ocupaţiile 
locuitorilor care lucrau lemnul s-au înmulţit foarte mult. S-au perfecţionat 
astfel constructori de case, meseriaşi de unelte casnice şi agricole etc. 
Produsele de lemn prelucrate de moţii crişeni, erau cunoscute în toată ţara, 
deoarece ei transportau în zonele de câmpie, în schimbul lor primind cereale 
şi alte produse alimentare. Se poate vorbi despre o „civilizaţie moţească a 
lemnului” foarte veche, dar care din păcate este pe cale de dispariţie. 
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 Artizani, creatori populari, continuă dezvoltarea meseriilor moştenite 
din generaţie în generaţie. Printre aceştia cei mai reprezentativi sunt: 
meşterii din satul Obârşia, comuna Tomeşti; cei cate confecţionează butoaie, 
ciubere (Banciu Cornel) în satul Dobroţ, com. Tomeşti; instrumente 
muzicale (Mateş Petru) sat Dumbrava de Sus, comuna Ribiţa; pictură pe 
icoane, ouă încondeiate (Duşan Monica)- Ribiţa; cusături, ţesături (Leah 
Elena) – Buceş, s.a. 
 Dezvoltarea mineritului a făcut necesară şi dezvoltarea altor ramuri 
de activitate economică, şi în primul rând, exploatarea şi prelucrarea 
lemnului fapt care a dus la numeroase defrişări, suprafaţa pădurilor 
restrângându-se în Ţara Zărandului. 
 Pădurea i-a fost zărăndeanului „frate” şi „soră”, multe dintre 
obiceiurile lor, dar şi viaţa lor sufletească este legată de pădure (Horea îşi 
trăieşte agonia în Pădurea Scoroget; Avram Iancu cânta din fluier prin 
păduri „Eu doinesc, codrul rămâne, / Plânge frunza după mine”). 
 În egală măsură pădurea, prin faptul că este uneori greu accesibilă 
duce la izolare, iar în asemenea locuri unde nu poţi ajunge să scoţi un lemn 
decât cu caii, se naşte veşnicia, se constituie „ţări” ca şi în cazul Ţării 
Zărandului. 
 Astăzi, pădurea zărăndenilor a fost trecută cu protocol, la stat. Este 
cunoscut că în conformitate cu legea nr. 18/1991 este în curs de desfăşurare 
şi aplicare a acestei legi, locuitorii redobândind pământurile şi pădurile care 
au fost luate abuziv. 
 Ocupaţia zărăndenilor în trecut a fost agricultura, creşterea 
animalelor, lucrul la pădure, practicarea unor meşteşuguri ţărăneşti, astăzi 
redobândind pământurile şi pădurile, o mare parte dintre localnici şi mai ales 
populaţia vârstnică va recurge probabil din nou la vechile munci: practicarea 
unor meşteşuguri ţărăneşti, lucrul la pădure, creşterea animalelor s.a. 
 Alt element al devenirii spaţiului mental al Ţării Zărandului îl 
constituie modul de amplasare a gospodăriilor, casa. Oikosul grecesc, 
heimatul german, rodina slavilor sau vatra românească nu sunt concepte 
referitoare doar la mediul extern al vieţuirii oamenilor.(Evseev, 2005) Ele au 
în centrul lor casa părintească, loc de intersecţie a lumii spirituale şi a celei 
materiale, punct de întâlnire dintre trecut şi prezent, dintre oameni şi 
Dumnezeu. Cuvântul casă, scrie etnologul german Iulius Lips, se  rosteşte în 
toate limbile cu evlavie. Casa înseamnă stabilitate, ordine, locul unde se 
aşează lucrurile fundamentale ale vieţii, naşterea, formarea şi afirmarea 
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individului, căsătoria, moartea. Acest element, casa, este strâns legat de 
familie, de neam (grup de indivizi care aparţin unui arbore genealogic), creat 
prin procesul de „roire” a satelor aparţinând crângurilor, care în zona 
montană a Ţării Zărandului a avut o amploare mare în feudalism, iar  în 
zonele joase în capitalism. Acest tip de aşezări reprezintă peste tot, cum 
susţine V. Mihăilescu, ultima fază de populare a muntelui, aşa cum dealtfel 
ele constituie o ultimă fază de populare a câmpiilor, ca urmare a desfiinţării 
marii proprietăţi moşiereşti şi a împroprietăririi ţăranilor. 
 Elementul imediat superior neamului îl constituie tradiţiile de ordin 
cultural şi religios, cutuma, legea nescrisă, ce se evidenţiază prin obiceiuri, 
folclor, care împreună formează legăturile etnografice ale Ţării Zărandului. 
 Trecerea de la cutumă la mit se face pe nesimţite (Cocean, P., 2004). 
Mitul este un concept cheie pentru înţelegerea geografiei simbolice, este de 
fapt o reprezentare iluzorie a omului şi a lumii, este suportul imaginar al 
organizării şi coeziunii sociale, al credinţelor, justifică, susţine şi inspiră o 
comunitate mentală. În Ţara Zărandului miturile aparţin mitologiei morţii: 
Strigoi, Stafii, Vâlve, Moroi, etc. (Bălăceanu Stolnici C, 2004). La acestea 
se adaugă o serie de forţe aparţinând astrelor (de unde o strânsă legătură cu 
astrologia) şi de cele patru elemente ale naturii: focul, aerul, apa şi 
pământul, unele metale sau minereuri, ceea ce explică legăturile magiei cu 
minerii, olarii, etc. 
  În cele din urmă pe cea mai înaltă treaptă se află elementul superior, 
integrator, Divinitatea.  
 Zărăndenii constituie o entitate umană creştină de religie ortodoxă. 
Această trăsătură naţională devine în timp parte componentă a psihicului 
intern al oricărui individ din grup, acţionează, nu numai, în Ţara Zărandului, 
ca un factor dinamic în planul conştientului şi inconştientului colectiv. În 
ancheta realizată pe teren în perioada iulie-septembrie 2007, instituţia 
Bisericii ca mod de raportare la Divinitate, reprezintă pentru majoritatea 
locuitorilor (61%) din Ţara Zărandului element de încredere şi sprijin care 
conform analizei regionale (anchete, sondaje), ocupă locul al treilea în 
ierarhia valorilor după alte două repere mai bine cotate, munca şi familia. 
 

