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Bucureşti

VIZIUNEA ROMÂNEASCĂ TRADITIONALĂ
ASUPRA LUMII
•
Ştefan

1. Stadiul

cercetărilor

temei

şi

ENACHE

biblioerafie

Abordarea unei teme atât de vaste şi complexe de către cercetarea românească nu era posibilă decât după uriaşe
.:fo.turi de culegere, clasificare şi interpretare a celei mai mari ~i semniticative părţi a tezaurului culturii popular~::
româneşti. Această operă de interes naţional major, începută la jumătatea secolului trecut poate fi considerată încheiată
azi. in sensul cunoaşterii creaţiilor fundamentale ale tradiţiei orale'. Nu credem, ca de altfel majoritatea cercetătorilor
culturii populare româneşti, că secolul următor mai poate oferi surpriza unor culegeri care să schimbe radical sensul
ntlorilor cunoscute azi. Un secol şi jumătate de culegere a materialelor folclorice şi de analize morfologice şi de
sinteze n-au reuşit să pătrundă in totalitatea universului mental tradiţional, rămânând spaţii neluminate încă de cercetare
~tiinţitică, aşa cum se întâmplă cu o bună parte din creaţiile cu conţinut mitologic.
Schiţa unei viziuni româneşti asupra lumii nu se poate întemeia decât pe totalitatea cercdătorilor tradiţiei 1 l;,c::t
creariile tipice sunt determinate pentru a detaşa semnificaţia şi confirma reguli, legi, principii şi valori, cele atipice
L·umpletează înţelegerea universului spiritual şi religios tradiţionaL contirmând sensul creaţiilor tipice fundamentale.
Perspectiva din care înţelegem să abordăm viziunea tradiţional:i despre lume nu intrii în contradicţie cu fondul
cercetărilor şi concluziilor folcloriştilor, etnologilor sau istorici ai religiilor. ci dimpotrivă, sporqte înţelegerea s~:nsului
creaţiilor fundamentale, prin delimitarea temelor şi principiilor care conturează şi articulează creativitatea în sfera
mentalit:q 11 populare.
Sunt puse în relitţie totalitah:a activităţilor creatoare semnilicati\ e ale societăţii tradiţionali.'. de la c:r.:aţiile Cl>llll c·k
legate de muncă. la cele specifice creaţiei spirituale. de la multitudinea genurilor, specii lor ~i \ ariantdur ccint,:ui!uJ !:1
rituri şi mituri sau obiceiuri ~i legende păg:îne şi creştine. De asemenea datorită universalit<i!ll tcmdur fun,Jan1l"Ill;•!v
al.: creaţiei culturale. sunt posibile analize comparative care pot conduce la stabilirea de s11nditudini )1 difen:ntc: ·'~III
nuanţe spcci1ice care definesc de cele mai multe ori identitatea unci cultun.
Cercetarea tradiţiilor rmmineşti din perspectiva viziunii despre lum~· okrft şi posibilitali:a înr.:l.:gcrn 1111 llllllt:li ·'
culturii şi a evoluţiei ei. in timp, dar şi o cunoaştere a schimbărilor la impactul cu alte culturi ~i sisteme reltgioa~e. a:;;c;
cum au fost cele provocate decolonizarea romană a Daciei şi adoptarea creştinism ului sau dizolvarea şi transm1krca
de funcţii ale multor creaţii folclorice in epoca modernă.
Cercetarea dintr-o perspectivă istorică globală a tradiţiilor populare s-a impus şi datorită valorii sub raport
cultural, documentar istoric, religios, şi estetic şi a interesului societăţii moderne româneşti, preocupate, incepiind ~:u
jumătatea secolului trecut, să demonstreze identitatea culturală a poporului român în context european şi în consecinţi"t
dreptul la existenţă politică independentă. Această necesitate a statului român. impusă de nevoia susţinerii continuit:iţii
locuirii în acelaşi spaţiu, negată din interese politice externe, a condus la supralicitarea utilizării materialelor folclorice
ca documente istmice ale continuităţii, fără diferenţierile de rigoare şi clarificările de statut specifice di\·erselor categorii
folclorice în raport cu alte tipuri de documente, precum cele arheologice.
Tăcerea reproşată cercetării româneşti de unii etnologi străini~ asupra marii rupturi istorice cum este cea provocată
de retragerea romană în secolul allll-lea D.H. şi con vieţuirea cu popoarele barbare (slavii), este în mare parte justificată.
dar neconcludentă atunci când abordează obiceiuri româneşti precum cele de naştere deoarece aduce la acelaşi numitor
tradiţiile folclorice europene şi româneşti cu cele ale triburilor din America de Sud, estompiind diferenţele. cele care
individualizează şi ne interesează. Ceea ce in principiu nu este rău dar se limitează numai la acestea.
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Un lucru este clar. Creaţia populară românească nu poate fi pusă pe acelaşi plan şi judecată totdeauna cu aceeaşi
a etnologiei vest-europene sau a triburilor barbare, ci şi cu marile mituri ale Orientului apropiat, ale Greciei
Antice, cu epopeea lui Ghilghameş sau cu Odiseea şi Il iada lui Homer. Motivaţia este simplă. Diferenţa de complexitate
şi valoare. Cultura populară românească prin componenta cosmică a creştinismului a preluat din mitologia antică
valori religioase şi spirituale pe care le-a amplificat şi transpus în creaţiile fundamentale ale folclorului românesc timp
de un mileniu şi jumătate de la adoptarea creştinismului în spaţiul românesc.
Cercetarea dintr-o altă perspectivă decât cea etnologi că şi antropologică a creaţiei populare româneşti,.s-a impus
nu numai datorită valorii moştenirii culturale a antichităţii dar şi concentrării la nivelul formelor culturale ale tradiţiei,
a geniului creator românesc, prin participarea tuturor claselor şi categorii lor sociale. În colindele şi baladeJe populare,
în structura şi decorul unor piese de port şi ţesături decorative (scoarţe şi covoare) regăsim orizontul cultural şi
sensibilitatea diferenţială a societăţii româneşti din evul mediu, a tuturor claselor şi categoriilor sociale.
Cu excepţia scrierilor religioase, informaţia culturală a fost conservată şi vehiculată în forme şi structuri tradiţionale,
specifice oralităţii.
Calendarul popular fixa şi controla viaţa şi activitatea individului şi comunităţii.
Putem conferi calendarului popular funcţia de an şcolar tradiţional. Zilele profane erau destinate muncii şi
activităţilor practice, în care erau însuşite tehnicile şi experienţele legate în special de agricultură, iar în cele ale
sărbătorilor din ciclul calendaristic şi familial erau evocate în faţa întregii comunităţi (sat), în forme sincretice (text,
muzică, dans etc.), învăţăturile specifice care compun viziunea despre lume, modele ideale pentru oameni începând cu
istoria sacră, ca Naşterea Domnului Isus Hristos, ierarhia divină, şi terminând cu strigăturile de la nuntă şi petreceri.
Viziunea românească asupra lumii permite omului modern o mai bună percepere şi înţelegere a mentalităţii
societăţii tradiţionale româneşti şi mai ales a relaţiilor cu istoria, a manierei în care mentalitatea tradiţională receptează
şi reflectă evenimentele semnificative din istorie în creaţiile sale fundamentale. Este cazul creaţiilor cu conţinut mitologic
(colinde, balade, legende), care au ca temă smeii. Aceştia fură soarele şi luna, fetele de la horă etc. Greuceanu, Făt
Frumos, Cei trei fraţi etc. îi înfruntă şi eliberează astrele şi fetele furate, pentru ca în alte legende Făt Frumos să se
împace cu Smeul şi să devină cumnaţi. Este o împăcare istorică. Acelaşi paradox îl întâlnim şi în legendele şi baladele
din sudul Dunării care explică moartea lui Mihai Viteazul prin păcatul incestului. ·
Simbolul smeilm'şi incestul delimitează graniţa dintre mentalitatea tradiţională şi cea modernă. Descifrarea sensului
real al textelor cu această temă. ca şi a altor creaţii cum sunt: Cântecul şarpe lui, ,.Iov an Iorgovan", a colinde lor în care Isus
Hristos este înfăţişat ca un viteaz care se luptă cu turcii sau tătarii constituie nodul gordian al cercetării româneşti, şi care
odată dezlegat ne-ar permite să pătrundem în universul mentalităţii tradiţionale care a dat sens şi formă capodopcr,:' •r
folclorului românesc. Există şi alte creaţii tot atât de interesante pentru relaţia mentalităţii tradiţionale româneşti cu tstLlll.t.
Acestea sunt cântecele rituale legate de nuntă şi înmormântare cum sunt cel al ,.bradului'· şi al ,.zorilor".
"Mioriţa" colind şi "Mioriţa baladă" reprezintă însă o încununare a paradoxurilor creaţ,ei populare româneşti
pentru că moartea ciobanului scapă oricărei înţelegeri-'. Cercetarea acestei balade a dat naştere, după cum subliniază
cercetătorii, la o veritabilă "mioriţologie" şi la un delir naţional constituindtt-<W chiar şi societăţi care să descifreze
.,marele mit". Aceste reacţii~ ale societăţii româneşti, analizate şi de Mircea Eliade pot ti considerate expresii ale
dorinţei şi în acelaşi timp ale neputinţei de a accede într-un univers spiritual la care toţi românii aderă şi cu care sunt
solidari, dar pe care n-au reuşit să-I înţeleagă deplin.
Cercetarea din perspectiva viziunii despre lume şi a altor enigme ale tradiţiei, cum este căluşul, ar permite
descifrarea unei creaţii tot atât de reprezentative a creativităţii tradiţionale ca şi Mioriţa. dar care utilizează un alt
instrument de semnificare decât cuvântul, şi anume dansul mimic şi simbolurile plastice.
Re luând gestul de acum şapte decenii al marelui cărturar Ovidiu Papadima de a cerceta in profunzime straturile
culturii tradiţionale avem şansa de a beneficia de monumentala sinteză a savantului Al. 1. Amzulescu privind tipologia
şi corpusul de texte poetice ale cântului epic. Acest monument' al ştiinţei folclorice româneşti, împlineşte idealul
cercetării româneşti din totdeauna de a avea un instrument eficient de lucru prin cunoaşterea inventarului motivelor
folclorice şi distribuţia lor geografică.
Apariţia indicelui tematic al colindei româneştic', realizat de Monica Brătulescu, a asigurat cercetării româneşti
informaţia necesară abordării unor teme de sinteză, inabordabile până azi. Beneficiem de asemenea de numeroase
monografii şi sinteze tematice care au sporit infonnaţia privind creaţia tradiţională românească7 • Progresul şi maturizarea
celorlalte ştiinţe sociale ca arheologia, istoria religiilor, filozofia, sociologia etc., au permis proiectarea documentelor
folclorice într-un alt orizont (decât cel al resturilor culturale care supravieţuiesc în tradiţia populară), în cel al viziunii
despre lume în care elemente spirituale precreştine sunt vii şi articulează mentalitatea care a generat marile creaţii ale
folclorului românesc.
Balada şi colindul sau cântecul bătrânesc reprezintă din acest punct de vedere coloana vertebrală a creativităţii
tradiţionale, pentru că aici sunt topite (gesturi, fapte, informaţii din fondul pasiv şi activ al memoriei culturale) şi
remodelate creaţii, care sunt de fapt instrumente exemplare de înţelegere şi interpretare a diverselor evenimente sau
factori de risc cu care comunitatea românească s-a confruntat. Balada cu conţinut eroic (luptele cu turcii) sau social
(haiducia) reprezintă din perspectiva istorică asemenea evenimente care au afinnat şi impus o atitudine de respingere
a opresiunii de orice natură care ameninţa viaţa.
măsură
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Nu intenţionăm să analizăm toate lucrările care au îmbogăţit cercetarea românească cu informaţii ce conţin şi
aspecte ale viziunii despre lume. Ar împovăra inutil expunerea şi se găsesc de altfel în numeroase sinteze
şi lucrări deja publicate. Vom referi însă asupra acelor lucrări şi autori care au operat veritabile deschideti prin metcdc
şi concepţie în cercetarea temei.
--- -------- ----Gândul schi ţării primei viziuni româneşti" asupra lumii din analiza datelor folclorice aparţine lui Ovidiu Papadima.
Conştient de dificultatea abordării temei autorul şi-a propus doar să pună in discuţie unele probleme iar nu o rezolvare
deplină'>, suficient însă pentru a funda o nouă perspectivă în cercetarea tradiţiilor româneşti.
Viziunea folclorică a lumii pe româneşte "nu este numai o grandioasă şi amănunţită în acelaşi timp a întregii vieţi
cosmice, ci totodată şi ordinea desăvârşită a vieţii pământeşti. Cu alte cuvinte nu este numai un mod de a gândi a
ţăranului nostru, dar şi de a trăi" 10 •
În cele peste douăzeci de capitole ale lucrării (stilul primar al viziunii noastre folclorice, nevoia de concret, logic
şi absurd în folclor, cosmosul folcloric, rai şi iad, sau alte chipuri ale lumii noastre etc.) sunt extrase din textele
folclorice date şi informaţii care compun acele trăsături tipice, specifice etnosului românesc. Una dintre cele mai
interesante concluzii este aceea cu privire la viaţa de după moarte, care este o prelungire a vieţii de pe pământ. "În
folclor astfel adevărurile transcedentale sunt în acelaşi timp şi adevăruri de viaţă românească, tot aşa după cum legile
vieţii satelor sunt recunoscute valabile in lumea cerească. Bunăoară, omul respectă sfinţii ca pe nişte imagini ideale a
căror perfecţiune el tinde să o ajungă, dar totodată îi închipuie, arând, cosind, mâncând, la fel ca aici pe pământ'' 11 _
Privită din perspectiva timpului contribuţia şi meritul lui Ovidiu Papadima constă nu numai în valoarea şi
profunzimea observaţii lor privind spiritualitatea tradiţională românească 12 , dar şi în delimitarea planurilor cercetării şi
a limitelor cunoaşterii.
Aceste delimitări, operate de autor, au constituit tot atâtea direcţii şi teme de cercetare ulterioare pe care le-am
explorat şi noi. El trasează căi de acces într-o lume necunoscută a spiritului tradiţional.
Dacă Ovidiu Papadima a schiţat prima viziune românească asupra lumii, Mircea Eliade a elaborat instrumentele
ştiinţifice ale cercetării, concepţia şi metoda prin care se poate accede la substanţa creaţiei populare. Tratatul de istorie a
religiilor, Sacrul şi profanul, Mitul eternei reintoarceri, Aspecte ale mitului, Imagini şi simboluri, Nostalgia originilor,
Istoria credinţelor şi ideilor religioase etc., sunt studii care au netezit înţelegerea sensului creaţiilor religioase şi folclorice 1;.
Mircea Eliade n-a elaborat numai instrumentele şi conceptele cercetării, dar le-a aplicat în analize concrete a
unor capodopere ale folclorului românesc. Meşterul Manole şi Mănăstirea Argeşului, Voevodul Dragoş şi vânătoarea
rituală, Mioara năzdrăvană, Cultul mătrăgunei în România etc., reprezintă studii exemplare, concluziile savantului
rămiinând viabile şi azi, constituind şi un nou punct de plecare în adâncimea cercetării conexiunilor universului folcloric
şi a mentalităţii care le-a generat 1".
Încă din 1943. Mircea Eliade constată dificultăţile descifrării sensului real al creaţiilor populare. De aici nevoia
unei disciplinate familiarităţi cu documentele pe care etnografia şi folclorul ni le pun la dispozi•ie, hm1iliaritate care
presupune ani de cercetări fără glorie, extenuante analize pe orizontală ale unui singur motiv. De asemenea Mircea
Eliade sublinia relaţia faptelor etnografice şi folclorice cu mentalitatea care le-a dat naştere, înţelegerea lor înăuntrul
întregului din care s-a desprins 1;. "Simpla adunare, clasificare şi interpretare a documentelor nu ne relevă mare lucru
privitor la spiritualitatea arhaică. E nevoie de o mulţumitoare cunoaştere a istoriei religiilor şi a teoriei metafizice
implicate în rituri, simboluri, cosmogonii şi mituri" 1('.
Aşa cum am subliniat în paginile anterioare viziunea tradiţională românească a lumii, care implică analize pe
verticală în straturile culturale ale diferitelor epoci, n-ar fi fost posibilă fără clarificări de fond ale istoriei cu religia.
Iată rezumate pe scurt, clarificările operate de Mircea Eliade:
- În expresia "istoria religiilor", accentul trebuie pus pe religie. Înainte de a face istoria unui lucru este nevoie
ca lucrul respectiv să fie clar înţeles în sine şi pentru sine 17 • De asemenea, nu există fapt religios pur, în afara istoriei,
în afara timpului 1R.
Existenţa mai multor ritmuri temporare în care omul îşi duce existenţa în afara celui istoric din care, poate să
evadeze visând, spunând, o rugăciune, ascultând muzică sau participarea la un spectacol tradiţional, reprezintă din
perspectiva istoriei cercetării contribuţii esenţiale care i-au permis marelui savant Mircea Eliade să stabilească conexiuni,
similitudini şi diferenţe cu creaţii de acelaşi gen din alte arii culturale.
Un ultim aspect al contribuţiei lui Mircea Eliade la cercetarea tradiţiilor folclorice româneşti _este plasarea acestora ,
in sfera marilor creaţii ale lumii 19 •
Limitele cercetării româneşti 20 şi cei 50 de ani de exil I-au impiedicat pe marele savant să ajungă la acel prag
minim de informare care să permită abordarea marilor creaţii ale folclorului românesc şi din perspectivă diacronică,
relaţiile cu straturile culturale vechi, precreştine care au filtrat preluarea în tradiţia românească a valorilor antichităţii.
Aceste relaţii cu sistemele culturale şi religioase precreştine au fost fragmentar studiate, nepresupunând de pildă
continuitatea intre universul religios al geto-dacilor şi cel al românilor. "Dacă vrem să vorbim de continuitate, ea
trebuie căutată la un nivel mai adânc decât cel circumscris de istoria geto-dacilor, a daca-romanilor şi a descendenţilor
lor românii. Căci Cultul lui Zamolxis, de exemplu, la fel ca şi miturile, simbolurile şi ritualurile, careu stau la baza
folclorului religios al românilor, îşi au rădăcinile într-o lume de valori spirituale care precede apariţia marilor civilizaţii
ale orientului Apropiat Antic şi ale Mediteranei" 21 •
vehiculează
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Deşi intuieşte valori şi constată obiceiuri mai vechi decât stratul cultural geto-dacic, Mircea Eliade nu abordează
continuitatea şi discontinuitatea sistemelor culturale şi religioase în spaţiul românesc. Pentru ca acest demers să fi fost
posibil era necesară încheierea procesului de culegere şi publicare a tradiţiilor semnificative româneşti, dar şi o unitate
de măsură nu în sens- tehnic, ci spiritual la care să fie raportate şi cu care să fie judecate şi evaluate valorile culturale.
Viziunea despre lume oferă, credem, şansa pătrunderii în epicentrul creaţiei culturale, acolo unde se găsesc
motivaţiile creaţiilor noi, ca răspuns la dezechilibrele apărute în diversele segmente ale vieţii şi societăţii într-un
anumit moment istoric.
Adoptarea creştinismului, a unui nou sistem religios şi cultural constituie un asemenea moment istoric, începutul
unei noi culturi şi a unui nou popor, poporul român. Creştinismul a creat unitatea spirituală a tuturor locuitorilor fostei
Dacii, inclusiv a celor din Maramureş, Crişana şi Nordul Moldovei care n-au cunoscut ocupaţia romană.

2. Descrierea concePtului de viziune

tradiţională

asuPra lumii

Conceptul de viziune tradiţională asupra lumii vizează aspecte vitale ale existenţei umane. Viziunea ca mod de
a lumii este afirmată în creaţiile tradiţionale fundamentale (obiceiuri calendaristice şi de peste an, legende,
colinde, balade, cântece rituale). Nu este formulată teoretic prin concepte, ci prin pilde sau fapte ale eroilor sau
figurilor divine, aşa cum se întâlnesc în legendele biblice. Spre deosebire de societăţile moderne, în cea tradiţională
viziunea despre lume este integrată în actele semnificative ale vieţii. Începând de la naştere şi până la moarte viaţa
omului se desfăşoară după norme şi reguli derivate din sistemul religios care se regăsesc în obiceiurile din ciclul
calendaristic şi familial, în textele colindelor şi baladelor. Orice abatere de la model are consecinţe nefaste asupra
individului dar şi a întregii comunităţi. Căsătoria cu parteneri de altă credinţă decât cea creştină, de pildă, explică în
mentalitatea tradiţională toate necazurile satului (boli, epidemii, catastrofe naturale şi în final moartea).
Odată cu desăvârşirea antropologică a omului care s-a petrecut cu cea. 40000 de ani î.H. în paleoliticul superior,
informaţiile culturale se constituie într-un sistem autonom care va funcţiona ca instrument de analiză şi sinteză a realităţii,
similar codului genetic specific regnului animal. Toate necesităţile şi toţi factorii de agresiune cu care se va confrunta
omul vor fi analizaţi şi interpreta ţi cu ajutorul acestui instrument culturaF~, care avea modele specializate pentru toate
tipurile de nevoi şi riscuri cu care se confruntau membrii comunităţii şi care ameninţau echilibrul vieţii cotidiene.
Există două tipuri majore de primejdii cu care s-au confhmtat societăţile preistorice şi tradiţionale: cele de
natură biologică (alimentaţie, boli, catastrofe naturale, agresiuni militare şi mai târziu opresiuni sociale) care sunt
depăşite prin aplicarea cunoştinţelor din modelele consacrate (mituri şi rituri sau prin creaţie culturală în cazul unor
aspecte noi, şi cele de natură spirituală care se datorează lipsei de concordanţă între realităţile în care trăieşte şi cu care
se confruntă omul şi modul în care este reflectat de modele specializate existente (mituri ŞI riturir 1. Multe din
paradoxurile folclorului românesc ca Mioriţa sau Balada Şarpelui se datorează schimbării realităţii care a generat
conflictul iniţial şi care a impus o nouă motivaţie pentru justificarea şi declanşarea acţiunii colindului sau baladei.
Asupra acestor aspecte vom reveni în paginile următoare.
Nucleul viziunii asupra lumii îl constituie sistemul religios care afirma sensul existenţei omului în lume şi maniera
de acces la idealurile proclamate prin modele de comportament pe care le regăsim în textele specializate ale creaţiei
populare (obiceiuri calendaristice şi familiale, legende, colinde, cântece bătrâneşti şi cântece rituale).
Cosmogonia deţine în cadrul sistemului religios statutul de model exemplar pentru că la acest nivel al creaţiei
divine se găsesc principiile care guvernează şi creaţia culturală. La acest nivel pot fi surprinse principalele nuanţe ale
identităţii creaţiei culturale, deoarece, în funcţie de idealurile existente în cele două planuri, pământean şi extra-pământean
vor fi imaginate şi mijloacele şi tehnicile de acces nuanţând şi pat1icularizând motivaţia şi desfăşurarea acţiunii şi
comportamentului eroilor legendelor.
De aceea vom acorda o importanţă deosebită cosmogoniei populare româneşti care nu coincide cu cea biblică,
Dumnezeu apelând la facerea pământului şi la ajutoare şi tehnici precreştine, amendând după cum observă Mircea
Eliade învăţătura biblică 24 • Mai mult, cunoaşterea principiilor care fundamentează facerea lumii specifice cosmogoniilor
existente în religiile Daciei Romane permit clarificări cu privire la sinteza culturală daco-romană, a contribuţiei
diferitelor sisteme religioase la formarea nucleului cultural al poporului român.
Anticipând unele concluzii ale cercetării, vom constata că sistemul religios oficial roman, întemeiat pe principiul
erosului, va fi supus unei critici nimicitoare de către părinţii bisericii creştine, spre deosebire de religia geto-dacilor
sau a unor culte orientale din Dacia care se întemeiau şi pe unele principii, compatibile cu filozofia şi doctrina creştină.
Viziunea asupra lumii are în vedere, după cum aminteam, teme fundamentale ale creaţiei culturale, creaţie legată
de necesităţile vitale ale existenţei umane, care nu s-au schimbat în esenţă din paleolitic şi până azi. Acestea sunt:
a) alimentaţia, b) tratarea sănătăţii, c) îmbrăcămintea şi locuinţa ca mijloace de protecţie împotriva intemperiilor
(aerul, apa, deşi sunt vitale pentru viaţa omului nu fac obiectul creaţiei culturale).
Putem urmări şi înţelege din perspectiva istorică (diacronică şi sincronică) similitudini şi diferenţe, privind
specificul şi valoarea diferitelor culturi (inclusiv cele de tip arheologic) din spaţiul cultural românesc şi european din
sinteza şi confruntarea cărora s-a născut cultura tradiţională românească 2 '.
înţelegere
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Pot fi considerate ca teme generale şi fundamentale ale creaţiei culturale tradiţionale următoarele:
2.1. Tema accesului la sursele existenţei.
2.2. Tema face1ii şi regenerării cosmosului ca fundament al vieţii şi model al naşterii şi renaşterii omului.
2.3. Tema post-existenţei sau vieţii de după moarte.
Tema accesului la sursele existenţei vizează în esenţă atitudinea de principiu a comunităţilor umane faţă de
acestea, specifică marilor epoci de creaţie culturală, epoci în ale căror straturi culturale îşi are originea cultura tradiţională
românească. Putem astfel identifica şi stabili originea şi semnificaţia generală ale diferitelor creaţii şi obiceiuri care
par de neînţeles pentru mentalitatea modernă, ca ameninţarea cu toporul primăvara a pomului care nu face roade.
înfigerea securii în pragul uşii sau în pământ pentru încetarea ploii, baterea pământului cu bâtele pentru a ieşi căldura
la începutul primăverii etc.
Animalele şi vegetalele au constituit de la apariţia lor (paleolitic şi neolitic) şi până astăzi sursele de bază ale
existenţei asigurând în principal alimentaţia, tr~tarea sănătăţii, confecţionarea îmbrăcămintei şi construcţia locuinţei.
Ceea ce s-a schimbat de-a lungul timpului au, fost tehnicile şi tehnologiile de producere şi structurile sociale care au
mediat accesul la aceste surse. Acest ultimul fenomen se va produce odată cu indo-europenizarea societăţii neolitice,
proces caracterizat prin sinteza a două tipuri de culturi şi valori, a triburilor de păstori cu societăţile agrare neolitice.
Analiza tehnicilor şi modalităţi lor de acces la sursele existenţei a permis identificarea şi detaşarea a trei principii
care au stat Ia baza raporturilor omului cu sursele existenţei. Aceste principii vor sta la baza construcţiei tehnice şi la
elaborarea miturilor şi riturilor. Pot fi luate în consideraţie ca principii modelatoare ale culturii tradiţionale următoarele:
2.1.1. Principiul forţei. A fost impus de raporturile dintre vânător şi vânat în epoca paleolitică şi continuat şi în
mezolitic când animalele vânate constituiau şi sursa principală de hrană, iar blănurile şi oasele au folosit la protecţia
corpului şi confecţionarea uneltelor.
2.1.2. Principiul ocrotirii sau protecţiei surselor existenţei. Este specific neoliticului când se pun bazele economiei
productive (cultivarea plantelor şi domesticirea animalelor) şi a civilizaţiei. Gestul practicării faptelor bune de către
eroii miturilor sau legendelor şi basmelor este o extrapolare a principiului mai sus amintit.
2.1.3. Principiul războiului. Reprezintă un stadiu superior (în raport cu paleoliticul şi neoliticul) de evoluţie şi
perfecţionare a forţei prin descoperirea metalelor (bronzul şi fierul) din care vor fi realizate în primul rând arme şi
apoi unelte. Deosebirea de esenţă faţă de paleolitic constă în aceea că noile tehnici şi unelte vor fi folosite în primul
rând în supunerea comunităţilor agrare neolitice care vor trebui să furnizeze sursele de existenţă şi pentru noua clasă
de războinici. Supravieţuirea prin practica războiului, a forţei ca principiu de conduită a stat la baza procesului
indoeuropenizării, proces amplu şi încă controversat. Vom reveni asupra aspectelor mai sus menţionate. Importanţa
modalităţilor de acces la sursele existenţei prezintă importanţă prin extrapolarea acestora şi la nivelul miturilor ~i
riturilor ca model de acţiune pe care 1-a impus în epocă. În paleoliticul şi mezoliticul european de pildă, cunoaşterea
modului de viaţă al animalelor a caracteristicilor lor intrinseci, era o necesitate absolută pentru ,·onceperea de unelte
şi tehnici deprindere a vânatului: curse şi capcane, plase de pescuit, barca pentru deplasarea pe apă, arcul cu săgeată,
laţurile pentru păsări etc. Acestea au făcut parte din inventarul tehnic al culturilor tradiţionale inclusiv al celei româneşti.
Modul de procedare în cunoaşterea diferitelor specii a fost observarea, stabilirea între faptele observate de relaţii
uniforme de regularităţi pe baza cărora se pot face previziuni, conceperea pe această bază de curse şi capcane. Adevărul
observaţiilor ca şi principiul fizico-matematic pe care se întemeia construcţia capcanelor se verifica în practicii in
timpul vânătorii, ceea ce echivala cu un laborator experimental. Caracterul exact, măsurarea şi controlul informaţiei
angajează cunoştinţe multiple deşi empirice, de biologice, geografie, matematică, fizică etc. O altă caracteristică a
economiei vânătoreşti o reprezintă dinamica obiectului observaţiei, a realităţii în continuă mi~care şi devenire. Vânatul
prin diversitatea lui, prin mobilitatea lui în spaţiu şi timp în raport cu grâul cultivatorului a impus analize pe spaţii
mici, dar variate fiecare specie stabilind relaţii specifice cu mediul natural de existenţă.
Erau observate şi cercetate nu numai animalele ce prezentau interes alimentar, dar şi celelalte specii, pentru că
fiecare în parte reprezenta o reuşită, un model de adaptare la mediu şi supravieţuirea unui tezaur de informaţie verificat
în practică de care omul se putea folosi imitându-1, sau în analiza şi sinteza realităţii cu funcţia de simbol.
Succesul vânătorii era asigurat de calităţile vânătorului şi eficienţa tehnicilor şi armelor utilizate. Este un
model care promovează perfecţionarea abilităţilor individului şi dezvoltarea tehnologică. Se profilează în acest
model germenii gândirii şi culturii europene de mai târziu. Transpus în limbajul logicii moderne se poate spune că
adevărul pentru omul epocii paleolitice şi mezolitice nu se întemeia pe autoritatea revelaţiei, ci pe inteljgibilitatea,
pe raţiunea lui de a fiU•.
Diminuarea vânatului ca sursă principală a existenţei a declanşat prima mare criză din istorie, care a cuprins atât
economia de tip vânătoresc cât şi miturile şi riturile întemeiate pe acest sistem. Ieşirea din impas s-a realizat prin trecerea
la economia productivă, la cultivarea plantelor şi domesticirea animalelor, gest care a revoluţionat mijloacele de acces la
sursele vitale ale existenţei prin inventarea unei noi generaţii de unelte şi tehnici care au pus bazele civilizaţiei.
Descoperirea agriculturii a schimbat radical destinul umanităţii, oferind comunităţilor neolitice surse alimentare
practic inepuizabile prin regenerarea lor periodică. Sedentarizarea impusă de practica agriculturii a creat timp şi a
permis observaţii pentru perfecţionarea artelor, focului şi în mod deosebit a ceramicii care, prin varietatea tipurilor
funcţionale de vase a facilitat o mai bună conservare, depozitare şi îndeosebi preparare a alimentelor de origine
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vegetală şi animală prin fierbere, ameliorând starea de sănătate a comunităţilor neolitice. De asemenea, ceramica a
devenit suportul material al conservării informaţiei culturale.
Practicarea agriculturii a inaugurat o nouă perspectivă de cercetare a naturii, statică, în rapmi cu viziunea dinamică
a epocii anterioare, impusă de mobilitatea vânatului în spaţiu. Lumea vegetală cu marea ei diversitate de speoii a fost
inventariată şi clasificată, stabil indu-se totodată calităţile şi valoarea intrinsecă, operaţie atât de necesară utilizării lor
în scopuri practice, alimentare, în confecţionarea îmbrăcăminţii (inul, cânepa) şi în tratarea bolilor.
Practicarea agriculturii a indus o nouă atitudine faţă de plante deoarece implică ocrotirea, protecţia, îngrijirea,
pentru a ajunge la stadiul de maturitate, la fruct, stadiu care consacră utilitatea şi în acelaşi timp posibilitatea re începerii
unui nou ciclu de vegetaţie.
Noile modalităţi de acces la sursele existenţei au impus nu numai o nouă înţelegere a lumii vegetale şi animale,
dar şi un inventar tehnic deosebit, altfel orientat decât cel al vânătorilor care implică şi atitudinea de ocrotire a seminţelor
ca germeni ai noii recolte.
Defrişarea şi lăzuirea terenurilor pentru a fi cultivate se făcea cu toporul şi cu ajutorul focului, aratul cu plugul
din corn de cerb, săpatul pământului cu săpăligi din coarne de cerb, iar, seceratul cu ajutorul secerilor din silex sau
obsidian. Nu numai uneltele agricole cunosc o dezvoltare spectaculoasă dar şi meşteşugurile necesare prelucrării
materiilor prime rezultate din practica cultivării: râşniţe pentru măcinat, olăritul pentru depozitarea şi prepararea
alimentelor, războiul vertical pentru ţesut, îmbrăcămintea din in, cânepă şi lână. Războiul veriical de ţesut rogojini
s-a menţinut în tradiţia românească până la sfărşitul secolului al XX-lea. De abia în secolul al X-lea d.Ch. îşi face
apariţia războiul orizontal de ţesut, odată cu revenirea stăpânirii bizantine la sudul Dunării.
Dar inventarea agriculturii, după cum remarca Mircea Eliade 27 , a avut consecinţe decisive nu numai pentru
creşterea alimentaţiei şi a populaţiei, ci şi pentru "teoria" care a elaborat-o descoperind agricultura. Supunerea observaţiei
întregului regn vegetal, inventarierea, clasificarea şi stabilirea calităţilor intrinseci ale fiecărei specii :;;i plante permitea
sesizarea forţelor active ce anima apariţia şi dezvoltarea vegetaţiei, într-un cuvânt a mecanismului producerii şi
reproducerii speciilor vegetale.
Practicarea agriculturii a relevat conştiinţei omului că întreg cosmosul este un organism viu supus unui ritm, unui
ciclu in care viaţa este în mod necesar şi intim legată de moarte. Regenerarea periodică a vegetaţiei a sugerat similitudinile
dintre om şi sămânţă, speranţa unei regenerări obţinute după moarte prin moarte. Dispariţia aparentă a vegetaţiei şi
regenerarea ei a fost un exemplu şi în acelaşi timp o dorinţă ca acelaşi lucru să se poată întâmpla şi cu morţii şi sufletele''.
Contemplarea şi înţelegerea acestui grandios şi dramatic scenariu, al morţii şi renaşterii nu era suficient ca actul
regenerării să se producă. Era necesară şi intervenţia omului prin rituri care nu constituiau altceva decât tehnici de
intervenţie magică, sugerate de practica agriculturii in sprijinul reproducerii şi multiplicării surselor vieţii. Solidaritatea
dintre om şi natură, dintre ciclurile vegetaţiei şi vârstele omului, dintre riturile de fertilitate ~i cele funerare etc. este
evidentă în toate culturile agrare, supravieţuind până azi în obiceiurile populare. Morţii aveau Iwvoie pentru a renaşte
de forţa germinativă a seminţelor după cum seminţele la rândul lor sunt protejate şi aparate de forţa sacră a celor
decedaţi. Începând din neolitic şi până azi, seminţe au fost descoperite în morminte. În obiceiurile populare româneşti
de înmormântare legătura cu seminţe de grâu, fasole etc. reprezentând rodul pământului este omniprezentă alături de
alte obiecte (bani, o verigă din metal, lumânare din ceară) etc. Finlandezii in timpul semănatului îngroapă în pământ
osemintele morţilor pe care le aduc din cimitir sau obiecte care au apar1inut acestora 29 • Ideea că rena~terea este precetlată
de moarte, că niciodată, moartea nu este definitivă, că orice existenţă vegetală sau umană trebuie să parcurgă t~Mte
etapele ciclului vegetal sau uman, a stat la baza religiei, miturilor şi riturilor agrare. Secvenţe rituale specifice ideologiei
neolitice supravieţuiesc în tradiţiile româneşti şi ajută la înţelegerea sens ului unor obiceiuri sau a unor creaţii folclorice
reprezentative. Evocarea rituală a morţii Tatălui Soarele şi învierea Mumei Ploii pe timp de secetă, in satul tradiţional,
exprimă fără echivoc ideea că orice început este precedat de moarte. La fel îngroparea Căluşului sau împuşcarea
Turcii in Transilvania este motivată de aceeaşi concepţie. După cum secvenţa despărţirii miresei de casa părintească,
care evocă moartea, are la bază acelaşi scenariu al "morţii", adică al încheierii unei etape de viaţă pentru a începe o
alta care implică un nou statut social. Exemplele sunt numeroase în tradiţiile româneşti. Scopul nostru este să detaşăm
din practica agriculturii, a explorării universului cosmic principiile care au guvernat producerea şi reproducerea surselor
vieţii, principii care vor fi extrapolate intr-un anume fel şi asupra miturilor şi riturilor, evidente· şi în construcţiile
sanctuarelor şi templelor neolitice ca expresii materializate ale acestora. Precizăm că nu e vorba de o transpunere
mecanică dintr-o sferă în alta a activităţii umane, ci de o influenţă care are în vedere atât modalităţile de acces la
sursele principale ale existenţei cât şi specificul reproducerii acestor surse.
În economia întemeiată în principal pe vânătoare, reuşita sau "adevărul", după cum aminteam în paginile anterioare,
era condiţionată de perfecţionarea abilităţilor individului şi a uneltelor şi tehnicilor folosite, aspect care se înscrie in
limitele ştiinţelor exacte. În cazul economiei neolitice întemeiată pe cultivarea plantelor, intervenţia omului pe parcursul
diferitelor stadii de vegetaţie nu era suficientă deoarece viaţa plantelor era dependentă şi de alţi factori, ca ploile de
pildă, care erau in stăpânirea unor forţe pe care omul nu le putea controla ci doar implora. Aceste forţe ale naturii care
veghează hi echilibrul cosmosului, la derularea ritmică a anotimpurilor, la declanşarea şi oprirea ploi lor sau a secetei
etc., ii apărea omului ca un mister, ca un fenomen care se impune nu prin raţiune ci prin forţă. De aceea şi unele tehnici
de acces la nemurire, ascetice şi yoghinice elaborate mai târziu în civilizaţiile de tip agrar (india, China etc.) vizau
transfigurarea fiinţei umane30 •
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Cel de-al treilea principiu de acces la sursele existenţei, al războiului, a fost legat de fenomenul indo-europenizării,
fenomen complex care a dus la dezintegrarea vechii civilizaţii neolitice europene ca urmare a incursiunilor "călăreţilor
războinici" dinspre regiunea de stepă cuprinsă între Nipru şi Volga 31 • Acest proces se petrece pe durata a două mii de
ani între 4500 şi 2500 î.Ch. Grupul de populaţii din stepele de la est de Nipru creşteau vite, capre şi oi. Domesticirea
calului petrecută în mileniul al 5-lea î.Ch. de către anumite grupuri şi folosirea lui pentru carne, lapte dar şi la călărie,
pentru supravegherea hergheliilor, a pus la îndemâna acestor triburi un instrument rapid de deplasare prin care se
puteau controla şi supraveghea nu numai turmele de animale dar şi pentru a prăda şi jefui comunităţile vecine de
agricultori, de la vest de Nipru.
'
Spre deosebire de grâu! cultivatorului, care este imobil şi a impus sedentarizarea, animalele, deşi ocrotite şi protejate,
prin mobilitatea lor în spaţiu şi deplasarea permanentă după iarbă atât de necesară hranei, a generat confruntările dintre
triburile de păstori pentru stăpânirea zonelor bogate in vegetaţie. Nordul Mărgii Negre, văile râurilor şi a fluviilor ati fost
un fel de "El Dorado" al crescătorilor de animale războinici, deoarece aici puteau ierna mari turme de animale, iar vara
puteau urca spre nordul continentului, valorificând sursele de hrană ale stepei. Nu intâmplător purtătorii culturii Cemavoda
vor migra de-a lungul Dunării, .zona ideală pentru hrănirea animalelor pe timp de iarnă, dislocând triburile găsite aici spre
nord. D~ altfel, până la jumătatea secolului al XX-lea, locuitorii satelor de pe Valea Dunării (Bistreţ) iemau animalele
(vite, porci, cai), in grinduri (Copaniţa).
lndoeuropenizarea Europei s-a derulat in mai multe etape sau valuri (patru), culminând cu sinteza a două tipuri
de culturi, cea a cultivatorilor de plante şi cea a păstorilor războinici, culturi întemeiate pe cunoaşterea şi valorificarea
a două segmente fundamentale ale naturii fumizoare de surse alimentare, vegetale şi animale.
Indoeuropenizarea a condus la împărţirea societăţii în trei clase: preoţi, războinici, agriculturi şi păstori, diviziune
căreia îi corespunde o ideologie trifuncţională: funcţia suveranităţii, magice şi juridice, funcţia şefilor războinici şi cea
a divinităţilor fecundităţii şi prosperităţii economice 32 •
Esenţa noii structuri, ierarhizată şi specializată, constă în reunirea şi mai ales integrarea într-un singur sistem a
valorilor tehnice de vârf, economice, sociale şi spirituale ale unei epoci dezvoltate de cele două tipuri de culturi, cea
a agricultorilor şi cea a păstorilor războinici.
Integrarea a amplificat disponibilităţi le de intervenţie eficientă în activităţi vitale, economice, datorită uneltelor din
metal. De asemenea tehnicile superioare de valorificare a resurselor de hrană pentru animale, prin pendularea turmelor în
funcţie de anotimp au contribuit la creşterea economică şi demografică. Transhumanţa practicată de păstorii români din
Transilvania până în secolul al XX-lea, îşi are originile în practica creşterii animalelor a triburilor indoeuropene de
păstori războinici. Chiar dacă nu se poate documenta o continuitate directă, tehnica pendulării turmelor ca modalitate de
creştere a animalelor a fost permanent actualizată de populaţiile migratoare care au traversat teritoriul românesc sau care
s-au dizolvat în masa autohtoni lor (pecenegii, cumanii). Coborârea turmelor din Carpaţi pe Valea Dunării spre malurile
Mării Negre şi Mediteranei pentru a ierna este un obicei frecvent întâlnit până în secolul al XIX-lea. Colonizarea munţilor
de către crescătorii de animale a fost posibilă datorită tehnicilor eficiente de păstorit cât şi uneltelor care permiteau
realizarea de rezerve de hrană pe timp de iamă. Această unealtă a fost scoasă şi a fost inventată în epoca tierului".
Existenţa unei categorii sociale specializate în practica războiului a sporit capacitatea de rezistenţă împotriva
primejdii lor externe şi oferea totodată şansa supravieţuirii în momentele de criză internă. Tacit relatează un asemenea
episod din mitologia triburilor gennanice, când lipsa de provizii, foametea impuneau trimiterea în alte ţinuturi a
surplusuh.il de populaţie pe care ţara de origine nu mai putea să-I hrănească. Emigrarea celor mai viguroşi şi a celor
mai tineri era soluţia cea mai înţeleaptă în locul mutilării corpului social prin exterminarea bătrânilor34 .
Pentru imaginea societăţii întemeiate pe principiul războiului ca modalitate principală de acces la sursele existenţei,
exemplare sunt credinţele şi obiceiurile sciţilor, consemnate de scriitorii antici începând cu secolul al V-lea î.Ch.
Sciţii, aşezaţi în nordul Mării Negre erau crescători de animale (oi, vite, cai) şi războinici. Se hrăneau cu lapte de iapă,
brânză şi carne. Pentru că lemnul era rar, carnea era fiartă în cazane cu oasele animalului sacrificat. În cazul lipsei
cazanelor, carnea desfăcută de pe oase era pusă în burta animaluh1i sub care se făcea focul. În burta unui bou, menţiona
Herodot, încăpea uşor carnea desprinsă de pe oase, în aşa fel încât un bou se fierbea singur3 ;. "Căci sciţii zice Herodot
nu au nici cetăţi, nici ziduri întărite; ci toţi îşi duc casele cu ei şi sunt arcaşi călări, trăind nu din agricultură ci de pe
urma dobitoacelor ce le au iar locuinţele lor sunt în căruţe. Şi atunci cum să nu fie de nebiruit aceşti oameni şi cum să
te poţi apropia de dânşii?!" 36 .
Hipocrate, întemeietorul medicinii ştiinţifice la greci, relatează aspecte unice în epocă cu privire la femeile
sciţilor, care se luptau cu duşmanii. Pentru a spori forţa braţului în luptă, încă din copilărie le este ars sânul drept cu un
instrument din aramă înroşit în foc. Astfel sânul îşi pierde puterea de a creşte, transmiţând umărului şi braţului drept
toată tăria şi vlagaJ7.
Principiul războiului vizează, după cum aminteam, perfecţionarea forţei şi utilizarea ei împotriva fiinţei umane.
Omul devine în această viziune fumizorul bunurilor necesare supravieţuirii şi existenţei clasei războinicilor 3 R, asemănător
animalelor vânate. Când un scit, de pildă, ucide cel dintâi duşman al său, bea din sângele lui. El taie capul tuturor
vrăşmaşilor pe care i-a omorât în luptă, iar capetele le duce regelui pentru a-i da o parte din pradă. Din pielea capului
duşmanilor omorâţi în luptă sciţii fac un fel de ştergar pe care îl pun la frâu! calului pe care îl încalecă şi se fălesc cu
eP 9 • Cine are mai multe asemenea ştergare făcute din piele de om, este considerat cel mai viteaz.
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Războiul sau forţa utilizată împotriva omului pentru a dobândi bunuri necesare existenţei cotidiene prin jaf sau
prin folosirea muncii prizonierilor, în acelaşi scop 40 , se constituie în principiu general care stă Ia baza religiei şi
moralei societăţilor de tip războinic. Ares, zeul războiului, este reprezentat printr-o sabie, iar diferendele dintre membrii
societăţii scitice, chiar şi dintre rude erau rezolvate prin război, prin luptă. Cine deţinea sau stăpânea o forţă superioară
41
deţinea adevărul şi dreptatea • Datorită perfecţionării războiului ca instrument de existenţă socială, Ia sfărşitul secolului
al XIV-lea î.H., s-au produs deplasări masive de populaţie în Europa Centrală şi mai ales din stepele nord-pontice,
evenimente care au dus la sfărşitul civilizaţiei vechi miceniene şi cretane, a statului hitit. La aceste mişcări care au
remodelat geografia culturală şi etnică a Europei au participat şi triburile trace, participare documentată de materialele
ceramice aparţinând culturii Tei, descoperite în Macedonia şi ceramicii Gârla Mare în Grecia42 .
Descoperirea tehnologiei de producere a metalelor a fost importantă ca şi agricultura, nu numai în sfera dezvoltării
economice, dar şi în cea a mitologiei. Echivalentul seminţei sau vegetaţiei ca substanţă sacră şi activă care făcea
posibilă regenerarea plantei şi a cosmosului în ansamblu este luată acum de foc ca agent de transmutaţie a mineralelor.
Ceea ce căldura "naturală" a soarelui sau aceea a Pământului Mamă cocea încet, focul o făcea într-un timp neobişnuit
de scurr 3 . Focul era mijlocul de a face mai repede dar şi de a face altceva decât ceea ce exista în natură. El apare astfel
ca manifestare a unei forţe magico-religioase care poate schimba lumea şi care în consecinţă nu aparţine lumii terestre44 .
Focul, ca ageftt al transmutaţiei con"diţiei mineralelor şi obţinerea metalelor mai dure decât piatra din care vor
fi confecţionate armele războinicilor, uneltele agricultorilor şi păstorilor de a accede prin incinerare şi tehnici
alchimice la nemurire, reprezintă principiul unificator, cel care a dat coerenţă şi sens societăţii şi religiei
indoeuropenilor întemeiate pe diviziunea societăţii în trei clase şi cu o ideologie specifică trifuncţională, atât de
minuţios şi convingător studiată de G. Dumezil 45 •
~
Focul şi pământul, aceste două forţe sacre generatoare ale vieţii, din unirea cărora se.va naşte lumea (cosmosul
şi omul), vor fi simbolizate prin vatră. Vatra va deveni astfel altar prin care omul comunica cu divinitatea existând în
fiecare casă şi familie şi va supravieţui în obiceiurile şi memoria satului românesc până în secolul al XX-lea. Naşterea
pe vatră, aflarea ursitului prin aruncarea de boabe de grâu în foc şi moartea pe vatră sunt gesturi mai mult decât
convingătoare cu privire la continuitatea unor tradiţii arhaice, legate de vatră .
Deşi capacitatea focului de transmutare a materiei era cunoscută încă din neolitic de olari, numai descoperirea
metalurgiei a revoluţionat mijloacele de acces la sursele existenţei, antrenând totodată o nouă organizare şi ierarhie
socială şi o nouă mitologie întemeiată pe alte principii. Între epoca bronzului şi veacul al XVIII-lea, constata Andre
Leroi- Gouhran, tehnicile de vârf evoluează lent 47 • Descoperirea aburului prin arderea cărbuni lor şi posibilităţilor de
transmitere a forţei la uneltele de prelucrare şi instalaţii, a marcat nu numai începutul erei industriale dar şi începutul
dizolvării credinţelor şi obiceiurilor tradiţionale, a mentalităţii care le-a generat şi dat coerenţă timp de câteva mi len i 1.
Acest proces a fost după cum se ştie neuniform în Europa.
Noile tehnologii industriale, bazate pe forţa aburului ca şi noile forme ale culturii moderne care au însoţit revoluţia
industrială au fost introduse în România în mod deosebit începând cu a doua jumătate a veacului al XIX-lea. La
jumătatea secolului al XX-lea 80% din populaţia României era ocupată în agricultură şi folosea un inventar tehnic de
tip tradiţional perfecţionat, iar oralitatea, ca mod de conservare şi transmitere a informaţiei era încă în funcţiune.
46

