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Contribu ii la elucidarea termenului de barab  i momârlan1 
G la an Dumitru Jie  

 
Vechii jieni. Vechii locuitori de ba tin  ai V ii Jiului, cresc tori de 

animale din mo i str mo i au purtat numele de jieni. Pân  la apari ia termenului 
de momârlan, prin defini ia de jieni se includeau acei locuitori de vatr  din 
vecin tatea albiilor celor dou  Jiuri, de Est i de Vest din ara Jiurilor. Ocupa ia 
de c petenie a acestora a fost cre terea animalelor, cu predilec ie a ovinelor. 

Denumirea de jieni se pare c  a fost statornicit  de c tre locuitorii oieri 
din ara Ha egului, de c tre oierii din M rginimea Sibiului i de oierii nov ceni 
care, venind frecvent în contact cu p storii din Valea Jiului, vara în mun ii Parâng, 
Lotru i ureanu precum i pe perioada transhuman elor, au dorit individualizarea 
acestora. 

Prezen a oierilor petrileni, al turi de cei din M rginimea Sibiului în 
mun ii ureanu este atestat  documentar înc  de la începutul secolului al XV-lea 
când Mihai I, fiul lui Mircea cel B trân, confirma la 5 iunie 1418 privilegiul pe 
care-l d duse p rintele s u (care a domnit în perioada 23 septembrie 1386 – 31 
ianuarie 1418) cu privire la drepturile românilor de peste munte s - i pasc  
turmele în mun ii i câmpiile rii Române ti. Ace ti vechi români de peste munte 
sunt urma ii dacilor reda i cu turmele lor de oi pe Columna lui Traian. 

 
Începutul exploat rii c rbunelui în Valea Jiului. Traiul lini tit al 

jienilor, dus dup  perceptele str mo e ti mo tenite de la daci, acela i timp de 
secole, a fost zdruncinat odat  cu prospectarea i exploatarea c rbunelui în jurul 
anilor 1840-1850, exploatare f cut  ini ial la Petrila printr-o „carier ” la 
suprafa  în Dealul Negri. Odat  cu începutul exploat rii c rbunelui au fost adu i, 
dup  cum se tie, lucr tori din întreg Imperiul Austro-Ungar, mai ales dintre cei 
care aveau experien  în domeniul mineritului. 

Valea Jiului a devenit un adev rat furnicar, un Turn Babel al limbilor 
vorbite i al religiilor precum i al etniilor. Nou veni ii nu mai erau oameni de 
vatr , nu se mai ocupau cu cre terea animalelor, fiind eticheta i de c tre b tina i 
ca i venetici. Termenul de jian nu-i mai definea i pe ace tia. Numele de jian 
(locuitor din ara Jiurilor) nu s-a pierdut pentru autohtoni niciodat . Tot timpul ei 
s-au numit jieni, au purtat acele straie albe, pitore ti, r ne ti i i-au v zut de 
animalele lor. 

F r  un scop anume, ci legat doar de o pur  coinciden  în acea perioad  
au ap rut termeni noi care au definit cele dou  categorii de locuitori de atunci 
barabe (pentru nou veni i) i momârlani (pentru oamenii de vatr ). 

Barabele. Localnicii le-au spus celor nou veni i, adic  muncitorilor din 
minerit: barabe. Prin barabe, localnicii în elegeau un str in, un venetic, un om 

1 Text publicat pentru prima dat  în forma definitiv  în Ziarul V ii Jiului din 27 mai 2016 al c rui 
colaborator permanent este autorul.
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s rac, dup  gândirea de atunci, adic  un om care nu avea animale, nu producea 
nimic în gospod ria proprie, cump rând tot ceea ce era necesar traiului s u i al 
familiei, de la magazine. Prin natura muncii lor, ace tia le tulburau lini tea 
localnicilor, ba chiar mai mult, le luau terenurile pentru exploatarea c rbunelui, le 
t iau p durile pentru a folosi lemnul în industria minier . Într-un cuvânt, atentau 
la avutul jienilor. 