Mitul aurului şi al mineritului aurifer în conturarea spaţiului mental 
specific părţii estice a Ţării Zărandului. 
 Aurul a avut un impact deosebit pentru partea de est a Ţării 
Zărandului, de unde se extrage de pe vremea romanilor şi chiar mai dinainte 
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de către protopărinţii dacilor – agatârşii. În strânsă legătură cu activitatea de 
minerit (băieşit), privit ca un semn distinctiv, ca element care asigură o 
anumită ascendenţă materială şi morală, s-au dezvoltat şi aşezările omeneşti 
specifice unei regiuni miniere cu exploatări din subsol, dar şi 
comportamentul şi mentalitatea minerilor. 
 Mai înstăriţi decât alte categorii de clase sociale (masa iobagilor), ei 
se remarcă prin trăsături specifice: sunt foarte îndemânatici, destoinici, au 
spirit practic şi inventiv observat în modul cum confecţionează podoabele, 
îmbrăcămintea şi încălţămintea, dar şi tact economic (condiţionat de 
activităţile de schimb), sunt isteţi, sociabili, dispun de o superioritate în 
rânduielile lor, au o specială dragoste pentru ordine, confort casnic şi nu în 
ultimul rând pentru moralitate (ca şi în cazul comunităţilor germane din 
Transilvania). 
 În mentalul zărăndenilor, dar nu numai al lor (în Ţara Moţilor vom 
regăsi acelaşi fenomen cu prisosinţă) aurul reprezintă principiul benefic al 
ieşirii din impasul social aşa cum o relevă şi adnotările din Caietul de miner 
al lui P. David (citat de M. David, 2001). 
 Valenţele multiple ale aurului sunt clar exprimate: bogăţie, siguranţă, 
dar şi avariţie, patimă, fărădelege. Are puteri miraculoase. 
 Mitul istoric-mitologia eroică  este extrem de plastic descrisă de M. 
David (2001): „ceea ce caracterizează mai bine istoria şi se asimilează mai 
trainic în conştiinţa umană este spectaculosul, momentul de încordare a 
voinţei, prin care comunitatea încearcă să se redefinească, să se afirme. 
Două astfel de evenimente, remarcabile prin intensitate şi ecou, au fost 
Răscoala din 1784 şi Revoluţia de la 1848, ambele având în Zărand teatrul 
celor mai dramatice confruntări. Este evident că ele au produs două mituri 
pe măsură: Horea şi Avram Iancu”. 
 Răscoala lui Horea, Cloşca şi Crişan din 1784 a început în Ţara 
Zărandului, la Brad, iar de prin părţile Zărandului, Hunedoarei şi Abrudului  
s-au adunat peste 600 de ţărani. Localităţile unde au avut loc confruntări cu 
armata sunt la Curechiu, Crişcior, Mihaileni, în cinci zile neîntâmpinând 
nici o rezistenţă organizată, răscoala se întinde în tot Zărandul. 
 După cum se ştie răscoala a fost înfrântă şi conducătorii arestaţi. 
După N. Densuşeanu (1884) căpitanii locali ai răscoalei din Zărand au fost: 
Gheorghe Marcu din Crişcior şi Toma Bârna din Vaca. 
 Răscoala lui Horea, prin dimensiunile şi extraordinara forţă de 
exprimare, prin ecoul internaţional, n-a rămas, totuşi, fără urmări. Împăratul 
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Iosif al II-lea, care a instalat un regim cunoscut sub numele de absolutism 