3. facerea

şi

regenerarea cosmosului ca fundament al surselor vieţii şi model al renaşterii

şi

nemuririi omului

Această temă constituie coloana vertebrală a culturilor tradiţionale începând cu cele preistorice (paleolitic, neolitic,
epoca bronzului), continuând cu cele evoluate, istorice (Grecia, Egipt, India etc.) şi terminând cu cele europene din
epoca creştină până la jumătatea sec. al XIX-lea. Reprezintă segmentul cultural de esenţă prin aceea că oferă arhetipul
unei culturi, şi principiile care-i dau sens şi coerenţă. 48
Preocuparea pentru reproducerea surselor existenţei şi a cosmosului ca fundament al vieţii, este prezentă în
spaţiul culturii, a miturilor şi a riturilor ca structuri culturale esenţiale, începând cu paleoliticul superior ( 40.00011.000 î.Hr.) când se încheie evoluţia antropologică, iar cultura devine singurul instrument de existenţă a noii specii,
cea umană. Aceste informaţii culturale acumulate în timp, referitoare la accesul la sursele existenţei şi la regenerarea
lor, trebuie conserva te şi retransmise noilor generaţii pentru că omul se va naşte din acest moment cu capul practic gol,
cum remarca Andre Leroi-Gouhran, pierzând calităţile genetice de adaptare la mediu şi supravieţuire.
Segmentele creaţiei culturale care conţin ideea şi principiile regenerării surselor existenţei şi a nemurii omului
sunt cele legate de ciclul calendaristic, specific perioadei de încheiere şi începerea unui an nou, moment când ritualuri le
derulate evocau facerea lumii şi cele din ciclul familial, îndeosebi nunta. Aceste principii sunt încarnate şi vehiculate
de simboluri preluate atât din realitatea naturală (plante, animale, roci, astre etc.) cât şi din cea culturală (arcul cu
săgeata, sabia etc.).
Pietrele, arborii, apa, soarele, luna etc., încarnează un simbol şi participă la un principiu. Sunt instrumentele unei
forţe spirituale sacre în care ele nu apar decât ca receptacole. Piatra frapează experienţa şi conştiinţa primitivă prin
soliditate, indestructibilitate şi forţă. Construcţia din piatră a megaliţilor din vestul Europei, din epoca neolitică, nu
este întâmplătoare ci impusă de principiul de bază care asigură accesul la sursele vieţii la regenerarea lor şi protecţia
49

12
https://biblioteca-digitala.ro

vieţii, spre deosebire de sanctuarele din sud-vestul Europei sau vechea Europă cum o denumesc unii arheologi, unde
altarul şi sanctuarele sunt construite din pământ.
Arborele, prin propria lege de evoluţie (se regenerează periodic) repetă ceea ce pentru experienţa arhaică este
cosmosul întreg.
Soarele spre deosebire de lună care dispare de pe cer (moare şi renaşte) este nemuritor. Va deveni simbolul
ideologiilor indoeuropenilor care refuzau moartea şi renaşterea periodică după modelul vegetaţiei.
Pentru epocile vechi (paleolitic, neolitic, epoca bronzului) singurele documente care oferă informatii sunt cele
arheologice. În epoca istorică documentele scrise ale antichităţii aduc precizări importante cu privire 1~ miturile şi
riturile epocii, mijlocind înţelegerea simbolurilor culturale, arheologice cât şi a celor din tradiţiile populare ale Europei
după adoptarea creştinismului, care au fost traduse în expresii verbale în textele legendelor şi obiceiurilor.
Ideea reproducerii surselor existenţei a fost documentată şi identificată din paleoliticul superior în simbolurile
pictate şi gravate în peşterile franco-cantabrice, a bizonului şi calului, în frecvenţa şi locul pe care le-au ocupat în
cadrul sanctuarelor paleolitice aşa cum au fost considerate peşterile. Calul şi bizonul au ocupat locul prim ca importanţă
şi frecvenţă în pictura rupestră fiind dispuse ca simboluri în centrul compoziţiilor. 50
Calul a fost identificat de cercetători ca reprezentând principiul masculin, iar bizonul (un fel de vacă paleolitică)
principiul feminin. Unirea acestora va da naştere principiului erosului care a stat la baza reproducerii lumii, a cosmosului
ca fundament al vieţii. Îl vom regăsi în toate culturile post-paleolitice din Europa, denumit de către arheologi ca un
cult al fecundităţii. În China, cele două principii, feminin (yin) şi masculin (yang) stau Ia baza mitologiei şi filozofiei
chineze. Din impactul lor perpetuu îşi are sursa întreaga mişcare cosmică_~! Cercetătorii epocii paleolitice au constatăt
unitatea stilistică şi ideologică a picturii rupestre de la Atlantic la Ural. Semnificativă este descoperirea făcută la
Mal'ta în Siberia unde casele dreptunghiulare ale unui sat erau divizate în două jumătăţi. cea din dreapta rezervată
bărbaţilor (aici s-au găsit numai obiecte de uz masculin), iar cea din stânga, a femeilor. Mircea Eliade constata
complementaritatea celor două principii sexuale şi cosmologice în societăţile primitive şi religiile arhaice, principii
invocate, pentru a organiza lumea cât şi pentru a explica misterul creaţiei şi al regenerării sale periodice. 5"
Pictură rupestră s-a descoperit şi în România, fiind documentată la Căciula! pe Valea Someşului. Este singura
din ţara noastră care a conservat o pictură în stil naturalist, în maniera realismului paleolitic al artei animaliere specifice
acestei perioade. Un cal, o felină şi o pasăre formează inventarul de simboluri ale acestor micuţe peşteri, contribuind
la documentarea unităţii culturale şi spirituale a Europei în această epocă istorică. 53 Pe teritoriul României au fost
descoperite mai multe peşteri în subcarpaţii Olteniei, în care pictura rupestră este prezentă, elementele masculin şi
feminin fiind redate prin alte simboluri ca soarele şi semnul în formă de potcoavă.
În defileul Oltului la Polovragi 54 au fost identificate două desene numite în arta schematică europeană "potcml\ a
de cal" desene pe care specialiştii le consideră ca reprezentând un simbol feminin, iar I-1. Breuil folosindu-st: de
informaţia existentă referitoare la pictura rupestră conchide că semnul în formă de potcoavă de cal este faza extremă
a simplificării zeiţei în formă de stelă. A. Glary, alt specialist în domeniu afirmă că semnul în 1ormă de potcoavă a
moştenit unul din prerogativele Marii Zeiţe mamă, care este acela de a fi "paznicul morţilor".;; Aceste semne au fost
folosite în epoca bronzului şi fierului.
Am insistat asupra acestui semn în formă de potcoavă pentru că îl vom întâlni în mormintele princiare getudacice şi în structura sanctuarelor de la Popeşti (jud. Argeş) şi din Munţii Orăştiei. Marea zeiţă a geto-dacilor a ocupat
după cum se ştie un rol important în iniţierea lui Zalmoxis în tainele nemuririi. 56
Reproducerea surselor existenţei, a vegetaţiei şi lumii animale a fost legată de ideea de timp, argumentată de
existenţa încă din paleoliticul superior a unui sistem simbolic de notare a timpului bazat pe notarea fazelor lunare. 57 De
asemenea, se consideră că populaţiile paleolitice aveau deja un anumit număr de mituri ca cele cosmogonice şi mituri
de origine (originea omului, a vânatului, a morţii etc.). 5R Marija Gimbutas, plasează originea divinităţii feminine
neolitice în sculpturile miniaturale din piatră şi os din paleoliticul superior. Începând cu cea. 25.000 î.Ch. divinitatea
feminină paleolitică era reprezentată cu sâni, sexul şi fesele exagerate indicându-se centrele de emanaţie ale puterii
sale de procreaţie. 59
·
Descoperirea agriculturii, a unei noi surse alimentare, explorarea lumii vegetale din perspectiva intereselor şi
nevoilor omului cu legi de reproducere diferite de lumea animală în care omul intervine şi participă direct, a condus
la înnoirea vieţii spirituale a societăţii neolitice, la apariţia unei religii 60 centrată pe figura unei mari zeiţe, personificare
a pământului mamă cu funcţii multiple şi reprezentări plastice care, articulează în gândirea epocii, concepţia sau
modelul reproducerii surselor vieţii şi a renaşterii omului.
Incursiunile tot mai frecvente ale etnologilor în straturile de cultură arhaică şi îndeosebi ale neoliticului, ca şi
referirile arheologilor la tradiţiile populare au inaugurat o perspectivă de cercetare extrem de fertilă receptată cu
deosebi_t interes de specialişti, dar şi cu reticenţe datorită transmutării semnificaţiilor unor simboluri peste milenii în
tradiţiile populare fără S!Jficiente precizări ale contextelor spirituale intermediare. Abordarea credinţelor şi simbolurilor
prin care sunt exprimate din perspectiva instrumentelor conceptuale moderne de analiză, oferă o mai bună înţelegere
a mentalităţii arhaice.
·
Înainte de prezentarea templelor şi sanctuarelor descoperite de arheologr, considerăm ca importanţă menţionarea
particularităţilor procesului de neolitizare a Europei în sensul cristalizării a unei entităţi culturale care nu este o
reflectare provincială a evoluţiilor Orientului Apropiat, ci o civilizaţie pe deplin echivalentă celor din Mesopotamia

13
https://biblioteca-digitala.ro

şi Anatolia.

Aşezări urbane, temple, scrieri, obiecte de cult şi figurine (aproximativ 30000 de exemplare ) sunt
expresia unei religii organizate şi a unui ceremonia! evoluat. Acest "bloc cultural" cu rădăcini şi identitate proprie a
fost denumit de Marija Gimbutas, "Vechea Europă" pentru a sublinia diferenţele faţă de nordul şi vestul Europei
Preistorice, şi a o distinge de Europa Antică (denumire care desemnează de obicei civilizaţia greco-romană) 62 .
Originalitatea culturilor sud-est europene a fost susţinută şi de trecerea simultană cu orientul la cultivarea plantelor
şi domesticirea animalelor, neexistând nici o dovadă că acest complex grâu-orz, oaie-capră, vită-porc să fi apărut mai
târziu în Grecia decât în Semiluna Fertilă 6 \ Siria, Cilicia sau Palestina.
Dacă procesul neolitizării poate fi considerat ca simultan în cele două arii culturale (Orient şi Vechea Europă) ipoteză
susţinută de datările cu C 1., iar cultura orzului cu două rânduri, oaia şi capra să fi pătruns în sud-estul Europei prin estul
Mediteranei, pentru vite, porc şi alac (grâu cu un bob) nu există nici o dovadă, având strămoşi autohtoni în Europa 64 .
Cercul vest european de cultură cuprinde spaţiul de la vest de Rin şi de la sud de Alpi, Belgia, Franţa, Italia,
insulele din bazinul Mediteranean, Spania, Portugalia, Elveţia, Anglia, Irlanda65 •
Elementul de unitate al neoliticului vest european îl formează în primul rând construcţiile megalitice (morminte
cu gang), stele funerare sculptate şi menhiri. În această zonă a existat o tradiţie culturală paleolitică şi mezolitică
foarte bogată, care se prelungeşte cu cea. 1000 de ani în raport cu S-E Europei.
Noile valori ale civilizaţie neolitice, cultivarea plantelor şi domestici rea animalelor, meşteşugul ceramic etc. vor
fi treptat şi lent asimilate spre deosebire de Vechea Europă unde procesul neolitizării s-a realizat prin colonizări
generând culturi asemănătoare cu legături reciproce care conferă acestui spaţiu european note distincte. Excepţie fac
aşezările de la Lepenksi Vir, care realizează tranziţia de la paleolitic la neolitic fără hiatusuri.
Fără a intra în dispută cu arheologii, credem că utilizarea pietrei în construcţiile funerare şi a sanctuarelor nu
poate fi pusă numai pe seama materialelor existente şi tradiţiei constructive, ci pe seama viziunii despre lume, principiul
forţei ca manieră de acces la sursele existenţei moştenit de la modelul cultural anterior în care au fost integrate valorile
culturii neolitice.
Acest aspect este vizibil în obiceiurile agrare din această parte a Europei. În Franţa şi Germania regăsim practici
care se motivează şi susţin pe principiul forţei dar şi prin utilizarea unor simboluri animaliere provenite din fondul
preneolitic 66 . Forţa activă care asigura regenerarea grâului (J. G. Frazer, numeşte această entitate generică spiritul
grâului), este deţinută de animale, lup, câine, capră, bou, vacă, iapă, cal, iepure, porc, vulpe, gâscă, prepeliţă etc.
Spiritul grâului este concentrat de obicei în ultimul snop unde, de altfel, este prins şi omorât după modelul economiei
vânătoreşti. Animalul este reprezentat adesea de o păpuşă făcută din ultimul snop, fie din lemn, flori etc. Chiar dacă nu
se dă ultimului snop o formă animală este numit adesea lupul secarei (orzului, cartofului), iepurele, capra etc. Acest
spirit este ucis odată cu ultima lovitură de seceră sau de coasă. Comparând aceste obiceiuri cu cele din spaţiul romi'tnesc
vom constata existenţa unor deosebiri care se întemeiază pe o altă atitudine de principiu. Spiritul grâului sau forţa
genezică, cea care asigură regenerarea sau reproducerea în anul următor este deţinută de însuşi bobul de grâu.
Ultimele spice de grâu care se lasă pe câmp chiar dacă poartă denumiri de animale ca iepure, barba caprei. barba
lui D-zeu., au acelaşi scop, murind cum s-ar zice în mod natural pentru a renaşte în anul următor, fără exercitarea
forţei. Principiul morţii este conţinut de bobul de grâu însuşi. În Transilvania, boabele de grâu din "cunună" sau
"buzdugan" se păstrează până în primăvara următoare când vor fi introduse în grâu! pentru semănat(' 7 •
J. G. Frazer citează un obicei din Franţa de lângă Dijon, în care odată cu tăierea ultimelor spice este ucis şi un
bou, ca spirit al grâului. O pa11e din carne era consumată la cină, iar altă parte, era sărată şi păstrată până în prima zi
a însămânţatului din primăvara următoare 6 ~.
Sanctuare şi temple neolotice. În cadrul construcţiilor religioase arheologii disting sanctuare şi temple reale şi
modele ale acestora care nu depăşesc 25-50 cm. Aici sunt reuni te simbolurile reprezentative ale unei religii mijlocind
prin natura semnificaţiilor înţelegerea sensului ge~eral al viziunii despre lume.
Sanctuarele şi templele oferă şanse mult mai mari înţelegerii spiritualităţii vechi prin aceea că simbolurile sunt
dispuse în contextul real al funcţiunii şi gândirii epocii spre deosebire de descoperirile izolate şi întâmplătoare. Vom
analiza semnificaţia simbolurilor din perspectiva viziunii despre lume a sferelor creaţiei culturale şi principiilor care
dau sens sistemului religios, miturilor şi riturilor. Avem posibilitatea astfel să reducem multitudinea semnificaţiilor
simbolurilor la un principiu. În acest mod spiritualitatea neolitică devine mai transparentă în articulaţiile ei generale.
Pentru configuraţia spirituală a Vechii Europe, arheologii consideră ca deosebit de importante următoarele situri
neolitice 69 : satele şi sanctuarele de la Achilleion, Tesalia (nordul Greciei) cea. 6500-5000 î.Hr., oraşul Catal Hi.iyi.ik
din Anatolia Centrală cu numeroase sanctuare datate între 6500-5500 î.Hr. şi Lepenski Vir, pe malul Dunării.
Vom reţine şi grupa simbolurile şi semnificaţiile lor în funcţie de temele creaţiei specifice culturilor tradiţionale
şi de principiile care conferă funcţionalitate sistemului.
La Achilleion 70 au fost descoperite în sanctuare peste 200 de sculpturi miniaturale. Evocarea şi venerarea zeiţei
se făcea în locuri diferite, în sanctuare, lângă cuptorul de pâine şi în alte locuri, care trebuiau protejate şi stimulate de
forţa şi spiritul zeiţei. Vatra era nu numai locul de pregătire al alimentelor, dar şi Jocul de naştere şi al morţii în
culturile tradiţionale europene, prezenţa simbolului zeiţei fiind justificată. La fel de necesară era prezenţa în câmp a
zeiţei pentru a proteja şi stimula culturile în diversele stadii de dezvoltare. Existenţa unor practici rituale menite să
stimuleze fertilitatea ca îngroparea în a treia zi de Paşti, de ouă roşii în lanurile de grâu sau îngroparea bundăretelui
(burta porcului) în a treia zi de Crăciun în terenurile cultivate cu viţă-de-vie 71 , demonstrează conservarea unor tehnici
61
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rituale şi simboluri apărute la începuturile agriculturii, pierzându-şi desigur importanţa iniţială din cadrul sistemului
religios neolitic. Sanctuarele la Achilleion erau construite cu două camere. Cea mai mare cu altar, reprezintă sanctuarul
propriu-zis. Camera mică era un atelier pentru pregătirea şi sculptarea figurilor, decorarea ceramicii etc. Pe altar, în
prima încăpere se aflau figurinele reprezentând zeiţele pasăre, şarpe, ale naşterii şi alăptării. În fiecare sanctuar s-au
descoperit până la 30 de sculpturi. De asemenea, într-o groapă din apropiere au fost găsite sculpturi lucrate în acest
atelier. În apropierea sanctuarului au fost găsite vase mari pentru libaţii cu ciocuri de pasăre în partea superioară, cu pe,
polonice, discuri ceramice (probabil greutăţi pentru ţesut) 72 •
Cuptoarele de pâine aveau pe o latură o platformă pe care se aflau sculpturile zeiţei gravide sau Mama glie.
Dintr-o fază mai târzie a culturii Achilleion provine o platformă de lut cu gropi pentru sacrificiu în colţuri, platformă
pe care se făceau probabil focuri de sacrificiu. Din spaţiul existent între cuptor şi platforma amintită s-au scos obiecte,
vase, gâturi cilindrice73 cu măşti care ar putea proveni de la sculpturi mai mari reprezentând zeiţa gravidă. De asemenea,
aici se mai pot găsi măşti ceramice executate separat, ataşabile la gâturi le cilindrice. Dintre cele 200 de figurine, doar
2 sunt divinităţi masculine. Una dintre acestea se află lângă vatră în curte "o amplasare care leagă figurina mai degrabă
de tărâmul Mamei glie decât de zeiţa pasăre" 74 • Bărbatul este aşezat într-o poziţie de contemplare. Este evident că
această cuplare a celor două figurine - reprezentând principiul feminin şi masculin - din unirea cărora se va naşte
cosmosul şi odată cu el şi resursele vieţii, animalele plantele medicinale şi alimentare etc.
Tot aici a fost descoperită o amuletă confecţionată din piatră neagră în formă de broască, simbol care evocă
ideea de regenerare după cum constată Marija Gimbutas. Broasca este prezentă ca simbol în aproape toate culturile
neolitice din sud-estul Europei.
În numeroase mituri şi legende, cosmogonice din tradiţia culturală românească, ca şi din alte culturi, bro_asca este
cea care aduce ploaie, dar şi firicelul de nisip din care pământul va creşte şi dezvolta în maniera vegetaţiei, a plantelor75 .
Pentru reconstituirea credinţelor neolitice şi îndeosebi a celei privind reproducerea cosmosului şi a renaşterii
omului, sanctuarele de la Catal Hiiyiik sunt considerate importante de către arheologi datorită similitudinii simbolurilor
şi principiilor care stau la baza regenerării cosmosului şi omului cu cele din sanctuarele descoperite în Europa. Frescele
şi reliefuri le de pe pereţii sanctuarelor înfăţişează divinitatea feminină în două ipostaze "moartea în chip de vuLtur" şi
regenerarea sau renaşterea în "în chip de broască".lmaginea Zeiţei vultur năpustindu-se asupra unor cadavre decapitate,
demonstrează fără echivoc această ipostază a divinităţii, aceea de excarnare a cadavrelor ca treaptă ce precede renaşterea.
Numeroase alte simboluri cu aceeaşi semnificaţie reprezentând păsări care se hrănesc cu cadavre se întâlnesc nu
numai în Vechea Europă dar şi în sanctuarele morminte megalitice din vestul Europei.
Reliefuri le unor sâni de femeie evocând alăptarea de către divinitatea feminină sculpturile din coarne sau capete
de bou şi frescele unor tauri definesc în mare funcţiile şi sensurile simbolurilor din aceste sanctuare şi în general di11
toate sanctuarele de ilustrare prin imagini, a concepţiei cu privire la reproducerea sau regenerarea cosmosului, a
surselor existenţei, a omului însuşi. Prezenţa celor două simboluri, taurul, omologul bizonului din peşterile francucatabrice ca element masculin şi simbolul divinităţii feminine al Zeiţei în diferite ipostaze, reprezentând stadii diferite
ale vegetaţiei şi omului de-a lungul unui ciclu de existenţă, demonstrează continuitatea erosului ca principiu al re generării
lumii. Faptul că numai 2-5% din figurile descoperite la Achilleion 71' sunt zeităţi masculine, indică rolul dominant al
divinităţii feminine în reproducerea vieţii, divinitatea masculină participând la crearea lumii, a vieţii. Această funcţie
a divinităţilor masculine va fi reabilitată odată cu fenomenul indoeuropenizării, când divinităţi le feminine vor ti trecute
în planul secund al vieţii religioase, păstrându-şi funcţia de reproducere a vieţii, fără a o putea conserva şi apăra de alte
forţe ostile (secetă, cutremure, război) care va fi îndeplinită de divinităţile masculine. Locul prim ocupat de divinităţi le
feminine în panteonul neolitic derivând din specificul reproducerii vegetaţiei prin sine însăşi în sensul că germenii
vieţii sau ai reproducerii sunt concentraţi într-un singur element ca de pildă oul, simbol care este interşanjabil cu
pasărea. Zeiţa pasăre care domină sanctuarele neolotice îşi motivează prezenţa prin caracteristicile ei intrinseci ele a
face ouă şi reproduce specia aşa cum de altfel se reproduc toate speciile de plante în opoziţie cu lumea animală care,
pentru reproducere are nevoie de două elemente, masculin şi feminin.
Cultura Lepenski Vir (8500-5500 î.Hr.) prezintă un interes deosebit prin bogăţia materialelor arheologice şi mai
ales pentru epoca care o ilustrează tranziţia de la paleolitic la neolitic 77 • Această cultură va fuziona cu civilizaţia
Starcevo-Criş din zona centrală a Balcanilor. În această staţiune arheologică au fost descoperite pesre 50 de sanctuare
de formă trapezoidală în care se găseau vetre ori altare rectangulare sub nivelul podelei. Vetrele erau demarcate cu
lespezi aşezate vertical redând un model de triunghiuri continue. În podelele de lapte de var, în spatele vetrei erau
aşezate sculpturi mari de piatră 7 R. Dintre cele 54 de sculpturi monumentale, 15 aveau trăsături anu·opomorfe şi ihtiommfe.
Cele mai multe sculpturi descoperite aici au de două ori mai mult mărimea unui cap uman şi sunt sculptate în bolovani
o va li de râu. O mică parte din aceste sculpturi au fost descoperite în situ) de înhumări umane din apropiere, iar cea mai
mare parte în podeau~ de lapte de var roşcat. Pe sculpturile în formă de ouă erau incizate ornamente geometrice
abstracte, linii labirintice meandrate. S-au mai descoperit în toate aşezările din faza Lepenski Vir, "ciomege" şi plăci
de gresie sau şist cu lungimea între 25-30 cm, gravate cu simboluri. În apropiere de Lepenski Vir în localitatea
Vlasac 79 - s-au mai descoperit 43 de sanctuare cu planul bazei triunghiurilor sau trapezoidal. La capătul vetrei din
sanctuare şi în gropi de înhumare s-au descoperit 28 de sculpturi ovoide din bolovani d~ râu pictaţi cu roşu. De
asemenea, în zona săpături lor au mai fost descoperit cea. 100 de obiecte de cult din os, coarne de cerb şi piatră pe care
erau trasate simboluri.
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Triunghiul sau trapezul (un triunghi cu partea superioară tăiată) este un simbol al vulvei zeiţei, iar vatra centr~lă
este considerată ca simbol al intrării organului procreator al zeiţei.
Sculptura în formă de peşte din apropiere ar reprezenta după Marija Gimbutas, uterul zeiţei. La această interpretare
care este în general corectă, peştele fiind legat de mediul acvatic se mai poate atribui peştelui în acest context şi sensul
de prolificitate datorită numărului mare de germeni (icre), din care regenerează specia. Peştele îl vom întâlni în tradiţia
românească şi cu rol cosmogonic, susţine pământul precum Hercule în mitologia greacăs 0 •
Sanctuarele în ansamblu pot fi interpretate după opinia arheologilor şi ca reprezentare a zeiţei însăşi, curtea
interioară reprezentând picioarele sale destăcute, vatra pântecele iar sculptura din partea superioară capul. Sculpturile
în formă de ou cioplit din bolovani de râu şi decoraţi cu motive spiralate pictate în roşu şi ocru ilustrează aceeaşi idee
a morţii şi a renaşteriix 1 • Ciomegele incizate sunt legate de rituri sau concepte ale regenerării. Ele pot fi considerate şi
ca falusuri având în vedere concepţia cu privire la regenerarea lumii întemeiată pe unirea elementelor feminin şi
masculin.
Rolul dominant al pământului în reproducerea vegetaţiei atât pentru hrana animalelor cât şi al plantelor cultivate,
a florei spontane utilizate în alimentaţia şi tratarea sănătăţii explică de ce pământul a fost perceput de experienţa şi
conştiinţa arhaică ca Mama glie, regeneratoare a vieţii.
Pentru imaginea de ansamblu a credinţelor neoliticului un interes deosebit îl prezintă sanctuarul de la Radingrad
din Bulgaria, construit pe două nivele. La nivelul inferior s-a găsit toată dotarea necesară unui atelier ceramic şi un
cuptor. La nivelul superior se află un altar cu un război de ţesut pentru confecţionarea veşmintelor de ceremonia!, după
opinia arheologului Mm:ija Gimbutas. Se aduce ca argument practica ţeserii veşmintelor sacre în temple până in
timpurile clasicex 2 •
Un sanctuar considerat de arheologi reprezentativ pentru spiritualitatea neolitică este şi cel de la Sabatinovka (in
Republica Moldova) datat între 4800-4600 î.Hr. Aparţine culturii Cucuteni. În spaţiul sanctuarului de cea. 70 m2 eraL;
dispuse obiecte rituale astfel: pe un altar în fom1ă de bancă erau aşezate pe scaune 16 sculpturi de capete de şerpi. Dintre
acestea numai una avea braţe în care ţinea un prunc sub fonnă de şarpe sau falus. De asemenea, s-a mai găsit aici un scaun
de dimensiuni naturale cu speteaza decorată cu coarne. Se presupune că era folosit la ceremoniile religioase de către
preoteasa sanctuarului. Un cuptor pentru pâine şi 32 de sculpturi, toate tiind replici ale zeiţei şarpex'.
Unul dintre cele mai importante temple neolitice descoperite în România este cel de la Pat1ax~.
Importanţa acestui sanctuar pentru spiritualitatea tradiţională românească, constă în nucleul de simboluri reuni te
aici- simboluri care prin semnificaţiile şi gruparea lor în spaţiul sanctuarului fixează în timp şi nuanţează concepţia şi
viziunea asupra lumii în care ideea reprC!ducerii cosmosului cu toate segmentele sale, şi a omului reprezintă axele
acestei concepţii.
La Pat1a au fost descoperite de fapt două sanctuare, Sanctuarul nr. 1, era construit dintr-un schelet de lemn în
formă de dreptunghi cu dimensiunile de 12,5 x 7 m. În acest spaţiu, sacru erau dispuse: o masă altar dreptunghiulan1
de 1,6 x 2,8 m, mărginită de pereţi înalţi de 0,50-0,60 m. Masa era împărţită în patru zone: o intrare, o vatră portativf1
suspendată de 3-4 picioare de lemn, soclul unui idol bust din lut nears, loc de depozitare a cenuşii rezultată din
arderea ofrandelor pe vatra portativă. Arheologul Gheorghe Lazarovici reface scenariul ritual care era oficial aici de
un slujitor al sacrului (preot, şaman) care avea acces la altar prin intrarea amintită, ardea ofrandele pe vatra portativă
şi uepunea cenuşa rezultată în spatele idolului bust. Ritualul cu sacrificiile specifice era adresat zeităţii reprezentate de
capul simbol, sau craniul animalului simbol. O vatră de foc, coloana din lut şi unelte din silex folosite la sacriticare de
animale reprezintă inventarul de simboluri din acest sanctuar constituind după cum apreciază arheologii o variantă a
religiei neolitice din S-E Europei.
Pe locul sanctuarului nr. 1 care a fost distrus în urma unui incendiu s-a ridicat un nou sanctuar, cel de-al doilea cu
dimensiunea de 11,6 x 6 m, împărţit în două încăperi. Una, după consideraţiile arheologilor, avea caracter sacru, iar
cealaltă caracter profan datorită inventarului arheologic descoperit aici. Denumirea de spaţiu profan se datorează
instrumentului tehnic existent precum şi atelierul ceramic cu toate ustensilele necesare modelării şi decorării, cuptorul
şi războiul de ţesut întâlnit şi în alte sanctuare ca cel amintit mai înainte de la Radingrad din Bulgaria. Deşi aparţine
vieţii profane, unor activităţi practice, aceste unelte îndeplinesc aici funcţia de simbol pentru a exprima şi nuanţa
gestul divin al creării şi regenerării cosmosului. Vom reveni asupra acestui aspect.
În încăperea considerată sacră sau de răsărit, era înălţată pe un soclu o statuie dublă. Soclul statuii monumentale
avea pe păt1ile laterale incizate două figuri umane stilizate care ar putea reprezenta după opinia arheologului Gh. Lazarovici,
imagini ale Zeiţei mame şi a unei figuri bărbăteşti. Aceste imagini sugerează o poziţie orantă, cu mâinile ridicate.
Statuia dublă monumentală avea aspectul unui bloc masiv de lut, cu doi umeri şi două capete. Marginile, umărul
statuii erau ornamentale cu linii vălurite.
La înălţarea statuii s-au folosit felii mari de pământ învelite într-o ţesătură. În spatele statuii era construită o masă
monumentală de mari dimensiuni 5,2-6 m, pentru depunerea ofrandelor. Pe această masă era suspendată pe picioarele
de lemn o vatră pentru ars ofrande. De asemenea, s-a mai găsit o cupă şi o tavă portativă din lut pentru ofrande. Pe
masa altar, într-o etapă mai târzie, s-a construit un perete despărţitor din pământ cu pleacă, inalt de 0,70-0,80. În
partea superioară a acestui perete erau montate 4-5 trofee de animale (de oi-capre).
alungită
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Pe peretele celei de-a doua încăperi la înălţimea de l ,45 m se găsea o deschidere în formă circulară. Alături de
deschidere era lipită o bucată de pământ în fonnă de semilună cu dimensiunile de 0,40 x 0,47 m şi cu o
grosime de 8 cm. S-a mai găsit în această încăpere o cupă şi o râşniţă.
Nu lipsesc din inventarul sanctuarului războiul de ţesut de la care s-au mai păstrat greutăţile şi găurile în pământ
ale picioarelor războiului.
În faţa statuii monumentele se găsesc de asemenea, o deschidere mărginită de două coloane tenninate cu capete
de taur. Mai reţinem, descrierea amănunţită a sanctuarului, nişa existentă deasupra intrării în care stătea un bust cu
perforaţie numit de Gh. Lazarovici "Oranta Mare". În această perforaţie era introdus un craniu de animal 86 •
Arheologul Marija Gimbutas reconstituind şi rezumând practicile religioase ale neoliticului care s-au detaşat din
documentele arheologice, reţine ca importante următoarele:
măcinarea rituală a grânelor şi coacerea pâinii sacre;
libaţii ceremoniale şi poate împărţirea băuturii;
ţeserea de pânză pentru templu şi a veşmintelor de ceremonie dedicate zeiţei;
dansuri sau mişcări rituale cu acompaniament de instrumente muzicale, în special tobe;
folosirea măştilor la ritualuri şi poate, în spectacole rituale, îngroparea ceremonială a măştilor Zeiţei morţii;
.!. prezentarea figurin"elor de lut şi a modelelor de temple ca ofrande votive;
invocaţii adresate probabil zeiţei pasăre;
înscenarea unor ceremonii specifice pe băncile altarului prin folosirea obiectelor miniaturale de cult: mese.
scaune, tobe, figurine etc.;
- sacrificiul de animale domestice, în special tauri, berbeci şi pord7 •
Printre accesoriile de cult extrem de numeroase, specifice sau paraphamalia sunt enumerate vase folosite la
diferite ritualuri care aveau forme diferite, ornitomorfe, zoomorfe ca: cerb, porc, căprioară, taur, berbec, câine etc. De
asemenea, vase de libaţie, mese altar etc.
Privite din perspectiva timpului şi a viziunii despre lume a societăţilor tradiţionale, neoliticul a pus bazele nu
numai economiei productive, dar şi a unui model sintetic, mitic şi ritual, care în esenţă rezumă istoria surselor vitale
ale existenţei şi a omului începând cu originea, stadiile de evoluţie, maturitatea, moartea şi regenerarea. Sanctuarele şi
templele sunt în acest sens o transpunere în materie prin intermediul imaginilor simbol a originii şi regenerării vieţii în
dublă ipostază a cosmosului cu segmentele şi elementele lui componente, şi a omului cu etapele sale de vârstă. Imaginile
simbol realizate prin mijloace tehnice specifice ale epocii (cioplite în piatră, os, modelate în lut) sau preluate din
mediul natural (animale, cereale, plante etc.) sunt completate cu alte instrumente de semnificare cum sunt: dansul
mimic, muzica şi cuvântul.
Din perspectiva istorică, imaginii sau simbolului i se va substitui treptat, în timp, expresia verbală, fără însă
ca simbolurile să fie alungate din structura mitului şi ritului. Există în tradiţiile populare culese în secolul XIX-XX un strat simbolic care se regăseşte în universul folcloric realizat prin transpunerea înţelesului simbolurilor în
expresie verbală. Punerea de ramuri verzi la porţile gospodării sau ale casei, plimbarea ursului primăvara prin
sate, ciocnirea ouălor în zilele de Paşti, sunt mituri criptice cum le numeşte Mircea Eliade. Ele amintesc comunitftţii
că a venit primăvara, iar forţa lor genezică (mor şi renasc primăvara) aveau rostul să stimuleze tiinţa umană, prin
atingere (cei bolnavi erau călcaţi de urs pentru a se face bine) sau consumarea (în cazul ouălor) în acelaşi scop,
al renaşterii şi supravieţuirii.
Teoria care a stat la baza construcţiei sanctuarelor neolitice a fost uitată în timp datorită înlocuirii cu altele mai
noi ca cele generate de fenomenul indo-europenizării, ca şi de cele posterioare acestui fenomen.
Sanctuarele neolitice, semnificaţiile simbolurilor grupate în spaţiul şi gesturile care le însoţesc, tradus~: în
limbajul omului modern, evocă originea cosmosului ca fundament al vieţii şi surselor existenţei pe de o parte. şi
reproducerea acestora.
Aşadar, originea şi regenerarea sunt două idei care selectează şi articulează semnificaţia miturilor şi riturilor nu
numai în epoca neolitică dar şi în epocile următoare, cu identitate şi contur distinct în spaţiul culturii şi creativităţii.
Cosmogonia evocată la încheierea şi începerea unui nou ciclu existenţial reprezintă nucleul sau conceptul suprem
prin aceea că afirmă o atitudine de principiu a zeilor care au creat lumea, pământul, relieful, vegetaţia, activităţi
productive şi semnificative pentru existenţa omului, structurile sociale etc., atitudine pe care omul o imită în gesturile
sale creatoare. Este un instrument, un model pe care omul îl aplică în activitatea cotidiană şi pe care îl evocă cu prilejul
sărbătorilor. De asemenea, principiile care stau la baza acestui model sunt aplicate şi în momentele de criză, care
ameninţă viaţa în esenţa ei (război, cutremur, boli, opresiuni militare, secetă etc.) şi înlocuite în cazul unor eşecuri
repetate cu modele noi.
Dacă sfârşitul şi începutul unui an, care marchează încheierea şi începutul unui nou ciclu este prilejul evocării
gestului divin de creare a lumii, inclusiv a omului, nunta evocă ca şi riturile agrare, ca cele de pildă la încheierea
secerişului, ideea de re generare. Evocarea actului cosmogonic cu prilejul Anului Nou dar şi cu prilejul nunţii păstrate
în mediul rural până în secolul al XX-lea, prezenţa unor simboluri în obiceiurile de nuntă, ca ocolul casei de către
soacră cu furca în brâu amintesc de simbolul ţesutului din neolitic din sanctuarele neolitice.
Dansul "raţa" sau dansul găinii etc., reprezintă similitudini greu de acceptat pentru mentalitatea modernă. Între
războiul de ţesut prezent în sanctuarele neolitice sau elemente ale acestuia şi dansul soacrei cu furca în brâu în jurul
această

