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45 de ani de cercetare a tuturor tipurilor
de mijloace de transport tradiţionale în anul 2011,
cercetătorul Valerie Deleanu îşi încununează
îndelungata activitate prin apariţia lucrării cu titlul
Mijloace de transport populare din România.
Apariţia în colecţia Restituiri a Editurii „ASTRA
Museum" reprezintă principalul motiv pentru care pe
lângă lucrarea propriu-zisă, cartea mai cuprinde un
Curriculum vitae, realizat chiar de autor, precum şi un
articol omagial dedicat cercetătorului cu ocazia
împlinirii a 70 de ani, Cercetătorul ştiinţific Valerie
Deleanu la 70 de ani, semnat de Maria Bozan. De
asemenea, trebuie să menţionăm că volumul se
încheie cu Catalogul Pavilionului de prezentare a
mijloacelor de transport (vehicule rulate) din cadrul
Muzeului în Aer Liber din Dumbrava Sibiului,
expoziţia -copil a reputatului cercetător.
Lucrarea începe cu o Prefaţă semnată de
Mihai Sofronie, cel care, alături de Hedwig Ruşdea, a
pus bazele sectorului de transporturi populare din
Muzeul în Aer Liber. Cu o atenţie deosebită, pentru ca
nu cumva să uite vreun colaborator, fie el mentor,
coleg mai vechi sau mai nou, autorul îşi începe demersul cu Mulţumiri.
Venind în sprijinul cititorului, autorul introduce încă de la început Codificări utilizate în volum
şi o Terminologie etimologică.
În primul capitol Dimensiunea istorică a transporturilor Valerie Deleanu face o scurtă sinteză a
tuturor mijloacelor de transport folosite de-a lungul istoriei în spaţiul analizat. Dorim să atragem atenţia
asupra utilizării de către autor a termenului de epocă prefeudală, noţiune perimată în actualul discurs
istoric, fiind de preferat folosirea sintagmei de ev mediu timpuriu, mult mai corectă şi acceptată pe scară
largă de către cercetători.
În capitolul al doilea Dimensiunea antropologică a transporturilor, autorul subliniază
importanţa deplasării în însăşi existenţa umană făcând referiri în cadrul mai multor paliere, şi anume
generator, funcţional şi cultural. Merită subliniată abordarea palierului cultural din care nu lipsesc nici
imaginea mitico-religioasă a transporturilor, nici rolul acestora în dezvoltarea limbii sau regăsirea lor în
genurile folclorice, în proverbe sau în ghicitori.
În capitolul al treilea Transportul şi civilizaţia sunt definite cele două noţiuni şi se fac precizări
legate de problemele cercetării domeniului. Considerăm ca fiind foarte utile precizările cu privire la
sistemul transporturilor populare, prin explicări pertinente a tipurilor de energie folosite, a
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modalităţilor

de realizare, precum şi clarificările în deosebirea dintre categorii de mijloace de
transport şi clase de mijloace de transport. De asemenea, înţelegerea facilă a structurilor mijloacelor
de transport este dată şi de realizarea unei schiţe a structurilor de cuplare a poverii, a celor de deplasare,
precum şi a celor energetice şi de transmisie (p. 4 3).
Următorul capitol, Categorii şi clase de mijloace de transport populare este partea cea mai
consistentă a lucrării, fiind tăcută o distincţie clară între transporturile pe sol şi pe apă. În ceea ce
priveşte prima categorie, cea a transporturilor la sol, autorul tratează căderea liberă (deplasarea
gravitaţională), mijloace de locomoţie, mijloace de transport purtate de animale (transportul pe
spatele animalelor), mijloace de transport prin purtare (transportul prin purtarea poverii pe corpul
uman), mi}loace de transport utilizând târârea, mi}loace de transport utilizând alunecarea, mi}loace de
transport prin rulare folosind tracţiunea umană, mi}loace de transport prin rulare folosind tracţiunea
animală. Se observă că la începutul fiecărei secţiuni, cercetătorul abordează problematica generală a
diverselor tipuri de transport, bazându-se mai ales pe modul de funcţionare al respectivului sistem. În
cadrul fiecărei modalităţi de transport se distinge clasificarea pe categorii, clase, tipuri şi variante,
tăcând clarificări pertinente atât în ceea ce priveşte terminologia, cât şi structurile ce compun fiecare
mijloc de transport în parte, arătând, totodată, modalitatea de funcţionare. Cea de-a doua mare
categorie, a transporturilor pe apă, este tratată cu acelaşi stil foarte tehnic, dar explicit în acelaşi timp. Şi
în acest caz autorul recurge la categorii, clase şi tipuri.
În cadrul acestui capitol se remarcă utilizarea aproape în exces a codificărilor, uneori acestea
îngreunând lecturarea, cititorul fiind obligat să se tot întoarcă la lista de la începutul lucrării, dar acest
lucru nu scade cu nimic valoarea ştiintifică, fiind vorba mai mult de o alegere personală a autorului.
În final, autorul simte nev~ia clarificării unor termeni legaţi de mijloacele de transport
tradiţionale pe care îi cuprinde într-un Glosar, care ajută mult cititorul care nu este familiarizat cu
noţiunile legate de subiect.
Lucrarea se încheie cu o Bibliografie şi un abstract în limba engleză.
Trebuie să remarcăm faptul că întreaga lucrare este însoţită de ilustraţii grafice, ce constau fie
din fotografii din arhiva Muzeului ASTRA, fie din schiţe, scheme şi desene realizate chiar de către
autor, acestea tăcând dovada că în spatele cercetătorului, aproape matematic am putea spune, sexistă un
suflet şi o mână de artist.
Parcurând întreaga lucrare se observă că Valerie Deleanu a utilizat în cea mai mare parte
rezultatele propriilor cercetări de teren întreprinse în cei aproape 50 de ani de activitate. De asemenea,
trebuie apreciată răbdarea, pasiunea, tenacitatea şi sârguinţa de care autorul a dat dovadă de-a lungul
timpului, pentru a supune tiparului o lucrare cât mai completă şi cât mai complexă.
În final, trebuie să ne arătăm recunoştinţa faţă de reputatul cercetător care a reuşit să
îmbogăţească bibliografia domeniului cu o lucrare, care se va dovedi a fi un instrument de lucru extrem
de util pentru generaţii actuale şi viitoare de specialişti.
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