Originea termenului de barab  a fost explicat  în mai multe feluri: 
- S-a presupus c  ar fi derivat din cel de ban-arbaiter, lucr tor la c ile 

ferate; 
- Numele inginerului silezian care a proiectat i construit calea ferat  

Simeria – Petro ani ar fi fost Walter Barabek. Tronsonul Simeria – Petro ani a 
fost dat în folosin  în anul 1870, iar cel Petro ani – Lupeni în anul 1899; 

- Întrucât numele unui antreprenor al întreprinderilor miniere i de 
construc ii se numea Baraba , s-a presupus c  angaja ilor acestuia localnicii le-ar 
fi spus barabe; 

- Nu au lipsit nici ipotezele hazlii, cum c  numele le-ar veni de la 
mânc tori de barabule (cartofi). 

Preotul Jura P un Marcu a sus inut o ipotez  interesant  i mai pu in 
cunoscut  privind originea termenului de barab  pe care o prezent m în rezumat. 

Fiind mân  de lucru necalificat  ieftin , industria ii deschiz tori de mine 
au adus în Valea Jiului pentru lucr ri necalificate o serie de loturi de pu c ria i sub 
paz  din închisorile austro-ungare. Ace tia erau folosi i la s p turile de funda ii, la 
an uri, la demolarea gospod riilor expropriate de la localnici etc. Austriecii îi 

numeau „Barauber” – adic  ho i din construc ii, ungurii le ziceau „baraber” – cu 
sensul de om de nimic, italienii îi numeau „barabbe” – cu în elesul de r uf c tori, 
de vagabonzi. 

Localnicii ar fi împrumutat cuvântul din gura italienilor zicându-le 
„barabe”. Aceast  denumire s-a extins de la pu c ria i la to i cei care veniser  s  se 
c p tuiasc  în acest „el dorado jian”, cum îl nume te pr. Jura, mai ales cu munc  
pu in . Neîncrederea localnicilor în „venituri” i „negre i” (dup  costuma ie) i-a 
clasat pe to i str inii sub denumirea de barabe. 

- Din informa iile pe care le-am cules din lumea apusenilor, de la mo i, 
înclin s  cred c  termenul de barab  a fost încet enit de MO II FORESTIERI 
care au venit în perioada deschiderii minelor pentru a lucra în acest domeniu, al 
exploat rii i prelucr rii lemnului, în care erau neîntrecu i. Ace ti forestieri mo i 
„au adus porecla cu ei”, dup  cum în i i afirmau c  plecaser  în „b r bie” (deci 
nu în b r bime). Procesului respectiv de plecare îi spuneau b r bie iar lor î i 
spuneau „barabe”. Termenul a fost cunoscut în zona Câmpeniului cu mult înainte 
de anii 1840-1850 când a ap rut în Valea Jiului. Termenul odat  ajuns în Valea 
Jiului a fost extins asupra tuturor celor nou veni i aici, asupra str inilor, deci. 
Înclin s  cred c  mo ii au fost na i de botez al termenului de barab , care a fost 
apoi generalizat pentru to i str inii care s-au a ezat vremelnic sau pentru o 
perioad  mai lung  pe teritoriile locuite de jieni. 
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Momârlanii. Cât prive te termenul de momârlan ap rut cam în aceea i 
perioad , p rerile au fost i mai contradictorii în ceea ce prive te originea sa. 

- Cea mai vehiculat  ipotez  a fost aceea care sus inea c  acest termen ar 
veni de la „maratvany” care în limba maghiar  ar avea dou  sensuri: de r m i  
sau de resturi, în elegându-se prin aceasta, faptul c  momârlanii sunt r m i e ale 
dacilor. 

- Al ii au avansat ipoteza c  termenul ar deriva de la momârl , adic  de 
la movili , de la o ridic tur  de p mânt, datorit  doar asem n rii termenilor. 