17
https://biblioteca-digitala.ro

casei, cu prilejul nunţii, între coloanele cu cranii de taur care străjuiesc deschiderile în sanctuarul de la Parţa şi
capetele de cai, simbolul şarpelui, semnul solar şi cel al crucii de la bisericile de lemn din Oltenia, este o relaţie ce ţine
de viziunea despre lume a societăţilor tradiţionale, a concepţiei cu privire la spaţiu şi timp, care a permis ca progresele
tehnice şi schimbările de concepţie să se petreacă în limitele aceleiaşi teme (ca nunta, spaţiile construite), sau sfere ale
creativităţii formând straturi culturale asemănătoare celor arheologice în care putem discerne continuitatea şi
discontinuitatea practicilor rituale şi a semnificaţiilor lor.
Războiul de ţesut din sanctuare ca şi dansul soacrei cu furca în brâu în jurul casei, cu prilejul nunţii, evocă
momentul unui nou început al cosmosului şi al omului exprimat prin intermediul instrumentelor tehnice ale epocii,
care sugerează cel mai bine ideea de facere, de a toarce sau ţese pânza. Cosmogonia şi nunta reprezintă două tipuri de
existenţe, ale căror începuturi sunt evocate prin intermediul războiului de ţesut sau a unor elemente componente
precedente facerii pânzei ca furca.
Graţia rostită de vornic în cadrul ceremonialului nunţii în care sunt evocate momentele facerii lumii şi a omului
exprimată prin intermediul expresiei verbale, reprezintă un alt mod de a evoca începutul lumii şi al omului decât în
epoca neolitică prin intermediul războiului de ţesut şi al olăritului.
Revenind la sanctuarele neolitice, credem că semnificaţiile figurilor divine din spaţiile sacre identificate de
arheologi, pot fi mai clar delimitate şi pa11icularizate datorită analizei din perspectiva viziunii asupra lumii a societăţilor
tradiţionale. Aceasta pennite urmărirea pe spaţii mari de timp a metamorfozelor unui simbol şi a principiului care
solidarizează semnificaţiile diferitelor categorii similare de simboluri apărute de-a lungul timpului. Cuplul divin de la
Parţa reprezentat de craniul de taur şi figura feminină aşezate pe soclu, dominând toate celelalte reprezentări divine
sugerează ideea naşterii cosmosului prin unirea celor două elemente masculin şi feminin, elemente care sintetizează
realităţi şi forţe cosmice fundamentale cerul şi pământul. Figurarea cerului sub forma capului de taur se datorează
manierei în care această realitate cosmică îşi face simţită prezenţa prin tunet, fulger după cum urmează ploaia care
fertilizează pământul născându-se astfel vegetaţia ca suport al existenţei tuturor formelor vii de pe pământ.
Capul de pasăre al unor divinităţi feminine, întâlnit frecvent în aşezări le şi templele neolitice. credem că poate
sugera ideea de geneză a lumii, acel moment din istoria cosmosului când va lua naştere elementul prim, oul, din care
se va naşte lumea" 7 , care nu putea fi produs decât de zeiţa pasăre. Simbolul pe care oul îl încarnează nu se raportează
la o naştere, ci la o renaştere repetată. Oul garantează posibilitatea repetării actului primordial al creaţiei. Sub acest
unghi, oul reprezintă o epifanie a creaţiei şi un rezumat al cosmogoniei. Statuile lui Dionysos găsite în mormintele
beoţiene poartă toate un ou în mână, semn de reîntoarcere la viaţă"x. De asemenea, obiceiul punerii unui ou sub braţ
sau în buzunarul hainelor la cei decedaţi în obiceiurile româneşti de înmormântare confirmă persistenta în timp a
semnificaţiilor unui simbol şi a unei concepţii privind renaşterea" 9 .
Vasele cu ciocuri de pasăre (reprezentând principiul feminin) întâlnite frecvent pot evoca stadiul precosmic C<ind
apa se întindea peste tot, stadiul întâlnit în toate cosmogoniile, care odată cu apariţia Zeiţei Pasft:-e va da naştere oului
cosmic primordial. Această idee a naşterii lumii dintr-un ou primordial o regăsim în cosmogonii mai elaborate ca cea
orfică şi egipteană de la Hennopolis, Indiană şi Chineză')().
Funcţia idolilor bust din sanctuare pe care erau aşezate cranii diferite de animale în funcţie de calendar ~i ritual,
poate fi asimilată divinităţilor greco-romane din epoca clasică care erau însoţite de atribute (simboluri), animale,
păsări, instrumente muzicale, arme etc. pentru a delimita competenţele şi sfera de exercitare a autorităţii. Zeus, Jupiter,
ca zei supremi aveau de pildă ca atribute vulturul şi tunetul, care marcau statutul de zei suverani. Diana, zeiţa romană
a vânătorii avea ca atribute căprioara, arcul cu săgeata şi un câine 91 • Pe un rhyton (corn) dacic de argint descoperit la
Poroina, Marea zeiţă este prezentată şezând pe scaun acompaniată de alte divinităţi mai mici în rang ţinând în mână un
rhyton 92 , echivalentul cupei, aspect care aminteşte de sanctuarul de la Sabatinovka unde divinitatea feminină este
aşezată pe scaun, iar pe un aitar sunt aşezate numeroase simboluri, cărora li s-ar putea acorda statutul de accesorii sau
atribute în sensul celor întâlnite în epoca clasică a civilizaţiei antice. Această imagine plastică este transpusă în texte
verbale în tradiţiile populare româneşti. Într-un colind din Transilvania, Maica Domnului, divinitate creştină care a
preluat nu numai funcţiile divinităţilor feminine ale antichităţii, dar şi atributele care le definesc statutul. "Maică cam
bătrână, Cu furcuţa-n brâu, 1 Doamne, ... , Cu colac de grâu, Cu cupa de vin ... "'n.
De altfel, şi Isus Cristos moşteneşte în descrierile din unele texte ale colindelor, atributele tunetului şi fulgerului
proprii zeilor suverani din panteonul greco-roman. Chiar şi eroii unor balade româneşti cunoscute ca lovan lorgovan,
atunci când sunt descrişi în texte sunt însoţiţi de simboluri specifice, care nu pot fi considerate simple metafore, ci
simboluri la origine care delimitează o întreagă categorie socială, cea a războinicilor din ideologia tripartită indoeuropeană. "Singurel pe cal, ... Cu şoimii pe mână, ... Cu vijla-nainte, ... Căluşeullui, Puilul leului, Şeuliţa lui, Ţeasta
zmeului, Chinguliţa lui, Două năpârcele ... " 94 •
Accesorii le de cult neolitice cu forme diferite (antropomorfe, zoomorfe ca cerb, porc, arici, căprioară, câine etc.
îndeplineau credem aceeaşi funcţie de a delimita sfera de exercitare a puterii sau autorităţii, dar ~i epifanii ale aceleiaşi
divinităţi. Metamorfoza lui Zeus în taur pentru a o seduce pe Europa sau în ploaie avea înţeles clar în epocă de
fertilizare şi regenerarea vieţii şi surselor vieţii (pentru mentalitatea modernă gestul este obscen).
Războiul de ţesut şi atelierul de olar-întâlnite în sanctuare ca cel de la Radingrad şi Pa11a pot ti motivate prin
nevoia creatorului divin de a sugera şi face vizibilă şi inteligibilă întreprinderea gigantică de creare a cosmosului, care
nu putea fi realizat decât cu tehnicile de vârf ale epocii, meşteşugul ceramic şi ţesutul. Alegerea acestor simboluri
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exprimă şi o atitudine de principiu specifică neoliticului, efortul creator, munca şi al faptelor bune care presupun
îngrijirea pomilor, a culturilor sau a animalelor, atitudini întâlnite în mituri, rituri şi legende. Acest sens al prezenţei
războiului de ţesut şi atelierului de olar este confirmat de numeroasele variante cosmogonice ale legendelor populare
româneşti 9 \ în care regăsim şi recunoaştem, simboluri, gesturi şi principii care aparţin stratului cultural şi ideologiei
neolitice. Ariciul de pildă este un personaj divin frustrat, deposedat de funcţii cosmogonice de o divinitate mai puternică,
dar mai puţin pricepută în facerea munţilor şi văilor, pentru că din stepele de unde venise, probabil nu erau asemenea
f01me de relief. De aceea de legă albina a cărei vocaţie constructivă este cunoscută, să fure secretul facerii pământului,
comportament specific educaţiei vânătorilor şi războinicilor. În varianta amintită, originalitatea gestului divin constă
în aceea că nu trimite ajutoare (broasca, racul, dracul) să aducă sămânţă de nisip din apă, ci coboară el însuşi, Din
pământul adus la suprafaţă va face o turtiţă pe care să se odihnească la bătrâneţe, iar pentru mărirea în continuare a
pământului creatorul invită pe celelalte vieţuitoare să-I imite, să coboare în adâncuri, să aducă pământ, şi să-şi
construiască partea lor de uscat. Dar pentru că pământul era prea mare şi cerul nu-l putea cuprinde, D-zeu cere
sfatul ariciului care-i oferă soluţia. Să strângă pământul în palmă pentru a-1 face mai mic. În acest fel, se formează
dealuri şi văi prin care se vor scurge apele. Câmpiile au fost făcute tot la sfatul ariciului prin tragerea pământului de
pe margini, cu mâna. În acest fel se potrivea şi cerul. Zilele şi nopţile au fost făcute prin împleti rea a două fire, unul
alb şi altul negru.
Fără a menţiona şi alte detalii ale legendelor cosmogonice populare, care vor face obiectul unei analize separate,
putem atribui celor două instalaţii tehnice din sanctuarele neolitice atelierul ceramic şi războiul de ţesut, funcţia de
instrument prin care divinitatea a modelat pământul, a urzit zilele şi nopţile şi a ţesut alte segmente ale cosmosului
creând un model pe care-I unnează şi celelalte vieţuitoare care sunt figurate pe altarele neolitice. Sensul ţesutului este
acela de articulare treptată. Învelirea feliilor de pământ în bucăţi de pânză pentru a înălţa bustul zeiţei din sanctuarul
de la Parţa, poate fi şi el un gest ritual subliniat de arheologi, subliniindu-se astfel vocaţia cosmogonică a divinităţii
feminine, ariciuP6 prin omniscienţa sa nefiind decât una din epifaniile zeiţei.
Prezenţa râşniţei în incinta sacră pentru măcinatul ritual poate avea aceeaşi funcţie ca şi uneltele din silex necesare
sacrificării animalelor, aceea de a zdrobi, a sacrifica boabele de cereale pentru a fi consumate. Atât animalele cât şi
cereale le trebuiau să moară ca şi omul de altfel, pentru a renaşte. Consumarea lor rituală se datorau germenilor pe care
ii conţineau, capabili să revigoreze viaţa, pentru că şi omul contribuia prin gesturi rituale, dar şi prin muncă la protecţia,
stimularea şi derularea integrală a ciclului reproducerii vieţii animale şi vegetale.
Gropile din apropierea sanctuarelor în care erau puse figurine reprezentând divinităţi, vase ceramice folosite în
diverse ritualuri şi oasele animalelor consumate, nu pot fi reduse la o funcţie menajeră. Ele aveau mai degrabă i'uncţie
rituală şi poate fi motivată prin concepţia de ansamblu cu privire la renaştere. Îngroparea, întoarcerea în sânul Mamei
Pământ pentru regenerare era indispensabilă unei noii renaşteri'17 •
Un interes deosebit îl reprezintă coloanele care marcau deschideri în spaţiul sanctuarelur de a Parţa inclusiv
intrarea principală, pe care erau puse capete de animale. Prezenţa acestor simboluri poate fi înţeleasă dacă apelăm la
concepţia cu privire la spaţiu ~i timp, care în societăţile tradiţionale nu erau omogene ~i continui, ci neomogenc ~i
discontinui. Spaţiul ~i timpul erau împărţite în porţiuni sacre, cunoscute, şi profane, necunoscute, populate de demoni
şi fiinţe ostile omului. Orice spaţiu nou luat în posesie de către om era cosmizat, consacrat prin reiterarea cosmogoniei.
La fel şi timpul. Este împărţit şi el în spaţiu de timp sacru şi profan. Timpul sacru este timpul în care zeii au făcut
lumea, activitate semnificativă pentru om, adică timpul sărbătorilor. Celălalt timp, profan era destinat muncii.
Spaţiile construite ca şi corpul omului trebuiau apărate de forţe ostile. Aceste simboluri trebuiau să protejeze
locuinţele şi spaţiile sacre9 ". Din această concepţie derivă decorul arhitecturii tradiţionale al locuinţei şi monumente lor
religioase, uşile, ferestrele, streşinile caselor au deschideri protejate în care regăsim numeroase simboluri ale
divinităţi lor diverselor, epoci, semnul solar, şarpe, capete de cai, cruce etc. Nu dorim să ne substituim arheologilor
şi să găsim sensul tuturor simbolurilor. Ceea ce se poate constata şi se conturează cu mai multă certitudine este
faptul că neoliticul nu a pus numai bazele civilizaţiei dar a schiţat şi coordonatele vieţii spirituale în care şi-au găsit
locul succesiv mai multe sisteme religioase formând straturi de civilizaţie şi substanţa spiritualităţii tradiţionale.
Devine tot mai evident că poţi înţelege universul creaţiei folclorice şi al artei tradiţionale fără să apel ezi la începuturile
culturii şi la izvoarele ei.

THE ROMANIAN TRADITIONAL VISION ABOUT THE WORLD
This study present.\' the jimdamental themes of traditional creation and the principles
thar g round cultural creation in a romanian traditional vis ion alun!f the world, wlwse
origin goes down ti// the beginning of european cu/ture.
There are analy.1·ed epoques of great cultural creation in the history of cu/ture: the
paleolirhic, the neolithic and the meta/.1· epoque.
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yoga. Figurinele de ceramică reprezentând o pereche divină in poziţie de meditaţie cu mâinile sprijinind capul,
descoperite la Hamangia. în Dobrogea, în neolitic (mileniul al IV-lea) pot fi considerate ca expresii primare ale
tehnicilor yoga. Purtătorii culturii Hamangia au emigrat din orient. Sub influenţa indoeuropenilor reprezentarea
divinităţi lor în această ipostază dispare".
,.Yoga a fost însă, una din acele descoperiri ale cărei creşteri nu s-a oprit niciodată. Folosită de mai toate religiile
şi sectele ca o tehnică indispensabilă meditaţiei, ea ajunge şi un sistem filoi>fic, şi ca o cale de mântuire şi un
izvor de creaţie folclorică".
31. Marija Gimbutas, Civilizaţia Marii zeiţe şi sosirea cavalerilor războinici, Ed. Lucretius, Bucureşti, 1997,
p.67-119; Vladimir 1. Georgiev, L 'ethogem!se de la peninsule Balcanique d 'apn!s les donnees linguistiques. în
,.Studia Balcanica", Edition de 1' Academie Bulgare des Science, Sofia, 1971, p. 155-170; Miliutin V. Garasanin,
Nomades des steppes et autohtone.\' dans le sud-est europeen a 1'epoque de transition du neolitique a l'âge de
hronz, în "Studia Balcanica", Sofia, 1971, p. 9-14; Ion Horaţiu Crişan, Spiritualitatea geto-dacilor, Ed. Albatros,
Bucureşti, 1986, p. 11-19.
32. George Dumezil, Zeii suverani ai indoeuropeni/or, Ed. Univers Enciclopedic, Bucureşti, 1997, p. 203-213;
Gheorghe Muşu, Din istoriajhrmelor de culturâ arhaică, Ed. Ştiinţifică, Bucureşti, 1973, p. 127-128.
33. Rodica Tanţău, Meşteşugurile la geto-daci. Ed. Meridiane, Bucureşti, 1972, p. 7-28.
34. G. Dumezil, Nfvthes et die11.t des germains, Paris, 1939, p. 136-137.
35. Documente privind istoria României, Ed. Academiei, Bucureşti, 1964, p. 40.
36. Ibidem, p. 31.
37. Ibidem, p. 71.
38.1hidem, p. 37.

39.1bidem.
40. Ibidem, p. 27: "Sciţii orbesc pe toţi sclav ii lor, pentru a-i folosi la mulsul laptelui pe care îl beau ... După ce I-au
muls, îl toarnă în ciubere adânci de lemn, aşezându-i pe cei orbi ţi în jurul vaselor, ca să bată laptele şi să scoată din
el partea care se ridică deasupra şi pe care o preţuiesc cel mai mult, iar ce rămâne dedesubt e socotit mai puţin bun.
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Ca să îndeplinească acestea sciţii îi orbesc pe toţi prinşii de război. Într-adevăr ei nu sunt plugari, ci nomazi".
41. Ibidem, p. 37: "Acestea le sunt obiceiurile. Iar cu capetele, nu ale tuturor, ci numai ale celor mai înverşunaţi
duşmani fac aşa: după ce taie (fiecare) cu ferăstrăul ţeasta mai jos de sprâncene, o curăţă. Săracii o învelesc cu
piele de bou neargăsită, folosindu-se de ea chiar în felul acesta. Bogaţii, pe lângă acest înveliş de piele neargăsită,
mai poleisc ţeasta şi cu aur pe dinăuntru şi o folosesc ca pe un pocal, ca să bea din ea. Tot aşa fac chiar şi cu ţestele
rudelor, dacă se iscă între ei vreo ceartă şi dacă şi-au biruit potrivnicul în faţa regelui. Când vin străinii pe care-i
cinstesc foarte mult, le arată ţestele şi-i lămuresc cum că nişte rude apropiate s-au gâlcevit cu dânşii şi că i-au
înfrânt pe oamenii aceia numindu-şi ei isprava, faptă vitejească".
42. Vladimir Dumitrescu, Alexandru Vulpe, Dacia înainte de Dromihete, Ed. Ştiinţifică şi Enciclopedică, Bucureşti,
1988, p. 64-73; Ion Horaţiu Crişan, Spiritualitatea geto-dacicâ, Ed. Albatros, Bucureşti, 1986, p. 26.
43. Mircea Eliade, Făurari şi alchimişti, Ed. Humanitas, Bucureşti, 1996, p. 78.
44. J. G. Frazer aminteşte în "Creanga de aur" rolul fertilizant al focului în tradiţia popoarelor europene: "Obiceiul de
a purta făclii aprinse de paie (brandons) în prima duminică a Postului Mare, prin livezi şi pe ogoare pentru a le
fertiliza, pare să fi fost răspândit pretutindeni în Franţa, fie că era sau nu însoţit de practica de a aprinde focuri
ceremoniale în aer liber. În Picardia, în prima duminică din Postul Mare, poporul ducea torţe pe câmpuri, descântând
şoarecii de câmp, neghina şi mălura. Ei credeau că acest procedeu face mult bine grădinilor şi că ceapa va creşte
mare. Copiii alergau pe ogoare cu torţele în mână, ca să facă pământul mai roditor". (J. G. Frazer, Creanga de aur,
Voi. IV, Ed. Biblioteca pentru toţi, Bucureşti, 1980, p. 297).
45. Georges Dumezil, Mit şi epopee, Ed. Ştiinţifică, Bucureşti, 1993, p. 313-355; 859-935.
46. Ştefan Enache, Ilie Sandu, Construcţii cu aşezarea centrali/ a 1•etrci in/\'- V Olteniei. Obiceiuri şi credinţe legate
de vatră în "Revista Muzeelor", nr. 2/1972, p. 157-162.
47. Andre Leroi-Gouhran, Gestul şi cuvântul, Voi. II, Ed. Meridiane, Bucureşti, 1983, p. 50.
48. Ideea de arhetip în sens de model al unei culturi este legată de tipurile istorico-culturale consacrate de cercetarea
ştiinţifică şi care pot fi recunoscute şi reprezentate de mitul cosmogonic, ca model pentru toate celelalte categorii
de mituri şi rituri. Din această perspectivă există mai multe arhetipuri corespunzător tipurilor de cosmogonii şi
civilizaţii. Arhetipul culturii tradiţionale româneşti, de pildă, este dat de mitul cosmogonic (cum a făcut O-zeu.
lumea) în care găsim şi motivaţia creaţiei şi maniera sau tehnica de realizare, în care regăsim o atitudine de
principiu. Firicelul de nisip adus din fundul apelor va creşte în maniera vegetaţiei, a plantei şi va fi modelat în
tehnica olăritului pentru a da naştere la munţi şi văi, iar zilele şi nopţile vor ti create prin împletire precum firele
de lână, unul alb şi altul negru. Acest principiu îl vom regăsi în toate celelalte categorii de obiceiuri semnificative.
49. Mircea Eliade, Istoria credinţelor şi ideilor religioase, Ed. Ştiinţifică şi Enciclopedică, Bucureşti, Voi. Il, 1981, p. 1-32.
50. Marin Cârciumaru, Mârturii ale artei rupestre preistorice in România, Ed. Sport-Turi"m, Bucureşti, 1987, p.
132-133 ("Observaţiile ulterioare au cuprins 66 de peşteri şi adăposturi sub stâncă din cea. 1 1O cunoscute la acea
dată) ce conţineau 2188 de figuri de animale, repartizate astfel pe specii: 61 O cai, 51 O bizoni, 205 mamuţi, 176
mufloni, 137 boi, 135 căprioare, 112 cerbi, 84 reni, 36 urşi, 29 lei, 16 rinoceri, 8 cerbi megaceros, 3 carnivore
neprecizate, 2 mistreţi, 2 capre negre, o antilopă saiga, 6 păsf1ri, 8 peşti, 9 animale nedeterminate").
51. Mircea Eliade, Mitul eternei re1Î1toarceri, Ed. Univers Enciclopedic, Bucureşti, 1999.
52. Idem, Istoria credinţelor şi ideilor religioase, Ed. Ştiinţifică, Bucureşti, 1994, Voi. I, p. 31.
53. Marin Cârciumaru, Mărturii ale artei rupestre preistorice TÎI România. Ed. Sport-Turism, Bucureşti, 1987, p. 79-88.
54.Ihidem, p. 67, fig. 10; p. 182-183, fig. 78.
55. lhidem, p. 182.
.,
56. D. Protase, Riturilejitnerare la daci şi daco-romani, Ed. Academiei, Bucure~ti, 1971, p. 49-50, tig. 16; Ion
Horaţiu Crişan, Spiritualitatea geto-dacil01; Ed. Albatros, Bucure~ti, 1986, p. 172-214; 347-356.
57. Mircea Eliade, Istoria credi11ţelor şi ideilor religioase, Ecl. Ştiinţifică, v. L Bucureşti, p. 32.
58. Ibidem, p. 32-35.
59. Marija Gimbutas, Civilizaţia Marii zeiţe şi sosirea cavalerilor râzhoinici, 1997, p. 41; "În paleoliticul superior,
mai ales în jur de 25.000 î.e.n., a avut loc o adevărată explozie a expresiei artistice, care s-a manifestat prin
numeroase picturi rupestre, gravuri pe stâncă şi sculpturi. Pe~terile în care s-au găsit reprezentări animaliere şi
gravuri bine executate erau sanctuare pentru practicarea unor ritualuri de iniţiere şi probabil a multor altor ceremonii
legate de venerarea divinităţii feminine".
60. Radu Florescu, Prefaţâ la Marija Gimbutas. Civilizaţie şi culturâ, Ed. Meridiane, Bucureşti, 1989, p. 8.
61. Marija Gimbutas, Civilizaţie şi culturâ, Ed. Meridiane, Bucureşti, 1989, p. 53-55.
62. Ibidem.
63. Ibidem, p. 55.
64.Ibidem.
65. Dumitru Berciu, La izvoarele istoriei, Ed. Ştiinţifică, Bucureşti, 1967, p. 193-196.
66. James George Frazer, op.cit., p. 316.
67. Ion l. Ionică, Dealul Mohului, Ed. Minerva, Bucureşti, 1996, p,. 134-165.
68. James George Frazer, op.cit., p. 336.
69. Marija Gimbutas, Civilizaţia Marii Zeiţe şi sosirea cavalerilor râzhoinici, Ed. Lucretius, 1997, p. 51.
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95. Tony Brill, Legende populare româneşti, Ed. Minerva, Bucureşti, 1981, p. 167-169.
96. Mihai Coman, Mitologia populară românească, Ed. Minerva, Bucureşti, 1988, V. I, p. n-93.
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Figura 1. Variante de semne masculine ş i feminine din peşterile cu artă rupestră paleolitică
·
(după A. Leroi-Gourhan, /964).

Fi gura 2. Dispoziţia ideală a animalelortilfr-un sanctuar paleolitic (după A. Leroi-Gourhan, 1965).
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Figura 3a.
Sculptw=i in lut redând porci. cultura
Cucuteni.

Figura 3b.
Nuduri de femei din paleoliticul
superior. cu sân ii atâmând, aripi rir loc
de braţe şi mâşti de pasiire (figura din
dreapta). Pech-Merle (Cobrerests) Lot.
sudul Franţei. Înâ/ţimea, aproximatii· 70
cm. Pictură cu degetul, probabil
magdalian.

Figura 3c.
Zeităţi-pasâre

cu 1111 nas masiv, ochii in
de hoahâ de caj"ea, pâr pieptănat
neted cu coc. Cultura Sesklo, Achilleion,
lângâ Farsa/a. Artefact găsit intr-un
templu datat 5900-5800 î.e.n. Tors
restaurat din teracotă, picioarele
pierdute, înălţimea aproximativ 5 cm.

fimnă

25
https://biblioteca-digitala.ro

Figura4.
Rast. Figurină din teracotă.
reprezentând o pereche.

Figura 5.
Vădastra. Figurină . cu o stili::are
deosebit de viguroasă şi cu decor
meandric, excizat şi ilu:rustat.

26
https://biblioteca-digitala.ro

Figura 6.
Figurină

duh/it de la Cn t.yo vu - Culru m I'Jiclm r1 ·u Pe 1111
soclu in fornui de coşule{. douâjig uri11 e paechc - cu
trunchiuri omeneşti şi capete de a11inwle. pourc 1/l(işti.
h erbec .yi vacei.

1- it!ltr; l

Sru lll<' f,i ";:, ·!l ,'t- f'<ISiire de la Vincu c/1, tu•
' ·urucrcn,ll< c/, r.~;,i Teraco(â. c ulturu. J / 11, ·, ;

Zeiţa gravidâ În tjJOstaza Mam e i-Glie tÎ1tr-o scenâ ritua lli ( c/,·loltc i/()[[{ijig urinl' 1'1/flt zvelte .yi 1i11<:re.
una redând cu siguranţă un harbat Cultura Cucuteni 81 . Glll'lâ/e.>ll- ,il.ed~:w . 111d .Vmmt tii< <'fJUtul milt:lltului
al /V-lea t~e. n . reproducl!re după Marija Gimhutas, "Cirili:::u{iu /v/a m !.ct{e .yt 1usireu cm ulai lor riizboinici "

figura '8.
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Figura 9. Modele i'n fut ale unor temple aparţi n â nd culturii Sesk/o, Thessa/ia, cea 6100-6000 i.e.n. - Crannpn
(Douraki sau Khalkiade.\): b. !'v/odei de templu i'n lut de la Purodin, Macedonia. cu intriiri informii de T inversat
şi c11 masca ::ei ţei p e un cilindru i'n acoperiş.

Figura 1O. !'viodei de templu (lera cntâ) iinpodohit c11 semne sacre şi simho/uri. Cultura Vincc1. aşe::area Grttdt'.yni{u.
nord-vesLUl Bulgariei. cea. 5000- 4500 i.e.11.

Figura Il a. Caracteristicile inreriorului
/.111/li sanctuar din C1tlturu Lepensl,;i vir
Podeaua trape:::.nidalâ este tiin var roşea/ .
IÎ1 centru se află un altar rectangular de
sacrificiu delimitat de pietre. Alrarul e.11e
evidenţiat ele pietre subţiri aşezate
vertical. intr-1111 motiv de triunghiuri
continue. În spatele altarului se ajlii o
statuie. Lepenski Vir ld. sanctuarul m:
19. circa 600(} i'.e.n. diametru/ circa 7 m.

Figura llb. Sculpturi in gresie informii
de ou. dewrate cu linii labirintice
mendrate; s-au găsit în podeaua de
gresie roşie. în spatele altarului, dintr-un
sanctuar (/)de la Lepenski Vir 1 c-d. m:
37. 14.2 x J9 cm: (2) Lepvesl..:i Vir 1-11.
31 x27 cm.
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Figura 12. Una din cele 32 de figurin e
in sanctuarul de la Sabatinovka,
ţ inând in mânâ un şarpe, după (Marija
Gimhuta.1).

găsite

Figura 14. Sanctuar de la Ctal Hiiyiik, cu zeiţa -broas câ.
1.2 111. Im ediat suh aceasta se află un cap mare
de taur cu coam elc laterale. Un alt cap de taur se află p e
peretele opus. Sanctuarul Vi , B8. IÎ1ceputul mileniului al
VI-lea Î.e.n.
Reproducere dupii Ma rija Gimbutas, .. Civilizaţia Marii
Zeiţe şi sosirea cavalerilor războinici".
Înălţim ea

Figura 15a. Reconstituirea 1Î1câperii de vest a sanctuarului. 1 - Soclu pentru statu ia-bust;
2- Soclu pentru statuia-bust nr. 2: 3 - Statuia-bust 111~ 2; 4 - Vatră pbrtativă pentru ars o.fi-ande; 5 - Vas cu faţa
umană ; 6- Vase depuse ca ofrande; 7-8 - Perete despărţitor cu trofee 1Î1 partea superioară; 9 - Orificiul rotund
Sll,'-; 1'1 ,ind soarele; 1O- Bucată de lut 1Î1 formă de lun ă; Il - Cupă adosatci la zid, pentru. depus ofrande;
12 - Râ.yniţă adosată la zid, cu pat de lut, pentru râşnitul cu/tic; 13 - Casetă de lut pentru o.fTande de cereale;
14 - Orificiul rotund: B) Reconstituirea încăp erii de est. 1 - Soclul statuii duble; 2- Statuia dublă ; 3 - Tăvi din
chitpici p entru ofi·ande; 4 - idol-bust nr. 1; 5 - Capete de tauri din lut cu coarne; 6 - Tavă suspenda tă p entru
ofi·wzde; 7 - Tavă din ceramică p en tru ofi-ande; 8- Vatră portativă p entru ars ofran de; 9 - Cup ă din chirpici
p entru oji-ande; 1O- Perete despărţitor de masa-altar D; Il - Trofee de animale de mărime mijlocie;
12- Elemente arhitectonice de p e margin ea mesei-altar; 13 - A l veolări pentru o.fTande; 14 - Orificiu rotund
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Figura 15b.

\,

Figura 16. Fresc:ii din insula Thera. sanctuarul Xerle 3. secolul al
XVI-lea i.e.n.
,. Stăpâna animalelor se află la nil'elulsuperior
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Figura 17. Planul aşa-numitului
.. mormânt-curte". !'v/uite dintre
morminte au contur de corp unul//
(n:pre:e11/ând : eiţa). Nenliricul
irlande:. prima parte 11 mileniului al
III-lea i.e.n. (dupâ R. De Va/era , TIH:
Court Caim ol!reland.
., Proceeclings o(the Ruyal/rish
Acat.lom \'. ()0 , /960, p . R- /40)

Stele din peştera de lâ ngă Teglio Va/teslina,
nordul italiei. Soare radiind (in loc de cap~)
cu două cercuri de ambele părţi, dvuă
pandantive dub/u-.1pirale şi o platoşă.

Stele de la Bagnolo, Valcomonica, nordul italiei (0,80 x 1,30 m)
gravate cu un soare iradiind (capul), o platoşă (cu partea
superioară în )o:,), poate un simbol al cerului senin (lumina zilei),
un pandantiv dublu-spiral (simbol a/luminii dimineţii şi serii sau
verii şi iernii?), două pumnale şi două securi cu găuri lungi p entru
i'nmănuşare, o scenă de arat, cu o p ereche de boi i'njugaţi şi 7
animale (redate neclar: cai, câini, sau cerbi?).

Stele de la Baia de Criş, jud.
Hunedoara. Securea cu gaură
de i'nm ă nuşare este redată la
centură . Capul s-a pierdut,
braţele sunt redate. În faţă un
guler triunghiular extins până la
cen tură, iar pe spate o curea
este agăţată de guler.

o
Figura 18. Reproducere după Marija Gimbutas, " Civilizaţia Marii Zeiţe şi sosirea cavalerilor războinici " .
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INSTRUMENTE MUZICALE TRADITIONALE
ÎN OLTENIA*
•
Viorica TĂTULEA

Înţelegerea deplină a valorilor de patrimoniu ale cântecului popular din Oltenia nu se poate realiza rară o temeinică
a instrumentelor muzicale tradiţionale.

cunoaştere

1. Istoricul

cercetărilor

asuPra instrumentelor muzicale

Referiri la instrumentele muzicale apar încă in scrierile cronicarilor.
De la Grigore Ureche aflăm că voievozi ca Aron Vodă (1451-1457) nu se săturau ,.de cimpoiaşi". precum şi că
.. )tet~111 vodă tocmi să puţini oameni pentru lunea Bârladului, ca să amăgească (pe turci - n.n.) cu bucime şi cu
trâmbqe··t. În Letopiseţul Ţării Moldovei. Miron Costin vorbeşte de .,cimpoieşul cu cimpoile îmbrăcate in urşinicu··.
iar Ion Neculce in .,0 seamă de cuvinte"' spune că Iordache Logofătu .. zice in flueru··~.
Însemnări cu privire la muzica vremii şi la instrumentele muzicale folosite apar şi in opera lui Dimitrie Cantemir.
el însu:;;t interpret la tambură .. .instrument oriental, cu gâtui lung şi cu coarde de sârmă''' şi autor al unor compozqtl
.. scrise pentru voce şi parte pentru neiu şi tambura·q. Din opera lui Dimitrie Cantemir aflăm ,·ă, pe l~ingă .,nHtztc;l
creştinească"', alcătuită din .,tobe şi trâmbiţe"', protocolul cerea domnilor moldoveni să aibă şi o .,muzică turcească··.
La înscăunarea domnilor. însuşi sultanul le dădea şi .,o ceată de muzicanţi, de care are şi vizirul"''. Ansamblul era
alcătuit din "nouft tobe. nouă zurnazenii, sau care cânta în zurna, adecă fluiere, şepte bornxeni sau trompetari. patru
zilldzani, cari bat in zi!, o specie de discuri de aramă, cari bătându-le unul de altul au un sunet clar şi acur···.
În secolele al XVII-lea şi al XVIII-lea, date despre folclorul muzical românesc se regăsesc în relatările unor
c[tl<ltmi străini. Niccolo Barsi. călugăr italian care, întreprinzând o călătorie spre .. Tartaria şi Circazia·'. trece prin
Moldova, la 1633. face în memorialul său de călătorie, interesante observaţii in legătură cu nunta, inmormântarea şt
alatul domnesc, împrejurări la care muzica juca un rol important, indicând şi instrumentele muzicale folosite la acea
dată, în Moldova: ,.violini, sordellini. piffari, tamburi, collasioni contre corde"'.
Termenul violino reprezintă vioara, menţiune foarte importantă care atestă, pentru prima dată. existenţa viorii la
noi, la 1633 şi nu în secolul al XVl-lea, cum s-a afinnat de către unii cercetători care, în mod eronat, au tradus
termenul guslă prin vioară sau in secolul al XVIll-lea, cum au concluzionat alţii .
Al doilea instrument enumerat de Barsi, sordellino nu poate fi decât "cimpoiul" sau o variantă mai veche a cimpoiului.
instrument menţionat la noi, pentru prima dată, in Codicele Voroneţ.can, la începutul secolului al XVI·lea 1".
Pijfaro, instrument de suflat, de formă conică şi cu ancie dublă "ar corespunde cu zumaua turcească sau surla
românească" 11 , pe care Dicţionarul limbii române o defineşte ca "instrument muzical în formă de fluier cu mai multe
găuri şi cu unul din capete lărgit in formă de pâlnie, întrebuinţat în trecut mai ales în armată" 1 ~.
Tamhuro reprezintă o specie de tobă, de origine orientală, introdusă în ţările europene spre sfârşitul evului
mediu, în timp ce colascioni contre conle era un mic instrument cu coarde ciupite, având un gât lung şi corp bombat,
asemănător cu lăuta, cu care totuşi nu se putea confunda "având gâtui mult mai lung, striat de mici prăguleţe transversale",
fiind .,mai degrabă o varietate cu trei coarde a tamburei orientale" 11 •
Cam în aceeaşi vreme {1632), un alt călător străin în trecere prin Ţara Românească, Paul Strassburgh, în jurnalul
său de călătorie, scris în latineşte, adăuga la instrumentele menţionate de Barsi, tympanele ("tympana"), cornul ("comua")
şi trâmhiţele ("tubae concinuare"). acestea din urmă citate cu prilejul ospăţului dat la curtea domnească: "După ce s-a
sfârşit convorbirea şi au avut loc negocierile au răsunat corn urile şi trâmbiţele cu mare zgomot pentru a incepe prânzul" 14 •
9

* Lucrare finanţată de Agenţia Naţională pentru Ştiinţă, Tehnologie şi Inovare

32
https://biblioteca-digitala.ro

Referiri cu privire la viaţa muzicală din ţările române apar şi în însemnările unor călători străini din secolul al
XVIII-lea. Fiorentino Anton Maria del Chiaro, "secretariu pentru limbile Europei" pe lângă Constantin Brâncoveanu,
relata că la nunţile protipendadei se practi,cau, pe lângă muzica nemţească, şi "strumenti acorda sonati da zingari",
adică tarafuri de lăutari ţigani care cântau la instrumente de coarde ("cetre, leuti, e simili") 1;. Existenţa la curţile
domnitorilor a unei "muzici valahe", pe l.ângă meterhanea, este semnalată şi de Franz Joseph SulzerH•, ofiţer în armata
austro-ungară, chemat în ţară, pe la 177 6, de domnitorul Alexandru lpsilante, pentru a organiza o şcoală de drept. Lui
Franz Joseph Sulzer i se datorează mu'lte date despre viaţa muzicală a ţărilor româneşti din vremea sa. El scrie despre
diferite tipuri de fluiere, despre nai, cobză, ţambal, precum şi despre instrumentele muzicale turceşti, dar pierde din
vedere buciumul şi cimpoiul, instrumente deosebit de importante, în acea vreme 17 . Dintr-o lucrare a lui Jean Louis Carra,
rezident într-o vreme în Muntenia, aflăm că: "Vioara, cobza şi un fluier cu opt găuri (naiul) sunt instrumentele ţării'' 1 ".
În secolul al XIX-lea, alături de.muzica autohtonă şi de cea orientală, pătrunde tot mai mult moda apuseană,
acest amestec dăinuind până la jumătatea veacului trecut, aşa cum reiese din Catagrafia oraşului Iaşi, 1820 Mart, a
voievoiedului Mihail Grigore Şuţu, în care apar trecuţi "mehteri", "mehteribaşi", "surlari", "mozâncanţi", "trămbaci"
(trâmbiţaşi), "fluieraşi" , deci muzicanţi turci şi localnici, dar şi apuseni.
Cea de a doua jumătate a secolului al XIX-lea este marcată de o intensă activitate de culegere şi valorificare a
folclorului românesc, activitate declanşată de articolele lui M. Kogălniceanu, V. Alecsandri, Alecu Russo, dar mai
ales de apariţia primei culegeri de folclor, "Poezii populare ale românilor", editată de Vasile Alecsandri, în anul 1852,
care constituie semnalul şi pentru valorificarea folclorului muzical.
Culegerea şi valorizarea folclorului muzical în perioada.l848-1900, se încadrează în efortul comun al tuturor
provinciilor româneşti de a făuri o muzică cu caracter naţional, inspirată din tradiţiile cântecului popular. În această
tendinţă se înscriu atât dezbaterile teoretice privind specificul popular al muzicii, cât şi activitatea unor folclori~ti
muzicali şi culegerile de melodii populare ale lui Anton Pann, Carol Mikuli, A. Henri Ehrlich.
În prefaţa bilingvă, română şi franceză, la Airs nationaux roumains, datată Viena. aprilie 1850, Alfi·ed Henri
Ehrlich enumeră printre instrumentele utilizate de către ţărani buciumul, cavatul, cimpoiul, naiul şi chiar vioara:
"Les instruments dont se servent les Roumains sont le buccin (chalumeau). le caval] (flute longue et droite. la
campagne indispensable de pâtre), la cornemuse, et la t1ute de Pan (naiul- n.n. ). Il y a beaucoup de paysans qui
jouent aussi du violon, mais les artistes de cet instrument se recontrent plutât panni les bohemiens, qui sont les
veritables musiciens des villes; ceux ci se servent aussi de la t1iHe de Pan et de la kobsa, espcce de mandoline i1
cordes en metal, qui se jouent avec une posede plume d'oie. Le chef de la troupe rend la melodie sur le violon; la
flute de Pan fait ressortir en sons aigues les passages les plus passionnes; la kobsa ticnt lieu de basse: elle est
ordinairement tenue par la plus age des artistes bohemiens, qui sur cet instrument execute les accompagnements les
plus difficiles avec une prestesse admirable" 2".
Preocupări faţă de instrumentele muzicale ale românilor întâlnim la Nicolae Filimon care, intr-un articol publicat
în 186421 , face referiri la nai, într-un paragraf intitulat "Naiul şi muscalagiul", ca şi la Gh. Misail care evidenţiază rolul
fluierului în cultura noastră naţională 22 •
Primele cercetări sistematice asupra organologiei româneşti, precum şi a întrebuinţării instrumentelor muzicale
în diferite contexte aparţin însă lui Teodor T. Burada, personalitate complexă care, printre alte domenii de activitate.
s-a remarcat şi pe tărâmul folclorului muzical. Datorită noii sale concepţii social-istorice asupra folclorului, Teodor T
Burada cercetează pentru prima dată manifestările şi obiceiurile vechi ale poporului român 2 ', punând accentul pe locul
pe care îl ocupă muzica în cadrul acestora, aşa cum o mărturiseşte el însuşi: "Noi aici, nu vroim să scriem un tratat
despre obiceiurile, datinile şi moravurile poporului român, dară văzând că la cea mai mare parte din ele, musicajoacă
un rol important şi e neapărat trebuitoare pentru a se putea practica şi îndeplini, precum s-a fost făcut în vechime, de
aceea am adunat precât ne-a stat prin putinţă din gura lăutari lor şi a poporului, toate ariile, ce cântă la aceste ocaziuni··:".
În studiul său "Despre întrebuinţarea musicei în unele obiceiuri vechi ale poporului român", Teodor T. Burada
face referiri şi la rolul pe care îl joacă instrumentele populare. Astfel, vorbind despre colindele cântate în ajunul
Crăciunului de flăcăi şi băieţi, autorul, citându-1 pe arhidiaconul Paul de Aleppu, în descrierea călătoriei sale în
Moldova şi Ţara Românească, între 1630-1660, însoţind pe Macarie, patriarhul de Antiopia, spune: "Tot asemenea
făceau Iăutarii, toboşarii, flauţii şi fluieraşii" 25 . Co ocazia obiceiurilor de Crăciun se vorbeşte şi despre "tobe, surle şi
tipsii, făcând mare zgomot, acompaniind lrozii sau Vicleimul". Descriind datina urării cu Pluguşorul, sunt menţionate
buhaiul, clopotul, talanca, suna te în timpul recitării colindei, autorul făcând şi o descriere amănunţită şi clară a buhaiului 2 ~.
Teodor T. Burada evidenţiază rolul însemnat al muzicii nu numai în cadrul obiceiurilor calendaristice, ci şi a
celor familiale. Vorbind despre nuntă, el spune:" ... nu se face logodnă sau nuntă fără lăutari, fie românul cât de sărac
tot trebuie să cânte doi ţigani cu o cobză şi o scripcă, altfel nu se poate" 29 • Acest obicei datează la noi din timpul
romanilor care "la asemenea ocasiune aduceau musicanţi ce cântau din flaute şi din gură"· . Prezenţa instrumentelor
muzicale este semnalată şi la înmormântare, autorul citându-1 pe Sulzer care "ne spune că la înmonnântările domnilor
era obiceiul ca cortejul funebru să fie urmat de musică de cămpu, având mai multe tobe" 31 •
Muzica era prezentă la ospeţele domnilor, Neagoe Basarab, domnul Ţării Româneşti, în "învăţăturile către fiul său
Teodosie", spunând: "Şi earăşi să cade Domnul să aibă la masa sa unele feluri de tobe, de vioare şi surle de veselie" 12 .
Teodor T. Burada abordează, pentru prima dată, la noi, domeniul organologiei, într-un studiu deosebit de important
"Cercetări asupra danţurilor şi instrumentelor de musică ale românilor"·13 , în care, pe lângă o trecere în revistă a
19