luminat, a luat măsuri în favoarea iobagilor, iar nobilii, speriaţi de ceea ce 
văzuseră şi trăiseră, nu îndrăzneau să se mai opună. S-au înfiinţat şcoli 
săteşti şi s-au iniţiat o serie de măsuri pentru emanciparea socială şi 
culturală. Recunoaşterea românilor ca a patra naţiune în Ardeal, după cele 
cuprinse în pactul Unio Trium Nationum, care îi considera pe unguri , saşi şi 
secui ca naţiuni privilegiate, n-a putut fi obţinută, ei rămânând în continuare 
la condiţia de „toleraţi”, iar religia lor nefiind admisă între religiile 
„recepte”. 
 În aceste condiţii, fruntaşii românilor, au formulat, cu argumente 
istorice şi juridice drepturile românilor din Transilvania, memoriu care a 
rămas în istorie cu numele de Supplex Libellus Valachorum (1791). Prin 
cele şase puncte cuprinse în memoriu, românii cereau: să nu mai fie 
consideraţi toleraţi; să se revină la situaţia dinainte de „Unio trium 
Nationum” (1437); clerul , nobilii şi ţărănimea românească să aibă aceleaşi 
drepturi ca şi celelalte naţiuni; numirile în funcţiile publice să se facă 
proporţional cu numărul locuitorilor; în toponimie, paralel cu denumirile 
ungureşti şi germane să se dea şi numiri româneşti; să se îngăduie ţinerea 
unui congres naţional românesc, care să-şi aleagă proprii săi reprezentanţi 
care să le apere interesele. Memoriul este adresat împăratului Leopold, care 
însă îl respinge şi îl trimite Dietei din Arad (D. Prodan, 1979). 
 Admiratori şi contestatari ai lui Horea s-au manifestat, etalonând 
atitudini proprii, părtinitoare în raport cu evenimentele şi eroii lor. În 
viziunea admiratorilor „Horea nu be - pătimeşte/ Ţara plânge şi jeleşte”, iar 
părerea denigratorilor este că „Horea be şi hodineşte/ Ţara plânge şi 
plăteşte”. 
 Ignorat de istorie până în deceniul al III-lea al secolului al XIX-lea, 
primele opere istorice care au tratat evenimentul condamnându-l chiar, 
Horea a fost păstrat în acele vremuri doar în memoria populară unde 
personalitatea sa a fost mereu potenţată. 
 În conştiinţa populară, e ridicat până la cel mai înalt rang cu putinţă, 
dregător crăiesc, apropiat al împăratului, reminiscenţa întreţinută chiar de 
Horea, bazată pe presupusele relaţii cordiale cu Iosif al II-lea. 
 Peste o sută de ani, N. Densuşianu, culege versuri care evidenţiază 
faptul că aureola lui Horea se sporise: „Pân ce-a fost Horea-mpărat/ Domnii 
nu s-au desculţat,/ Nici în pat nu s-au culcat/ Prânz la masă n-au mâncat”. 
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 Remarcabilă este întinderea mitului lui Horea în satele din Ardeal, 
inclusiv din Ţara Zărandului. El poate fi regăsit oriunde, de la Abrud, 
„Unde-i aurul cel mult/ Cu pistoale aurite şi de gloanţe ticsuite”, până în 
Zărand: „.../ Cum bătură atuncea toaca/ De veni Horea la Vaca/ Şi umplură 
tătă coastea/ Ca să vadă grofii oastea”. El este pe rând un soi de haiduc, un 
înalt slujbaş, un împărat al munţilor, un martir, un sfânt. 