- Preotul Jura Marcu (1914-1997) din satul Jie  a emis ipoteza c  
lucr torii forestieri veni i de la Belluno, Udine, Firenze din Italia, v zând faptul c  
localnicii jieni sunt mari consumatori de lapte, i-au numit „neîn rca i, b utori de 
lapte, sugari”atribuindu-le pentru acest lucru termenul de „momârlani” în 
dialectul udinez. 

Am pornit pe aceast  pist , dar nici în limba italian , nici în dialectele în 
cauz  nu exist  nici un termen care m car de departe s  fie oarecum, asem n tor 
cu cel de momârlan pentru calit ile de mari b utori de lapte (neîn rca i etc.) 
puse în seama localnicilor. Am consultat în acest sens p rerile primarului din 
Belluno precum i ale românilor care tr iesc de mul i ani în aceste zone ale Italiei, 
cunosc tori ai limbii italiene i ale dialectelor locale i r spunsurile au fost 
negative. 

Abordând scrierile i ipotezele emise de Petru Blaj Dinvale, am dus mai 
departe teoria dezvoltat  de preotul Jura care, pân  la un punct, era pe drumul cel 
bun. 

A a am descoperit c  în secolul al XIX-lea, deceniul V-VI, italienii 
bellnunezi veni i în Valea Jiului ca muncitori forestieri pentru deschiderea minelor, 
ca lucr tori pentru construirea caselor de lemn din coloniile miniere i ca boc eri 
pe Valea Galbenii i pe Valea Popii, au fost uimi i de asem narea jienilor 
b tina i, ca ocupa ie (p storit), limb  i port cu ciobanii MARMOLANI din jurul 
muntelui MARMOLADA de la ei, situat în Alpii Dolami i i i-au numit i pe ace tia 
MARMOLANI. 

Str inii care lucrau atunci la exploatarea c rbunelui, neîn elegându-i 
sensul i sorgintea cuvântului, l-au preluat din gura italienilor ca drept etnonim al 
popula iei locale de b tina i. Primii care au f cut acest lucru au fost chiar mo ii 
i moldovenii de la Iacobeni. 

Func ionarii maghiari care lucrau în administra ie au auzit i ei termenul 
de la italieni, l-au luat întocmai i l-au ad ugat limbii lor ca „marmolany” la 
singular i „marmolaniok” la plural. Muncitorii veni i din Iacobenii Bucovinei i 
mo ii din p r ile Abrudului i Câmpenilor au „n it” cuvântul, românizându-l în 
forma: momârlan, momârlanc , prin fenomenul fonetic de metatez . 

De precizat faptul c  i baronii austrieci, fra ii Rotchift, Klein i Speel 
care au venit tot în acea perioad , în Valea Jiului, cuno teau Tirolul cu numele 
p storilor din zona Marmolada, a a c  le-au spus i ei jienilor: MARMOLANEN. 

C  termenul de momârlan î i are originea în perioada începutului 
mineritului în Valea Jiului în anii 1840-1850 i c  provine de la italieni, nu aveam 
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nici un dubiu. Acest lucru a fost sus inut cu argumente temeinice de c tre pr. Jura 
Marcu. 

În anul 1937, Cic Petru (1835-1838) din satul Maleia, poreclit de c tre 
italienii cu care a lucrat de la o vârst  fraged  la min , câteva decenii „Buca”, i-a 
relatat preotului Jura faptul c  italienii au fost aceia care au introdus acest 
termen. El a fost o prezen  vie în evenimentele locale de atunci i a f cut peste ani 
„o transmisie i o confirmare” în timp, de la fa a locului. Acest lucru l-a 
determinat pe preotul Jura s  afirme în mod plastic i conving tor faptul c : 
„Ceea ce nu au reu it cercet torii, rezolvarea enigmei a venit de la un b trân 
m l ian (locuitor al satului Maleia n.n.) pe nume Cic Petru, care a lucrat timp de 
câteva decenii cu italienii la min , fiind o cronic  vie a evenimentelor din Valea 
Jiului de atunci”.  