10

33
https://biblioteca-digitala.ro

dansurilor, începând din antichitate, se ocupă şi de instrumentele în uz, la acea dată, la poporul român. Instrumentele
muzicale sunt urmărite, în evoluţia lor istorică, începând cu buhaiul. Dintre instrumentele de suflat menţionează buciumul,
diferite specii de fluier (tilinca, trişca, cavalul sau "fluierul ciobănesc", naiul sau muscalul) şi cimpoiul, instrument
foarte vechi al ţăranului român, iar dintre instrumentele cu coarde, scripca sau violina, apoi alăuta, cetera şi cobza.
Despre vioară, Teodor T. Burada a mai scris şi într-un studiu mai vechi, "Originea violinei şi perfecţionarea ei"'\ în
care demonstra originea şi evoluţia viorii la noi.
Sunt descrise, în continuare, drâmba şi dai reaua, "ambele aflate la clasa de jos a poporului, la ţigani mai ales" 1\ dar
şi instrumente de origine străină, cum sunt: canonul, tamburul, kemanul, neiul, harpa şi chitara.
Contribuţia lui Teodor T. Burada la studiul organologiei româneşti nu se rezumă numai la studiul amintit, rămas
ca studiu de referinţă, până în zilele noastre, ea constând şi în activitatea sa de colecţionar, Burada punând bazele unei
bogate colecţii de instrumente populare- prima de acest gen, la noi- donată Muzeului Naţional de Antichităţi din
Bucureşti. Acest valoros ctnomuzicolog, referindu-se la activitatea desfăşurată de el, în acest domeniu, concluziona:
"În cursul călătoriilor făcute în toate ţările locuite de rom<îni, am găsit un mare număr de instrumente muzicale care,
prin forma şi numele lor, se apropie de instrumentele romane"'''.
Încă din 1877, cu studiul ,,Cercetări asupra dansuri lor şi instrumentelor de musică ale românilor", iar mai apoi
în 1891, în articolul "Cercetări asupra musicei ostăşeşti la români", Teodor T. Burada evidenţia vechimea unor
instrumente muzicale populare, avansând ideea romanităţii lor. Ideile lui nu au rămas fără ecou în opinia timpului.
Revista România Musicală scria în nr. 14/1114 şi 15/28 decembrie 1901, sub titlul "o colecţie inten:santă"': "Din
punct de vedere al istoriei obiceiurilor, tradiţiilor şi chiar al originei poporului român, această colecţie este, pentru
noi. de cea mai mare importanţă".
Interpretarea exclusiv romanistă a organologiei populare româneşti a primit corectări, de-a lungul timpului, dar.
având în vedere documentaţia insuficientă pe plan istoric, arheologic şi iconografie, este incontestabil că Teodor
T. Burada, cu toate limitele sale, este, aşa cum a afim1at Ovidiu Bârlea, "Un pionier în domeniulmuzicologiei româneşti,
care are meritul de a fi pus în evidenţă caracterul său latin arhaic"".
Cercetărilor asupra instrumentelor muzicale efectuate de Teodor Burada li s-au adăugat ulterior studiile lui G.
Mihăilescu·'", Dimitrie C. Olănescu 19 , Timotei Popovid'\ V Pompiliu Pârvescu• 1, C. Bobulescu•'.
În epoca modernă, muzicologia s-a manifestat cu George Breazul, care a profesat şi documentat ideea originii
thraco-dace şi daco-romane a organologiei populare româneşti. Pentru a demonstra prezenţa instrumentelor muzicale
la români. din timpuri străvechi, autorul apelează la scrierile cronicarilor (Miron Costin, Ion Neculce. stolnicul
Constantin Cantacuzino). la citate din călători străini (Paul Strassburgh, Paul de Alep, Anton Mario del Chiaro, f'v'l.
Carra ... ), la obiceiurile populare, în contextul cărora se folosesc instrumente muzicale, la basme şi desdntece"'. pr..:cum
~i la reproduceri după desene şi litografii de Raffet, M. Daussault. Th. Aman.
Fărf1 a nega importanţa tuturor acestor studii la cunoaşterea organologiei populare române~ti. nu se poate spune
că, la studiul din 1X77 al lui Teodor T. Burada s-au adăugat prea multe date, până în 1956, anul apariţiei monografiei
lui Tiberiu Alexandru asupra instrumentelor muzicale ale poporului român•"- Având în vedere insuticienţa materialului
documentar, autorul recunoaşte, de la bun început, anumite limite ale studiului său, lipsa unui istoric temeinic al
evoluţiei instrumentelor muzicale şi a unui material cuprinzător asupra unor instrumente şi a ariei lor de răspândire.
Faţă de interpretările exclusiv romaniste ale originii organologiei muzicale populare româneşti, întâlnite mai ales în
secolul trecut, inclusiv la Teodor Burada, Tiberiu Alexandru afirmă că patrimoniul instrumentelor muzicale ale populaţiei
autohtone s-a îmbogăţit datorită instrumentelor "aduse de coloniştii veniţi din toate colţurile Imperiului Roman după
cucerirea Daciei, precum şi cu instrumente aduse de popoarele migratoare"• 7, marea varietate a instrumentelor muzicale
folosite în prezent de poporul nostru datorându-se în mare pm1e "contactului cu diferite popoare în decursul istoriei şi
schimburilor culturale care au avut loc în aceste împrejurări"•~.
Pentru orânduirea sistematică a descrierii instrumentelor muzicale folosite de poporul nostru, Tiberiu Alexandru
foloseşte clasificarea lor, după natura corpului vibrator, oferind descrieri amănunţite, în cazul unora, şi mai sumare, în
cazul altora. În studiile sale ulterioare 49 , autorul aduce informaţii mai ample asupra unor instrumente muzicale: ocarina,
naiul, vioara.
Sub raportul istoricului instrumentelor muzicale întâlnite pe teritoriul ţării noastre, cea mai complexă lucrare
rămâne studiul muzicologului Vasile Tomescu intitulat "Musica daco-romana"; 0 , Apărut în două volume;\ în limba
franceză, studiul foloseşte informaţii din domeniul arheologiei, epigrafiei, numismaticii, însemnări ale unor istorici
antici, traduceri ale unor texte biblice, texte cu caracter juridic şi moral, cronici şi, nu în ultimul rând, mărturii din
domeniul obiceiurilor populare sau al cântecelor populare, date ce atestă vechimea unor instrumente muzicale populare,
la români. Ordonarea materialului se face tot în baza clasificării după natura corpului vibrator, clasificare utilizată şi
de Tiberiu Alexandru în monografia sa.
În afara unor studii care abordează probleme generale, o contribuţie însemnată la studiul organologiei populare
româneşti oferă şi cercetările referitoare la unele instrumente muzicale din diferite zone ale ţării; 1 • Remarcăm de
asemenea prezenţa unor date cu privire la creatorii de instrumente muzicale populare în lucrarea lui Ion Vlăduţiu
despre creatori populari contemporani; 2 •
Instrumentele muzicale populare din Oltenia nu au făcut până acum obiectul unor studii speciale, referirile la
acest domeniu fiind numai tangenţiale, în unele monografii;\ sau în reviste oltene; 4 •
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11. Istoricul instrumentelor muzicale PoPulare
Având în vedere valoarea lor de patrimoniu, ne-am orientat cercetarea, în principal, asupra instrumentelor muzicale
populare, de veche tradiţie. Unele dintre acestea (clopote, zurgălăi, toacă, dairea, buhai), pe lângă faptul că îşi au
rădăcinile în trecutul îndepă1tat îşi găsesc întrebuinţarea în folclorul cu substrat magic, sunetele sau mai bine-zis
zgomotele produse de ele având odinioară rostul de a îndepărta spiritele rele. Chiar dacă cele mai multe dintre datinile
de care practicarea acestor instrumente este strâns legată şi-au pierdut, în decursul vremurilor, străvechiullor conţinut
magic, este neîndoios că ele şi cu ele, instrumentele muzicale ce le însoţesc îşi au rădăcinile în trecutul îndepărtat al
poporului nostru.
Cele mai multe colinde sunt mai vechi decât creştinismul. Textele lor poetice vorbesc despre întâmplări care nu
au nici o legătură cu sărbătoarea Crăciunului, iar melodiile şi îndeosebi ritmurile lor viguroase sunt cu totul diferite de
cântările de Crăciun ale Apusului sau chiar ale cântecelor noastre de stea. Caracterul profan al colindelor este întărit,
în unele părţi ale ţării, de utilizarea unor instrumente muzicale: clopote (Pluguşor), zurgălăi şi pinteni, (Căluş), vuvă
(Colinde), buhai (Pluguşor), ale căror sunete, împreună cu o melodie cântată de obicei din fluier, alcătuiesc fondul
sonor pe care se recită "urătura", punctată pe alocuri de clichetul unei talange.
Instrumentele de percuţie- "genus percussionale" (cymbalum, tympanum, systrum, erotalum) sunt caracteristice
atât culturilor greco-trace, cât şi daco-romane. Strabon (Geografia, Cartea a şasea, Capitolul III) îl citează pe Meneandru
-poet comic grec, secolele IV-lll- cu privire la întrebuinţarea cymbalamu-lui (instrument de felul unor tamburine
metalice sau din lemn, lovite una de alta, având sonoritate stridentă), la geţi, în cadrul sincretismului religios 55 . Pe
lângă funcţia rituală, după Roska Mărton, trebuie să atribuim instrumentelor de percuţie, confecţionate şi utilizate încă
din neolitic, de vechii locuitori ai teritoriilor româneşti, şi un rol de divertisment 5r,. În acest sens, faza de tranziţie de la
cultura Boi an (cea. 4.500-3.800 î.e.n.) la cultura Gumelniţa (a doua jumătate a mileniului al IV -lea- începutul mileniului
allll-lea, î.e.n.) pare să ofere cele mai vechi mărturii cu privire la întrebuinţarea instrumentelor de percuţie pentru a
marca ritmul dansului. Eugen Comşa relevă drept caracteristic pentru fenomenul artistic sincretic al aşa-zisei perioade
de tranziţie de la cultura Boian la cultura Gumelniţa, figurina unui "dansator orant", descoperit în aşezarea de la
Ipoteşti, comuna Milcov, judeţul 011' 7 •
Patrimoniile muzeale româneşti conservă vase şi statuete provenind din oraşe greceşti din Dobrogea antică sau
create în ate li ere locale, pe care sunt figurate instrumente de percuţie proprii culturii străvechi''.
Termenul de tympanum, în traducerea românească "tămpără", este prezent în literatura religioasă din prima
jumătate a secolului al XVI-lea: Psaltirea Scheiană- 1577 ("Ainte apucară giudecii aproape ce căntă, pre mijlocu de
fete tămpără"); Psaltirea diaconului Coresi- 1577 ("Primiţi cântec şi daţi tămpănă"); Psaltirea în versuri a lui Dosoftei
("Lăudat pre toate locuri- cu tămpene şi cu g6curi") sau în documente laice- Pravila lui Matei Basarab- 1652 59 .
O mare vechime este atribuită clopotelor. considerate de Cmt Sachs de origine asiatici! străvecher, 0 , opinie
confirmată de cercetările arheologice. Vasile Pârvan 1' 1 releva "marea serie a clopoţeilor" din bronz, găsiţi "aproape
pretutindeni în Câmpia română". Este vorba de piese aparţinânrl inventarului atribuit sciţilor, din care fac parte clopotele
descoperite în Transilvania, pe care V. Pârvan le prezintă ca făcând parte din vestigii le specifice "migraţiunilor cimeroscitice, secolele X-VI, î.e.n.".
Necropolele tumulare de la Enisala, judeţul Tulcea, produs al culturii geto-dace, conţin în inventarul lor, între
alte obiecte rituale, clopoţei din bronz, datând din a doua jumătate a secolului al lV-lea, î.e.n. 62 •
Un lanţ cu clopoţei din bronz, cu rol de podoabă feminină sau de protecţie împotriva spiritelor rele, descoperit
pe locul vechii capitale a Daciei Traiane, Ulpia Traiana, a fost publicat de către C. Daicoviciu şi H. Daicoviciur,J.
La Sucidava-Celei,judeţul Olt, au fost descoperite cincisprezece clopote sau clopoţei din bronz, datând aproximativ
din secolul al V-lea, publicate şi comentate de Dumitru Tudorr,4 . Autorul explică prezenţa lor, din loc în loc, de-a
lungul zidului de apărare şi aproape de barăcile soldaţilor, prin aceea că ele erau purtate de santinele, pentru a da
alarma în caz de pericol. Alte piese asemănătoare au mai fost descoperite la Romula-Reşca 65 şi în satul roman,
corespunzător actualei comune Orlea, din judeţul Olt 66 .
O dovadă a continuităţii neîntrerupte a tradiţiei confecţionării şi întrebuinţării acestui instrument în Dacia îl
oferă clopoţeii ,jucării", din foaie de cupru, datând din secolul al Vlll-lea sau al lX-lea, descoperiţi în două mmminte
de copil, în necropola de la Obârşia Nouă, judeţul Olt 67 .
·
Termenul de "clopot" apare în cele mai vechi documente româneşti, începând din prima jumătate a secolului al
XVI-lea. Îl regăsim în Psaltirea Scheiană (1577): "Lăudaţi elu în clopote bune glasure" 6 R.
O veche mărturie a preotului protestant Andreas Mathesius din Cergăul Mic, judeţul Alba, sincronizează sunetul
clopotelor cu ritualul funerar, aşa cum acesta se desfăşura la românii din Transilvania, la 1647 69 •
Printre cele mai vechi instrumente muzicale se numără toaca. În Dictionnaire des antiquite chretiennes, apărut la
Paris, în 1865, Abatele Martigny menţiona că: "Înaintea introducerii clopotelor, grecii se serveau de o scândură în care
băteau cu un ciocan de lemn sau cu o placă de fier 70 •
Făcând istoricul instrumentului, Badea Cireşeanu evidenţia întrebuinţarea sa, adesea, în România, "unde se bate
toaca ritmic şi cu oarecare modulaţii muzicale" 71 • Originea acestui instrument coboară până în epoci anterioare.
creştinismului. "Cu siguranţă toaca e cel mai simplu, vechi şi primitiv mijloc (instrument) de chemare, de vestire". "Ca
instrument muzical primitiv, cu ton determinat este cel mai vechi. La ce servea un instrument muzical în antichitate şi
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în timpurile preistorice? ( ... ) La cultul divin, încântare, vrajă, îmblânzirea forţelor necunoscute, concretizate mai
târziu în divinităţi. Fapt este că a servit la ceva odată şi s-a perpetuat până în zilele noastre, iar credinţa creştină a puso în slujba ritului ortodox" 72 .
Documentele arheologice indică faptul că vechii locuitori de pe teritoriul ţării noastre au cunoscut şi întrebuinţat
instrumentele de suflat, încă din neolotic, dovada constituind-o o figurină zoomorfă, de fapt un fluier globular,
comparabil cu cele de pământ ars din Africa şi Extremul Orient, datând din mileniul III i.e.n., descoperită pe
teritoriul judeţului Vaslui 73 .
Momentele iconografice şi fragmente de instrumente muzicale, descoperite în cadrul săpăturilor arheologice
efectuate pe teritoriul României, atestă faptul că obiceiul cântatului din fluier a fost practicat şi în cadrul civilizaţiilor
traco-dace, greceşti şi romane din acest perimetru. Dintre mărturiile in sprijinul acestei teorii amintim fragmentul din
fluier de os, datând din secolele VI-IV î.e.n., descoperit la Răcătău, judeţul Bacău sau amfora cu incizii, aparţinând
culturii greceşti, descoperită la Histria, datată secolul IV î.e.n. Dintre cele şapte personaje care o împodobesc la partea
superioară, primul cântă dintr-un fluier simplu, în timp ce al şaptelea la un fluier dublu'~.
În ceea ce priveşte mărturiile care atestă utilizarea fluierului pe teritoriul Olteniei, în epoca romană, menţionăm
sarcofagul "Mihalache Ghica" 7\ descoperit la Romula, care prezintă, in colţul din dreapta, doi eroşi figuraţi în relief,
dintre care unul cântă din tibia. Dumitru Tudor 71' explică această imagine astfel: "Eros suflă dintr-un instrument în
formă de ţeavă pe care-I ţine în ambele mâini, este un fel de fluier care nu poate fi confundat cu fluierul ţinut în poziţie
orizontală, inexistent în practica muzicală a celor vechi; este vorba de un plagiaulos, fluier oblic alexandrin, cu sunet
mai puţin ascuţit, mai dulce, asemănător fluierelor ţărăneşti cu muştuc transversal. Extremitatea superioară este închisă
şi orificiul respectiv este situat la o oarecare distanţă de capăt, în peretele ţevii".
Din secolul II datează gema din cornial roşu, descoperită la Romula, av;înd imaginea lui Marsyas, cântând din
aulos, precum şi opaiţul din argilă, descoperit în Oltenia, apa11inând colecţiei Butculescu, având aceeaşi semnificaţie 77
Asemenea lui Eros, fan ii şi bacantele figurate pe vestigii le epocii romane ţin adesea o tibia- detaliu semnalat de
Dumitru Tudor7R: ..• "pietrele gravate la Romula ni-i prezintă (pe fani- n.n.) la vânătoare, cu un ciomag şi un iepure
prins şi purtând un fluier al lui Pan (syrinx) sau fluier". Cât despre bacanie, ele "nu apar decât la Romul a, cu măşti de
argilă, ciorchini de struguri sau pietre preţioase în păr. Una este îmbrăcată într-un fel de petic de pânză, fluturând în
vânt şi cântă la un fluier dublu".
Din epoca romană ne-au rămas fragmente de tibia autentică. De atunci datează două piese de la Sucidava-Celei
unde, după Dumitru Tudor7'>, mai mult decât metalele, rare şi costisitoare, "se utilizează frecvent ca materie primă
oasele şi coarnele de animale". Unul din fragmente este lung de O, 124 m, celălalt de 0,09 m, cu un diametru de 0,0060,008 m. Primul fragment conservă urmele a cinci orificii, iar al doilea urma unui singur orificiu. Dumitru Tudor
presupunea că aceste instrumente erau destinate copiilor. Pe lângă aceste două fluiere de os. cunoscute de mai multă
vreme, la Sucidava au mai fost descoperite, în anul 1984, încă trei, dovadă a unor modeste preocupări muzicale'".
În studiul său asupra instrumentelor m~zicale, Teodor T. Burada' 1, semnala marea asemănare dintre fluierele
româneşti şi cele ale romanilor (tibiae), atât în ceea ce priveşte materia din care sunt făcute (trestie. soc, cucută, tei,
paltin, răchită, fag, os metal), cât şi forma şi întrebuinţarea lor la petreceri. Teodor 13urada vorbeşte ~i despre fluierele
îngemănate ale românilor care evocă geminae tibiae ale romanilor.
Aceeaşi filiaţie este susţinută cu argumente etnologice de Marcel Montandon, care raportează cele două culturi
muzicale- romană şi română- la o sursă mai veche: arta greacă"'.
Fluierul se regăseşte în folclorul literar şi muzical, dar şi în scrierile de factură erudită, precum: Evanghelia lui
Coresi - 1581 ("şi în loculu fluierelor şi organeloru, suspini"); Cazania lui Varlaam - 1643 ("Toţi ceia glăsuia cu
cinghii şi cu fluere"); O samă de cuvinte de Ion Neculce- 1733 ("Gheorghii Ştefan- Vodă, când era logofăt mare, au
fost şedzând odată în divan cu toiagul în gură. Iar lordachi Cantacuzino cel Bătrân Vel-Vistiernic: "Ce dzici în fluier,
dumneata logofete?" iar el au răspuns "Dzic în fluier, să mi se coboare caprile de la munte, şi nu mai vin")"''·
Cât priveşte originea cuvântului "fluier", Ion Budai Deleanu, în Fundamenta gramatices linguae romaenicae,
publicată în 1812, afirma într-o manieră categorică, descendenţa sa latină. Lazăr Şăineanu include termenul printre
"Cuvinte Expresive"' 4 - combinaţii tonice potrivite noţiunii corespondente.
Alexandru Philippide explică'' şi el geneza termenului românesc în raport cu aspectul său onomatopeic:
substantivul fluer este un derivat ulterior al verbului format prin analogie cu şuer- sibilo. Şi Alexandru Rosetti este de
părere că' 6 acest cuvânt, fluer, este "probabil un cuvânt imitativ" şi adaugă că, sub diverse variante, termenul a pătruns
probabil din albaneză sau română în neogreacă şi din română în sârbo-croată, ungară, cehă, poloneză, ucraineană,
ceea ce dovedeşte "roirea" termenului în jurul "matcăi", care este veche şi românească în spaţiul balcanic.
Răspândit în lumea întreagă (Europa, Asia, Africa, Oceania, America de Sud), 1wiul românesc îşi are origini
străvechi, fapt semnalat şi de unii cercetători străini. Astfel, la Muzeul Instrumental al Conservatorului Regal din
Bruxelles, figurează un nai românesc, având următorul comentariu datorat lui Victor-Charles Mahillon: "Flautul lui
Pan, era încă în uz la greci şi romani, care îi dădeau numele syringe polycalame. În România, acest gen de flaut este
încă şi astăzi la mare cinste; el poartă aici numele de nai şi înlocuieşte în tara furi le de muzică populară fluierul ţinut in
poziţie orizontală, pe buze"~ 7 •
Aceeaşi origine străveche este atribuită instrumentului de Marcel Montandon: "Naiul sau muscalul nu este altceva decât
syringele sau fistula, fluierul lui Pan, şi nu există poate nici un loc în care utilizarea sa să fie atât de frecventă ca in România'·sx.
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Momentul genezei acestui instrument, rezultat al transformării nimfei, al cărei nume îl perpetuează tot atât de
bine ca amintirea dragostei arzătoare pe care ea a inspirat-o zeului Pan este narat de Ovidiu in Metamorfozele, o
variantă concisă a legendei fiind transmisă, un secol mai târziu, de Apuleius.
Interesantă este similitudinea, semnalată pentru prima dată de Dora D'lstria, între legenda clasică, care marchează
momentul genezei acestui instrument, respectiv metamorfozarea naiadei Syrinx în trestie, pentru a scăpa de dragostea
zeului Pan şi un episod al baladei populare româneşti "Cucul şi turturica", publicată de Vasile AlecsandriR":

Turturica
"M-oi face mai bine,
Ca să scap de tine,
Trestioară-n baltă
Subţire şi-naltă"

Cucul
"Oricum te-i preface
Tot nu ţi-oi da pace,
Că şi eu m-oi face
Un mic ciobănaş
Din fluier doinaş
Şi-oi cânta prin baltă
O trestie naltă
Şi cât te-oi vedea
Pe loc te-oi tăia
Şi-n tine-oi cânta
Şi te-oi săruta ( ... )".
Balada "Turturica şi Cucul" este menţionată şi de Gh. Misail'n', pentru a ilustra metamorfoza turturelei în fluier.
Alte culegeri de folclor românesc ilustrează de asemenea existenţa mitului, ca de exemplu varianta modernă din
ediţia semnată de Gh. Vrabie" 1:

Turturica
"Mai bine m-oi face
Trestioară-n baltă,
Subţire şi-naltă".

Cucul
"Dulce păsărică,
Dar şi eu m-oi face
Un mic ciobănaş
Din fluier doinaş
Şi-oi căta prin baltă
Trestioară-naltă,
Şi

când te-oi vedea
Pe loc te-oi tăia
Şi-n tine-oi cânta
Şi te-oi săruta".
Teodor T. Burada semnala, în 1880, un fragment dintr-o baladă "Mierla şi sturzul", culeasă din Dobrogea, în
care metamorfoza care simbolizează geneza fluierului este suferită de către sturz'> 2•
Există şi dovezi materiale care atestă vechimea naiului în spaţiul românesc. Pe una din scenele de pe Columna
lui Traian este reprezentat, alături de un copil care cântă la un fluier îngemănat (tibiae geminae), un altul ce ţine în
mâini un syrinx 9 ·'.
Prezenţa naiului, din timpuri îndepărtate, pe teritoriul Olteniei, este confinnată de acelaşi sarcofag al lui Mihalache
Ghica, descoperit la Romula, pe care sunt figuraţi cei doi Eroşi, unul cântând din tibia (fluier), aşa cum am mai arătat,
în timp ce al doilea cântă la syrinx (nai). Comentând imaginea, Dumitru Tudor'>4 observă că astfel de instrumente, in uz
la păstorii din epoca eleno-traco-dacă, şi mai târziu, în epoca sintezelor daco-romane, erau făcute din trestie sau din
bronz, mai rar din fildeş, ele putând avea de la şapte până la zece ţevi.
De la Romula provin şi două pietre gravate, datând din secolele Il sau lll, reprezentându-1 pe Pan, respectiv un
Fann purtând syrinx. Piesele, făcând parte din colecţii particulare, au fost studiate şi publicate de Dumitru Tudor" 5 •
Prima, numită Pan luptându-se cu capra, îl reprezintă pe zeu fugind spre dreapta, urmărit de un animal ridicat pe
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picioarele din spate, pregătit să atace cu coarnele. Zeul, cu fruntea încinsă de o eşarfă, întinde braţul drept spre animal,
arătându-i un ciorchine de strugure, în timp ce mâna stângă ţine un syrinx. Relevând expresivitatea acestor detalii,
Dumitru Tudor concluzionează: "Este cea mai frumoasă piatră gravată, găsită la Romula, şi după părerea mea cea mai
frumoasă reprezentare a acestui subiect" 96 . A doua piatra gravată, numită Faun vânător, reprezintă personajul din
profil, stânga, cu capul încununat de frunze, complet gol, ţinând în mâna stângă un pedum şi în dreapta un iepure. La
picioarele sale se află un syrinx'n.
Sub numele de "musca!", fluierul lui Pan este pomenit într-o enumerare de instrumente muzicale în Biblia de Ia
Bucureşti ( 1688), tradusă de fraţii Şerban şi Radu Greceanu. Naiul este însă atestat, pe cât se pare, cu mult înainte, de
"Învăţăturile lui Neagoe Basarab către fiul său Teodosie", atribuite domnitorului Munteniei ( 1512-1521 ). Textul
original, scris în slavonă, pomeneşte între instrumentele muzicale pe care domnitorul se cade să le aibă la masă şi
"ţevniţa", nume prin care trebuie înţeles naiul.
Prezenţa instrumentului în viaţa românilor este a testată şi în Cronica anonimă a Ţărei Moldovei ( ... )
( 1661-1733 ), din care aflăm că Grigore Ghica Vodă "La primblări, la câmp, eşi a adese cu boierii săi, zăbovindu-se cu
naiuri'"". De la Franz .loseph Sulzer ştim că, în a doua jumătate a veacului al XVIII-lea, între instrumentele "muzicii
turceşti de cameră" de la curte, figura şi "das Muskal", instrumentul făcând parte şi din tarafurile lăutari lor români din
zonele de şes ale Munteniei şi ale Moldovei, alături de "una, cel mult două viori şi de cobză""".
Nu se cunoaşte precis în ce împrejurări denumirea actuală de nai, de obârşie orientală, a început să fie dată
t1uierului lui Pan. Termenul apare destul de frecvent în scrierile timpului, începând din secolul al XVIll-lea, fără a se
şti însă cu certitudine când anume denumeşte fluierul lui Pan şi când fluierul propriu muzicii clasice orientale, cu ţeava
complet deschisă la ambele capete şi cu şapte găuri pentru degete, numit de asemenea "nai", care a pătruns în ţările
româneşti odată cu cultura muzicală orientală.
La mijlocul secolului trecut, denumirea de "nai" pentru fluierul lui Pans-a împământenit definitiv. Traducând
din greceşte Istoria generală a Daciei de Dionisie Fotino, tipărită la Viena, în 1819, George Sion foloseşte ambii
termeni, şi pe cel vechi, "muscat·• şi pe cel nou, "nai", atunci când enumeră instrumentele mânuite de lăutarii noştri:
"vioara, cobza şi muscalul (naiul)" 11 x1•
Alti"ed Henri Ehrlich în prefaţa bilingvă, română şi franceză, la Airs nationaux roumains, datată 1850, traduce
sistematic "flute de Pan" prin nai. Autorul enumeră printre instrumentele utilizate de către ţărani buciumul (chalumeau?),
cavalul, cimpoiul şi naiul. Este singura menţionare a folosirii naiului de către ţărani. Faptul că autorul confundă
buciumul cu un "chalumeau", fluier oarecare, îl îndreptăţeşte pe Tiberiu Alexandru 1111 , să privească cu rezerve ati1maţia
acestuia despre presupusul nai ţărănesc, cu atât mai mult cu cât celelalte izvoare cunoscute înfăţişează naiul ca pe un
instrument muzical, exclusiv profesional.
Cunoscut multor popoare din Asia şi Africa, cimpoiul se întâlneşte în practica muzicală a Greciei antice, sub
numele de symphoneia sau ascaulos (fluier cu burduf) şi la romani sub denumirea de symphonia, apoi de utricularius.
Dacă termenul utricularii care apare pe monumentele epigrafice era întrebuinţat de romani -după unii autori,
pentru a desemna fabricanţii de burdufuri din piele de capră sau luntraşii, Otto H!rschfeld propune o a treia explicaţie,
termenul desemnând "muzicieni, prin care trebuie înţeles cimpoieri" 102 . O problemă asemănătoare se pune cu privire
la interpretarea care trebuie dată expresiei "collegiumutric(u)larium". Referitor la aceasta, Dumitru Tudor comenta 1113 :
"Natura acestui colegiu rămâne încă în discuţie (constructori de cimpoaie, fabricanţi de burdufuri din piele de capră,
luntraşi)". În Dacia este atestată existenţa unei astfel de asociaţii prin inscripţii care indică, după .Ioachim Marquardt 10\
"instrumente pentru cântăreţii din cimpoi, acestora le spunea de asemenea utricularii".
O notă apărută în 1857 în, "Concordia. Jurnal politic şi literar", sub titlul "Colecţia de antichităţi a maiorului
Papazoglu", vorbeşte despre o piesă din bronz, în Mica Românie, reprezentând un Silen beat, căzut la pământ, cu
cimpoiul pe spate. Din păcate, piesa nu s-a păstrat până în zilele noastre.
Termenul de cimpoi îl regăsim în unele dintre primele documente în limba română, datând probabil din a doua
jumătate a secolului al XV -lea. Este vorba de două file ale unui manuscris conţinând fragmente ale Epistolelor
Apostolului Pavel, unde se vorbeşte de "Beţia cu cimpoi". Cu acelaşi sens, termenul apare şi în Codicele Voroneţean,
de la începutul secolului al XVI-lea: "întru glasurele cimpoi lor" sau în Codexul Sturdzanus din secolul al XVI-lea: "0
amar cela ce be şi mănâncă cu cimpoi". Cronicarii povestesc despre domnitori cheflii ca Aron Vodă ( 1451-1457) care
"nu se sătura de curvărit, de giucat, de cimpoieşi pe care îi ţânea de măscării" 106 , sau de nunţi domneşti unde cânta
"cimpoiul cu cimpoi le îmbrăcate în urşinic" 10 7, un fel de catifea italienească de la Veneţia, după Tiberiu Alexandru.
Texte cu caracter juridic şi moral, de inspiraţie religioasă, condamnând muzica la cimpoi şi pe cei care cântă din
acest instrument, consideraţi ca răspânditori ai unui divertisment degradant, contrar moralei creştine, vor să ateste
originea păgână, dionisiacă, a instrumentului.
Prezenţa cimpoiului în practica muzicală a românilor a fost semnalată şi de călătorii străini, precum Niccolo
Barsi de Lucea, care, vizitând Moldova între 1632-1639, spunea: "când vor să înceapă dansul, ei cântă mai întâi din
diferite instrumente- viori, cimpoaie". Un document din 1661 făcea referire la un anume Iuraşcu Cimpoiaşul, la care
termenul care indică calitatea de instrumentist popular devine nume propriu 10".
O particularitate demnă de a fi semnalată este transformarea substantivului în verb, dovadă a popularităţii
instrumentului şi a afinităţii românilor pentru acţiunea exprimată de acest verb- a cimpoia =a cânta la cimpoi. Astfel,
în Tetraevanghelullui Coresi ( 1560-1561) se spune: "Zise domnul ( ... ): cim/poiata/mi şi n-aţi jucat".
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În mitologia românească, cimpoiul figurează printre instrumentele preferate ale ielelor sau ursitoarelor care
din el pentru a vrăji oamenii, perpetuând astfel virtuţile orfice.
Instrument pastoral al regiunilor muntoase româneşti, buciumul se regăseşte, aşa cum indică răspunsurile la
Chestionarul lingvistic al lui B. P. Haşdeu, şi în alte zone, ceea ce se poate datora transhumanţei. Geneza sa, ca şi a
trompetei şi a fluierului, coboară în epoca pastorală, dar anumite particularităţi ale întrebuinţării lui, impuse de
obiceiuri ale vieţii sociale ale românilor, sugerează filiaţa romană, inclusiv din punct de vedere etimologic (buccina).
Astfel dintre toate limbile neolatine, numai româna a păstrat viu termenul originar buccina (bucium). În timp ce în
versiunea franceză a bibliei, termenul buccina este înlocuit prin trom;>etă, ca în pasajul despre cucerirea Ierihonului, în
cea mai veche traducere în română a pasaj ului respectiv, se face distincţie între preoţi, care suflă în trompete (trâmbiţa)
şi oamenii din popor care sună din buccin (buci un), fapt ce demonstrează caracterul tradiţional, naţional al termenului
în obiceiurile româneşti:
" ... Şi cei 7 preoţi carii 1purta ceale 7 trâmbiţe mergea pe aproape 1înaintea D(o)mnului şi preoţii au trâmbiţat cu
1 trâmbiţele şi cealaltă gloată totă 1 şi cei de războiu mergea după aceia şi cealal/tă gloată den dăratul chivotului făgă/
duinţii D (o)mnului, mergând şi trâmbiţând cu buciunele, şi preoţii au trâmbiţat cu trârirbiţele ceale de comuri'·.
Cel mai vechi document lingvistic românesc, în care apare tennenul bucium (bucin, bucir = varianta rotacizată)
este Psaltirea Scheiană, din prima jumătate a secolului al XVI-lea 110 :
"Sui zeul în strigări, Domnul în glasul bucireloru"
"Lăudaţi eu în glasu de buciru"
"Buciraţi în Jură noao cu buciru".
Descendenţa buciumului românesc din latinescul "buccina" a fost afirmată pentru prima dată de Teodor T. Burada,
în anul 1877: "La romani ca şi la români, în timpurile cele mai vechi, buciumul a fost instrumentul ostaşului; se serveau
de el pentru a da semnalul de luptă şi pentru a semăna spaima şi neliniştea printre duşmanii care auzeau sunetele lui.
Chemarea sa aduna poporul pentru a lua annele şi se ştia atunci că fiecare român trebuie să se grăbească pentru a-şi apăra
patria împotriva duşmanilor veniţi din toate părţile" 111 • Această idee este reprodusă aproape textual în Dicţionarul de
muzică al lui Ti tus Come ( 1896), în Enciclopedia română a lui C. biaconovici ( 1898) şi în Dicţionarul de muzică al lui
Timotei Popovici ( 1905).
Alexandru Rosetti şi Boris Cazacu 112 atrag atenţia asupra valorii geo şi etnografice a termenului bucium,
incluzându-1 în categoria "Elementelor vechi şi populare de origine latină", comentând: "Folosirea unor cuvinte (ca
bucina) conferă adesea culoare locală expunerii, sugerează oameni, locuri şi fapte ale mediului românesc". În acest
sens amintim existenţa în Oltenia a unor toponime ca: Bucin (comuna Pleşoi, Dolj), Bucinişu (comuna Amărăştii de
Sus, Dolj), Bucinişu (Olt).
Gustav Weigand atestă expansiunea termenului românesc, citând toponimele bulgare de origine română: Bucino,
Bucim sau Bucinci 11 -'.
Dintre instrumentele cordofone, cobza este, cu siguranţă, cel mai vechi. Nicolae Densuşeanu 11 \ raportându-se
la un fragment din Diodor din Sicilia- cartea a Il-a, formulează ipoteza că ţi tera, pe care îl traduce prin cobză, termen
r.omânesc popular, este la români o moştenire transmisă prin intermediul locuitorilor le gen dari ai regiunilor din nordul
Dunării, admiratori ai cultului lui Apolion prin intermediul grecilor. Această teză concordă cu cea a lui Vasile Pârvan 11 \
potrivit căreia: "La geţi lira este, fără îndoială, un instrument exclusiv religios şi de influenţă helenică". Concluzia lui
Densuşeanu este că imaginea acestui instrument, prezentă pe un basorelief vechi, conservat la Spitalul Sain-Jean de
Latran, din Roma, este întru totul asemănătoare cobzei româneşti din zilele noastre.
Cele mai vechi monumente pe care apar figurate lira sau ţitera, unele descoperite în teritoriu românesc, altele
intrate în muzeele româneşti în epoca modernă, sunt vase greceşti, aparţinând unei perioade care debutează cu secolul
V î.e.n. Lira şi harpa figurează de asemenea pe un mare număr de monede romane din epoci diferite, descoperite pe
locul mai multor centre locuite ale Daciei Traiane.
Pentru Oltenia semnalăm imaginea unui Eros cu o liră, pe un fragment de vas ceramic, descoperit la R?mula 116 •
cântă

III. Instrumente muzicale tradiţionale în Oltenia
Deşi

un criteriu unic de clasificare a instrumentelor muzicale populare, care să fie recunoscut de către
am adoptat şi noi, în vederea orânduirii sistematice a descrierii instrumentelor muzicale folosite pe
teritoriul Olteniei, cea mai răspândită clasificare, care împarte instrumentele, după natura corpului vibrator, în patru
categorii:
- ldiofone- instrumente car sună prin natura lor, în sensul că materialul din care sunt confecţionate este suficient
de elastic pentru a fi pus în vibraţie prin lovire, ciupire ori suflare (drâmba, plăcile de lovit, duruitoarea, toaca,
clopotele, zurgălăii).
- Membranofone- instrumente cu una sau două membrane, la care sunetele sunt produse prin lovire (dai reaua)
sau frecare (buhaiul).
nu

există

toţi specialiştii,
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- Aerofone- instrumente la care sunetul este produs prin suflarea unui curent de aer, pus în vibraţie fie direct,
prin buzele executantului (buciumul, goarna, trompetele şi alte instrumente de suflat din alamă), fie printr-o despicătură
(fluierele, naiul), fie prin mijlocirea unei ancii (cimpoiul, surla, clarinetul, saxofonul, armonica de gură, acordeonul).
- Cordofone- instrumente care produc sunete cu ajutorul unor coarde întinse deasupra unei cutii de rezonanţă,
prin lovire (ţambalul), ciupire (cobza, chitara) sau frecare (vioara, violoncelul, contrabasul).
Această clasificare prezintă însă, aşa cum s-a mai sesizat 117, mai multe neajunsuri, cum ar fi amestecul instrumentelor
vechi, cu cele mai noi sau împrumutate, a celor propriu-zis populare cu cele de fabrică, precum şi a celor lăutăreşti cu cele
folosite de instrumentiştii populari, motiv pentru care ea nu trebuie socotită ca o schemă rigidă, nefiind decât un simplu
auxiliar în vederea unei sistematizări ştiinţifice a datelor.
În afara acestei împărţiri clasice se situează aşa zisele pseudoinstrumente, cum ar fi frunza, firul de iarbă, coaja
de mesteacăn, foiţa de hârtie, solzul de peşte, care dau suflatului, fluieratului, şuieratului sau dârlâitului executantului
un caracter instrumental. În Oltenia, pseudoinstrumentul cel mai des folosit a fost frunza. Ţinută în faţa buzelor sau
între buze, ea vibrează ca o ancie, dând suflului un timbru instrumental limpede şi puternic. Frunza era odinioară
folosită atât de bărbaţi cât şi de femei şi de copii. Se cântă mai ales din frunză de păr, considerată cea mai bună, dar şi
din frunză de vişin, liliac, gutui, cais, fag, nuc.
Cântatul din frunză era atât de obişnuit în timpuri mai vechi, încât se juca, pe viersul ei, aşa cum ne-o mă11uriseşte
Teodor T. Burada: " ... ba cele mai multe s-au văzut flăcăi cântând din frunză în locul vreunuia din aceste instrumente
şi săteni învârtind hora şi alte jocuri" 11 ~.
Pseudoinstrumentele erau folosite, alături de alte instrumente, şi pe meleagurile Olteniei, aşa cum reiese din
"Răspunsurile la un chestionar inedit, întocmit de Constantin D. Ionescu, in jurul anului 1940, despre viaţa păstorească
şi drumurile păstoreşti din judeţul Mehedinţi": "Din gură nu prea obişnuiesc să cânte decât foarte puţine. Cântă însă
din fluier şi caval, frunză şi solz de peşte" 11 ').
l. Instrumente idi(~jone
Folclorul obiceiurilor foloseşte o serie de idiofone, instrumente care produc sunete prin însăşi natura materialului
din care sunt confecţionate: clopote, clopoţei, zurgălăi, toacă, plăci de lemn, lovite între ele, duruitoare, drâmbă.
Dintre instrumentele idiofone, drâmha face cel mai bine legătura cu pseudoinstrumentele. Răspiindită în multe
părţi ale lumii, are o origine străveche, cel mai vechi exemplar european datând din a doua jumătate a secolului al
XIV -lea, fiind descoperit în ruinele Burgului Tanenberg 120 . Din instrument de vi11uozitate, drâmba ajunge, pe la începutul
secolului trecut, din nou instrument popular- copilăresc, cedând locul muzicuţei de gură.
Este menţionată de Teodor T. Burada ca aflându-se "la clasa de jos a poporului, la ţigani mai ales" Tot Bura da
oferă şi prima descriere a instrumentului, afirmând că: .,E compusă dintr-un cerc mic de fier care se termină prin două
capete paralele, având în centrul lor o limbuşoară de oţel care se pune în vibraţie cu degetul cel mare al mâinii drepte,
ţinându-1 cu mâna stângă lipit de dinţi" 122 •
Descrieri amănunţite ale drâmbei au lăsat şi Bela Bartok m şi, mai ales, Tiberiu Alexandru, care o prezintă astfel:
.,Drâmba este formată dintr-o sârmă solidă de fier îndoită în potcoavă, cu diametru! de aproximativ 35 mm; sârma se
prelungeşte cu două braţe paralele, lungi de aproximativ 20 mm, ce aproape se ating. Din mijlocul potcoavei porneşte
printre cele două braţe de oţel care se mişcă liber şi al cărei capăt, lung de vreo 17 mm, este îndoit în unghi drept" 12'.
În continuare, autorul descrie în amănunţime tehnica de interpretare la drâmbă.
Spre deosebire de Maramureş şi Moldova, unde drâmba este instrumentul preferat al femeilor, aşa cum reiese
din afirmaţiile lui Bela Bartok şi Gavril Galinescu 12 \ în Oltenia executanţii la acest instrument sunt bărbaţi. În Arhiva
Institutului de Etnografie şi Folclor din Bucureşti se păstrează mai multe discuri de gramofon cu melodii interpretate
în 1941, de Stăvrache Tudoraşcu, excepţional executant la drâmbă, din comuna Dobrosloveni,judeţul 0Jtl 2''. În ultimele
decenii, s-a remarcat, atât ca interpret, cât şi ca meşter specializat în confecţionarea drâmbelor, Dumitru Meca, din
comuna Terpeziţa, judeţul Dolj.
Instrumentele formate din plăci sau discuri, ce se lovesc între ele, răspândi te în toată lumea, sunt reprezentate şi
la noi, prin cele două plăci de lemn care alcătuiesc botul "caprelor" jucate de Anul Nou, obicei practicat şi în Oltenia,
al cărui înţeles magic s-a pierdut în decursul timpului.
În categoria plăcilor lovite intră şi duruitoare sau scârţâitoarea întâlnită în unele sate din judeţul Olt, care
constă într-o placă lovită, prin rotirea ei în jurul unui ax, de proeminenţele unei roţi dinţate fixe, jucărie de copii,
întrebuinţată în miercurea dinaintea Paştelor de către băieţi şi fete, care se asociază doi câte doi, mergând din casă
în casă după ouă roşii 127 .
Toaca, instrument de semnalizare cunoscut de biserica ortodoxă din cele mai îndepărtate timpuri, este alcătuită
dintr-o scândură de lemn sau o placă de metal, agăţată de o grindă şi lovită ritmic cu două ciocănaşe.
În Banat, odată cu începerea Postului Mare, copiii îşi confecţionează singuri o toacă "din lemn sonor, ales cu
pricepere", pe care o atârnă "la capătul casei sau şurei (grajdului) înspre grădină", întrecându-se în "a născoci ritme
uimitor de variate". "Această îndeletnicire o practică în fiecare seară până în ziua învierii, când baterea adevăratei
toace de la biserică e permisă tuturora şi constituie o întrecere pentru toţi, ca să-şi arate iscusinţa" 12 ".
1

".
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După o relatare a Elenei Niculiţă Voronca 129, în Banat, copiii vin, în zorii zilei, cu "toaca" pentru a anunţa Joimărelele:

"Toaca- tocănelele
Joi Joimărelele
Paşte popa vacile
Pe toate ogaşele
Pe toate socoacele
Duminică-s Paştele".