Există personalităţi şi fapte care investesc mediul social cu un 
dramatism extrem. Acest dramatism imprimă exemplaritate şi potenţează 
ieşirea din neutralitate, din indiferenţă, fie pe planul ideilor fie în planul 
acţiunii concrete. El este asumat în forme emoţionale puternice şi este 
suportul afectiv al mitizării cu puternice valenţe participative. 
 Mitul Iancului, al „Crăişorului”, este exemplar în sensul acesta. Prea 
adesea confiscat ideologic, credem că singură mitologia populară este cea în 
care Avram Iancu îşi găseşte cel mai potrivit loc. Doar aici, prin echilibrul 
natural al comunităţii, este detaşat conjunctural. Numai în mitologia istorică 
populară el este revendicat organic şi de drept. În mitologia politică a 
devenit instrument. 
  
  Mitul ospitalităţii. 
 Acesta este un mit de largă cuprindere, se află în patrimoniul 
mitologiei naţionale. 
 Potrivit mitului respectiv, prin natura sa românul este ospitalier şi 
tolerant. Atributul său esenţial este omenia, iar prin accente ideologice „om 
de omenie” a devenit similar cu românul. 
 În fapt ospitalitatea caracterizează mai ales mediul rural tradiţional. 
Zărăndenii au o atitudine foarte primitoare faţă de străini, pe care nu 
înseamnă neapărat că-i şi acceptă. Ca şi în orice civilizaţie tradiţională 
străinul este perceput cu mare intensitate şi e ţinut la distanţă. În raporturile 
cu alţii zărăndenii pot fi şi toleranţi, dar pe măsură ce societatea se 
urbanizează, cu cât mobilitatea de orice natură sporeşte, creşte şi 
cosmopolitismul şi interesul pentru străini se diluează. 
 Mitul ospitalităţii există şi trebuie recunoscut ca atare, el nu este bun 
sau rău, el doar există. Rămâne de discutat doar exemplaritatea sa. De ce? 
Pentru că atitudinile, mesajul cu care indirect este investit accentuează o 
latură sau alta a faptelor, o calitate a actorilor, estompând alte laturi, greşeli, 
trăsături de caracter. În acest mod mitul ospitalităţii se situează de partea 
unei norme. Prin ospitalitate comunitatea de zărăndeni îşi validează 
acţiunile, îşi justifică opţiunile. 
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 Evoluţie şi involuţie în mentalitatea zărăndeană. Civilizaţia din 
ultima epocă istorică a făcut din om acea fiinţă complexă, tot mai 
îndepărtată de idealul inconştient al simplităţii. „Cu cât omul şi-a creat mai 
multe nevoi, semn al unei înalte trepte de civilizaţie, cu atât el a devenit mai 
puţin stăpân pe sine, cu atât a fost mai puţin liber”(E. Bernea, 1995) 

 Apreciind în fapte afirmaţia, desigur, cel  mai greu lucru derivă 
poate din faptul că noul se condiţionează cu elementele numeroase ale 
arhaicului, pentru om cel mai dificil lucru şi de neîmplinit este tocmai 
sesizarea şi coordonarea tuturor acestor condiţionări. Şi astfel, în ciuda 
raţiunii sale, întregul proces al modernizării are multe consecinţe, care, 
alături de necesitate, lasă loc şi întâmplătorului. 

 Care sunt consecinţele populare, argumentele în favoarea 
modernităţii. În primul rând ar fi faptul că dacă este angajată în lumea 
concretului schimbă un mod de viaţă în ansamblul său. Ar mai fi faptul că 
modernizarea, prin obstacole sau prin nevoi de adaptare îl obligă pe acesta 
la o adaptabilitate sporită. Astfel, prin înnoiri el devine factorul creator, 
aceasta pentru că nevoia naşte idei. 

 Astăzi satul în ansamblul său, deci şi cel zărăndean „este o totalitate 
pe care acum istoria vine să o dezintegreze, cu mersul ei către ceva, ce nu 
poate fi refuzat de nici o spaimă şi nici un regret” (C. Noica, 1987). 
Schimbările sunt uşor sesizabile azi, mai ales în satele din valea Crişului 
Alb, anume Crişcior, Ribiţa, Ţebea, Vaţa, Birtin, Ociu etc. Se optează pentru 
o arhitectură monotonă, tipizată, folosind materiale mai rezistente (piatră, 
cărămidă, fier, ţiglă). Civilizaţia lemnului, de tradiţie în Zărand, se mai 
regăseşte doar în construcţiile vechi. Se renunţă la măiestrie, la ritmuri în 
construcţie, la individualitate şi se optează pentru trăinicie şi funcţionalitate. 
Etc.  

 În concluzie, asemeni întregului rural românesc, în etapa actuală 
satul zărăndean, cu mentalul său cristalizat secole la rând,  cunoaşte mutaţii 
profunde, a căror finalitate putem doar să o întrevedem la nivelul unor 
tendinţe şi orientări nu întotdeauna favorabile. 
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