Petru Blaj Dinvale, n scut în anul 1951 în c tunul Bo oni (Petro ani), 
tr itor dup  absolvirea Facult ii de Medicin  de la Craiova, în ora ul Tecuci, a a 
dup  cum am mai amintit, a valorificat povestirile i informa iile primite de la 
bunicii i str bunicii s i, care mergeau pân  la începuturile mineritului pe 
meleagurile jiene. Toate acestea confirm  cele pe care le-am sus inut mai sus. 

Bunicul s u a tr it în perioada Primului R zboi Mondial aproximativ 
patru ani ca prizonier între marmolanii dolomi i. Acesta povestea c  „pân  i 
ciocanul i nicovala pentru b tut coasa îs ca ale noastre, iar toporâ tea coasei are 
dou  picioare (mânere) ca la noi i nu unul ca la reg eni sau o eni”. 

Mi-a  fi dorit s  ajung în Ladinia i s  v d la fa a locului asem n rile 
dintre ciobanii MARMOLANI i cei din Valea Jiului. Se tie c  belunezii mai sunt 
numi i i ladini dup  limba vorbit  de ei „ladina”, limb  retoromanic . 

Nu am reu it s  ajung acolo. Au ajuns în schimb reporterii revistei 
Formula As, în luna septembrie 2012, împreun  cu directorul revistei, Sânziana 
Pop. Aprecia ii reporteri: Bogdan Lupescu, Ciprian Pop, Claudiu Târziu, Ciprian 
Rus i Matei Florian au publicat multe materiale care privesc zona Mun ilor 
Marmolada i pe locuitorii de acolo numi i marmolani. 

În inima Dolomi ilor italieni exist  un munte ce se nume te Valacia, iar 
cel mai înalt vârf al lui se nume te Om (?!?). Sunt „case din lemn, vechi de sute de 
ani care ai putea jura c  sunt române ti”. i acolo printre locuitori se vorbe te de 
luatul laptelui la vaci, despre strigoi. i ei au covat  de lemn pentru sp lat rufele 
duse la râu în co uri, limpezite în ap  i b tute cu maiul. De necrezut, i la ei 
mor ii se îngropau în ogr zile din spatele casei, pân  ce obiceiul a fost interzis de 
biseric . i ladinii aveau bocitoare, d deau de poman  o g in  neagr  peste sicriu 
exact ca în satele de momârlani. Femeile sunt îmbrobodite cu baticuri legate sub 
b rbie iar b rba ii poart  p l rii muntene ti cu boruri scurte. i înc  ceva. Ladinii 
fac ni te col cei micu i cop i în vatr , numi i „pi r i”. 

Asem n rile cu jienii, descrise de c tre reporterii revistei Formula As ar 
putea continua, dar m  voi opri aici, punând o alt  întrebare, pe care sunt convins 
c  i-o pun i cititorii: 

- De unde toate aceste asem n ri? Pe baza documentelor consultate i a 
informa iilor pe care le-am avut la îndemân , am încercat un r spuns. 
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În anii 1930, marele savant Nicolae Iorga, le-a cercetat locul, limba i 
obiceiurile ladinilor din mun ii Dolomi i, a a cum ne aminte te i Ciprian Rus 
„numindu-i ca cei mai buni fra i ai no tri”. Nicolae Iorga sublinia i faptul c  
ladinii sunt vorbitori ai unei limbi romane apropiat  de limba român . 

Se presupune c  ladinii sunt urma ii p storilor proveni i dinspre R s ritul 
Europei „mereu pe creste de munte, cu oile i vitele lor, ajun i pân  în Alpi”. 
Matei Florin, care a discutat cu etnologul ladin Caesare Poppi, ne red  
urm toarele afirma ii ale acestuia: „P storii au venit de undeva din Est. Nu tiu 
exact de unde. Posibil de undeva din sudul Dun rii, din Balcani sau chiar din 
CARPA I (subl. n.). Când au venit, nimeni nu poate spune cu exactitate, poate la 
începutul Europei, poate la începutul lumii”. 