Acest obicei se regăseşte şi în unele sate din Gorj, unde, în miercurea din ajunul Paştelor, copiii bat toaca
bisericii, în timp ce cântă o melodie tradiţională, numită Toconelele, prin care-şi exprimă bucuria că postul ia sfărşit:
"Toco, toconelele
Poimâine-s Paştilile.
Să lăsăm urzâcile
Câ-s mai bune ouăle".
În colinde, toaca este evocată într-o atmosferă solemnă:
"O-auzi gazdă ori n-auzi
O-auzi gazdă ori n-auzi
Toaca-n cer şi slujba-n Rai
Toaca-n cer cum o bătea
Slujba-n rai cum o făcea".
Termenul este prezent în decântece, sugerând prin
Descântec contra ielelor, Transilvania 130 :
"Unde popa nu toacă
Unde fata nu gioacă".

absenţă,

o atmosferă negativă:

Descântec din Transilvania 131 :
"Înaintea clopotelor,
Înaintea toacelor".
Răspunsurile la Chestionarul lui Haşdeu atestă că "Toaca din cer" este unul dintre motivele care se întâlnesc
frecvent în mitologia românilor. Într-un răspuns expediat din comuna Vlaici,judeţul Olt, la 30 mai 1885, se spune: "Se
zice că toaca din cer este întru totul asemănătoare toacăi terestre şi că îngerii o lovesc pentru a se aduna şi pentru a
celebra Învierea; mulţi oameni pretind a o fi auzit" 132 •
Toaca este unul dintre instrumentele întrebuinţate de iele sau ursitoare care, perpetuând tradiţiile cultului orfic,
exersau puterea magică a muzicii pentru a vrăji oamenii.
În categoria instrumentelor idiofone se încadrează şi clopotele, ale căror denumiri diferă după dimensiunile lor:
clopot sau talancă, pentru cele mari, zurgălăi sau clopoţei, pentru cele mici. Atârnate de gâtui vitelor, clopotele au un
rol practic, clinchetul lor ajutându-i pe păstori să urmărească mersul animalelor, în timpul păscutului sau să le găsească,
dacă s-au rătăcit.
În afara funcţiei lor practice, clopotele şi zurgălăii sunt folosiţi şi în contextul obiceiurilor. Urătorii care rostesc
de Anul Nou urarea Pluguşorului poartă tălăngi sau clopoţei, ale căror sunete punctează din loc în loc recitarea.
Referindu-se la acest obicei, Simion Florea Marian spune: "Cu câteva zile mai înainte de sosirea acestei sărbători, îşi
caută simbrieşi pe la colegii lor vecini, se însoţesc câte trei până la şase inşi laolaltă, se îngrijesc de bice, harapnice,
1
clopoţele, pe unele locuri chiar şi de o talancă în locul clopotelor" 13 · •
Clopotele nu lipsesc din recuzita de Anul Nou, nici în Oltenia. "Copiii şi flăcăii, pocnind din bice şi sunând din
clopote, strigă şi cântă diferite urări pe la case, unde sunt primiţi şi cinstiţi în mare alai" 134 .
Clopoţeii şi zurgălăii se regăsesc în portul căluşarilor, agăţaţi de panglici le care le înfăşoară picioarele, rostul lor
fiind acela de a marca ritmul dansului.
În mitologia română, ielele sau ursitoarele, care perpetuează tradiţii ale cultului orfic, vrăjind oamenii prin cântecul
lor, sunt închipuite ca nişte fete tinere care poartă clopoţei la picioarem. Tot din vechile mituri orfice derivă practicile
ocazionale de obiceiul numit Mânecătoarea (la care se face referire într-un răspuns la chestionarul lui Haşdeu, expediat
din comuna Vlaici,judeţul Olt, la 30 mai 1885): "se fait ala Saint Georges, la nuit, quand le betail est aux champs, pour
paître. Cette nuit-la, ou bouche les sonnailles des betes et les pâtres chantent1 pour que les femmes qui prennent le lait aux
animaux ne s;approchent pas" 131'.
Rolul clopotelor în cadrul ceremonii lor funebre este confirmat de cuvintele bocete lor, ca în cazul bocetului cules
de Bela Bartok din comuna Dragomireşti, judeţul Maramureş: "Că amu dau în clopotu, Amu dau în clopotu" sau a
celui din comuna Poiana, judeţul Bihor, cules şi publicat de Traian Mârza: ,,Drajii mnei clopotari, Trajiţ' clopotele tari" 131 .
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2. Instrumente membranofone
Ca şi ideofonele, instrumentele membranofone, care produc sunete prin lovire şi frecare, îşi găsesc întrebuinţarea
în folclorul cu substrat magic, sunetele lor având odinioară rostul de a îndepărta spiritele rele. Chiar dacă cele mai
multe dintre datinile de care practicarea acestor instrumente este strâns legată şi-au pierdut de-a lungul timpului
străvechiul lor conţinut magic, este de presupus că ele- şi cu ele instrumentele ce le însoţesc -îşi au rădăcinile în
trecutul îndepărtat al poporului nostru.
Daireaua este menţionată de Teodor Burada, care o consideră de origine veche, fiind întâlnită la toate popoarele:
evrei, greci, romani, francezi, spanioli. La noi în ţară, spune el, ea nu se află decât la clasa de jos a poporului, la ţigani
mai ales, care se servesc de ea când joacă ursul. Aceluiaşi autor îi aparţine şi prima descriere a instrumentului: "se
compune dintr-o piele întinsă pe un cerc de lemn, de marginile ei sunt aninate o mulţime de roţite de alamă şi de
clopoţei; se cântă din dairea, lovind pielea cu pumnul sau lunecând vârful degetului mediu pe ea" 11 ", în timp ce
discurile metalice zuruie odată cu agitarea instrumentului.
În unele sate de pe Valea Oltului se cânta odinioară din dairea, numită în Vâlcea şi "vuvă'', la nunţi şi la petreceri.
Un alt instrument membranofon este buhaiu/, care face parte dintre tobele de frecare, cunoscute la unele popoare,
în special din Africa şi Asia. Odinioară ele erau foarte răspândite în Europa. În Franţa, în regiunea Nisei, este cunoscut
un instrument asemănător buhaiului nostru, în timp ce copiii din Boemia colindă cu un fel de buhai numit bandaska.
La noi, acest instrument este folosit, după toate probabilităţile din vremuri foarte îndepărtate, sunetul său însoţind
urarea tradiţională de Anul Nou a Pluguşorului. Descriind datina Pluguşorului care "se face de mai mulţi oameni,
purtând buhaiul şi un clopot sau o talancă, pe care necontenit o sună, în timp ce unul din ei recitează colinda", Teodor
Burada face o descriere a instrumentului preluată şi de Simion Florea Mari an: "Buhaiul este un instrument întrebuinţat
numai în asemine ocaziune, odată pe an, şi care nu se află decât la români, el imitează boul ce rage: e făcut dintr-o
putinică sau cofă deşartă legată la gură cu o pele de oaie dubită, în mijlocul căria e aninată o şuviţă de păr de cal, pe
care udând-o cu apă şi trăgând-o cu amândouă mânele, schimbându când una când alta, produce o vibraţiune care
seamănă cu sunetul arătat" •
În paragraful referitor la obiceiurile legate de sărbătorile de iarnă, din monografia comunei Boişoara, judeţul
Vâlcea 140 , aflăm că: "În noaptea Anului Nou merg pe la casele gospodari lor copiii mai mari, de 10-15 ani, cu capra,
cu pluguşorul, cu buhaiul. Se formează multe echipe, vuieşte satul de cântece, pocnete de bice, sunete de clopote,
mugiri de buhai".
139

3. Instrumente aerofone
Buciumu/ face parte din categoria instrumentelor aerofone, la care sunetul este produs prin suflarea unui curent
de aer, pus în vibraţie direct prin buzele executantului. Instrumentul este atestat în vechi scrieri româneşti, care pomenesc
despre bucire, bucine, buciume, ca şi despre trâmbiţe. El este specific mai ales zonelor muntoase din Transilvania şi
Moldova. Odinioară putea fi întâlnit pe o arie mult mai largă: nordul Munteniei, Munţii Vrancei, judeţele Brăila şi
Constanţa.

De remarcat întrebuinţarea instrumentului, în trecut, la ceremoniile funerare, dar şi funcţia lui magică, de a lega
spiritele rele. Obiceiul se numeşte Buciumatul la miezul nopţii şi este practicat în ajunul lui Stăntul Gheorghe. Cu
această din urmă funcţie, buciumul apare atestat şi în Oltenia, aşa cum reiese din răspunsul la Chestionarul lui N.
Densuşianu, expediat de L. G. Demetrescu, din comuna Bălceşti, judeţul Vâlcea, la 7 iulie 1896: "204. Le buccin a la
Saint-Georges. Le soir qui precede la fete de Saint Georges, les gan;:ons montent sur une haute colline, d'ou l'on
entend jusqu'au loin le son du buccin. Ils en sonnent, car ils croient que les sorcieres qui jettent le sort sur le betail
d'autrui, afin que tout la lait, tout le beurre etc passent chez leurs vaches, et le champs d'autrui, afin de transferer la
recolte dans leur champs, perdent le pouvoir de faire ces sortileges lorsqu'elles entendent le son du buccin" 141 .
Obiceiul este consemnat de Simion Floarea Marian: "Aşa românii din unele părţi ale Moldovei şi Munteniei cari
au vite, cu deosebire însă flăcăii şi băieţii, cântă din gură, buciumă din bucium sau fac zgomot cu ţeava de la cazan,
anume ca strigoaicele şi vrăjitoarele să nu se poată apropia de vaci şi de oi, a vrăjii şi a lua laptele.
Şi se zice că numai până unde ajunge şi se aude vocea lor, şi cu deosebire sunetul buciumului, până acolo ajung
şi strigoaicele şi vrăjitoarele cu vrăjile lor, iar mai departe nu se pot apropia ca să ia mana de la vaci, şi prin urmare
toată osteneala lor este 2adarnică.
Tineretul din Transilvania îşi face în seara de Sfântul Gheorghe buciume şi fluiere din coajă de răchită şi de alun
şi cu acelea părândează satul făcând larmă" 142 .
Această credinţă apropie buciumul de alte instrumente muzicale ale căror sunete erau menite, în practicile magice,
să îndepărteze spiritele malefice:
"Suflarea din bucin în această seară însă se consideră de către românii din Banat nu numai ca un mijloc de
apărare contra spiritelor rele şi a vrăjitoarelor, ci şi ca un mijloc de "curăţire a locuinţelor, a staulelor (grajdurilor),
şi a aerului" 143 .
Buciumul este compus dintr-un tub sonor, lung, deschis la ambele capete, confecţionat din "doage" lungi din
lemn de brad, paltin, frasin, tei sau alun. Doagele se obţin despicând lemnul bine uscat şi scobind miezul celor două
jumătăţi reunite, lipite şi strâns înfăşurate cu coajă de tei, de mesteacăn ori de cireş. Înainte de a cânta, buciumele de
lemn sunt udate bine cu apă, pentru ca lemnul să se umfle şi deci tubul să nu prezinte eventuale deschideri.
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Lungimea buciumelor variază între 1,30-3,00 m, cele din Muntenia fiind cele mai scurte. Tiberiu Alexandru, în
monografia sa 144 , stabileşte cinci tipuri principale, în funcţie de forma lor:
a) drepte:
1) cu un tub drept cilindric, cu extremitatea uşor conică;
2) cu tub drept; conic, cu doage din lemn de brad, legate din loc În loc cu inele din lemn;
b) încovoiate:
l) cu tu bul conic, cu partea inferioară puternic lărgită şi încovoiată în chip de pipă;
2) cu tubul cilindric, mai scurt şi cu partea inferioară curbată şi doar uşor lărgită;
3) cu tubul cilindric, tenninându-se uşor conic, încolăci! de două ori, ca goarna militară, construit din tablă.
Buciumul este un instrument de suflat natural, sunetele pe care le scoate mărginindu-se la un şir de annonice ale
sunetului fundamental.
Înrudite de aproape cu buciumul sunt trompetele conice, scurte, fără deschizături pentru degete, făcute de copii
sau păstori, din coajă de prun, corn de vită sau tinichea. În unele sate din Gorj, la nunţi sau înmormântări, se utiliza
odinioară goarna militară, de semnalizare. În timpul nunţii, doi până la şase gornişti cântau la casa mirelui, în timp ce
însoţeau alaiul nuntaşi lor spre casa naşi lor, spre biserică sau spre casa miresei. La înmormântare se cântă binecunoscutul
marş funebru, al gorniştilor militari, dimineaţa, în revărsatul zorilor, la amiază şi seara, în drum spre cimitir şi după
terminarea prohodului, aşa cum reiese şi dintr-o informatie oferită de Ch. Laugier: "În această comună (Băileşti
n.n.), moartea unui om se anunţă prin gornişti. Gorniştii cântă marşul funebru până la mormânt" 1• 5 •
Spre sfârşitul secolului trecut, printre instrumentele populare, au început să pătrundă o serie de instrumente de
suflat, din alamă (trompele, flugelhorni, pistoane, althomi, basfll'lgelhorni, baritoni, bombardoane (tube), helicoane),
împrumutate de la fanfarele minorităţilor naţionale (mai ales germană) sau de la fanfarele militare, de către lăutari
profesionişti sau semiprofesionişti. Aceste instrumente sunt folosite exclusiv de fanfare sau micii formaţii lăutăreşti.
Fluierul reprezintă instrumentul cel mai răspândit şi mai iubit de poporul nostru, fapt ilustrat şi de marea lui
frecvenţă în poezia populară şi în colinde. De remarcat şi substratul lui magic, de tradiţie orfică, păstrat în vechile
credinţe populare, potrivit cărora ielele sau vrăjitoarele cântă din fluier sau dansează în sunetul acestui instrument,
pentru a vrăji oamenii. Fluierul, ca şi buciumul, se regăseşte şi în descântece, cum este cazul acestui descântec de
dragoste din localităţile Damian şi Mogoşeşti, judeţul Dol_j 1•'·:
"Fluerai,
Buciumai
Toată dragostea o adunai
Pe trupul (cutărăia) o pusăi
Şi o grămădii să eate
Toată lumea la (cutare),
Mai vârtos (cutare)

Fluierai,
Buciumai,
Toată dragostea o adunai
Din toate florile,
Din toate izvoarele
Pe trupul (cutare) o pusăi
Şi-o grămădii
Să eate toată lumea în gura (lui-ei)"
"Cu fluierul,
Fluerai ..
Cu totâlca
Totâlcai
Dragostele le adunai".

Evidenţiind rolul pe care-I joacă fluierul în muzica şi poezia noastră, precum şi faptul că unele dintre instrumentele
muzicale au ajuns a se identifica atât de mult cu natura românului, încât fac parte integrantă din existenţa lui, Gh.
Misail scria în 1880: "la-i ţăranului Român, cuţitul de la brâu, câinele din bătătură, vita din plug şi fluierul din glugă
şi i-ai luat tot. Aşa a fost de când e Românul şi aşa va fi până s-o pomeni el. Ca şi Românul, străbunii lor întrebuinţează
fluierul cântând la păscutul turmelor, la petreceri şi la mese. Fluierul este instrumentul de predilecţiune la toate ocaziunile
acestea. Românul face din fluier tovarăşul nedespărţit al vieţii sale( ... ). O dată făcut instrumentul, cu el îşi cântă
Românul cântecele lui de dor şi de jale, cu el zice doina, acea melodie duioasă, jalnică" •
147

43
https://biblioteca-digitala.ro

Şi în Oltenia, fluierul este instrumentul cu cea mai mare utilizare, nu numai în zonele deluroase şi de munte, ci şi
în zonele de şes, fiind folosit odinioară la şezători, clăci, nunţi, hore sau alte petreceri. În monografia lui Charles
Laugier, întâlnim o informaţie referitoare la strigările flăcăi lor peste sat, din seara lăsatului postului de Paşi, în care .se
spune: "Pe urmă pleacă cu toţii râzând în hohote şi făcând haz de acei care au fost atinşi de aceste vorbe, ca să facă
clacă la una din fete. Fetele se adună spre a lucra la scărmanat de lână, dărăcit, tors etc., iar flăcăii le cântă cu fluierul,
cavalul sau cimpoiul, ori din gură, făcând fel de fel de glume între ei" 1 ~R. Informaţii cu privire la horele încinse în
sunetul fluierului apar şi în paragraful cu privire la clăcile de tors cânepă şi lână: "După gustare, se încinge adesea şi
câte o horă, dacă ştie vreun flăcău să-i zică din fluier" 1 ~'\ ba chiar şi în relatarea unei legende a lui Sân-Toader: "Unul
îi zicea cu foc din fluier şi tot mai tare se înfierbânta hora şi tot mai sus sălta flăcăii bătând cu talpa în pământ" 150 .
În zonele deluroase şi de munte, în care ocupaţia de bază a locuitorilor era păstoritul, fluierul era tovarăşul
nedespărţit al ciobanilor, fie ei tineri sau bătrâni. "Odată cu "meseria", se spune în monografia comunei Boişoara,
judeţul Vâlcea, cei vârstnici le transmiteau celor tineri şi tradiţiile folclorice. Aceştia învăţau să cânte din fluier şi cu
vocea, învăţau basme şi jocuri, doine, cântece bătrâneşti, balade populare cu haiduci şi mioriţe, învăţau să înflorească
bâte, obiecte casnice şi mai ales furci de tors, pe care le lucrau cu multă măiestrie şi le dăruiau sorei, mamei sau iubitei.
Ciobanii erau artişti desăvârşiţi" 151 . Iar mai departe, autorul adaugă: "Fluier avea fiecare băiat pentru a cânta hore" 152 •
Păstorul oltean nu se despărţea de fluierul lui în nici o împrejurare, nici chiar în moarte, asemenea eroului
mioritic. Este cazul celor trei eroi de la 1916, de la Vaideeni (Vâlcea): Ion Iscru, Ion Moga, Mihai Todeci, înmormântaţi
cu fluierul care i-a însoţit pe front, în timpulluptelor 153 .
Clasificările anterioare ale fluierelor 154 au avut în vedere construcţia lor sonoră, forma tubului sonor, modul cum
sunt făcute, mărimea lor.
Cel mai simplu dintre toate fluierele este "{lj"a", instrument descris pentru prima dată de IosifHerţea, sub denumirea
de "şuieraş de cucută", apoi de Tiberiu Alexandru 155 . Este o ţeavă închisă la capătul inferior, cu o lungime de cea. 20
cm, din tulpină de cucută sau leuştean, tăiată vara, când plantele au ajuns la maturitate. Nodul tulpinii realizează
închiderea ţevii. În partea superioară este executată o gaură din două tăieturi semicirculare în unghi, una în faţa
celeilalte, tăietura opusă celei pe care se sprijină buza inferioară a interpretului fiind ceva mai adâncă, în marginea ei
despicându-se coloana de aer ce intră în vibraţie. Fifa este un fluier unitonal, din care cântă, de preferinţă, femeile,
fiind întâlnită, sporadic, în Oltenia, în Mehedinţi, (Scorniceaua, Grozăveşti) sau Gorj. Sunetul intermitent al fifei
alcătuieşte un act sonor în jurul căruia glasul executantei brodează o melodie rudimentară, în tehnica hăulitului. Pe
vremuri, primăvara, când mergeau cu vitele sau la muncă, fetele din Stângăceaua, judeţul Mehedinţi, cântau, unele
dintr-o parte, altele din alta a satului, hăulite şi strigături însoţite de sunetul fifei. Tot la Stângăceaua, fifele se mai
făceau din cotorul frunzelor de la vrejul de dovleac, dar acestea nu durau mult 156 .
Indiferent din ce erau făcute, înainte de a sufla în ele, tifele trebuiau bine udate, pentru a se executa o perfectă
omogenitate a pereţilor.
Alt fluier foarte simplu este ti/inca: o ţeavă de lemn sau metal, complet deschisă la ambele capetele, lungă între
60-80 cm, fără deschizături pentru degete, motiv pentru care nu se pot obţine decât sunete armonie..;. Instrumentul este
ţinut cumpănit, semitraversier, capătul inferior fiind când deschis. când închis, cu degetul arătător al mâinii drepte.
Cercetările întreprinse până în prezent 1' 7 semnalează prezenţa tilincăi numai în Nordul Transilvaniei, Bucovina,
Nordul Moldovei. Considerăm interesantă şi demnă de luat în seamă, referirea la acest instrument în monografia
satului Cavei, comuna Afumaţi, judeţul Dolj, aşa cum reiese din fragmentul următor: ,,Băieţ~ndrii şi fetişcanele sculaţi
în răsăritul purpuriu al soarelui, cu tilinca-n brâu şi cu băţul cu crestături dat de-a boul, mânau mieluşeii-n iarba din
sălciile pletoase" 15 R.
Cavalul este un fluier mare, cu tub cilindric şi cinci deschizături pentru degete, orânduite în două grupări: două
şi trei, socotind din partea de jos a ţevii. Parte îndop, parte în peretele ţevii este tăiată o fantă dreptunghiulară, numită
de obicei "lumină". Curentul de aer suflat prin ea este despicat şi pus în vibraţie de latura subţire a unei ferestruici
pătrate, tăiată în peretele ţevii, nu departe de dop, numită "vrană".
Aria de răspândire a cavalului o constituie Oltenia, Muntenia şi sudul Moldovei. În Oltenia acest instrument este
foarte răspândit, mai ales printre păstori. "Majoritatea ciobanilor ştiu să cânte din caval" se menţionează într-un
159
răspuns la un chestionar întocmit în judeţul Mehedinţi, în jurul anului 1940 .
În Oltenia este foarte răspânditjluierul obişnuit, cu dop şi şase deschizături pentru degete, fiind numit cel mai
adesea "fluier", dar şi "fluieră", în ţinuturile din imediata vecinătate a Banatului. Cele mai mari, numite şi "fluieroaie",
sunt răspândite mai ales în Nordul Olteniei, în satele de "Ungureni".
Aşa cum am mai arătat, fluierele prezintă o mare varietate de construcţie. În Oltenia, mai ales în zona ei nordică,
ele sunt confecţionate aproape întotdeauna din lemn de prun, dar şi din lemn de cireş, alun şi chiar salcâm, în zona de
câmpie (Băileşti). Forma tubului sonor este uşor conică şi cu deschizături le pentru degete, de obicei, ovale, orânduite
în două grupări de câte trei.
La capătul de jos al fluierului, tu bul este închis cu un dop, numit uneori "fund", având în centru un mic orificiu.
În ceea ce priveşte dimensiunile, în Oltenia predomină fluierele mijlocii (35-50 cm) şi mari (50-80 cm), fluierele
mici (până la 35 cm) fiind întâlnite mai ales în zona de sud. În satele de păstori din nordul Olteniei, fluierele sunt
construite uneori, într-o bâtă, cum este cazul fluierului ciomag aflat în colecţia Muzeului Olteniei, având o lungime de
137 cm, confecţionat de Antonie Gh. Constantin din Urşani (Vâlcea).
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Scările ~uierelor

cu dop şi şase deschizături pentru degete diferă aproape de la un instrument la altul, din cauza
multiple pe care le prezintă datorită construcţiei lor neunitare, motiv pentru care fiecare executant
este obişnuit să cânte pe instrumentul său şi nu cântă cu plăcere pe fluier străin, afirmând ca în cazul lui Mihai Bâlă din
Căpreni-Gorj că "n-are fluierul răspuns" ori "nu zice dcscurcat"
Executanţii la fluier obţin uneori efecte deosebite, cântând unele melodii cu ţeava fluierului "astupată" ori
"înfundată", fie cu degetul mic de la mâna stângă, fie cu un cocoloş de hârtie sau pâine. În acest mod se modifică
sonoritatea şi intonarea sunetului fundamental al scării. Aşa se cântă în Oltenia "Cimpoiul", "Hora din cimpoi", "Galaonul
înfundat", "Sârba din cimpoi", "Sârba înfundată".
O variantă a fluierului cu dop şi şase deschizături pentru degete este fluierul "gemănat'' sau "îngemănat", întâlnit
destul de rar în alte zone, deoarece se construieşte foarte greu, tiind, din această cauză cu mult mai scump .. În Oltenia,
fluierele duble sau "îngemănate", se regăsesc în special în Vâlcea, în zona Yaideeni-Urşani. Ele sunt confecţionate
prin împerecherea unui tub melodic cu şase deschizături pentru degete, cu altul, de ison, la fel de lung, dar fără
deschizături pentru degete. Cele două fluiere sunt întotdeauna paralele ŞI construite dintr-o singură bucată de lemn.
În afara fluierelor drepte, cu gura transversală, deschise mai sus, în partea de răsărit a Olteniei, din preajma
Oltului, se întâlnesc şi fluiere traversiere, cu gura de suflat laterală. Cele mari sunt numite flaute, iar cele mici, piculine.
Ele au tubul complet închis la unul din capete, în apropierea căruia se află gura: o deschizătură rotundă, numită şi ea
"vrană", tăiată în peretele tubului. Pe aceeaşi parte a ţevii se află şase sau şapte deschizături pentru degete, în rând cu
gura instrumentului, grupate la cele mari în două categorii (3+3 sau 4+3). În timpul cântatului, aceste instrumente
primitive sunt ţinute într-o poziţie transversală faţă de corpul instrumentului, de unde denumirea lor de fluiere traversiere.
Din flautele şi piculinele populare se cântă ca din fluierele obişnuite, cu deosebirea că sunetul e produs prin
despicarea coloanei de aer suflată de executant, de pereţii gurii, ca la flautul perfecţionat. Ca şi la celelalte fluiere,
scările flautelor variază, datorită construcţiei lor empirice.
Înrudită cu fluierele cu dop este ocarina, mai ales prin mecanismul producerii sunetului: despicarea aerului
suflat într-o fantă, de marginea subţiată a unei ferestruici din apropiere. Inventată în secolul trecut, în oraşul italian
Budrio 161 , ocarina executată din ceramică, în formă de morcov, are opt găuri pentru degete, orânduite în două şiruri de
câte patru. Gura este similară cu a fluierelor cu dop: fanta prin care se sutlă se ailă în interiorul unei proeminenţe pe
care executantul o ţine la gură.
La baza ocarinei româneşti se află vechi instrumente populare - cucii sau alte figurine zoomorfe, cu fluier.
executate de olari (Oboga, Vlădeşti). Ocarinele s-au răsp[mdit la no1 în perioada interbe!'ică, tiind, la început;
confecţionate de fabrică, din teracotă sau porţelan 1 '''. Astăzi se dtntă din 111strumente executate din lut de către meşteri
din Teleorman (Udo Clocaciov) sau Dolj (Terpeziţa).
Cel mai vestit dintre toate instrumentele muzicale csll: 1/iliu/, a cărlll vechune ~i răspândti.'' în lume a fost setnnal"t;l
de către mulţi cercetători. Tiberiu Alexandru avansează chiar ipoteza nftscocirii sale în locun '·;în timpuri diferite 1'''.
Numele autohtone ale instrumentului, se pare cele mai vechi. sunt .. tllllcrar", ,,tluierici". "llu;·~raş", ,,fluieretor"
şi "şuieriţă", dintre care unele persistă până în zilele noastre. Se pare că mai t<irziu. instrumentul :1 I(Jst numit "moscal"
sau "musca!" (şi chiar "J'nuscalagiu", termen ce numea de regu1ft.executantul din "utuscal''). Răspunsurile la chestionarele
lui B. P. Haşdeu, din anii I884 şi 1885, atestă pentru Olkill<l următoarele denumiri ale instrumentului: musca!
(Mehedinţi), muscalagiu (Dolj), fluierar (Vâlcea), tluieraşi (Dolj) 16<. Termenul muscalagiu (= nai) este atestat şi la
Nicolae Filimon 165 . În ceea ce priveşte termenul "fluieJ'ici'', acesta a fost întâlnit în comuna Poboru, judeţul Olt,
informatorul Dumitru Niţulescu mărturisind că a învăţat cântecul înregistrat de Boris Marcu pe fonograma 11.872 a,
la data de 03 octombrie I950, de la Costică Fluiericiu, care preciza cu acea ocazie: "la noi la tarft nu se spune nai, ci
fluierici" 166 •
Charles Laugier, în monografia sa, vorbind despre obiceiurile prilejuite de sărbătoarea ,\nului Nou, în Oltenia,
menţiona faptul că: "Lăutarii cântă cântecul Vasilcei, acompaniindu-le cu vioara şi cu muscalul. Ei pornesc prin sat cu
seara până spre zori. Locuitorii lasă porţile deschise să primească Yasilca, şi ţin câinii legaţi. Lăutarii nu intră în casă
ci cântă la fereastră, mai întâi în surdină, apoi din ce în ce mai tare 167 ".
Termenul "nai", cunoscut în vremea noastră, a apărut mai târziu. Executantului i se spune "naist" (sau "năier"),
"naingiu", "naiargiu" sau "naigiu". Originea orientală a celor din urmă termeni - "nay" sau "ney", înseamnă în
persană, arabă şi turcă fluier de trestie, "nay mus", "miskal", "musikar", "musiqual" sau "musqual", însemnând în
persană, arabă şi turcă fluierul lui Pan - precum şi t~1ptul că instrumentul din zilele noastre este făcut din ţevi de
bambus, conduce la ipoteza întâlnirii probabile a unui străvechi instrument autohton şi bucolic cu unul profesionallăutăresc, venit mai târziu din OrientH•H.
Naiul este şi astăzi un instrument popular lăutăresc, iar mărturiile pe care le avem din trecut ni-l înfăţişează ca
atare. Începând din secolul al XVIII-lea, documentele vremii atestă prezenţa lui în aproape toate ansamblurile
-:.· instrumentale lăutăreşti din Muntenia şi Moldova. După informaţiile unor călători străini (Jean Louis Carra, Franz
Joseph Sulzer) s-a crezut că naiul ar fi avut odinioară un număr redus de ţevi: şapte-opt. O pktură murală, zugrăvită la
1787, în biserica satului Ostrov, comuna Greci. judeţul Olt, înfăţişează doi lăutari, unul cu vioara şi altul cu un nai cu câteva
ţevi (şapte pe cât se pare), cântând la masa împăratului Irod, în vreme ce Salomeea aduce pe. tavă capul lui Ioan BotezătoruJI .
·particularităţilor
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Se pare însă că fluier cu şapte ţevi este unul din termenii generali dat fluierului lui Pan. Chiar Sulzer precizează
naiul românesc avea "până la douăzeci de ţevişoare şi implicit tot atâtea trepte diatonice, care cu ajutorul unor
dopuri de ceară se pot acorda înjumătăţi de ton" 170 •
Tiberiu Alexandru 171 afirmă că, din lipsă de documente, nu se poate afirma cu precizie dacă a existat vreodată un
nai cu puţine ţevi (şapte sau opt), dacă a existat odinioară un instrument exclusiv de uz ţărănesc-păstoresc, dacă acesta a
fost înlocuit ulterior (şi când?) de cel actual, profesional, venit prin filiera Ţarigradului, odată cu pătrunderea în ţările
Româneşti a unor forme de viaţă materială şi spirituală din Orientul Apropiat, dacă aria de răspândire a naiului a fost din
totdeauna mărginită la vechile Principate Româneşti.
Ceea ce este cert însă este că, după ce, în a doua jumătate a veacului al XVIII-lea, naiul fusese ridicat de lăutarii
români, pe cele mai înalte culmi ale artei, începând din a doua jumătate a secolului trecut, instrumentul începe să dispară.
la început în Moldova, apoi în toată ţara, numărul naiştilor reducându-se simţitor.
Naiul este alcătuit dintr-un şir de tuburi de trestie, bambus, soc sau fag fiert, de diferite lungimi şi grosimi,
aranjate în succesiune descrescândă. Tuburile, deschise la capătul superior şi infundate la cel inferior cu dopuri de
plută şi ceară de albine, pentru a fi închise ermetic, încleiate unul de altul, se sprijină prin lipire pe o vergea uşor
curbată. Cantitatea de ceară, mai mare sau mai mică, introdusă în ţevi, slujeşte la acordarea lor.
Tuburile naiului se orânduiesc într-un şir concav, în ordinea lungimii lor, cele mai lungi şi mai groase fiind obişnuit
în dreapta. Executantul ţine cu mâna dreaptă partea de jos a ţevilor lungi şi cu mâna stângă partea de jos a ţevilor scurte.
Sunetul se obţine suflând în partea de sus a tuburilor, fie purtând fascicolul de tuburi cu partea concavă în faţa buzelor,
înspre dreapta pentru ton urile înalte şi înspre stânga pentru cele joase, fie mişcând capul deasupra instrumentului ţinut
nemişcat. Numărul tuburi lor variază între 18 şi 25, naiul zilelor noastre având în mod obişnuit 20 de ţevi, acordate de la
si până la sol, peste tot cu fa diez în loc de fa.
Pentru a obţine alte sunete decât ale scării naturale, executanţii folosesc două procedee: introducerea de alice de
plumb, pietricele, boabe de fasole, cocoloaşe de pâine etc., in tubul sau tuburile ale căror sunete trebuie urcate,
procedeu folosit în mod curent in perioada interbelică, dar părăsit în ultima vreme sau modificarea înclinării
instrumentului, respectiv a unghiului în care coloana de aer este suflată spre peretele opus al ţevilor.
În orchestră, naiul cântă melodia sau dublează melodia viorii prime. În zilele noastre el este întrebuinţat mai ales
ca instrument solistic.
Un instrument aerofon, cunoscut multor popoare din Asia, Nordul Africii şi Europa, încă din timpuri străvechi,
este cimpoiul. Multe popoare europene il folosesc şi în zilele noastre, putând fi întâlnit în Bielorusia, Ucraina la toate
celelalte popoare slave, precum şi la unguri, spanioli portughezi, italieni, francezi, irlandezi şi mai ales la scoţieni, la
care rămâne instrument tradiţional.
Aşa cum am mai arătat, şi la români, cimpoiul este cunoscut din vremuri îndepărtate, fiind întâlnit iniţial la
cu1tea domnească, sau în casele boierilor, de unde a fost izgonit ulterior de instrumentele turcc'>ti, tiind îmbrăţişat de
oamenii din popor.
În trecut, cimpoiul a fost întrebuinţat în toate regiunile ţării, dovadă prezenţa numelor de Cimpoieru, Cimpoieş
sau Cărăbaş, care aminteşte îndeletnicirea instrumentală a vreunui strămoş.
În ultimele decenii, cimpoiul se foloseşte din ce în ce mai răzleţ, în nordul Olteniei, nordul Moldovei, Muntenia,
Dobrogea, Transilvania vestică, Banat. În Oltenia, denumirea generală sub care este cunoscut este cea de cimpoi, spre
deosebire de alte zone, în care apar şi unele pronunţii dialectale (cimponi sau şimponi, ciumpoi, cempoi, carabă sau
cftrabft) şi chiar pluralul cimpoaie sau cărăbi: "Cântă Cimpoierul cu cimpoaiele".
Din cimpoi dntau ciobanii şi ţăranii, fiind nelipsit la nunţi, dar şi la hore, unde se juca după cimpoi sau fluier. Pe
bolta tindei bisericii din Vătăşeşti, judeţul Vâlcea, apare o pictură ce înfăţişează o horă de fete, despre care bătrânii
ziceau că este .,hora ielelor" sau a "Cântăreţelor cerului". Jocul este acompaniat de trei muzicanţi cântând la vioară,
cobză şi cimpoi. Din monografia satului Bărbăteşti, judeţul Vâlcea, aflăm că: "În primele decenii ale secolului nostru,
la Bărbăteşti, hora se desfăşura de Crăciun şi de Paşti sau de alte sărbători. în mijlocul satului, printre lăutari numărându
se şi un cimpoier" 17 '.
Utilizarea cimpoiului de către ciobani este consemnată şi de Simion Florea Marian, care, descriind întâiul
ales al mieilor, practicat in ajunul Sfântului Gheorghe, spune: .,Păcurarii, adecă încep a cânta doine, hore şi balade
şi apoi a zice, care ce ştie, anume în fluieră, fluieroni, surlă, cimpoi şi ca vale care sunt instrumentele de muzică ale
păcurarilor români" 173 •
Cimpoiul se compune dintr-un .,burduf" din piele de capră, în care aerul este suflat printr-un ţeavă numită in
Oltenia "sufleei" sau .,suflaci". În comprimarea burdufului, aerul iese prin două ţevi prevăzute în interior cu ancii
simple, de trestie, uneori de soc: o ţeavă lungă, fără găuri pentru degete, numită în Oltenia "bâzoi", "bârzoi" sau
"ţiitor" şi o ţeavă scurtă, cu mai multe găuri pentru degete, numită .,carabă".
Burduful este confecţionat dintr-o piele de capră, considerată cea mai trainică, sau de ied, care trebuie să fie de
10-12 kg. Pielea de oaie, fiind mai puţin rezistentă, nu se foloseşte.
Jupuirea pielii necesită multă atenţie, pentru ca ea să rămână întreagă. Prelucrarea pielii (argăsirea) este făcută
de tăbăcari.
că

