
BALTAGUL
Beiuș - Curtea de Argeș
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Across
6 O ființă care însoțește pe cineva, prieten, 

însoțitor 
8 Ființă fără vlagă, în agonie, care nu mai 

are mult de trăit 
9 Persoană delegată de guvern sa 

coordoneze activitatea unui teritoriu 
11 Comunicare scrisă și trimisa cuiva 
12 Fiul familiei Lipan 
15 Persoana care se ocupa cu comerțul 

mărfurilor mărunte 
18 Personajul principal din opera literară 

"Baltagul" 
19 Loc unde se consumă și se vinde băutură 
22 Unealtă de tors care servește la 

răsucirea firului și pe care se înfășoară 
firul pe măsură ce este tors, având forma 
unui bețișor lung și subțire, îngroșat la 
mijloc, cu capătul de sus ascuțit și cel de 
jos rotunjit și înțepenit într-o rotiță 

23 Unealtă utilizată în trecut de dulgheri, 
are lama foarte lată și se aseamănă unui 
topor. Topor cu coadă lungă 

24 Pisc al Munților Apuseni, între Bistrița și 
Bicaz 

25 Târguri ținute la date fixe 
26 Clopote care se atârnă de gâtul vitelor și 

al oilor; forma actuală este tălăngi 

Down
1 Surpătură de pământ făcută de torente sau 

de șuvoaie 
2 Ceremonia așezării în mormânt a 

persoanei decedate 
3 Servitor angajat pentru muncile agricole 
4 Personaj al romanului, muntean mare și cu 

buză de iepure din satul Doi Meri, ucigașul 
lui Nechifor Lipan 

5 Cărare strămtă, la țară, prin pădure pe 
care se poate merge doar pe jos 

7 Plată în bani (sau în natură) care se dă 
unei persoane angajate pentru un timp în 
serviciul cuiva; salariu, leafă 

10 Animale domestice rumegătoare, crescute 
pentru lână, lapte și carne 

13 Deplasare sezonieră a păstorilor cu 
turmele de animale (îndeosebi de oi) vara 
la pășunile de la munte și toamna spre 
cele de la șes(întindere vastă de pământ) 

14 Așezare păstorească de vară, la munte sau 
în afara satului (cuprinzând locul și 
amenajările necesare), unde se adăpostesc 
oile și ciobanii și unde se prepară 
produsele din laptele oilor 

16 Un poem folcloric românesc, răspândit în 
peste 1400 de variante în toate regiunile 
României. Este o creație populară specific 
românească, nefiind cunoscută la alte 
popoare. Reprezintă sursa de inspirație 
pentru romanul Baltagul 

17 Bătrânul baci al turmelor de oi ale lui 
Nechifor Lipan. Se află cu oile la pășunat în 
bălțile Jijiei și Prului 

20 Câinele credincios al familiei Lipan 
21 Veche unitate de măsură pentru capacități 

și greutăți, egală cu circa un litru (sau un 
kilogram) și un sfert 