Posibil ca fenomenul s  se fi întâmplat în urma unor vechi i foarte de 
demult transhuman e, în urma c rora condi iile prielnice s  le fi permis acestor 
„p stori din Carpa i” a ezarea pe acele meleaguri p strându- i tradi iile, limba, 
portul i obiceiurile „luate cu ei”. 

Ad ugând acum i faptul c  studiile moderne de paleogenetic  arat  c  
italienii din nordul i mai ales din nord-estul Italiei sunt înrudi i genetic cu 
popula ia din arcul carpatic care a tr it în urm  cu 3000-5000 de ani, ne d  
dreptul s  stabilim o înrudire între aceste popula ii. 

Studiul de paleogenetic  realizat în Germania (între anii 2003-2006) de 
c tre profesorul Alexander Radowald i dr. Georgeta Cordo  a dovedit c  
popula ia actual  a României este clar înrudit  genetic cu popula iile care au 
locuit pe teritoriul României în epoca bronzului i a fierului, adic  acum 2500-
5000 de ani. Acest lucru pune în eviden  f r  t gad  continuitatea poporului 
român pe aceste meleaguri, continuitatea dacilor, bineîn eles. Sunt lucruri care 
confirm  intui ia din anii 1930 a marelui savant Nicolae Iorga. 

Momârlanii i dic ionarele. Din p cate, niciun dic ionar ap rut pân  la 
ora actual  nu aminte te de comunitatea momârlanilor din Valea Jiului, care este 
o realitate, i nu d  o defini ie corect  termenului de momârlan. Ba chiar mai mult, 
defini ia pe care o g sim în toate dic ionarele este de-a dreptul jignitoare: 

- momârlan, momârlani, s.m. – Om prost, b d ran (…) 
În ultimii ani, am trimis Academiei Române materiale etnografice pentru 

reabilitarea semantic  a termenului de momârlan, recunoa terea existen ei 
comunit ii momârlanilor din Valea Jiului i definirea corect  a acestor termeni. 

Se impune separarea i delimitarea celor doi termeni distinc i de 
momârlan i de mârlan, considerând c  atributele celui de-al doilea termen, prin 
extensie de sens au fost extinse i asupra celui de momârlan, care nu are nicio 
leg tur  cu acesta. 

Se pare c  în urma insisten elor i a eviden elor la zi, r zboiul a fost 
câ tigat. Cu adresa nr. 611/31.08.2015 am primit de la Institutul de Lingvistic  al 
Academiei Române „Iorgu Iordan – Al. Rosetti”, Bucure ti, sub semn tura d-lui 
acad. Marius Sala, directorul Institutului, o în tiin are în care se men ioneaz  
faptul c  în edi iile urm toare ale dic ionarelor, se va purcede la îndreptarea 
acestor lucruri. 
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Concluzii. Termenii de barabe i momârlani au ap rut aproximativ cam 
în aceea i perioad , perioada de început a mineritului în Valea Jiului. 

Termenul de barabe a fost adus pentru muncitorii str ini de c tre mo ii 
forestieri, care- i spuneau, barabe atunci când plecau în ar  la muncile de 
exploat ri forestiere, spunând c  pleac  în b r bie. Termenul a fost preluat i 
atribuit tuturor str inilor care veniser  s  lucreze în Valea Jiului. 

Termenul de momârlan a fost adus i introdus în deceniul V-VI al 
secolului al XIX-lea de c tre italienii beleunezi veni i în Valea Jiului tot ca 
muncitori forestieri la boc eriile care transformau lemnul în c rbune de lemn 
(mangal). Ace tia au fost uimi i de asem narea jienilor b tina i, ca ocupa ie, 
limb  i port cu ciobanii MARMOLANI din zona muntelui MARMOLADA de la ei, 
din Alpii Dolomi i i le-au spus i acestora MARMOLANI. Str inii care lucrau 
atunci la exploatarea c rbunelui neîn elegându-i sensul i sorgintea cuvântului, l-
au preluat din gura italienilor ca drept etnonim al popula iei locale de b tina i. 
Apoi prin fenomenul fonetic de metatez , marmolanul de atunci a devenit 
momârlanul de azi. 