46
https://biblioteca-digitala.ro

Pielea preparată este întoarsă cu blana în interior. Deschizăturile rămase în locurile în care au fost capul şi
picioarele din faţă ale iedului servesc fixării celor trei ţevi: caraba, bâzoiul şi suflătorul. Caraba se montează la gâtui
iedului, suflătorulla piciorul drept, iar bâzoiulla cel stâng. Locul unde a fost buricul este asţupat cu un dop de lemn.
Cele trei ţevi sunt legate în partea interioară a burdufului (legături interne). Singura legătură externă a cimpoiului
se face după ce toate ţevile sunt la locul lor. Ea este în partea dinapoia burdufului, în locul în care au fost picioarele din
spate ale iedului.
Suflătorul se compune dintr-o ţeavă cilindrică, din lemn, continuată în partea superioară cu un "os de oaie, de Ia
picior". Capătul inferior al suflătorului este prevăzut cu un ventil, o supapă făcută dintr-o piele fină, care împiedică
aerul suflat de executant să scape prin suflător.
Bâzoiul este format din trei tuburi cilindrice, din lemn, înfipte unul în altul. Primul, fixat la burduf, este numit în
Oltenia "buccea"; al doilea, mai mic, numit de obicei "mijlocari" ~i al treilea, numit "bâzoi", "hang" sau "vârf'. Primul
şi al treilea sunt confecţionate din lemn de esenţă tare: prun, cireş sau corn, ferecat adesea cu legături de metal, în timp
ce, cel din mijloc, este de obicei din soc, purtând, în partea superioară, ancia.
Prin comprimarea burdufului, aerul împins în bâzoi întâlneşte ancia simplă, care-I face să vibreze. Ancia este
făcută dintr-un tub mic de trestie, soc sau salcie, închis la capătul de sus. în care se taie o limbă în forma literei U,
numită în Oltenia "pescoaie", "ţâplă", "carabă" sau "cărabie'· (G01j). Cu ajutorul anciei, bâzoiul scoate tot timpul
cântatului un sunet bâzâi!, pe care se aşterne melodia cântată de carabă.
Partea cea mai însemnată şi cea mai dificil de construit este caraba, după structura căreia se diferenţiază diferitele
tipuri ale instrumentului. Ea este simplă sau dublă, după cum fluierul care o compune este simplu sau gemănat. În
cazul fluierului simplu, e compusă dintr-un singur tub înfipt într-un scurt suport tubular, de lemn, montat de burduf. În
cazul fluierului gemănat e compusă din trei piese: -un suport scurt. conic sau în formă de cap de capră, implantat cu
baza mare în burduf, numit în Oltenia "bucium", "bucea" sau .,glavină":
- carabă propriu-zisă, numită pretutindeni "carabă", făcută dintr-o singură bucată de lemn. În lungul carabei se
sapă două canale cilindrice, paralele, de acompaniament. Ţeava de melodie are cinci găuri pentru degete, operaţia de
tăiere a găurilor fiind extrem de delicată, de ea depinzând natura scării cimpoiului:
- cea de-a doua ţeavă, ţeava de ison a carabei, are o singură gaură pentru deget. Anciile se introduc în cele două
canale ale carabei. Anciile folosite sunt trei: două mai mici la carabă ~i una, mai mare. la bâzoi;
- "luleaua" sau "!ula", făcută din corn, căruia i se dă formă de pipă cu pavilionullarg deschis.
În timpul cântatului, burduful cimpoiului, umflat cu aer, este ţinut de obicei sub braţul drept al executantului,
care exercită o presiune continuă asupra burdufului, canalizând aerul spre cele două tuburi sonore: caraba şi b~îzoiul.
Cimpoierul este nevoit să-şi umple burduful cu aer, pe măsură ce acesta se împuţinează.
Tiberiu Alexandru clasifică cimpoaiele 174 , după conformaţia cara bei şi dupit numătul şi modul de onînduirc a
deschizăturilor pentru degete, în cinci tipuri, împărţite în două grupuri, după cum fluierul esiL ..;implu sau dublu
1. Cimpoaie cu carabă dintr-un singur tub, prevăzut cu o ancie simplă, idioglată:
1. cu şase deschizături pentru degete pe partea superioară a tubului (Moldova);
2. cu şase deschizături pentru degete pe partea superioară a tubului şi una aşezată posterior. Acesta este
tipul muntenesc, numit uneori impropriu "oltenesc";
3. cu şapte deschizături pentru degete pe partea superioară a tubului şi una posterioară. Acesta este n:l
de-al doilea tip muntenesc, cel mai frecvent, numit uneori .,bulgăresc'".
II. Cimpoaie cu caraba formată din două tuburi paralele, prevăzute cu câte o ancie simplă, idioglată; cel
de-al doilea tub are funcţie de acompaniere:
1. cu cinci deschizături pentru degete, toate superioare, cinci pe o ţeavă şi una în porţiunea de jos a celei
de-a doua ţevi. Aceta este tipul de cimpoi răspânit în Oltenia, dar şi în Banat şi Bucovina;
2. cu şase deschizături pentru degete, din care una mică, pe o parte a primului tub, o gaură corespunzând cu
cea mică pe cealaltă parte a tubului şi o gaură în partea de jos a celui de-al doilea tub (Hunedoara).
Diametru! deschizături lor pentru degete variază între ele, chiar la aceeaşi carabă. Uneori ele pot fi micşorate sau
mărite prin adăugarea sau luarea de ceară, prin aceasta scara respectivă tiind "potrivită", "îndreptată" sau "dreasă". La
unele cimpoaie, deschizături speciale, tăiate pe o latură a carabei, sau în pavilion, purtând în Oltenia numele de
"răsuflătoare", servesc la acordare, prin folosirea cerii.
Dacă bâzoiul dă tot timpul cântatului un singur sunet grav, în chip de ison, caraba scoate un şir de sunete care
îngăduie executarea unor melodii.
Clasificarea cimpoaielor româneşti, realizată de către Tiberiu Alexandru, a fost însuşită şi de alţi cercetători
români, cum ar fi Gottfried Habernicht 175 care, după ce enumeră lucrările de sinteză şi încercările de clasificare a
cimpoaielor aparţinând unor cercetători străini (Anthony Baines, John Henry Van der Meer, A. Linin, C. Sachs),
afirmă că cimpoaiele româneşti se integrează tipului est-european (ancie simplă, tuburi de formă cilindrică), reluând
clasificarea făcută de Tiberiu Alexandru.
Astăzi, în Oltenia, ca şi în celelalte regiuni ale ţării, se remarcă faptul că cimpoiul este pe cale de dispariţie, odată
cu stingerea din viaţă a ultimilor executanţi. Astfel, din monografia comunei Boişoara, aflăm că odată cu moartea, la
vârsta de 90 de ani, a lui Gheorghe Şăndrulete Cimpoierul, chemat odinioară la petreceri şi clăci "a dispărut din
Boişoara şi cimpoiul" 176 •
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Semnalăm totodată, în unele păi1i ale Olteniei, ca şi în Muntenia şi Moldova. de altfel, prezenţa sporadică a altor
instrumente prevăzute cu aQcii, ca ale cimpoaielor. Este cazul mai vechi al ţevişoarelor de trestie ori de pai cu 6-7
găuri (a şaptea perforată în spate, deasupra celorlalte), cu ancia tăiată de însuşi capătul ţevii, cu extremitatea închisă de
un nod. Un instrument din aceeaşi categorie este "puiul de cimpoi'' din care a cânta! Grigore Tudose din comuna Leu,
judeţul Dolj, la un festival din 1950 177 • Acest instrument era alcătuit din două ţevi de trestie de mare, legate laolaltă cu
o sfoară, pe care executantul o uda înainte de a cânta. Cea mai lungă dintre ţevi avea şase găuri pentru degete, iar
cealaltă, fără nici o gaură, avea rolul de ison. Executantul nu o folosea, ci o înfunda cu bumbac, fiindcă suflatul în
amândouă ţevile deodată cerea un efort prea mare. Aerul suflat de instrumentist era pus în vibraţie de o ancie de
trestie, numită de executant "muştuc". Ca şi cimpoierii (de altfel Grigore Tudose cânta şi la cimpoi), Grigore Tudose
avea mai muie ancii "de schimb", de lungimi diferite. "pe cereale", cu care înlocuia anciile care se înfundau sau se
decalibrau.
Provenienţa acestui fel de fluier cu ancie este nelămurită. Grigore Tudose şi-a construit instrumentul după altuL
proprietatea unui oarecare Ion Burticală, care-i zicea "piculină". Fluierul lui Burticală fiind furat, Grigore Tudose 1-a
făcut pe al său "după ochi, du prin idei" şi 1-a botezat "pui de cimpoi".
Tiberiu Alexandru semnalează acest fluier cu ancie, fără a fi lămurit dacă e un instrument cunoscut şi în alte locuri,
um1aş al surlei dispărute, sau un caz izolat. Acelaşi aut01· 17 ' face referire şi la un fluier cu ancie, de dimensiune mai mare,
confecţionat de un oarecare Vasile Diaconu, din satul Gura Văii. comuna Bujoreni, judeţul Vâlcea, instrument cu care
acesta a participat la un concurs al căminelor culturale din anul 1951.
În cadrul cercetărilor întreprinse de noi, recent, am descoperit în acelaşi judeţ, Vâlcea, un meşter, Teodor
Busnea, din Râmnicu Vâlcea, care confecţionează, alături de cimpoaie şi alte instrumente mai simple, funcţionând pe
aceleaşi principii: tiugă, tâlv, carabă, cauc, os de gâscă, pe care autorul le prezintă ca fiind invenţiile sale, deşi t<îlvul
sau tiuga sunt menţionate şi de Tiberiu Alexandru, iar caraba de cimpoi era utilizată in trecut, copiii învăţând în acest
mod să cânte din cimpoi.

5. Instrumente cordoj(me
A. Cu coardele lovite
Ţambalul este un instrument cu coarde lovite, cu origini străvechi, fiind înrudit cu instrumente răspândite
pretutindeni în lume. Reprezentat in iconografia europeană începând din secolul al XV-lea, esk pomenit in scrierile
organologilor din secolele al XVI-lea şi al XVII-lea, ca fiind un instrument foarte vechi.
Instrumentul favorit al nobilimii maghiare, ţambalul ajunge din secolul al XVlll-lea de neînlocuit în orchcs1rl·lc
de lăutari, fiind socotit, la unguri, instrument naţional.
În scrierile vechi româneşti sunt menţionate felurite "organe tinse-n strune", "chimvale într-alesuri ... "ţimbale de
strigare", "psaltiri'' sau "canoane". Este greu de precizat care dintre acestea erau cu coardele lo\ ;k. de tipul ţambalului.
şi care cu coardele ciupite, de tipul psalteriumului. E posibil chiar ca unele dintre ele să aparţină altor tipuri de
instrumente. De exemplu termenii "chimbale", "chimvale" sau "ţimbale" putec1u să denumeasd, ca şi in antichitate,
cele două talgere metalice, lovite intre ele.
Cea mai veche mărturie a prezenţei ţambalului la noi datează din 1546, când apare intr-un registru de socoteli al
oraşului Braşov 179 • El era folosit în a doua jumătate a secolului al XVIII-lea, aşa cum reiese dintr-o consemnare alui
Fr. J. Sulzer care, vorbind despre jocurile româneşti, scria la 1781 că erau acompaniate fie de fluier, fie de una-două
viori şi de un nai, o cobză, iar uneori de ţambal. Acelaşi autor aminteşte că intre instrumentele care alcătuiau "muzica
turcească de cameră", a timpului, era "şi un ţambal (Hackbrett) pe care-I bat cu beţişoare şi-1 numesc santur"'"".
Ţambalele s-au răspândit la sfârşitul secolului al XIX-lea, mai întâi în Muntenia. ca urmare a activităţii
constructorului de instrumente muzicale Scheffler din Bucureşti. Ulterior ele au pătruns treptat şi în Oltenia şi Moldova,
izgonind cobza, din tarafurile de lăutari. Interesant este faptul că acest instrument nu este menţionat de Teodor Burada
în studiul său de la 1877 1R1, fapt ce denotă că, cel puţin în Moldova, el nu era folosit la acea dată.
Lăutarii din Oltenia au folosit mai puţin ţambalul mare, cu picioare şi pedale, şi mai mult ţambalul mic, fie aşezat
pe o masă sau pe un scaun, fie agăţat cu o curea de gât, procedeu care permite instrumentistului să cânte şi în timpul
mersului, însoţind, de regulă, alaiuri le de nuntă.
Ţambalul este un instrument specific lăutăresc, servind aproape numai petru acompaniament. Se compune dintro cutie de rezonanţă trapezoidală, pe care sunt întinse 20-25 coruri de coarde.
Coardele ţambal ului sunt lovite cu două baghete de lemn, înveli te la capete cu un manşon de bumbac, pentru a
îndulci sunetele, numite de către lăutari "ciocane", "ciocănaşe", "ciocănele" sau "beţe".
Formulele de acompaniament - "ţiiturile", cum le spun instrumentiştii - se fac bătându-se cu mâna dreaptă
timpii accentuaţi şi cu stânga contratimpii sau "bătaia".
Ţambalagii utilizează, ca şi cobzarii, atât "ţiituri româneşti", cât şi "ţiituri nemţeşti". Cele mai frecvente sunt
"ţiiturile" de horă şi cele de sârbă, dintre jocurile cu unul din timpi alungit, cea mai des întâlnită fiind "ţiitura" de
Geampara.
Tiberiu Alexandru 1R2 distinge două stiluri de interpretare la ţambal: cel al lăutarilor din Muntenia, Oltenia şi
Moldova, bazat pe "ţiituri" ritmico-melodice şi cel al lăutarilor din Banat şi Transilvania, în care precumpăneşte
acompaniamentul armonie.
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Deşi ţambalul este un instrument lăutăresc, de acompaniament, existau ţambalagii care cântau, adesea cu multă
îndemânare, doine, cântece sau jocuri, acompaniaţi sau nu de alte instrumente.
Dacă spre sfârşitul secolului trecut ţambalele s-au răspândit, înlocuind cobzele, în zilele noastre ele au fost
înlăturate de acordeoane, care au pătruns in tarafurile de la oraşe, dar şi de la sate.
Cobza este considerată de către cercetători ca fiind, probabil, cel mai vechi instrument de acompaniament,
folosit de poporul nostru, existenţa ei fiind demonstrată de frescele unor biserici şi mănăstiri, unde apare pictată în
scenele care ilustrează "Nunta de la Cana Galileii", "Tăierea capului Sfântului Ioan Botezătorul". "Psalmii" sau

"Vieţile sfinţilor" 1 'J.

În pictura Mănăstirii Horezu ( 1692), David este înfăţişat cântând la cobză împăratului Saul, în timp ce în biserica
din Baia de Aramă ( 1713 ), într-un grup de muzicanţi, se disting o femei.e cântând din cobzf1 ~i un bărbat folosindu-se
de un instrument de coarde, asemănător lăutei.
În picturile executate la 1757, la Schitul Crasna, de către meşterul Grigore. în scena înfăţişând "Tăierea capului
Sfântului Ioan Botezătorul", aflată în pronaos, sunt reprezentati doi c<intăreţi de instrumente de coarde, acompaniind
dansul Salomeii, un instrument asemănător unei cobze fiind înfăţi:;;at şi în pridvorul aceleiaşi biserici.
Cobzele înfăţişate în pictura murală a veacurilor trecute aveau gâtui mai lung, f~1ţă ele cele cunoscute în vremurile
noastre. Ele apar reprezentate şi în stampele şi în gravurile timpului. în toate ansamblurile lăutăreşti, iar mulţi dintre
călătorii străini, în trecerea prin principate, le semnalează.
Cobza provine din instrumentul arabo-persan el aud sau 1'i.id şi, posibil, din instrumentul de asemenea oriental.
kopuz, de unde denumirile "cobuz", "copus'·, "căpuş" sau "căbuz", despre care pomenesc scripturile vechi şi poeziik
noastre populare. Alături de aceste denumiri, odinioară erau utilizaţi şi termenii de "alăută" sau ,.lăută". din care a
derivat şi denumirea de ,.lăutar", dată muzicanţilor instrumentişti populari profesionişti. Tiberiu Alexandru consideră
că denumirea de cobză a apărut mai târziu, ca urmare a unor influenţee ucraineene deşi, kobza sau bandura tll" ·aineană.
cu tot numele identic, este un instrument cu totul diferit 1'•.
Cobza se compune dintr-o cutie de rezonanţă adâncă, formatf1 din 5-6 doage din lemn de nuc şi paltin. :1pite una
de alta, numită "burduf" sau "bârdan", o "faţă" dintr-o scândurică de molift şi un "gât" scurt şi lat, din ll!mn tare. cu
"cuierul" răsfi·ânt în unghi drept sau optuz, înspre spate. Coardele, de diferite grosimi, sunt legate de un "cordar'· din
lemn de brad, fixat pe partea inferioară a feţei şi întinse cu ajutorul unor "cuie" din lemn tare. O cobză are între opt~~
douăsprezece coarde, parte de maţ, pmie de sârmă, orânduite în patru coruri de câte două-trei strunc fiecare. Corzik
sunt călcate cu toate degetele mâinii stângi şi ciupite cu o pană de gâscă, ţinută in mâna dreaptă.
Ccibza este prin excelenţă un instrument lăutăresc, de acompaniament. însoţind vioara. Un cobzar nu trebuie -.;j
cunoască un număr prea mare de formule de acompaniament, de "ţiituri'', cum li se spune. dintre care. cele JIHll :i'i'hlll'
sunt cele de horă şi sârbă. Deşi destinată exclusiv acompaniamentului, odinioară. existau cobzari care ştiau s;i c;lnte u1
multă dibăcie diferite melodii, între care jocul numit "Ţiitura", dezvoltat din formule de acompa,liament, este o dovadii
incontestabilă a îndemânării şi talentului lor.
Pe vremuri, cobza era foarte răspândită în Moldova şi Muntenia. Părăsirea ei s-a petrecut mai ales in perioada
interbelică, fiind înlăturată de alte instrumente. În Oltenia. cobzele au fost înlocuite de chiwrtl, de la care s-au scos
două-trei strune considerate de prisos. Ea serveşte aproape exclusiv la acompaniament. De remarcat faptul că Wutarii
olteni utilizau o serie de variante ale acordurilor. De exemplu, orchestra populară "Taraful Gmjului" din Târgu .flll,
adusă în iulie 1949 la Bucureşti. de către Institutul de Folclor. pentru imprimări, avea trei chitarişti ";: Constantin 1.
Cazacu, de 34 de ani, din Peşteana Jiu, Victor Butan, de 25 de ani din Ceauru şi Ecaterina Corbeanu, de 29 de ani. din
Bârseşti, fiecare având chitare acordate altfel.
Lăutarii olteni ciupesc strunele chitarei cu o pană de gâscă sau cu mâna şi le calcă cu degetele mâinii stiingi,
exceptându-1 pe cel mare.
Dintre instrumentele muzicale străine care au îmbogăţit organologia populară românească, cea mai mare
popularitate o cunoaşte vioara. care a început prin a înlocui kemanul, instrument cu coarde şi arcuş, la mare cinste în
ultimele decenii ale secolului al XVI li-lea şi la începutul secolului al XIX-lea, în rândul boierimii române, aşa cum
at1ăm din scrierile lui Teodor BuradaiX 6 .
La sate, vioara a pătruns prin lăutari încă din secolul al XVlll-lea, fiind răspândită astfel pretutindeni. sub
diferite deumiri. În Oltenia i se spune "diblă" sau "diplă", de unde denumirea de "diblaş" sau "clip laş", pentru cel care
cântă la vioară.
Din vioară se cântă la nunţi, horă şi petreceri, dar şi în alte împrejurări speciale: clacă, colindat. De regulă, vioara
apare in diferite ansambluri instrumentale, cântând melodia, acompaniată fiind de cobză, ţambal, contrabas, chitară.
Un astfel de taraf de lăutari este descris plastic deP. Nicolăescu-Coveiu, în monografia sa 1K7 , atunci când redă cuvintele
"poruncitorului" lăutari lor la nuntă:
"Trage cioară din vioară,
Şi tu Moise din chitară
Şi tu cioroi din cimpoi,
C-aşa-i vremea pe la noi,
Zi-ne ceva din cimpoi".

49
https://biblioteca-digitala.ro

Prezenţa

viorii în viaţa satelor oltene este ilustrată şi de un obicei popular descris de Charles Laugier:
"În unele părţi mireasa se cunună având în sân un cuţit, o bucată de azimă, zahăr, o coardă de la vioară ş.a.
Cuţitul, pentru ca duşmancele să nu-i puie cuţitul, zahărul pentru ca ginerele să fie dulce şi plăcut, iar coarda ca să tie
plăcută tuturor, ca cântecul vioarei" 1RR.
•
Tot Charles Laugier, vorbind despre obiceiurile din Oltenia şi descriind "Vasilca", spune: "Lăutarii cântă cântecul
Vasilcăi, acompaniindu-le cu vioara şi cu muscalul" 1s9 , iar într-un alt loc, referindu-se la clacă, precizează: "Înaintea
clăcaşilor cântă lăutarul cântece din vioară" 190 •
Semnificativă este prezenţa viorii în unele scene din picturile murale ale unor biserici din Vâlcea. Amintim în acest
sens, pe lângă pictura de pe bolta tindei bisericii din Vătăşeşti, despre care am !.nai vorbit, pictura bisericii din satul
Coasta, comuna Păuşeşti - Măglaşi, în care apar "şapte cântăreţi, care cântă din următoarele instrumente: vioară cu
arcuşul în formă de arc, nai, tobă şi patru instrumene de suflat, dintre care două cu curburi neobişnuite în formă de S" 191 •
Asemenea altor instrumente muzicale adoptate de popor, vioara a fost nevoită să sufere diferite modificări, care
uneori îi afectează însăşi structura, numărul de coarde şi acordajul, prefaceri determinate de cerinţele intonaţiilor
noastre populare. Sunetul viorii redă adesea glasul cavalului, fluierului, cimpoiului ori al altor instrumente muzicale
populare mai vechi.
În mod obişnuit, vioara are patru "coarde", "corzi" sau "strune", care sunt puse în vibraţie prin frecarea lor cu un
"arc", "harc" sau "arcuş" al cărui păr de cal este uns cu "sacâz". Celor patru coarde obişnuite li se adaugă uneori altele
suplimentare care sunt coarde de rezonanţă, ce vibrează prin simpatie, întărind sonoritatea sunetelor înrudite.
Profesorul I. Stroescu afirma, într-o comunicare ţinută în 1950, la Institutul de folclor, că a întâlnit şi în Oltenia
coarde de rezonanţă la vioară, numite "teluri", fapt ce dovedeşte că, în trecut, aria folosirii viorilor cu coarde de
rezonanţă era mult mai întinsă 192 •
O însemnătate deosebită prezintă modificările acordajului obişnuit al viorii, scordaturile, care constituie o tehnică
interesantă, semn de virtuozitate, cunoscută şi folosită de tot mai puţini lăutari. Le întâlnim mai ales la lăutarii în vârstă
şi la cântări bătrâneşti.
Lăutarii "strică" acordajul instrumentului pentru a obţine efecte sonore, speciale, pentru realizarea unor efecte
imitative, pentru a îmbogăţi resursele sonore ale viorii, destinate acompaniamentului. În acest scop, vioara primeşte
diferite "scordaturi", în special în Oltenia şi Muntenia.
"Scordaturile" afectează de obicei una sau două coarde, mai rar trei. O scordatură cu toate coardele stricate spune Tiberiu Alexandru 19.1- a întâlnit în 1973, la lăutarul Ilie Chirea din Iancu Jianu (Olt), în interpretarea Horei lui
Iancu Jianu.
Analizând scordaturile folosite de lăutarii noştri în comparaţie cu cele din muzica cultă, Florin Georgescu stabile~te
că, din totalul de 23 de scordaturi existente în literatura viorii "12 scordaturi par a fi necunoscute lăutarilor români: ei
le-au preluat pe cât se pare pe celelalte Il, fiind cele mai frecvente şi mai răspândi te, la care au adăugat o impresionantă
contribuţie: nu mai puţin de 26 scordaturi apărute în practica populară profesional-lăutărească a viorii, reprezentând
dovezi ale inventivităţii instrumentiştilor violonişti sau, parţial, poate, eventuale împrumuturi din surse rămase
deocamdată neindentificate" 194 •
Lăutarii caută să îmbogăţească mijloacele de expresie artistică ale viorii prin tot felul de artificii. Astfel, spre a
da unor interludii instrumenta le ale cântecului "Fusul" un colorit sonor menit să sugereze sfârâitul fusului, lăutarii
olteni şi munteni leagă de coarda sol sau de coarda re, în apropierea căluşului, un fir de păr rupt din arcuş. Cu degetele
gros, arătător şi mijlociu ale mâinii drepte, înmuiate în "sacâz", ei trag uşor firul care pune în vibraţie coarda, de jos în
sus, melodia obţinând-o în mod obişnuit "călcând" coarda cu degetele mâinii stângi.
Contrahasul a pătruns, la noi, relativ târziu, servind exclusiv pentru acompaniament. De multe ori el este lipsit
de una sau două din coarde, şi anume de cele mai subţiri. În ansamblurile lăutăreşti el susţine fundamentul armonie al
acompaniamentului. În perioada interbelică, în Oltenia s-a impus taraful de tip gorjenesc, compus din viori, chitară
(ori ehi tare) şi contrabas.
În ultima vreme, în Oltenia, ca şi în alte zone ale ţării, în ansambluri a pătruns tot mai mult acordeonul care a
înlăturat ţambalul, taraful format din vioară şi acordeon fiind întâlnit din ce în ce mai des.

IU. Creatori de instrumente muzicale POPulare. Ansambluri instrumentale PoPulare. RePertoriu
Marea majoritate a instrumentelor muzicale populare, întâlnite pe teritoriul Olteniei, sunt confecţionate de cele
mai multe ori chiar de către executanţi, iar în unele cazuri de către meşteri specializaţi care, la origini, şi-au executat
propriile instrumente muzicale, extinzându-şi treptat producţia, pentru vânzare. În felul acesta au apărut chiar anumite
centre producătoare de diferite instrumente muzicale.
În ultimele decenii, comuna Terpeziţa, judeţul DoU, s-a impus prin confecţionarea de drâmbe şi ocarine, ca
unnare a activităţii unor localnici, care s-au remarcat şi ca veritabili interpreţi populari, la aceste instrumente. Astfel,
Dumitru Meca a început să lucreze drâmbe după modelul unei drâmbe procura te din Germania de Marin Popa, originar
din comună, interpret la acest instrument. După mai multe încercări nereuşite, Dumitru Meca izbuteşte să confecţioneze
drâmbe performante. După descrierea sa, drâmba se compune "dintr-un cadran în formă de coadă de rândunică, în
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care se introduce lama din oţel forjat" 1 '~5 • La început, a lucrat drâmbe numai pentru sine, apoi la comandă, pentru
instrumentişti din Mehedinţi, lalomiţa, Bacău, Buzău, Mureş. Receptiv la inovaţii, Dumitru Meca a executat, după o
fotografie a unei formaţii- asociaţie de trei-patru drâmbe, de provenienţă germană, o asociaţie de trei drâmbe fixate
printr-un şurub cu "ghivent", pe un postament de formă circulară, instrument caracterizat printr-o rezonanţă mai mare,
faţă de drâmba obişnuită.
Deşi Dumitru Meca a încercat să transmită meşteşugul confecţionării drâmbelor altor localnici, nu a reuşit, aşa
încât această tradiţie este pe cale să dispară, în viitor, la Terpeziţa.
În afară de drâmbe, Dumitru Meca s-a specializat şi în confecţionarea ocarinelor, meşteşug pe care 1-a deprins de
la un con sătean mai vârstnic, Ion Popescu, zis "Bărăitaru", născut în anul 1907, astăzi decedat. Înainte de a începe să
confecţioneze ocarine, Ion Popescu a mai lucrat, pentru sine, fluiere şi cimpoaie, la care s-a remarcat şi ca un neîntrecut
interpret. Cimpoaie a învăţat să lucreze la vârsta de 14 ani, de la bunicul său, Ion Popescu, iar fluiere la vârsta de
16-17 ani, de la Constantin Pârjol, zis "Ionţu", din Terpeziţa. Fluierele, ca şi caraba, bâzoiul şi muştiucul cimpoiului
le confecţiona din lemn de soc.
.
Ion Popescu descoperă întâmplător ocarina, în cursul unei deplasări în comuna Breasta. Revenit acasă, după mai
multe încercări, reuşeşle să construiască acest instrument, procurându-şi pămîntul, pentru calităţile lui speciale, din
locul numit "Râpa Puicii".
Tradiţia confecţionării ocarinelor a fost moştenită şi de fiul lui Ion Popescu, Cosma Popescu, ale cărui ocarine
pot fi întâlnite în multe colecţii muzeale din ţară, printre care şi Muzeul Olteniei, dar şi în posesia unor persoane
particulare, de la noi şi din străinătate (interpreţi sau colecţionari). Cosma Popescu este şi conducătorul formaţiei de
fluieraşi, înfiinţată în 1969, în satul Lazu, formaţie care, după 1972, s-a transformat în formaţie de ocarine şi drâmbe,
transferându-se la Terpeziţa, unde a funcţionat până în anul 1992. Dintre instrumentiştii formaţiei s-au remarcat: Ion
Popescu Bărăitaru (fluier, ocarină, cimpoi, caval), Lazăr Gheorghe, Sopoţeanu Dumitru, Ciungu Gheorghe, Rujan
Gheorghe (fluier), Cosma Popescu, Manea Constantin, Manea Gheorghe, Manea Tică, Manafu Ion, Zlotea Dumitru
(ocarină), Meca Dumitru, Stoenescu Gheorghe, Botea Constantin (drâmbă).
Multe dintre instrumentele populare erau confecţionate chiar de către instrumentişti. Printre acestea se numără şi ,
fluierele, care cel mai adesea, erau lucrate de interpreţi. Există însă şi situaţii în care, în anumite zone din Oltenia,·
asistăm la o specializare a unor localnici în confecţionarea fluierelor şi cavalelor. Astfel, în Vâlcea, în zona HorezuVaideeni- Urşani, activ au, în perioada 1965-1970, mai mulţi constructori de fluiere, care lucrau la comandă instrumente
de foarte bună calitate. Dintre aceştia enumerăm pe: Adam Romanescu, Dumitru D. Tă11ăreanu, Ion Ţugulescu, Ghiţă
Iscru, Nicolae Băeşu, Nicolae Lăzăroiu, Nicolae Rugea (Vaideeni), Constantin Gh. Antonie şi Bem Nicolae (Urşani),
Gheorghe Ţiu (Bistriţa); Nicolae Ciurea şi Gheorghe Curelaru (Costeşti -Bistriţa).
Simpla enumerare a meşterilor constructori de instrumente muzicale din Vâlcea relevă amploarea pe care acest
meşteşug a cunoscut-o, odinioară, la Vaideeni, justificată prin faptul că localitatea este un s<. 1 de o ieri, pentru care
fluierul a constituit un tovarăş permanent, dar şi prin nedeie organizate aici, de Sânziene, sau la Polovragi (Gmj), de
Sfântul Ilie, nedei care reuneau păstori din Oltenia şi Transilvania. Meşteşugul confecţionării fluierelor cunoaşte aici
mai multe generaţii de meşteri, Vaideeniul constituindu-se la un moment dat într-o adevărată "şcoală" de constructori
de fluiere, de unde meşteşugul s-a răspândit, prin iradiere, la Urşani- Vâlcea sau Corbi- Argeş. Caractaristice pentru
Vaideeni sunt fluierele cu şase găuri pe faţă şi una pe dos. Construite din lemn de prun şi decora te cu fâşii de alamă,
fluierele de aici au în mod frecvent două mărimi: 55 cm şi 27,5 cm, dar pot fi şi mai lungi, până la 80 cm. În trecut
ciobanii solicitau în special fluierele lungi, preţul stabilindu-se după lungimea fluierului, dar şi după decor, care consta
dintr-o fâşie îngustă de alamă, înfăşurată de jur-împrejur, pe care erau punctaţi, de jos în sus, "şerpi" în formă de
spirală şi cercuri sau semicercuri.
Printre cei mai vestiţi meşteri fluierari din zonă, de care localnicii îşi mai amintesc, se numără Dumitru D. Tărtăreanu
zis "Burtan", din Vaideeni, născut la 1Ofebruarie 1899 1%, meşter care a învăţat "doinitul din fluier" încă de mic copil, de
la ciobanii bătrâni. După mai multe încercări a reuşit să-şi facă singur fluierul, la început din lemn de soc, iar mai apoi a
deprins meşteşugul confecţionării fluierelor din lemn de prun, de la consăteanul său, Adam Romanescu. După câţiva ani
a început să lucreze fluiere pentru vânzare, colindând vara, cu desagii încărcaţi, munţii Câpăţânii, Lotrului, Cindrelului şi
Parângului. Era nelipsit de asemenea de la târgurile de la Polovragi, Titeşti şi Poaiana Sibiului sau de la nedeile de la
Obârşia Lotrului şi Poiana Muierii.
În decursul anilor, Dumitru D. Tărtăreanu a confecţionat fluiere pentru numeroase formaţii de fluieraşi din sudul
Transilvaniei (Jina, Răşinari, Sadu, Avrig, Cârţişoara, Arpaş, Făgăraş, Secăiţa, Braşov, Rupea, Râşnov, Cenade, Tilişca,
Berevoi, Sibiu), dar şi din Muntenia şi Oltenia: Domneşti, Albeşti, Corbi, Vaideeni, Baia de Fier.
Contemporan cu Dumitru D.Tărtăreanu, Constantin Gh. Antonie din Urşani, a început prin a cânta la hora satului,
dintr-un fluier de soc, confecţionat de el însuşi. După ce, mai mulţi ani, a meşterit fluiere de unul singur, Constantin
Gh. Antonie se asociază cu Ion Ţugulescu din Vaideeni, încercând esenţele de lemn, distanţele dintre găuri în funcţie
de dimensiunile fluierului, potrivirea şi mărimea gurii acestuia pentru a obţine sunetul cel mai plin, mai muzical. La
vârsta de 30 de ani îl cunoşate pe Gheorghe Curelaru din Costeşti- Bistriţa, cu care lucrează fluiere împodobite cu
"şerpuială"din .alamă, aşa cum văzuseră la Dumitru Tă11ăreanu din Vaideeni.
Fluierele confecţionate de Gh. Antonie se remarcă atât prin frumuseţea lor artistică, cât şi prin timbru! sunetului,
activitatea de constructor de fluiere a meşterului fiind încununată de numeroase premii: premiul 1 la Expoziţia bienală
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de artă populară din 1959, menţiune, în 1964 şi un premiu III, în 1967, la aceeaşi manifestare, premiul I la a cincea
de artă populară din 1969 şi diploma de onoare a Festivalului Internaţional de Folclor "România 1969".
Fluiere confecţionate de Constantin Gh. Antonie se află în patrimoniile Muzeului Satului Bucureşti, Muzeul
Satului Vîlcean de la Bujoreni, Muzeul Olteniei Craiova.
În cursul unei cercetări efectuate de noi, în Vâlcea, în anul l97R, din toţi meşterii constructori de fluiere, singurii
activi mai erau Nicolae Rugea din Vaideeni şi Nicolae Bem din Urşani. Nicolae Rugea, zis şi "Dănescu", s-a născut în
anul 1919, într-o familie de crescători de oi. De mic copil a învăţat să cânte din fluier, iar meşteşugul confecţionării
fluierelor l-a deprins de la Ghiţă Iscru, care "1-a învăţat măsura, pe bâtă'' şi felul cum trebuie pregătit lemnul de prun,
în timp ce de la Ion Ţugulescu a aflat "cum să le pună dop". Şi-a continuat ucenicia şi la Dumitru D. Tărtăreanu, la care
a văzut cum măsoară şi cum sfredeleşte lemnul, cum face găurile şi, mai ales. cum încrustează vrana tluierului, iar în
cele din urmă la Constantin Antonie din Urşani. care i-a împrumutat şi sculele necesare şi i-a indicat cele mai bune
târguri pentru vânzarea fluierelor. Din acea perioadă, confecţionarea tluierclor devine preocuparea principală a lui
·
·
Nicolae Rugea, el practicând-o pe întreg parcursul anului.
Fluierele realizate de Nicolae Rugea se remarcă atât prin calităţile lor artistice. cât şi sonore. Pentru confecţionarea
lor, meşterul s-a folosit de aceleaşi unelte ca şi vechii tluierari din sat: ferăstrău, bardă, secure, gealău, burghiuri de
diferite dimensiuni, metru, compas. El lucra cu migală în toate etapele de confecţionarea fluierelor. Executa cu multă
precizie "vrana", interiorul, găurile cu distanţele şi diametru! necesare, lega lluierele .la ambele capete cu câte o
"verigă" de alamă, le punea dop, le dădea cu ulei de parafină, după care le ornamenta.
Pentru ornamentarea fluierelor sale, Nicolae Rugea folosea legarea cu "verigi de alamă". amplasate de obicei
între găuri. Legarea putea să fie "inelată", la care ornamentul era realizat prin dispunerea succesivă, a mai multor
benzi drepte, de diverse dimensiuni, ori "legarea cu şerpuială", ornamentul tiind alcătuit dintr-o bandă subţire de
alamă, dispusă în formă de spirală, în partea superioară a tluierului. Pe ambele margini ale fiecărei benzi de alamă este
dispus câte un şir de puncte foa11e fine, ştanţate. În unele cazuri, la comanda beneficiarului, fluierele sunt legate în
întregime cu alamă ornamentată. Cele mai multe dintre fluierele lucrate de Nicolae Rugea sunt ornamentale cu două
sau cinci verigi şi cu "şerpuială". Nicolae Rugea a adus o contribuţie însemnată în domeniul decorării artistice a
instrumentelor populare de suflat.
Iniţial, principala ocupaţie a lui Nicolae Rugea a fost cea de cioban, pentru ca, apoi, să se dedice întru-totul
confecţionării fluierelor. Lucrând pe întreg parcursul anului, el reuşea să confecţioneze o mare cantitate de fluiere pe
care le vindea la numeroase târguri din Oltenia şi Transilvania: Titeşti, Polovragi, Craiova, Sebeş, Vinţu de Jos,
Poiana Dibiului, Săsciori, Şugag, Jina ş.a.
Nicolae Rugea a participat de ast~menea cu regularitate la Târgulme~terilor populari din Oltenia, organizat de
Muzeul Olteniei la Craiova, în anii 1975, 1976, 1979, la manifestările de artă populară de la Muzeul Satului V<llcean
de la Bujoreni şi la expoziţiile şi concursurile judeţene, inte~judeţene şi republicane, creaţii IL -;ale fiind apreciate şi
distinse, în mai multe rânduri, cu premii: Premiul pentru îndrumare acordat de Comitetul Judeţean de Cultură Vâlcea,
la concursul de artă populară "Mâini de aur", în anul 1976; Premiul 1 la acelaşi concurs în 1977; Premiul III la
Expoziţia Republicană de artă populară, artizana! şi artă decorativă organizat în 1976 la sala Dalles din Bucureşti;
Premiul I la ediţiile din 1977 şi 1979 ale festivalului "Cântarea României".
În perioada 1974-1980, Nicolae Rugea a predat la clasa "instrumente muzicale" a Şcolii Populare de Artă din
Rm. Vâlcea, interesul pentru acest meşteşug fiind dovedit de faptul că, in fiecare an, clasa era frecventată de un mare
număr de tineri din Vaideeni.
În Dicţionarul de artă populară, editat în 1977, de către Georgeta Stoica şi Paul Petrescu, apare următoarea
consemnare: "Rugea Nicolae ( 1919-1980). Originar din Vaideeni, judeţul Vâlcea. R. a fost unul din cei mai valoroşi
constructori de fluiere, a lucrat fluiere din lemn de prun şi cavale din lemn de paltin ferecate cu fâşii de alamă, cu
calităţi sonore remarcabile, pe care le vindea prin târgurile din Oltenia şi Transilvania sau echipelor de fluieraşi
amatori. A participat la numeroase manifestări cultural-artistice de la Rm. Vâlcea şi Craiova, şi a fost premiat la
numeroase expoziţii şi festivaluri".
Ultimele cercetări au evidenţiat faptul că numărul meşterilor constructori de fluiere s-a redus simţitor, singurii
care continuă să practice acest meşteşug, în zonă, fiind Bem Nicolae din Urşani şi R~gea Nicolae, fiul lui Nicolae
Rugea din Vaidee11i, în vârstă de 31 de ani, care a învăţat meşteşugul de la tatăl său. Cei doi lucrează fluiere, la
comandă, pentru diverse formaţii de fluieraşi, printre care şi formaţia locală.
Dacă meşteşugul confecţionării fluierelor a scăzut în amploare, comparativ cu deceniile trecute, la Vaideeni a
luat un avânt deosebit fenomenul interpretativ, aici funcţionând, în cadrul căminului cultural, Ansamblul Folcloric
"Mioriţa", format din băciţe şi fluieraşi, avându-1 ca animator pe învăţătorul Vartolomei Todeci, ansamblu care continuă
tradiţia păstorilor de o parte şi de alta a Munţilor Carpaţi.
Un rol important în perpetuarea tradiţiei interpretati ve, nu numai la Vaideeni, ci şi în alte comune vâlcene şi chiar
înjucleţele învecinate- Gorj, Sibiu, Hunedoara- îl are Festivalul "Învârtita Dorului", organizat la Vaideeni, sub egida
Inspectoratului pentru Cultură Vâlcea şi a Centrului creaţiei artistice de amatori Rm. Vâlcea, festival ajuns în anul
1998la cea de-a XXX-a ediţie. Festivalul reuneşte anual formaţii vocale şi instrumentale din Vâlcea (Vaideeni, Voineasa,
Băbeni, Boişoara ş.a.), Gorj (Novaci, Polovragi ş.a.), Sibiu, Argeş, Hunedoara.
Bienală
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Cu ocazia festivalului are loc şi un târg de produse meşteşugăreşti printre care şi instrumente muzicale, domeniu în
care, în ultimii ani s-au impus, prin diversitatea şi calitatea instrumentelor, dar şi prin interpretare, Teodor Busnea şi
Daniel Busnea, tată şi fiu, primul confecţioner a unei variate game de instrumente de suflat, iar cel de-al doilea interpret
la nu mai puţin de 14 instrumente, toate executate de tatăl său. Pentru talentul său interpretativ, Daniel Busnea a fost
premiat la Festivalul Internaţional de la Dijon (Franţa) şi Festivalul "Hora", organizat de Muzeul Satului Bucureşti.
După spusele sale, Teodor Busnea a învăţat să lucreze instrumente muzicale de suflat, în urmă cu l Oani, de la un
oarecare Pasăre(?) din Ocnele Mari, astăzi decedat. În prezent, lucrează fluiere, ca vale, cimpoaie, ocarine, naiuri, dar
şi instrumente mai originale, executate din tâlv, tiugă, os de gâscă. Teodor Busnea este el însuşi un bun interpret la
aceste instrumente, acompaniindu-1 totodată la acordeon, pe fiul său. Ambii interpreţi, tată şi fiu, au fost prezenţi Ia
ultimele ediţii ale Târgului meşterilor populari, organizat la Craiova, de către Muzeul Olteniei, înregistrând un deosebit
succes, atât în ceea ce priveşte interpretarea, cât şi vânzarea de instrumente.
O altă zonă care s-a impus în deceniile trecute prin confecţionarea fluierelor, o constituie Gorjul. Şi aici, ca şi in
Vâlcea, cel mai adesea, interpreţii îşi confecţionau singuri instrumentele. Au existat însă şi aici meşteri consacraţi,
cum este cazul lui Ionel Boghianu, din satul Aniniş, comuna Crasna, care lucra fluiere, la comandă. Din informaţiile
deţinute de noi, Ionel Boghianu a decedat în urmă cu câţiva ani, meşteşugul confecţionării fluierelor perpetuându-se în
comună, prin fiul său.
Aşa cum am mai menţionat, cel mai simplu dintre toate fluierele este "fifa", întâlnită odinioară în Oltenia, în
judeţele Mehedinţi şi Gorj. Fenomenul interpretativ la fifă a cunoscut o amploare deosebită în comuna Stângăceaua,
judeţul Mehedinţi. Plecând de la un obicei existent pe vremuri, ca primăvara, când mergeau cu vitele sau la muncă,
fetele să-şi răspundă unele altora, dintr-o parte a satului, cu hău;;turi şi strigături însoţite de "dârlăitul" fifelor, in
Stângăceaua a luat fiinţă, în 1954, o formaţie de interprete la fifă. formaţie care a funcţionat până în anul 1990,
participând la diverse concursuri, la Târgu Jiu ( 1978), Drobeta Turnu -Severin ( 1977), Târgu Mureş ( 1979), Bucureşti
( 1975, 1976, 1990). Fifele erau confecţionate de către fiecare interpretă, din tulpină de leuştean sau cucută, tăiată în
timpul verii.
Cam în aceaşi perioadă, în localitate a funcţionat şi o fonnaţie de fluieraşi, ale căror intrumente au fost confecţionate
de către Curea Petre din comuna Oprişor, judeţul Mehedinţi.
Un instrument popular originar, întâlnit încă în Oltenia, în urmă cu două decenii, îl constituie paiul. Ca interpret
la pai a excelat Gheorghe Cioci, din Bârzeiul de Pădure, judeţul Gmj, care îşi confecţiona singur instrumentul ciir ... .a
îi spunea şi "bârzoi", din pai de orez sau de grâu. Avea două paie, cu unul "ţinea bâzul" şi cu celălalt cânta, sunetde
scoase imitând sunetele cimpoiului 1'17 •
Dacă instrumentele populare idiofone şi aerofone erau confecţionate fie de interpreţi. tie de meşteşugari ţărani
specializaţi, ei înşişi buni interpreţi, instrumentele cordofone erau lucrate de constructori de la oraşe sau chiar de fab1ică.
În perioada interbelică, ansamblurile lăutăreşti din Oltenia erau formate cel mai adesea din vioară şi din ţambal
înlocuit, cu timpul, de acordeon. Taraful gorjenesc din viori, chitară (ori chitare) şi contraba,; s-a impus într-o mare
parte a Olteniei.
În unele localităţi din Dolj şi Gorj, tarafurile lăutăreşti mai poartă şi denumirea de "ceată", purtând numele
conducăto:ului formaţiei. Astfel, în satul Ohaba, comuna Melineşti, judeţul Dolj, activează şi astăzi ceata de lăutari
Streaţă, cunoscută şi sub numele de "furnigarii", formată din două vi ori şi o chitară, taraf care îşi desfăşoară activitatea
nu numai in Melineşti, dar şi prin părţile Mehedinţiului, Teleormanului sau Caransebeşului.
Numeroase tarafuri de lăutari activau în comuna Iancu .lianu, judeţul Olt. Cel mai vestit este tarafullui Tache
Ghivă, violonist, taraf care număra pe vremuri până la 40 de membrii, dar care astăzi funcţionează cu numai 10
membri. Un taraf vestit in Dolj este taraful din comuna Greceşti. satul Bărboi, condus de Niţu Voinescu, violonist,
având în formaţie şi doi cobzari, pe Bălăşoiu Marin şi Ploscaru Ion. Alte tarafuri care se bucură de o apreciere
deosebită in Dolj sunt cele din Morunglav şi Ostroveni, tara furi solicitate la numeroase nunţi, nu numai din Dolj, ci şi
din judeţele învecinate.
În ceea ce priveşte repertoriul muzical, acesta constă din balade (Şarpele, Miu, Balada PăcuraPJiui, Balada lui
Creţu, Gruia, Iancu Jianu ş.a.), jocuri şi hore (Brâul, Alunelul, Hora de mână, Sârba legănată, Sârba îngenunchiată,
Căzăceasca ş.a.), cântece lirice (Tu te duci bade în lume, Dacă ar şti mândra, Foaie galbenă de nuc, La fântâna
turcului, Mărioară de la Gorj, În grădiniţa din vale ş.a.), cântece de nuntă (Foaie verde samulastră, Cântec de brad,
Când eram la taica june, Taci mireasă, nu mai plânge, Şade mireasa-n grădină, Sârba bradului, Zorile, Hora miresei).
În concluzie se poate afirma că în ultimele decenii fenomenul instrumental individual s-a diminuat mult, în
favoarea ansamblurilor populare instrumentale, în special sub forma tarafurilor lăutăreşti, dar şi a formaţiilor
instrumentale care activează pe lângă căminele culturale, formaţii care s-au impus la diferite festivaluri şi concursuri
zonale şi naţionale, obţinând prestigioase premii şi distincţii.
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TRADITIONAL MUSICAL INSTRUMENTS IN OLTENIA
This study is mainly based 011 reserching popular musical instruments, with old tradition, some of them, such as: bells, jingle bells, bell-board, bagpipes etc., having ancient
roots ofyore, on one hand and being used infolklore with magic substratum an the other
hand.
Classification adopted by the author in describing the traditionalmusical instruments in
Oltenia is the one in accordance with vibrating material '.1· nature that stands out faur
well-dejlned categories (idiophonics, membranelphonics, aerophonics, stringphonics).
At them are added so-called pseudoinstruments (leaj; blade, bark of birch tree, sheet of
paper, scale offish).
The author also ojfers informations about popular musical instruments creators and
popular instrumellfal ensembles or interpreters.
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OLĂRITUL TRADITIONAL
ROMÂNESC PE TERITORIUL OLTENIEI.
•
PERSPECTIVĂ ISTORICĂ.

Roxana DECA

Datorită excepţionalei capacităţi de a înfrunta timpul, datorită apariţiei cu o frecvenţă fără egal în investigaţiile
arheologice, ceramica reprezintă pentru fiecare popor un nebiruit martor al evoluţiei de-a lungul veacurilor a unor
aspecte esenţiale, privitoare la cultura şi civilizaţia acestuia.
În spaţiul geografic românesc, tehnologia pregătirii şi a modelării lutului, m1a omamentării ceramicii şi ştiinţa arderii
acesteia sunt vechi de peste şapte milenii. Chiar şi cele dintăi culturi neolitice de pe tetitoriul României poartă amprenta unei
deosebite realizări practice şi artistice. De exemplu, cultura Criş din neoliticul timpuriu (mileniul al V -lea î.Ch.) se întindea pe
aproape întreg teritoriul României şi avea drept caracteristică esenţială cunoaşterea ceramicii pictate (fie benzi brune sau albe
pe învelişul roşu sau roşu-închis, fie benzi brune pe un fond alb, fie rozete cu alveole, spirale, spicul de grâu etc.), trăsătură ce
se va menţine şi în zestrea culturilor neolitice târzii din România, ca însemn al înaltei lor realizări m1istice. Astfel, cultura
neolitică Ariuşd-Cucuteni- documentată în Moldova, în Muntenia de nord-est, în Transilvania de sud-est şi între Prut şi Niprua cunoscut mai multe faze de dezvoltare în milenii le IV -lll î.Ch. şi s-a definit printr-o ceramică de foarte bună calitate, bogat şi
vmiat pictată, care avea ca ornamente precumpănitoare spirala, meandrele, triunghi urile etc. Unele piese aparţinătoare acestei
culturi- cum ar fi "Hora de la Bereşti",judeţul Galaţi (datată între 3600-3200 î.Ch.) sau ,,Hora de la Frumuşica",judeţulla~i
impresionează şi prin fot1a de stilizare, prin capacitatea creatorilor de a smprinde dinamica actului coregrafie.
În funcţie de ornamentică, au fost distinse trei faze principale în evoluţia ceramicii neoliti~.-e din România:
a) cea a neoliticului timpuriu, caracterizată, în esenţă, prin decorul din adâncituri sau incizat (linii sau benzi de
linii trasate vertical, paralel, oblic, în zigzag ori în reţea) şi prin decorul pictat;
b) cea a neoliticului mijliciu, definită fie prin decorul incizat, canelat (culturile Vin ca- Turdaş şi Dudeşti), fie
prin decorul excizat şi trasat, încrustat în alb (culturile Vădastra, Boian);
c) cea a neoliticului târziu, în care predomină culturile cu ceramica pictată cu grafit sau cu culori (alb, roşu,
negru sau brun) 1 •
Pe ansamblu, arta olăritului rămâne cea mai străveche şi mai convingătoare dovadă p1in dăinuire că omul neolitic de pe
cuprinsul României a năzuit şi a reuşit uneori în mod genial să asocieze sacrul şi fi·umosuluzualului, necesamlui, funcţionalului.
În ceea ce priveşte felul arderii, în neoliticul mijlociu s-a valorificat doar arderea reducătoare (rezultau vase de
culoare cenuşie sau neagră), iar în neoliticul târziu s-a recurs fie la arderea reducătoare, fie la cea oxidantă (pentru
ceramica roşie). În neoliticul timpuriu, arderea ceramicii se făcea pe vetre ohişnuite. În neoliticul mijlociu. vetrelor
obişnuite li s-au adăugat groapa specială (rotundă sau ovală) şi groapa cu două guri:
a) de foc (laterală);
b) pentru aşezarea vaselor (în partea superioară).
În neoliticul târziu, pe lângă vatra obişnuită şi groapa cu gură de foc şi groapa pentru introducerea vaselor, a
apărut şi cuptorul compus din:
a) camera defoc;
b) grătar;
c) camera de ardere a vaselor. 2
Cea din urmă construcţie de ardere a ceramicii neolitice târzii descoperită în Moldova, vizează cultura Cucuteni
(etapa A3 şi până la sfârşitul etapei Cucuteni B2) şi, ca realizare tehnică, rămâne nedepăşită până în zilele noastre. Ea
permitea obţinerea unei temperaturi de aproape 1000°, asigura arderea uniformă (pe toată suprafaţa şi pe toată grosimea
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pereţilor vaselor) şi îngăduia reglarea arderii, adică înfăptuirea unei arderi fie reducătoare (în cazul ceramicii negre),
fie oxidante (pentru ceramica roşie).
Cuptoare neolitice evoluate, de tip cucutenian, nu s-au descoperit încă la sud de Carpaţi, dar existenţa lor poate
fi presupusă din moment ce la Cârcea, de pildă, s-a obţinut o ceramică policromă, care era superioară din punct de
vedere tehnic celei cucuteniene şi care nu se putea realiza decât cu cele mai perfecţionate mijloace de ardere. 3
În epoca bronzului, ceramica se confecţiona cu mâna, se ornamenta fie cu incizii geometrice (cu precădere
rombice sau spiralate), fie cu excizii, fie cu barbotină, ori cu alveole mari, uşor adâncite în corp) şi cu brâul alveolat.
Arderea era reducătoare (ceramică neagră sau cenuşiu-închisă) sau oxidantă.
Pe baza coroborării descoperirilor arheologice cu cele istorice (cele mai vechi ştiri scrise despre geţi se referă la
secolul al VI-lea î.Ch.), s-a stabilit că începuturile civilizaţiei geto-dace datează încă din secolele VII-VI î.Ch., rădăcinile
ei fiind identificate în culturile din epoca mijlocie a fierului. 4 În epoca geto-dacică, vasele de lut s-au confecţionat fie
cu mâna (din suluri sau fâşii de lut), fie la roata olarului (de pe la sfârşitul secolului al VI-lea î.Ch.). Pe durata fiinţării
statului dac centralizat, ceramica lucrată la roată ajunge precumpănitoare. Relaţiile geto-dacice cu lumea greacă, în
special cu cea a coloniilor de la Marea Neagră, au facilitat preluarea de către autohtoni a unor cuceriri tehnice elene şi
adaptarea acestora specificului local. În ceea ce priveşte olăritul, amintim, de exemplu, că în Câmpia Dunării (vezi
descoperirile de tip Alexandria-Bălăneşti) a fost scoasă la iveală ceramica locală lucrată la roată, datată între sfârşitul
secolului al VI-lea şi secolul al IV -lea î.Ch .. Ceramică lucrată pe loc, cu roata, datând încă de la începutul secolului al
V -lea î. Ch., a fost găsită şi în nord-estul Transilvaniei. Este sigur că daco-geţii au preluat roata olarului de la greci, fie
direct (prin legăturile fecunde cu colonii le de pe litoralul de vest al Mării Negre), fie indirect (prin intermediul tracilor
din sud).'
Mai amintim că, în secolul al IV -lea î.Ch., în nord-vestul Daci ei şi-au făcut apariţia cel ţii. Ei au înaintat în
podişul ardelean şi au convieţuit cu dacii până în secolul al III-lea î.Ch., când au fost asimilaţi total de localnici.
Cultura daco-getă a preluat de la celţi unele cuceriri tehnice, unele elemente spirituale, pe care le-a integrat în fondul
ei tradiţional. Între altele, se consideră că, deşi roata olarului se folosea sporadic pe teritoriul Transilvaniei încă dir:_~
secolul al V-lea î.Ch., celţii ar fi contribuit la intensificarea generalizării ei. 6
Printre formele de vase specifice daco-geţilor enumerăm: vasul borcan (cu umeri ascuţiţi, gura strâmtă); cănile
cu coadă zn torsadă; vasele mari, tip sac, ornamentale cu brâie şi cu butoni în relief; ceaşca dacică (formă simplă,
tronconică, gura largă, dimensiuni relativ mici, prevăzută frecvent cu o toartă şi mai rar, la exemplarele de lux, chiar
cu două sau mai multe toarte; se folosea ca opaiţ) etc.
Ceramica daco-getă se ornamenta recurgându-se la:
a) brâie În relief, dispuse fie în poziţie verticală (de la umărul vasului în jos), fie în poziţie orizontală (pe umerii
şi pe gâtui vaselor), fie meandric;
b) capul de berbec (în cetatea geti că de la Piscu Crăsani- pe cursul de jos al lalomiţei- s-au descoperit vase de
cult cu o asemenea reprezentare în relief);
c) alveole făcute cu degetul;
d) butoni cilindrici (simpli sau înconjuraţi de alveole);
e) incizii (linii drepte, oblice, în formă de X; triunghiuri; valul dintr-o linie sau din mai multe linii; linii în formă
de ramurâ saufi-tmză de brad; rozete etc.);
f) foarte răsucite În torsadâ;
g) lustruire (ornamente în formă de zigzag, de zimţi, de fir, de reţea etc.);
h) pictare (sec. I î.Ch.- I d. Ch.); cu motive geometrice (benzi de linii paralele ori frânte; romburi; cercuri etc);
motive vegetale sau zoomorfe;
i) aplicarea unor sigilii (ştampile) cu motive de felul: rozeta cu opt braţe, brăduţul, cercurile concentrice,
şirurile de romburi, spirala etc. 7
Daco-geţii au recurs la arderea reducătoare a ceramicii sau la cea oxidantă (cu precădere de la sfârşitul secolului
al III-lea î.Ch.- începutul veacului al II-lea d.Ch.). Arderea se făcea în:
a) gropi deschise, de formă tronconică, cu gură de acces într-o groapă alăturată;
b) cuptor cu camerâ de joc; picior central (rotund); grătar cu orificii; cameră de ardere a vaselor;
c) cuptor cu cameră de foc; perete median; grătar şi cameră de ardere a vaselor.x ·
În perioada stăpânirii romane în Dacia, populaţia autohtonă a adoptat unele forme ceramice romane (oale cu o
toartă, oale cu două torţi, căniţe cu una sau două torţi, ulcioare cu o toa11ă sau cu două torţi, cupe-pahar, creuzete,
chiupuri, castroane, străchini etc.), iar pe altele le-a integrat în repertoriul formelor autohtone (bunăoară ulcioarele
dacice cu o singură toartă, lucrate la roată, imitau forme romane). Pe de altă parte, a păstrat în uz -în tot timpul
stăpânirii romane în Dacia şi multă vreme după ce autorităţile romane au părăsit Dacia- şi câteva forme de vase
inconfundabile şi tipice populaţiei geto-dacice: cupele cu picior, tâvile plate, ceaşca (căţuia) dacică sau vasul-borcan.
Tot meşterii locali trebuie să fi răspândit în Dacia Romană tehnica tradiţională dacică a obţinerii vaselor ştampilate
(probabil ca urmare a influenţei elene, pe teritoriul Daciei se lucra ceramică ştampilată încă din secolul al IV-lea
î.Ch.). Descoperită mai frecvent în Dacia Porolissensis, ceramica ştampilată se lucra din pastă fină sau din pastă
zgrunţuroasă; avea culoare roţie sau neagră-cenuşie; era ornamentată prin aplicarea unor sigilii cu motive de mai
veche tradiţie dacică (rozeta cu opt braţe, brăduţul, cercurile concentrice, şirul de romburi, .\pira/a etc.) şi se presupune
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că ea s-a dezvoltat în epoca romană "în legătură cu marile ateliere din afara provinciei, ale dacilor liberi, de felul celor
recent descoperite la Medieşul Aurit- jud. Satu Mare".'1 În afara vaselor comune, olarii din Dacia romană au produs
şi vase de lux, de tipul terra sigi/lata, prin imitarea ceramicii importate din Gallia, din atelierele nord-italice şi din
provinciile romane. Ele se ornamentau cu figuri în relief, imprimate cu ajutorul unor tipare. Printre elmentele de decor
figurau, între altele, capul meduzei (motiv de origine greco-romană) şi creanga de brad (element frecvent pe cerl!mica
dacică). Pe ansamblu, elementele de decor ale vaselor de tip terra sigi/lata constau în motive antropomorfe, zoomorfe,
fitomorfe şi geometrice. Cele zoomorfe precumpăneau. Se remarcă şi tendinţa de schematizare, de stilizare. Din
pastă fină, în Dacia romană s-a modelat şi ceramică modelată cufiguri in relief; în special cu şarpele (apare pe
umărul sau toarta vaseior);.frunzele lanceotate, dinţate pe margine; bustul uman- cu ochii marcaţi de două cerculeţe;
brâul cu relief crestat; brăduţul etc. De precizat că vasele decorate cu figura şarpelui în relief au fost puse în
legătură cu cultul lui Mithras. Şarpelui i s-a atribuit, în acest caz, un rol apotropaic, de paznic al izvorului sfânt,
prezent de regulă în grotele în care se practicau misterele mithraice. Nu-i mai puţin adevărat că motivul respectiv
dăinuia în Dacia încă dinaintea cuceririi romane din moment ce, de pildă, Sabazios (zeu solar al Traciei helespontice)
avea drept emblemă un şarpe.
În Dacia romană, olăria se lucra cu precădere la roată. N-a dispărut complet nici modelarea lutului cu mâna.
Dintre omamentele reprezentative pentru ceramica din Dacia romană excelau: butonii cilindrici şi brâul alveolat (se
întâlneau, bunăoară, pe ceaşca dacică, pe vasul-borcan etc), inciziile (linii orizontale, linia groasă în val, cercurile
spiralate obţinute în timpul învârtirii vasului pe roată); motivele făcute cu rotiţa dinţată (şiruri paralele de triunghi uri);
vopsirea cu culoare roşie-brună; canelurile în formă de spirală; motivul şarpelui puternic reliefat pe umărul sau pe
toarta unor vase; rozeta cu opt braţe, brăduţul, cercurile concentrice, şirul de romburi, .1pirala (prezente îndeosebi pe
vasele ştampilate); motivul crengii de brad imprimat pe vasele de tip terra sigillata sau pe vase cu decor reliefat;
bustul uman cu ochii marcaţi de două cerculeţe etc. 10
De asemenea, în Dacia romană, predomina ceramica arsă oxidant (roşie sau cărămizie), dar continua şi arderea
inoxidantă (ceramică de culoare cenuşie-castanie, până la negru). Arderea se efectua în trei tipuri de cuptoare, toate
evoluate:
a) cu cameră de foc, picior central (pătrat, rotund sau oval), grătar şi cameră de ardere;
b) cu cameră de foc şi gură de alimentare, grătar, perete median de susţinere a grătarului, cameră de ardere;
c) cu grătar sprijinit pe trei pilaştri alipiţi de pereţi. 11
După retragerea armatei şi a administraţiei romane din Dacia, s-a înregistrat un regres. mai cu seamă calitativ, al
meseriei olăritului. El a vizat deopotrivă repertoriul formelor de vase, tehnica modelării acestora. registrul motivelor
ornamentale şi tipologia cuptoarelor de ars ceramica. De pildă, în ceea ce priveşte soluţiile de confecţionarea vaselor
de lut, în epoca postromană (sfârşitul secolului al III-lea- secolul al VII-lea) a devenit preponderentă ceramica lucrată
cu mâna şi cea executată la roata lentă (acţionată cu mâna). S-a diminuat sensibil cantitatea de ceramică realizată la
roata rapidă (acţionată cu piciorul). În secolele VIII-IX, era apreciabilă cantitatea de olărie executată cu mâna, dar în
vizibilă scădere faţă de secolele VI-VII. Predomina ceramica mode lată la roata lentă, iar olăria executată la roata
rapidă era încă puţină. În veacurile X-XI, a sporit vizibil ceramica obţinută la roata rapidă, devenind precumpănitoare
din secolul al XI-lea. Destulă ceramică se făcea cu mâna sau la roata lentii. În secolele XII-XVI, olăria confecţionată
cu mâna sau la roata cu turaţie medie se găsea în continuă scădere. În secolele XVII-XIX, în cvasitotalitatea satelor cu
olari se lucra ceramică la roata acţionată cu piciorul. Doar în câteva centre mai supravieţuise tradiţia producerii cu
mâna a vaselor de lut. În secolul al XX-lea, s-a modelat ceramică doar la roata rapidă. 12
Cu referire la tehnica decorativă, se poate spune că în Dacia postromană (sfârşitul secolului III-secolul VII) s-au
valorificat: brâul alveolat (dispus circular ori ondulat), alveolele (frecvente pe buzele vaselor), buton ii con ici, aşezaţi
pe umerii unor vase; benzile orizontale de caneluri (pe gâtui, pe umerii vaselor), inciziile (linii drepte sau oblice, benzi
de linii orizontale sau în val; cercuri concentrice; şiruri de ove), lustruirea (linii în benzi sau în reţea), nervurile în
relief, elementele fitomorfe şi avimorfe (porumbei, păuni, viţă de vie - cunoscute simboluri creştine), aşternerea
caolinului pe suprafaţa unor vase (deprindere preluată de la Bizanţ şi concretizată sporadic încă din secolele VI-VII,
deşi ea va deveni o practică cât de cât curentă în secolul al X-lea). În secolele VIII-IX, vasele de lut se ornamentau cu:
alveole sau crestături pe buza vaselor, grupuri de împunsături unghiul are, incizii (linia sinuoasă; benzi de linii vă! urite;
benzi de linii vălurite întretăiate în forma unor "ochiuri"; linii orizontale combinate cu grupuri de linii oblice sau
verticale; linii simple sau grupate în benzi paralele orizontale; cercuri incizate; alternanţa liniilor drepte şi orizontale
cu cele vă! urite etc); caneluri plasate orizontal; aşternerea pe suprafaţa ceramicii fine a unui strat de angobă albă;
lustruirea (benzi de linii dispuse în zigzaguri, linii întretăiate în reţea) etc. În secolele X-XI, precumpăneau ca ornamente:
canelura subţire sau cea lată, figurată în formă de spirală; împunsăturile unghiu iare, rotunde sau ovale (făcute cu dinţii
pieptenului); inciziile (benzi înguste de linii în val; benzi de linii orizontale si~nple; linii frânte în zigzag; fascicule
oblice); lustruirea (linii simple; benzi orizontale şi verticale; linii vălurite; linii în reţea); decorul obţinut prinpictare
cu culorile roşie, cafenie, brună, bej, galbenă etc; dungile în relief; motive zoomorfe sau avimorfe în relief(de inspiraţie
bizantină); decorul aplicat (baghete verticale, terminate printr-o pastilă rotundă; combinaţii în relief care imi tau frunza
de stejar) etc. În secolele XII-XIV, se întrebuinţează cam aceleaşi categorii de ornamente, dar creşte cantitatea de
ceramică smălţuită la sate. În secolele XV-primajumătate a secolului al XIX-lea, se detaşează ca importanţă omamentală:
canelurile orizontale, inciziile (linii simple orizontale, linii în bandă, linia vălurită etc); şirul de alveole de pe umărul
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vaselor; crestături le de pe marginea buzei vaselor; liniile şi petele de humă albă; reţeaua de linii lustruite pe vasele arse
inoxidant; brâiele crestate sau alveolate, bine reliefate; elementele fitomorfe, avimorfe şi zoomorfe stilizate şi uneori
reliefate. În a doua jumătate a secolului al XIX-lea- secolul al XX-lea, ornamentica ceramicii tradiţionale includea:
caneluri (orizontale, verticale, oblice, în formă de romburi); incizii (linia continuă-simplă sau în benzi; linia frântă în
zigzag; linii paralele verticale; linia punctată; triunghiuri repetate; linii vălurite; cercuri, spirale, romburi; creanga de
brad stilizată, floarea cu patru petale etc); imbrânarea (brâuri simple sau meandrice; brâuri alveolate; brâuri crestate);
reliefarea (butoni cilindrici, motivul torsadei, motivul şarpelui, succesiunea de cercuri concentrice, motive fitomorfe);
imprimarea (ştanţarea) cu rotiţe zimţate; lustruirea (linii frânte brad etc.); pictarea cu:
a) motive geometrice (linii paralele întretăiate, linia continuă, linia punctată, linia zimţată, valul strâns ori amplu,
simplu sau dublu; pătrate străbătute de diagonale; arcuri de cerc cu deschiderea în sus şi cu punct la mijloc; succesiunea
de semicercuri cu deschiderea în jos şi cu un punct la mijloc; colţi; dungi verticale; picături, cercuri simple sau
concentrice; puncte dispuse împrejurul spiralei; spirale simple sau duble; succesiunea de ove; X-ul; M-ul; şirul de
romburi; succesiunea de triunghiuri);
b) motive simbolice: rozeta, vârtejul, cercuri simple sau concentrice; spirala; imaginea antropomorfizată a soarelui;
steaua în cinci sau mai multe colţuri; funia răsucită etc;
c) motive zoomorfe: şarpele, peştii;
d) motive avimorfe (imaginea cocoşului, a porumbelului, a păunului etc);
e) motive antropom01fe (ochiul omului etc);
.f) motivefitomorfe (brăduţul, flori, boboci de flori, trifoi, ciorchine de strugure, frunza de viţă, spicul de grâu
etc), redate stilizat sau, mai rar, figurativ. LI
Dacă în Dacia Romană predomina arderea oxidantă a ceramicii, în secolele IV-IX raportul s-a inversat în favoarea
olăriei arse inoxidant (culoare cenuşie, cenuşiu-negricioasă). În secolele X-XIX, va reveni în prim plan ceramica arsă
oxidant, dar existau şi apreciabile cantităţi de ceramică arsă inoxidant. În secolul al XX-lea ceramica arsă se va obţine
doar în câteva sate din nord-vestul Moldovei. 14
În Dacia postromană (sfârşitul secolului al III-lea- secolul al VI-lea), olăria se ardea în:
a) cuptoare cu încăpere pentru foc, perete median. grătar şi cameră de ardere;
b) cuptoare cu încăpere pentru foc, grătar sprijinit pe picior de lut în formă de coloană; cameră de ardere;
c) cuptoare simple (gropi deschise sus şi cu gură de foc jos -pe laterală);
d) cuptoare fără grătar, dar cu un colac de lut cruţat, pe care se sprijineau vasele (consemnate din secolul al VI-lea).
În secolele VIII-XIV, precumpăneau cuptoarele de ars ceramică care nu aveau grătar. Se foloseau şi cuptoare cu
grătar circular sprijinit pe un brâu din pâmănt. Şi în veacurile XV -XIX, cuptoarele simple, fără grătar, erau cele mai
frecvente.Se utilizau însă şi cuptoare cu grătar circular sau cu picior central (cilindric) şi cu braţe radiale între
camera de foc şi cea de ardere.
În a doua jumătate a secolului al XIX-lea şi în secolul al XX-lea, s-au înregistrat cuptoare:
I) tronconice, ovoidale sau drepte, deschise sus,.fără grătar, cu vatra neorganizată şi cu gură (sau guri) de foc;
Il) tronconice, ovoidale sau drepte, cu vatra organizată:
a) cu şanţ circular neacoperit (pe marginea vetrei);
b) cu şanţ circular acoperit (pe marginea vetrei);
c) cu şanţ circular neacoperit (între pereţi şi între vatră) şi alt şanţ neacoperit (pe mijlocul vetrei);
d) cu şanţ median neacoperit şi cu şanţ circular acoperit de cărămizi dispuse lateral;
e) cu şanţ median acoperit, dar cu şanţ circular neacoperit.
III) tronconice, ovoidale sau drepte, cu grătar (sprijinit fie pe picior de pământ ori cărămidâ,fie pe un brâu), cu
cameră de foc şi cameră de ardere;
IV) semisferoidal- ovoidale:
a) cu capră;
b) cu grătar şi horn. 1'
În concordanţă cu mărturiile arheologice, cu faptele de limbă (noţiunile fundamentale legate de olărit sunt redate
prin termeni de origine autohtonă sau latină 16 ), cu credinţe şi obiceiuri străvechi, cu relicte etnografice etc., se cuvine
să facem afirmaţia că- şi în cele mai vitrege vremuri istorice de după retragerea armatei şi a administraţiei romane din
Dacia- tradiţia practicării olăritului pe teritoriul României nu s-a stins niciodată şi că ea a avut ca primă coordonată
fundamentală, ca temei, ceea ce a rămas durabil prin valoare din experienţa în domeniu a daco-geţilor. În urma
suprapunerii peste acest fond originar, preroman- dar cu asimilări din culturile neolitice locale, precum şi din alte
civilizaţii: greacă, celtică etc.- a civilizaţiei romane- mai evoluată şi mai rafinată- tradiţia modelării lutului s-a înnoit,
s-a înavuţit considerabil. După cum s-a arătat, civilizaţia bizantină are, de asemenea, o contribuţie de prim ordin Ia
fortificarea tradiţiei străvechi. Din repertoriul ornamental nu lipsesc nici motivele de obârşie creştină.
Pe lângă faptul că datează de foarte multă vreme, tradiţia prelucrării lutului în România mai este şi complexă
(vizează esenţa tuturor componentelor meseriei: repertoriul formelor de vase, tehnica de lucru, arsenalul motivelor
ornamentale, tehnica arderii vaselor, tipologia cuptoarelor de ars ceramica) şi unitară prin geneză la nivelul întregului
spaţiu geografic românesc. Ştiinţa şi arta modelării lutului s-au diversificat în timp şi în spaţiu, dar nu în gradul în care
fondul originar omogen să fie întru totul anulat. În procesul concretizării în timp şi în spaţiu, meseria a cunoscut

64
https://biblioteca-digitala.ro

nenumărate posibilităţi de expresie ale fondului comun, unitar. Tocmai această felurime, acest flux continuu de
valorificare diferenţială a tradiţiei comune au asigurat .,italiatea meseriei, neobosita sa primenire şi reîmprospătare,
necontenita sa devenire. Olarii din fiecare sat s-au străduit să inoveze în concordanţă cu specificul materiei prime
locale, cu tradiţia locală şi cu cea generală. Numai inovaţia ivită ca un vlăstar pe trunchiul trainic al tradiţiei a avut
şanse de a se încetăţeni şi de a se perpetua ea însăşi. Fără neîncetatul impact tradiţie-inovaţie, meseria nu s-ar fi păstrat
atât de vie şi de diversă. Lungul şir de generaţii de români au reînnoit continuu tradiţia multimilenară proprie. Mai cu
seamă datorită fanteziei inepuizabile cu care sunt combinate motivele ornamentale de bază- în compoziţii unice,
irepetabile, uniformitatea sterilizantă îi este străină ceramicii populare româneşti, indiferent dacă o privim din persJlectivă
sincronică sau diacronică. Creaţia oricărui olar autentic reprezintă o facere, o investiţie de asiduă frământare a minţii
şi a sufletului, iar nu o simplă copie a ceva dat.
În cele ce unnează, ne propunem să punem în lumină specificul ceramicii olteneşti în contextul caracteristicilor
generale ale ceramicii româneşti. Pentru a ne atinge ţelul, vom prezenta toate fazele de lucru împlinite de olar, aşa cum
se creionează ele pe baza investigaţiilor etnografice.

Centre de olari din Oltenia în trecutul aProPiat şi în Prezent
Prin coroborarea rezultatelor investigaţii lor etnografice de teren cu datele istorice s-a ajuns la concluzia că, până
nu demult, au activat olari în circa 470 de aşezări din România, că cele mai numeroase asemenea centre creatoare de
civilizaţie tradiţională au fiinţa! în zonele submontane şi deluroase ale ţării şi că apogeul în practicarea meseriei a fost
atins spre sfârşitul secolului trecut şi la începutul secolului al XX-lea. Apoi, concomitent cu răspândirea produselor
fabricate, ceramica tradiţională şi-a diminuat treptat însemnătatea, olarii optând pentru alte îndeletniciri mai lucrati ve.
Mai cu seamă după cel de-al doilea război mondial meşteşugul modelării vaselor de lut la sate a intrat într-o firească
şi accentuată fază de disoluţie, concretizată fie în dispariţia completă, fie în estomparea sensibilă.
În concordanţă cu datele etnografice şi istorice, care vizează secolele al XVlll-lea- al XIX-lea şi prima jumătate
a secolului al XX-lea, pe teritoriul Olteniei se modelau produse din lut în aşezările: Argetoaia, Calafat, Ostroveni,
Terpeziţa, Valea Stanciului (din judeţul Dolj); Dobriţa, Brădiceni, Leleşti, Raşoviţa, Arcani, Stroieşti, Şomăneşti,
Rasova, Târgu Jiu, Slobozia, Găleşoaia, Hodoreasca, Pieptam, Pinoasa, Stejerei, Boboieşti, Ciuperceni, Peşteami
Vulcan, Strâmba- Vulcan, Vâiiopu, Glogova, Cleşneşti, Ionnăneşti, Olteanu, Cătunele, Lupoaia, Steic, Valea Mănăstirii,
Brădet, Rumcurel, Lupoiţa, Roşiuţa, Drăguteşti, Urecheşti, Târgu Cărbuneşti, Ştefăneşti, Colţeşti, Lorgreşti, Vladimir
(toate din judeţul Gorj), Căniceni, Noapteşa, Şişeşti, Şimian (judeţul Mehedinţi), Dobroteasa, Cucuieţi, Iancu .Jianu,
Călui, Oboga, Vârnava, Bobiceşti, Chinteşti, Corbeni, Româna, Vădastra, Corabia (judeţul Olt), Găujani, Sălătrucel,
Călimăneşti, Vaideeni, Horezu, Bărbăteşti, Păuşeşti-Măglaşi, Dobriceni, Vlădeşti, Pietrari, R<1mnicu-Vâlcea, Buda,
Govora, Slătioara, Frânceşti, Dăieşti, Corbii din Vale, Şirineasa, Stăneşti, Butaru, Zătreni, Contea, Făureşti, Găneşti,
Mănicea, Lăcusteni, Pietroasa, Bătăşani, Bălceşti, Gm·uneşti, Otetelişu, Diculeşti, Laloşu, Lungeşti, Fumurei (toate
din judeţul Vâlcea) 17 •
Ca în toate localităţile cu olari din ţară, şi în cele din Oltenia meşteşugul a regresat sensibil sau s-a stins complet
îndeosebi după mutaţiile economice, sociale şi culturale cauzate de instaurarea şi consolidarea comunismului. De
pildă, în 1893, în satul Buda (judeţul Vâlcea) erau citaţi 38 de olari'", pentru ca- după al doilea război mondialnumărullor să se restrângă simţitor; în Ştefăneşti (judeţul Gorj), numărul familiilor de olari scăzuse de la 40 (în 1938)
la 9 (în 1973); în Găleşoaia (judeţul Gmj) activau 95 de familii de olari în 1944 şi numai 30, în 1973; în Stroieşti
(judeţul Gmj) erau consemnaţi 20 de olari în anul 1900, iar în anul 1973 meseria se stinsese 19 ; în Glogova (judeţul
Gmj) lucrau circa 300 de olari, în 1883, 30 - în 1938, 16- în 1971 şi 6 - în 1973 20 . Mai amintim că, pe la mijlocul
secolului trecut, se bucura de reputaţie practicarea olăritului în satul Argetoaia (judeţul Dolj), din moment ce unele
dintre piesele lucrate acolo erau trimise ca mostre la expoziţia de la Paris, organizată în \862 21 • Către mijlocul secolului
nostru, meseria olăritului a dispărut, însă, definitiv din satul respectiv.
În pofida declinului vertiginos al olăritului din ultimele patru-cinci decenii, mai există încă destule sate cu
numeroşi olari activi. Meseria are şanse reale de dăinui re mai cu seamă în aşezări le în care precumpăneşte modelarea
unei ceramici decorative, caracterizată prin însuşiri estetice distincte, consecinţă a valorificării cu fantezie şi forţă
creatoare a arsenalului artistic tradiţional local. De exemplu, în Româna (judeţul Olt) erau pomeniţi peste 200 de olari,
în preajma primului război mondial, iar în 1968 încă mai lucrau 68 de meseriaşi 22 . Pe de altă parte, pictori şi sculptori
autentici ai lutului, creatori de forme de vase originale şi de compoziţii ornamentale pline de fantezie există şi în alte
centre olteneşti: Horezu, Vlădeşti (judeţul Vâlcea), Oboga (judeţul Olt), Găleşoaia (judeţul Gorj), Şişeşti (judeţul
Mehedinţi) etc.
Nădăjduim în revitalizarea olăritului şi în unele dintre satele în care s-au modelat cu preponderenţă vase defoc,
sau de gătit, vase în care se depozitau felurite produse alimentare etc. Un rol însemnat în revigorarea interesului pentru
atare vase trebuie să-I aibă şi specialiştii de la muzee, case de creaţie etc., cărora le revine sarcina popularizării valorii
funcţionale şi artistice a unei atare olării. Altfel spus, ni se pare o eroare supralicitarea valorii doar a olăriei decorative.
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Însuşirea pământului de modelat ceramică

Materia primă

folosită

.

de olari este pământul de oale, care are însuşiri speciale şi diferite de la o aşezare la alta.
Compoziţia şi calităţile pământului de oale din fiecare localitatk sunt hotărâtoare pentru tipologia produselor obţinute.
Olarii subliniază cu convingere acest lucru. De exemplu, cei din Vlădeşti (jud. Vâlcea) arată că pământul de la ei" ... e
argilos, des în pori, gras, cleios, are cam 50% nisip; la Horezu e mai gras, n-are nisip nici 25%. Ăla nu asudă. Al nostru
are avantajul că se poate face orice din el: vase de păstrat untură; oţăt; vase de gătit. La Horezu se fac farfurii, ulcioare
mici, nu se fac vase ca să gătescă în ele, că nu rezistă la foc. Pământul de la Vlădeşti, când pui apa în el asudă; ăl de la
Horezu nu asudă, stă uscat la gătit şi plesneşte ... "Y Pământul de la Slătioara (jud. Vâlcea) conţine nisip mult şi de
aceea "nu prinde smalţ pe el". 24 În consecinţă, olarii de acolo nu au modelat străchini. În Oboga există un "strat de
pământ nisipos, gras, al tu e de pământ mare, de nu se lucrează, şi se leagă cu primu. Pământul de aici vine mai galben;
la foc se roşeşte. Rezistă la foc, purează şi trece apa prin el." 2 '
Pentru a rezista la foc, mai cu seamă vasele de gătit se fac din pământ care asudâ, care purează. Dacă nu are
nisip, pământul păstos se ingâmjă (face băşici).
În unele centre (Glogova, Olteanu, lormăneşti, Clejneşti-judeţul Gorj) deosebirile de compoziţie între pământul
din care se modelează vasele nesmălţuite şi cel din care se prelucrează olăria smălţuită se consemnau şi în terminologie.
Acolo se vorbea de pământ şi oale bocean şi de pământ de smalţ. În schimb, olarii din Găl~oaia (judeţul Gmj)
împărţeau materia primă în pământ de oale (lut slab, galben deschis sau cenuşiu) şi în pâmânt de ruşituri sau pământ
de străchini (pământ de prund, gras, unsuros la pipăit, de culoare vânătă spre albastru-verzui). Lutul prelucrat în
Peşteana- Vârtop dă culoare albicioasă vaselor arse şi era potrivit modelării vaselor bocene ("nesmălţuite"), destinate
'> pentru fiert. Faţă de lutul din alte părţi, acela din Găleşoaia, Stejerei, Glogova şi Ştefăneşti- judeţul Gorj " ... cuprinde
o cantitate mai mare de bioxid de siliciu (+1,07%) şi oxid de aluminiu (+0.87%) şi o proporţie mai mică din toţi
ceilalţi oxizi componenţi, lipsind din compoziţie bioxidul de carbon şi oxidul de potasiu. Prin aceste trăsături şi prin
existenţa unui procent mai mare de silice, pereţii vaselor arse sunt mult mai rezistenţi şi, de aceea, oalele sunt mai
căutate." 26 În afara lutului, în scopul confecţionării oalelor bocene (nesmălţuite), în centrele gorjeneşti se folosea, ca
degresant, şi nisipul cuarţos, lipsit de impurităţi, cu o granulaţie fină. Pe de altă parte, cenuşa provenită din lemnele de
esenţă moale era un bun degresant pentru lutul necesar producerii ruşiturilor (străchinilor smălţuite).
Când nu aveau materie de bună calitate pe plan local, olarii şi-o procurau din alte sate. Bunăoară, cei din Stroieşti
(judeţul Gorj) îşi aduceau argi/a din Stejerei, localitate situată la circa 15 kilometri distanţă.
Pământu/ de oale se scoate din groapă (in prezent i se spune carieră). Vâna sau stratul (de pământ) se găseşte
la o anumită adâncime. Pentru a ajunge la pământul care se i"ncheagâ, olarii înlătură stratul de pâmânt râu. Există
centre (de exemplu, Oboga-jud. Olt) în care se amestecâ. se /eagâ stratul de pâmânt nisipos cu cel cleios.
27