La început atât termenul de barab  cât i cel de momârlan au fost 
oarecum termeni de ciufal  pentru cele dou  categorii de locuitori, dar cu timpul, 
au ajuns s  fie accepta i ca o definire a celor dou  categorii de locuitori: b tina i 
i str ini. 

 
- Ioan Dan B lan se întreab  dac  „ar purta momârlanii cu mândrie un 

nume dat de barabe?” contestând originea termenului. La aceast  întrebare 
tenden ioas  r spunsul este la îndemâna oric rui tr itor de ba tin  de la sate. Când 
i se atribuie o porecl  nu te întreab  nimeni dac  o accep i sau nu. În satele de 

momârlani, aproape fiecare are o porecl , ace tia fiind cunoscu i mai mult dup  
propriul nume: Cafei, C c u, Butoi, Polmac etc., pentru a m  opri doar la câteva. 
Dup  o perioad , acestea sunt cunoscute i de purt torii lor i de voie de nevoie 
chiar însu ite. 

 
Momârlanii sunt o comunitate reprezentativ  a V ii Jiului înglobând pe 

to i locuitorii de vatr , cresc tori de animale „urma i ai dacilor” i mai ales ai 
dacilor liberi, a a cum le place acestora s  se autodefineasc . Sunt oameni 
harnici, ospitalieri, cu mult bun sim , cu frica lui Dumnezeu i cu o inteligen  
nativ  remarcabil . Îi întâlnim din extremul estic al V ii Jiului, c tunul R scoala, 
situat la poalele mun ilor ureanu, pân  în extremul vestic de la Câmpu lui Neag, 
de la Dealu Babii pân  pe pantele Meri orului ce coboar  spre Petros. Este 

inutul momârlanilor, din Valea Jiului, loc numit în trecut i ara Jiurilor. 
Cât prive te sus inerea momârlanilor c  ei ar fi urma ii dacilor i în 

special al dacilor liberi, a  aduce pe scurt i unele argumente. 
1.Acoperirea capului. Momârlanii umbl  în permanen  cu capul 

acoperit. Se descoper , în principiu, atunci când servesc masa, când poart  doliu, 
în special în cele trei zile care preced înmormântarea. Unii autori sus in c  în 
vremurile mai îndep rtate, tinerii purtau chiar i în biseric , la cununie, capul 
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acoperit (Mircea Baron). Acest lucru ne-ar putea duce cu gândul la clasa nobiliar  
a dacilor – tarabostes (pileati) care purtau pe cap acea c ciul  numit  pilleum, 
spre deosebire de dacii de rând, comati (Pleto ii), care aveau capul descoperit i 
pletele la vedere. Ar fi vorba de un instinct genetic, bine conservat în timp. 

Statuie de dac la Roma 

2.Statuile dacilor. Cele patru statui de daci de pe arcul lui Constantin ( i 
altele de la Roma) ni-i înf i eaz  pe daci cu o 
inut  demn , având capul acoperit i mâinile 

situate în fa , având palma dreapt  a ezat  
peste încheietura mâinii stângi. Ori, în satul 
de alt dat , când mergeai s  pozezi un jian î i 
spunea invariabil: stai s  m  tomnesc. 
Aranjatul (tomnitul) consta în potrivirea 
faldurilor de la poala c m ii în fa  pentru a 
da bine i a ezarea mâinilor în fa , a a cum 
am amintit, exact ca la statuile antice. Este tot 
o conservare în timp a originii momâr-lanilor. 

 
 
 

Momârlan al zilelor noastre 