Prelucrarea pământului de oale
Adus acasă cu carul, cu postava, cu desagii etc. pământul de oale se purecâ (se înlătură rădăcinile, piatra etc.), se
mărunţeşte cu maiul sau măiugul (fig. Ia), cufrământâtorul (nume al maiului în Glogova- judeţul Gorj). Apoi, se
toacă folosindu-se sapa.(săpiţa).
După mărunţire lutul se pune la i"nmoiat sau dospit într-o împrejmuire de scânduri sau de nuiele. numită ţarc
(termen de largă întrebuinţare pe vremuri), hâmbar (hambar), gropniţâ (în Slătioara, Vlădeşti, Buda- judeţul Vâlcea),
/egănuş (în Glogova -judeţul Gorj). Fie în gropi, fie în ţarc, pământul se stropeşte, se udă cu apă. Apa se dă pe
straturi (la două-trei ore câte un strat; în total trei-patru straturi). Dacă pământul e mai câinos, i se dă apă mai multă,
până devine brânzos. Apa se dâ atâta timp cât pământul o suj"ere. În unele centre (Horezu- jud. Vâlcea; Glogova,
Găleşoaia- jud. Gorj; Valea Stanciului- jud. Dolj), după ce se udă, pământul se taie pefe/iuţe cu cuţitoaia curbată şi
prevăzută cu două mânere (fig. lb). În acest fel se îndepărtează corpurile străine (pietre mici, iarbă, rădăcini etc.), iar
pământul devine curat precum ceara.
Durata dospitului este condiţionată de însuşirile lutului şi variază între câteva zile şi o lună. Adeseori pămâRtul
se lasă la dospit toată iarna. De fapt, pământul degerat este cel mai bun pentru lucru. Însemnătatea dospirii cât mai
înd~lungate a fost bine pusă în lumină de analizele de laborator. Astfel, s-a observat că lutul "lăsat să degere are o
plasticitate şi o consistenţă maxime, pentru că prin îngheţarea apei pătrunse în interspaţiile particulelor se asigură
desfacerea acestora. Pe de altă parte, procesul este favorizat "şi de prezenţa microorganismelor care, în perioada unei
dospiri mai îndelungate, acţionează asupra substanţelor organice din argilă. " 2K
Când dospirea este incompletă, particulele nu se desfac în totalitatea lor, fapt care face ca operaţiile următoare
frământarea cu picioarele şi baterea cu maiul - să nu mai fie întru totul eficiente.
După dospire, pământul mergea la că/catul cu piciorul. Călcătura se făcea pe o piele de viţel, pe un ţol (cergă,
pătură, sac) sau pe un pod de blane, peste care se presară nisip, ca să se împiedice lipirea argilei. Pământul se aşeza
colac sau turtă şi se călca ritmic cu călcâiul, cu muchea sau dunga piciorului drept. Se călca roată, ca la horă, înaintânduse de la margine spre mijloc. Prin călcarea spre dreapta şi spre stânga, pământul se întindea asemenea cocăi. Călcatul
se repeta uneori chiar de nouă ori, timp de trei-cinci ore, până când lutul nu mai avea du/uri şi părea că "unge la mână".
Mai nou, în unele centre se frământa la călcătoare 19 sau malaxor 30 , adică la o instalaţie compusă din două suie sau
suluri, care se învârtesc în sens invers.
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După călcare, pământul sefreacă în mână, se bate în palmă. E bun de lucru când devine precum ceara sau ca
aluatul, când ~~~i dă voie la întins şi nu plesneşte. Atunci se face brazde sau turte şi se lasă lângă roata olarului, ca să
iasă apa din el, să sejâlăvească.
Modelarea vaselor se face pretutindeni în Oltenia la roata acţionată cu piciorul. Ea se compune din:
a) masă 31 (laviţă ·12 , !arabă 33 , tejghea 34 sau tăpşanu ·15 roţii), pe care se aşază pământul;
b) dintr-un fus (de lemn de tei, de stejar, de carpen), al cărui vârf de jos- numit căpătâi, bold sau călcâiul
fusului- este învelit în fier şi se roteşte fie într-o piuă metalică, fie într-o adâncitură dintr-un nod de gorun ori de corn,
fie într-o măsea de cal;
c) dintr-unjug Uuguţ) care fixează fusul de masă;
d) dintr-o roată sau roată mare, lucrată din lemn de nuc, stejar, fag etc. pe care o învârteşte olarul cu piciorul;
e) dintr-o roată mică 36 (târcoP 7 , taier 3R, străgălie 39 ), adică din discul de lemn de nuc pe care se lucrează
ceramica.
Bucăţii de pământ din care se modelează un vas i se zice cocoloş ~o, hruş 41 , gogoloţ ~ 2 , goga/oi 43 , cap ~ 4
sau boboloş ~ 5 •
În timpul lucrului, pentru a potrivi vasul, pentru a-i da forma, olarul se foloseşte de deşte, cu care ţine piesa în
interior- şi de un instrument din lemn de jugastru, nuc, păr, carpen, cireş sau fag (fig. 2a), numit piepten (în Horezu,
Bărbăteşti- judeţul Vâlcea, Şişeşti- judeţul Mehedinţi, Glogova, Câlnic, Peştişani, Găleşoaia- judeţul Gorj), sâmcea
(în Slătioara- judeţul Vâlcea),.fichiaş,fuclziaş (în Vlădeşti, Buda, Lungeşti, Dăeşti- judeţul Vâlcea; Oboga- judeţul
Olt, Valea Stanciului- judeţul Dolj).
Fără îndoială că, dintre toate fazele prin care trece lutul până ajunge să fie vas, cea mai impresionantă este
modelarea argilei. Operaţia implică o mare indemânare, atenţie, fantezie creatoare, talent pentru transformarea pastei
amorfe după ce aceasta trece prin forme succesive şi variate, în forma finală, de unde săvârşit aspect estetic.
Fazele prelucrării diferă de la un tip de vas la altul, fiecare centru de olari moştenind o anumită traditie în
succesiunea şi specificul operaţiei. Pe de altă parte, fiecare olar de renume creează, inventează forme noi. De aceea,
invenţia formală nu încremeneşte niciodată în câteva tipare stereotipe.
Pentru obţinerea mânuşii cu ţâţă a ulciorului, în lungul fâşiei de lut se introduce, de obicei, o nojiţă care. la
partea inferioară, pătrunde în peretele vasului ce se găureşte cu fusul. În final, se scoate nojiţa şi rezultă tu bul. Alteori.
orificiul din toarta ulciorului se face cu un fus ascuţit la un capăt şi aplatizat la celălalt numit ţâţar (în Oboga -·jud.
Olt). Pentru netezirea interiorului vaselor cu gât strâmt, olarii din unele centre recurg la un fel de cârje (fig. 2b).
În exterior. vasele se netezesc cu un pot log (plotog de piele), care se înmoaie în lutliiptos. După netezire, piesa
se taie de pe roată cu aţa sau, mai nou, cu o sârmă care are prinse la capete bucăţi de lemn, de piele ori cârpe (fig. 2c).
Când este gata o/tiria se ridică de pe roată cu mâna (formele întinse se saltă, de regulă, cu o lopâţicâ de lemn, ck
circa 40 ( 12) centimetri) şi se pune să se zvâllte. ::vinle:::e, se/ se shiceascâ la loc umbros. ferit de vânt. După aceea. ~c
aşază la uscat pe poliţe. În funcţie de vreme, uscatul ţine tie câteva zile, tie mai mult. Pe timpul lui, striichinile se
fixează una peste alta, gură-n gurii. ca să nu se lase (deformeze). Operaţia aceasta are nume diferite. De pildii. în
Oboga (jud. Olt). străchinile se ii11pleupleazâ; în Găleşoaia (jud. G01:j) se rl11perechm:.,Î. in Glogova. Olteanu. lormăneşti,
Clejneşti (jud. Ci01:j) se vorbeşte de străchini i'ncăpăciate.~''

Ornamentarea ceramicii din Oltenia
Operaţia

de ornamentare a ceramicii din Oltenia se numeşte, în general, rirfloratul vaselor (de pildă, în Horezu.
Buda, Dăeşti, Lungeşti- judeţul Vâlcea; Valea Stanciului- judeţul Dolj; Şişeşti- judeţul Mehedinţi). Cu
aceeaşi accepţie, în Oboga -judeţul Olt se vorbeşte de gâtitul mselor: "le gătim cum se gătesc oamenii de sărbătoare"
--afirmă olarii de acolo. Pentru a indica picta rea olăriei, în Glogova -judeţul G01j se foloseşte termenul hrezâturâ, iar
în Găleşoaia- judeţul Gorj - ruşiturâ. În Româna (judeţul Olt) vasele se ri1{lorm::ă sau sejirâvesc.
Dintre tehnicile decorative întrebuinţate sunt de amintit: incizarea, îmbrfmarea. reliefarea, pictarea, lustruirea,
decuparea etc. Deşi străvechi şi în general cunoscute, tehnicile respective nu sunt toate valoriticate în fiecare aşezare
cu olari. Astfel, unii olari pun accentul mai cu seamă pe pictm·ea vaselor. Alţii îmbină două sau mai multe procedee:
pic ta re-im brâ n are, picta re- re li e(are-inei::: a re; pic1a re-i'n1 hrâ 11 a re-inci:: a re: pic 1a re-i'm hrâ 11 a re- re 1iefa re; l us Iru i reimprimare etc. De exemplu, pentru olarii din Slătioara şi Dăeşti- judeţul Vâlcea- înfloratul consta in aplicarea pe
vase a unui decor alb, rezultat din amestecul varului cu piat;ă albă, adusă de la munte şi pisată. În Şişeşti şi Noapteşa
-judeţul Mehedinţi- unde fondul vaselor este alb-gălbui-rozaliu, IÎI/loratul se înfăptuieşte prin tinhrânare şi prin
pictarea unor motive simple (linii orizontale, linii scurte şi oblice, cercuri şi spirale) cu culoarea roşie-brună.
Există şi diferenţe de concretizare a fiecărei tehnici decorative de la un centru de olari la altul, de la o categorie de
ceramică la alta (bunăoară, 1Înhrânarea este caracteristică mai cu seamă pentru ulcioare şi pentru vasele mari, de gătit).
Tehnica incizării ceramicii a fost documentată arheologic pentru toate epocile istorice care s-au succedat pe
teritoriul României, începând cu neoliticul timpuriu~ 7 . Olarii de astăzi numesc operaţia :gârierea sau sâparea vaselor
şi o înfăptuiesc, de obicei, cu ajutorul unghiei, al pieptenelui (zgârieciului, ::imţarului, :::imţului etc.)- "o scândurică
trapezoidală, ovoidală sau dreptunghiulară, care este prevăzută cu 2-4 sau mai mulţi dinţi" - (tig. 3a). Câteodată
Vlădeşti.
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săpatul

(vaselor) se mai face cu vârful unei scoabe metalice (fig. 3b) sau cu o ustensilă de lemn (denumităfus), care
este rotundă la un capăt şi ascuţită la celălalt (fig. 3c). Faţă de vremurile trecute, decorarea prin incizare se găseşte în
regres. În Oltenia, ea s-a întrebuinţat mai frecvent în Glogova, Găleşoaia- judeţul G01j; Buda, Vlădeşti, Lungeşti,
Pietroasa, Horezu -judeţul Vâlcea; Oboga, Româna -judeţul Olt. Prin incizie se realizează, de regulă, motive
geometrice: linia continuă- simplă sau în benzi; linia frântă în zigzag; liniile paralele verticale; linia punctată; zimţii
("triunghiuri repetate"); linii vălurite; cercuri; spirale; romburi etc. De pe unele vase nu lipsesc nici motivele fitomorfe
inciz<,te, îndeosebi creanga de brad stilizată. În ultima vreme a luat amploare imprimarea (ştanţarea) unor motive
ornamentale fie cu nişte pene de lemn care au decorul încrustat la capătul mai îngroşat (fig. 3d), fie cu rotiţe zimţate
(fig. 3e)4 R.
Îmbrânarea şi reliefarea sunt tehnici decorative care datează sigur, în spaţiul geografic românesc, încă din epoca
bronzului 49 şi care presupun intervenţia asupra pastei crude. Consemnată etnografic în multe centre cu olari din Oltenia
(de exemplu, în Glogova, Ştefăneşti, Arcani, Găleşoaia- judeţul Gorj; Vlădeşti, Lungeşti, Bărbăteşti, Dăeşti- judeţul
Vâlcea; Şişeşti- judeţul Mehedinţi), îmbrânarea înseamnă realizarea în relief, pe vasele mari (oale de gătit, vase de
murături, vase de oţet, ulcioare etc.), a unor brâuri (brâne) simple, alveolate sau crestate. Alveolele pot fi obţinute
prin apăsarea pastei crude cu degetul sau prin împungerea acesteia cu fusul. La rândullor alveolele făcute cu degetul
se succed fie continuu, fie discontinuu. Pe lângă funcţia artistică, brâul simplu-alveolar sau cresta! are şi menirea de a
fortifica toartele şi pereţii vaselor şi este dispus, de regulă, liniar şi, mai rar, meandric. Există diferenţe de plasare a
brâului de la o categorie de vase la alta, de la un centru cu olari la altul (de pildă, pe ulcioarele mode late în centrele cu
olari din Gorj, brâul alveolar apare mai cu seamă pe toartă- fig. 4a; în Şişeşti- judeţul Mehedinţi au fost înregistrate
-în afara ulcioarelor pictate- şi exemplare care prezintă pe corp tie un brâu meandric, mărginit de brâie liniare, fie o
succesiune de trei brâie liniare, orizontale, ce sunt unite din loc în loc prin segmente de brâie verticale). Întinsă este
îndeosebi gama soluţiilor imbrânării oalelor. Astfel, pe unele se văd trei brâie succesive între partea superioară şi cea
inferioară deprindere a toartei- fig. 4b; pe altele apar două brâie (de obicei, unul sub buză şi altul pe pântece- fig.
4b )50 ; pe altele figurează trei sau mai multe brâie care acoperă întreaga suprafaţă ce se întinde de la toartă în jos (a se
vedea oale din Arcani- Gorj).
Pe teritoriul României străveche este şi deprinderea reliefârii, adică a înfăptuirii unor proeminenţe în relief pe
suprafaţa exterioară a vaselor. Cele mai frecvente motive create prin relieh1re sunt hutonii cilindrici (un fel de pastile
aplatizate, care se plasează fie pe toarta vaselor, fie în punctele de fixare a toartelor). Li se adaugă motivele
zoomorfereliefate. Învestit cu o funcţie apotropaică, îndeosebi şwpele este relifat, de pildă, pe toartele ploştilor şi ale
unor căni din Vlădeşti (judeţul Vâlcea)- fig. 4c; pe ulcioarele de nuntă din Oboga (judeţul Olt).
Dintre tehnicile decorării ceramicii,pictarea a fost cea mai intens valorificată, îndeosebi în ultimele două secole.
în totalitatea centrelor cu olari din Oltenia. Pretutindeni, culorile s-au obţinut, în esenţă, pe cale naturală. Astfel, roşu
se dobândea dintr-o vână de pământ aparte, numită ruşeală (ruşală), pământ care era bogat în oxid de fier şi care se
găsea pe văi, uneori la o adâncime de 2-3 m sau chiar mai mare. Olarii depistau asemenea pământ cu ajutorul izvoarelor
sau al apelor, în general, "care-I scot la vezeală". Uneori, ruşeala (ruşala) se lua de la mari distanţe. De pildă, olarii
din Găleşoaia (judeţul Gorj) luau ruşeala din Sohodol: "acolo se ştie din moşi-strămoşi". 51
Ruşeala (ruşala) se usca, se toca mărunt, se râşnea, se înmuia în apă- stingându-se ca varul şi obţinându-se un
lichid vâscos. Acesta se strecura prin pânză sau sită şi rezulta o suprafaţă ca laptele bătut şi lucioasă ca sticla. Cu o
asemenea pastă se realiza, de obicei, fondul vaselor. De precizat că, în Vlădeşti şi Buda- judeţul Vâlcea, huma de pe
văi, folosită la obţinerea culorii roşii, se numea ciripie.
Negrul se prepară tot dintr-un pământ special, găsit în eroziunile de teren, după ploi. E vorba de nişte boabe
negre rămase în locurile sărace când se produc deplasări de teren. Pământul respectiv se arde. se pisează, se amestecâ
cu apă, şi se cerne sau se stricoară. În unele centre (Oboga), partea neagră se amestecă cu ruşeală ("o lingură neagră
cu şapte de roşu") şi rezultă o culoare maronie 52 .
Culoarea verde s-a obţinut oriunde prin zgura produsă prin arderea în cuptor a sârmei de aramă. Zgura se cojeşte,
se pisează, se "macină în râşniţă de două-trei ori, ca să ajungă ca un tu, să nu aibă strelicii prin ea. Se pune humă până
bate-n roşu"- afirmă olarii din Oboga (judeţul Olt).
În multe centre în care s-a lucrat ceramică de uz casnic, culoarea albă s-a preparat din var amestecat cu o piatră
albă de munte, arsă şi pisată (de exemplu, în Dăeşti, Slătioara, Lungeşti- judeţul Vâlcea). În Vlădeşti, Buda (judeţul
Vâlcea), Valea Stanciului (judeţul Dolj) culoarea de fond era albă şi se prepara din humă, adusă de prin alte părţi şi din
piatră albă de munte, arsă şi pisată.
În Olteanu, Govora, Iormăneşti, Clejneşti (judeţul Gorj), culoarea albă rezultă din humă albă luată fie din Noapteşa
(judeţul Mehedinţi), fie din Stroieşti (judeţul Gorj). Prin simpla ardere, pământul de oale din Noapteşa, Şişeşti capătă
culoarea albă-gălbuie-rozalie.
Des întrebuinţată este culoarea galbenă, produsă din humă de Medgidia, amestecată cu ruşeală. Dozajul este
diferit de la centru la centru, în funcţie de nuanţele care trebuie să rezulte. De aceea, fiecare meseriaş trebuia să
stăpânească ştiinţa armonizării practice a amestecului. Ca o aluzie la procedeul de obţinere prin amestec, în Oboga
culoarea galbenă se numeşte spurcată 53 •
Pe lângă situaţiile în care culoarea de fond a vaselor rămâne cea asigurată de însuşi pământul de lucru, se
întâlnesc şi centre în care pictarea olăriei cuprinde două faze distincte:
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a) aplicarea culorii fundamentale, care constituie fondul vasului;
b) aplicarea altor culori peste cea de fond.
În Oboga (judeţul Olt), prima fază se numeşte scaldă, scăldatul vaselor. În Horezu- unde, odinioară, culoarea
suport a vaselor era albă şi se obţinea dintr-o vână de piatră alhă, luată din munţi, pisată în piuă, amestecată cu apă
această fază se numeşte alhitul vaselor. Astăzi, fondul vaselor se dă cu angobă, iar operaţiei i se spune angobare.
Culoarea de fond se stropeşte, se toarnă, de obicei, cu lingura.
La i"nfloratul propriu-zis, culorile se pică, de regulă, cu cornu (de vită) pentru i"nflorat. În vârful lui se fixează o
pană de gâscă, numită ţiplă, prin care se scurge culoarea (fig. 5a). În Lungeşti (Vâlcea) au fost consemnate şi cornuri
de lut (fig. 5b ), cu ajutorul cărora se picta olăria. În general, cu cornul se pictează cele mai fine motive geometrice,
fitomorfe sau zoomorfe etc.
Decorul penal, specific ceramicii de Horezu, se execută cu gaiţa (fig. 5c), care este compusă dintr-un mârăcin
sau, mai nou, bold, de care se prind câteva mustăţi de iepure saujin' de păr din coamă de porc mistreţ. O unealtă
asemănătoare s-a întrebuinţat la ornamentarea străchini lor şi a farfuriilor din Valea Stanciului (judeţul Dolj) sau din
Sălătrucel (judeţul Vâlcea).
Unele ornamente se trasează şi cu pana (fig. 5d), cu paiul (prin Oboga), ori cu pensula pentru pictat (pentru
Ii1jlorat. pentru scris motive- fig. 5e). Olarii din Zătreni, Dăeşti (judeţul Vâlcea) numeau mătăuz peria confecţionată
din păr de porc prins pe un beţişor. Pe ansamblu, cu pensula se stropeau petele de culoare de pe oale, ulcioare. Pensula
s-a întrebuinţat însă şi la pictarea altor categorii de produse. În Şişeştii de Jos şi Noapteşa (judeţul Mehedinţi), decorul
se realiza cu pământ roşu aşternut fie cu degetul, fie cu cornul, fie cu hoielnicul ("ţeavă de soc"). În timpul din urmă,
hoielnicul constă într-o ţeavă de metal, care are prinsă la un capăt o pensulă cu păr din coadă de bou.
Registrul motivelor pictate de olari nu este prea întins, dar se defineşte printr-o certă diversitate decorativă,
rezultată din fantezia asocierii şi a combinării variate a ornamentelor. Precumpănesc motivele geometrice: liniuţe;
picături; şiruri de puncte (mai frecvente în Vlădeşti- Vâlcea); cercuri simple sau concentrice: puncte dispuse împrejurul
spiralei (motiv des întâlnit în Vlădeşti- Vâlcea); linii drepte- simple sau paralele numite vergi, trâsuri (în Glogova judeţul Gorj),jiraie (în Oboga, Româna- judeţul Olt), tângi (în Şişeşti- judeţul Mehedinţi): linii vălurite- strânse ori
ample, simple sau duble- denumite şerpuială (în Vlădeşti, Horezu -judeţul Vâlcea; Glogova, Olteanu -judeţul
Gmj). şerpâlău (în Dăeşti, Horezu -judeţul Vâlcea), cotele sau cotealâ (în Oboga, Româna -judeţul Olt): linii
întretăiate; linia frântă; col(işori. colţuri (în Vlădeşti- judeţul Vâlcea, motivul constă într-o succesiune de unghiuricu
deschizătura în sus): spirale duble sau simple - în formă de S culcat- sau spirale propriu-zise (în Buda. Vlăde:;;ti.
Horezu -judeţul V<ilcea; Oboga- judeţul Olt; Şişeşti -judeţul Mehedinţi, motivului respectivi se zice melc); succesiunea
de ove (numită şi col.yi); linia zimţaţă; X-ul: M-ul (a se vedea unele vase din Vlădeşti- Vâlcea): grupările simetrice de
unghiuri ascuţite; şirul de romburi; succesiunea de triunghiuri (de regulă, i se zice dinţi d<' lup) etc. Multe dintre
motivele geometrice enumerate sunt general răspândite, dar intensitatea folosirii lor este ft:lurită de la un centru
la altul. De pildă, motivul spiralei poate fi considerat definitoriu pentru câmpul ornamental ct:ntral al farfuriilor
modelate în Oboga (judeţul Olt), datorită frecvenţei utilizării lui. Acelaşi motiv, completat cu puncte, apare cu
regularitate nu numai pe fundul străchinilor. ci şi pe pereţii sau pe pântecele vaselor de capacitate lucrate în
Vlădeşti, Buda (judeţul Vâlcea).
Dintre motivele fitomorfe străvechi, cea mai mare răspândire o cunoaşte hrâduţul sau creanga de brad (el
figurează pe ceramica din Vlădeşti, Dăeşti, Buda, Sălătrucel- judeţul Vâlcea; Şişeşti -judeţul Mehedinţi: din GorJ).
Nu lipsesc nici alte motive vegetale care reprezintă cunoscute simboluri creştine (bunăoară, viţa de vie) sau care
subliniază comunitatea dintre tiinţa olarului şi natură şi care sunt tratate, de regulă, în manieră stilizată:ji·unze, hohoci
deflori (în Glogova- judeţul Gmj li se spune pupi), spicul de grâu (descifrabil mai ales pe olăria din Oboga- judeţul
Olt) etc.
Un loc aparte îl au motivele avimorfe şi zoomorfe, unele dintre ele constituind simboluri creştine (de pildă,
porumbeii, păunii, peştii etc.), altele aparţinând tradiţiei bizantine. Bunăoară. imaginea cocoşului este reprezentativă
mai cu seamă pentru străchinile şi farfuriile din Horezu, atât datorită frecvenţei. cât şi graţie faptului că personajul în
discuţie este surprins mai totdeauna într-o secvenţă dinamică, cu penele ţnvolburate ca pentru atac. Ca urmare a fineţei
execuţiei, până şi decorul străchinilor din Horezu se aseamănă cu penajul unor păsări. Motive avimorfe figurau mai rar
şi pe farfuriile care se modelau odinioară la Oboga- judeţul Olt. De asemenea, farfurii pictate cu peşti fie pe bordură,
fie pe zona centrală, au fost consemnate atât în Oboga, cât şi în Horezu.
Rozetele, vârtejul, cercurile simple sau concentrice, spiralele, X-ul, imaginea antropomorfizată a soarelui etc.
erau, la fel, des întâlnite pe ceramica din Oltenia, în general. Ochiul omului şi mai ales steaua în cinci sau mai multe
colţuri reprezentau ornamente predilecte penru olarii din Horezu, dar ele nu lipseau nici de pe ceramica din Oboga. Pe
de altă parte, îndeosebi în Oboga (judeţul Olt) şi în Vlădeşti (judeţul Vâlcea) aveau o întrebuinţare tradiţională motivele
şarpelui şi al .fim iei răsuci te. Pânza păianjenului, aripa .fluturelui sunt sugerate pe unele vase pictate, de pildă, în
Horezu (judeţul Vâlcea).
Nu trebuie uitat nici faptul că în Oboga şi în Româna (judeţul Olt) se modelează, între altele, ulcioare cu corpul
sferic şi braţe suprapuse, precum şi ulei oraşe antropomo1/e (de obicei, chipuri feminine - fig. 6d), care evocă - prin
aspect şi ornamentică- figurinele descoperite în necropola de incineraţie din epoca mijlocie a bronzului (jumătatea
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mileniului al II-lea î.Ch.), de la Cârna, sau statueta cu un vas pe cap, spriji.nit cu ambele braţe, statuetă găsită la Vidra
(cultura Gumelniţa).
În concluzie, putem afirma că olarii din Oltenia au valorificat tehnici străvechi de ornamentare a lutului modelat
şi că intensitatea concretizării fiecărei tehnici decorative a fost felurită în spaţiu, în timp, precum şi de la o categorie de
produse la alta.
Străvechi sunt şi motivele ornamentale întâlnite pe ceramica populară: geometrice (abstracte sau simbolice),
reliefate (brâul alveolar, butonii), fitomorfe (bradul, creanga de hrad), zoomorfe (şarpele etc.).
În legătură cu ceramica populară din Oltenia, se mai constată preponderenţa motivelor geometrice faţă de cele
fitomorfe sau zoomorfe, iar, pe de altă parte, redarea cât mai stilizatâ, cât mai figurativă a motivelor.fitomorfe sau
chiar zoomorfe.
Impresionează, apoi, virtuozitatea creatoare a unor meşteri de a asocia un număr totuşi restrâns de motive întro varietate nesfârşită de compoziţii ornamentale. Este aceasta dovada certă că şi oamenii simpli îşi puneau pecetea
personalităţii lor pe produsele înfăptuite, că şi ei făceau o necontenită investiţie de gândire şi de simţ al frumosului.
contribuind astfel la primenirea, la revigorarea tradiţiei. Desăvârşitul simţ al proporţiilor, discreţia şi fineţea, vigoarea
şi rafinamentul menite să ne încânte privirea sunt probate mai cu seamă de olarii din Horezu, Oboga, Vlădeşti, dintre
care s-au detaşat unii cu reale potenţe creatoare, care au dat avânt meseriei, chiar şi în vremurile de restrişte (îi avem
în seamă, bunăoară, pe: Dumitru Şchiopu din Vlădeşti- judeţul Vâlcea; Victor Vicşoreanu, Stelian Ogrezeanu, Victor
Ogrezeanu, Dumitru Mischiu din Horezu- judeţul Vâlcea; Grigore Ciungulescu din Oboga -judeţul Olt; Vasile Olaru
din Lungeşti- judeţul Vâlcea; Opriţă 1. Constantin din Şişeşti- judeţul Mehedinţi etc.).
Pentru a pune mai bine în lumiriă intima legătură a compoziţiei omamentale cu forma vasului, simţul proporţiilor,
simetria desăvârşită a dispunerii motivelor, ritmicitatea (alternanţa dintre plinuri şi goluri la intervale regulate), graţia
care caracterizează compoziţia decorativă reproducem câteva piese reprezentative pentru patru dintre renumitele centre
de olari: Horezu, Oboga, Vlădeşti şi Româna (fig. 7).
Şi culorile cu care se zugrăvesc vasele sunt aşternute în mod curent cu gust, fără stridenţe care să impieteze
frumosul. Deosebirile de tradiţie funcţională, tipologică şi decorativă a vaselor au impus diferenţe între centre în ceea
ce priveşte registrul de culori utilizate, predilecţia pentru o anumită culoare de fond etc. De exemplu, în Şişeşti (judeţul
Mehedinţi), culoarea de fond (albă-rozalie) este asigurată nemijlocit de lutul folosit la modelare, iar motivele ornamentale
se înfăptuiesc cu roşu-cărămiziu. Fondul ceramicii din Stroieşti (judeţul Gorj) era mai totdeauna roşu şi se obţinea fie
direct din pasta modelată, fie din ruşală, iar ornamentele se realizau cu humă albă. Culoarea sup011 a ceramicii de
Vlădeşti (judeţul Vâlcea) rezultă din huma albă, iar decorul se înfăptuieşte, în mod obişnuit, cu smalţ colorat în verde
(aproape brun). Pe vremuri, fondul vaselor vechi din Horezu era mai totdeauna alb sau gălbui-deschis, dar cu timpul
s-a optat pentru cel brun-închis. Pe ceramica din Oboga (judeţul Olt) predomină fondul alb sau brun-închis şi desenele
făcute cu galben 54 .

Arderea ceramicii
Bine uscate şi decorate după tradiţia ornamentală a fiecărui centru, vasele de lut se ard în construcţii sî1eciak.
numite cuptoare de ars oale. Dacă sunt analizate din unghiul de vedere al poziţiei faţă de nivelul solului, se constat[t
existenţa unor cuptoare de ars oale îngropate, semi1izgropate şi de suprafaţă.
Dacă sunt analizate din unghiul de vedere al poziţiei faţă de nivelul solului, se constată existenţa unor cuptoare
de ars oale i'ngropate, semi1izgropate, şi de suprafaţă.
Cuptoarele îngropate coboară în întregime în pământ. Pereţii lor se lasă din săpătură fie drepţi, fie oblici sau
ovoidali. În final, se lipesc cu un vas de lut şi, câteodată, se căptuşesc cu un rând de cărămizi aşezate în dungă ori pe
lat. Pentru aprovizionarea cu combustibil a guri lor de foc, cuptoarele îngropate sunt prevăzute cu şanţuri dreptunghiulare
sau cu gropi de acces. Tradiţia întrebuinţării cuptoarelor îngropate s-a mai păstrat în Glogova, jud. Gorj Mai demult,
dăinuia şi în alte centre cu olari din Oltenia (de pildă, în Valea Stanciului -judeţul Dolj, Vădastra- judeţul Olt,
Căniceni -judeţul Mehedinţi). 55

Cuptoarele semiîngropate au o porţiune a pereţilor adâncită în pământ, iar altă porţiune se află deasupra solului
se clădeşte din piatră, cărămidă sau, din lut bătut cu maiul între o osatură de scândură ori de pari şi de nuiele
·împletite. Reprezentative, în acest sens, sunt cuptoarele din Oboga, Româna, Vârnava, Corbeni- judeţul Olt. care
urcă peste nivelul solului cu circa 50cm. De la nivelul solului de călcare în sus, pereţii se clădesc din pământ bătut întrun cofraj din scânduri aşezate pe circumferinţa unei roţi de car. Marginea exterioară constă din nuiele împletite pe pari
sau din scânduri. În dreptul guri lor de foc, de o parte şi de alta a cuptorului, sunt săpate gropi dreptunghiulare prin care
se alimentează construcţia.'~
Cuptoarele de suprafaţă predomină în prezent (consemnate, de pildă, în Şişeşti, Noapteşa (jud. Mehedinţi);
Găleşoia, Ştefăneşti, Arcani, Peştişani, Glogova (jud. Gorj); Vlădeşti, Buda, Slătioara, Dăieşti, Lungeşti, Sălătrucel,
Bărbăteşti, Horezu (jud. Vâlcea); Valea Stanciului (jud. Dolj)). Pereţii lor se clădeau odinioară mai cu seamă din
pământ bătut cu maiul între o împrejmuire interioară, alcătuită din scânduri şi aşezate fie vertical (în situaţia cuptoarelor
drepte), fie înclinat (în cazul cuptoarelor tronconice), şi o împrejmuire exterioară, care era formată din pari bătuţi în
şi
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pământ, împletiţi cu nuiele. şi care se numeau ţarc (gard, giirduş, grădea etc.) Ca să nu se umple (să nu crape) în
timpul arderii olăriei, pereţii cuptoarelor, groşi de 30-35cm, se încingeau cu cercuri, de lemn, cu brâuri (legături)
metalice, sau cu lanţuri. Se cuvine reţinut că, până de curând, s-a mai păstrat în practică metoda străveche şi ingenioasă
a trasării circumferinţei cuptoarelor cu ajutorul roţii carului. De exemplu, în Dăieşti (judeţul Vâlcea), roata de car se
aşeza pe pământ, iar pe marginea ei se aşezau vertical scânduri. care constituiau peretele interior. Peretele exterior
consta din grâdea, adică din pari înfipţi în pământ şi împletiţi cu nuiele de alun sau de fag. Între scânduri şi grădea se
arunca pământ şi se bătea cu maiul după care se uda. Scândurile şi roata se scoteau când lutul era uscat. În exterior
7
rămânea gardul de nuiele. Grosimea peretelui atingea cam 50 cm. '
Indiferent de poziţia faţă de nivelul solului, cuptoarele de ars oale sunt prevăzute cu una sau două guri de foc,
late de circa 35 de centimetri şi înalte cam de 50 centimetri. În mod curent, olăria se introduce prin gura de sus a
cuptorului, care este circulară.
În ceea ce priveşte l'atra cuptomlui. s-au înregistrat instalaţii care aveau:
a) un şanţ circular neacoperit între pereţi şi între vatra din lut cruţat'"
b) un şanţ circular neacoperit între pereţi şi între vatră şi un alt şanţ neacoperit pe mijlocul vetrei 5'1
c) un şanţ median neacoperit, dar cu un şanţ circular acoperit de cărămizi dispuse radial, cu spaţii între ele, cu
un capăt pe semicercurile vetrei, iar cu celălalt pe brâul aflat în jurul peretelui 60 . Asemenea cuptoare s-au utilizat în
Găleşoaia- judeţul Gorj: Horezu- judeţul Vâlcea.
d) grătar, care separă complet îndlperea de foc de cea de ardere a olăriei.
Clăditul vaselor porneşte obişnuit cu cele mari şi se sfârşeştc cu străchini. taiere, ulcele etc. Pentru realizarea
cărârilor (gangurilor) prin care pătrunde focul, olăria mare se tixcaz~i pc vatră şi pe marginea cuptoarelor, iar cea mică
se aşază spre mijlocul construcţiei. După aşe:are. clâdire sau chitirc olăria se acoperă cu ciohuri pentru a inâhuşi
fi)(·ulsii nu iese. La ardere. olarii veghează ca temperatura să crească treptat. Pentru acesta, focul se porneşte la gurile
cuptorului, cu lemn putred. gros. Timp de două-trei ore, oalele se încălzesc mai mult la fum dec<it la flacără. După
aceea, focul este împins spre interior şi merge 1i1 creştere. Spre sfârşitul arderii. odată cu roşi rea uniformă, olăria se
râsuflă de câteva ori. În acest sens. se trage focul din cuptor timp de câte 10-15 minute pentru ca să crească temperatura
sus şi să scadă spre baza cuptorului.
La începutul oricărei arderi. din cuptor iese fum. iar cu timpul se ridică deasupra flăcări roşii. Când ele devin
albe-albăstrui. arderea s-a terminat. Prima ardere sau primulji1c se mai numeşte mşitul vaselor (în Horezu ·-judeţul
Vâlcea, Oboga- judeţul Olt. Ciăleşoaia- judeţul Gorj) sau pârlitul l"i1.1clor (în Vlădeşti- judeţul Vâlcea). Pentru ca
olăria să se ardă bine, este necesar ca în cuptor să se realizeze o temperatur::i de cel puţin 999°C. Dup::i ardere.' ase· le
sunt lăsate să se răcească timp de 6-12 ore. Vasele arse oxidant se smălţuiesc. uneori. pentru a li se spori durabilitatea.
Fiecărui centru cu olari îi sunt caracteristice anumite nuanţe cromatic\! ale smalţului. care n:zult~l din amestecul smalţului
cu alte materii. Prin suprapunerea lichidului de smalţ pe suprabţa ro~ie a vasului se realizeazfl eafeniul. iar prin
aşternerea oxidului de cupru peste suprafaţa angobată în humă roşie se dobânde~te verde le deschis ~:1u verdek prăzuliu.
Oxidul de cupru întins peste pasta roţie asigură culoarea brună, iar maroul se capăt[l din smalt ~i o:-;id de mangan. În
general, vasele se smălţuiesc după prima ardere. În situaţiile în care olăria se smăltuie~tc lllllll<ll injuntru ~i la buz::i.
turnarea sau picurarea smalţului se h1ce cu o lingură specială. Vasele sm::ilţuite se ard a dou:1 llar~-, 11111p de .1-7 ore,
adică se hagii la al doilea/()(·, care este mai puternic şi care se nume:;;le la gata (în Oboga Judeţul OII) sau la li;n,w::it
(în Vlădeşti, Horezu- judeţul Vâlcea). După a doua ardere, vasele nu se mai lasf1 sii se răceasc::i în cuptor, c1 se ~cot
prin foc cu ajutorul unor cârlige metalice. pentru a nu se lipi unul de celălalt.

Obiecte ceramice
Termenii generali prin care se denumesc produsele ceramice la un loc sunt olârie şi Fase.
În concordanţă cu calităţile pâmântului de oale şi cu tradiţia locală, există unele diferenţe de la centru la centru
care vizează funcţionalitatea olăriei obţinute (de exemplu, în Slătioara jud. Vâlcea. nu s-au prea lucrat mai deloc
străchini, iar pftm~intul întrebuinţat în Horezu n-a îngăduit facerea mselor de .fi)(·) şi. implicit, forma, m[lrimea şi
ornamentica acesteia.
Dacă sunt actualizate după întrebuinţare. se constată că, exceptând Horezu, în toate celelalte centre cu olari s-au
confecţionat. în primul rând, vase de Fatrâ (de/iJc, de/iert, defierturâ, de gătit mâncarea), din care făceau parte
îndeosebi oalele de l'lltrii. Ele erau prevăzute cu o mânuşâ (loartâ, ureche) sau două mânuşi (toarte, urechi). Aveau o
capacitate de până la 15 1itri şi. în raport cu mărimea. se şi numeau: oale defhmte, mijloace (sau oale de nujloc) şi
oale mici.
Mâncarea pentru nunţi, botezuri, nedei. pomeni sau pentru prăznuirea onomastici lor se pregatea în oale lllllri (de
10-15 litri). care aveau formă ce aminteşte clar de amforele romana-bizantine). Ele se prindeau de toarte (urechi sau
mânuşi) şi prezentau de obicei. brâu în relief pe pântece (hurtâ,.fâale) pentru sporirea rezistenţei (fig. 5a, 5b, 5c).
Asemenea vase care erau de obicei smălţuite la gură şi în interior se numeau toitane (în Slătioara- Vâlcea),
l'Citâroage (în Vlădeşti- Vâlcea).
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Mâncărurile scăzute şi carnea se.coceau de cele mai multe ori, in vase mai mari ca străchinile, cu pereţi foarte
cu buza groasă verticală şi, uneori, cu două urechi simetrice la nivelul buzei. Ele se introduceau în cuptor ori
sub ţest şi se numeau fie castroane (în Arcani, Stroeşti, Ştetăneşti- judeţul Gorj; Şişesti- judeţul Mehedinţi; Buda,
Vlădeşti, Slătioara, Dăeşti- judeţul Vâlcea), fie cenace (in Lungeşti- judeţul Vâlcea; Glogova- judeţul Gorj), fie
ghivece sau ghivice (în Oboga- judeţul Olt; Sălătrucel, Vlădeşti, Buda, Bărbăteşti, Pietroasa- judeţul Vâlcea; Peştişani
-judeţul Gorj).
În majoritatea centrelor cu olari din Oltenia s-au modelat crâtiţi (fie cu fundul şi pereţii drepţi, cu două toarte fie
cu pereţii oblici oblici şi cu o toartă) şi tigăi cu trei picioare, cu sau fără capac, cu coadă sau cu toarte.
Pentru fierberea apei şi a lichidelor alcoolice s-au produs oale mici sau ihrice.
Foarte întins era şi registrul categoriilor de vase destinate păstrarii provizii lor. Grăitoare în acest sens sunt oalele
bitronconice de 10-15kg, smălţuite totdeauna în interior, şi mai rar, în exterior şi care aveau două mânuşi (foarte,
urechi), capac de acoperit, hrâu pe partea superioară a pântecului. În ele se puneau bucate (untură, sau grăsime,
magiun. murături, oţet şi chiar horş). În Româna (judeţul Olt), oale lor pentru untură li se spuneau lăscăriţe.
În unele centre de (de pildă, în Bărbăteşti-Vâlcea), olarii au modelat chiupuri pentru depozitarea alimentelor,
care aveau de regulă, formă amforoidală. Cu acelaşi scop, s-au lucrat şi aşa-zise borcane (vase cu capac, cu sau fără
toarte şi cu gura mai mică decât a oale lor cu aceeaşi capacitate). De reţinut că în Slătioara -judeţul Vâlcea s-au
modelat horcane mari (de circa 151), borcane mijlocii (de 2-81), cărora li se spunea piricuşe, şi borcane mici (de 1-21),
denumite huhici.
Lichidele alcoolice, oţetul, unde lemnul etc. se ţineau, adeseori, in urcioare mari. ale căror forme se diferenţiau
uneori sensibil de cele ale urciuarelor propriu-zise.
De asemenea, în centrele cu olari din Oltenia s-au obţinut oţctarc care aveau partea inferioară destul de îngustă
(aproape amforoidală), pântecele bine reliefat şi un gât fie înalt. dar mai larg ca al ulcioarelor, fie scund şi ceva mai
striimt ca al oalelor.
În Cilogova (judeţul Gorj). s-au consemnat şi hutoiaşc din lut.
Printre obiectele de lut confecţionate în majoritatea centrelor cu olari din Oltenia se înscriau şi sârciriţele sau
si\rarek (.. solniţele") :;;i oalele imhâiemte. Acestea din urmă se utilizau pentru transportarea unor miincăruri la câmp
1 pe durata deplasării ele se prindeau de hâierii sau toartâ şi se duceau in mână.
Sunt ran nlarii care să nu ti făcut hlidc ("străchini") orifarfitrii (în Oltenia li se spunea, frecvent. raiere). adică
1 ;1se d111 L·;m~ se m;lnca. in general. stri1chinile aveau fund plat. formă tronconică. buza dreaptă sau uşor evazat;-J ~~
petcll aproape\ crtJc.tli. 1:·aţă de străchini, !~trfuriile se individualizau prin gura mai larg evazată. buza răsfrântă spre
extc:rior )1 pcret1t destul de înclinaţi spre orizontală.
L'rcioru/ de ap~1. cu n capacitate de p;înă la 15 litri, s-a modelat în toate centrele. Fireşte existau urcioan.: lll<li
man sau mai mici. Urc ioarcle oltcne:şti aveau, în general, gura rotundă. frumos accentuată: gât simplu. gât scurt ::;i mat
gros sau scurt şi mai gros sau g1itmai înalt şi prevăzut cu proeminenţe circulare: IIUÎIIuşâ (toartă) ile simplă, fără tâ(â
(ca acelea din Zătreni ··judeţul Vâlcea). Şişesti- judeţul Mehedinţi, Arcani ···judeţul Gorj). tie cu (1Î(Ii-n toartâ ori
llliÎIIll.yâ (ca în Horezu- judeţul Vâlcea: Româna- judeţul Olt), fie cu {â(â-n hurtli sau în/()({ le (ca în Şiseşti- judeţul
Mchedinţi sau Slătioara- judeţul Vâlcea), cu cioc lateral (ca în Româna -judeţul Vâlcea) -Fig. 6e. 6f. 6g.
Apa şi alcoolurile s-au băut pretutindeni în Oltenia cu ulceaua (ulcica) sau cu cana (câni{a), vase care erau
drepte ori ovoidale; cu guleraş şi guru{â (cioc, ţâţâ) ori cu gura rotundă; cu buza simplă ·sau întoarsă. În Vlădeşti
cjudeţul Vâlcea), numele cănilor mici erau pui.
Tuica se consuma, de regulă, din ceşti (în Lungeşti- judeţul Vâlcea şi Glogova- judeţuiG01j, li se zicea hohici).
Olarii din mai toate centrele au obţinut şi.florarc (nume în Slătioara- judeţul Vâlcea). glastrc (denumire în
Buda, Vlădeşti- judeţul Vâlcea), ghivece sau ghil·icc (termen consemnat în Oboga- Olt: Vlădeşti, Buda- judeţul
Vâlcea: Peştişani- judeţul Gmj). sacsâi (nume înregistrat în Rom<îna- judeţul Olt: Pietroasa. Slătioara, Horezujudeţul Vâlcea).
În unele sate cu olari din Oltenia s-au lucrat din lut şi unele recipiente necesare casei: hlide mari (lighene,
castroane, cenace) de frământat aluatul sau de spălat (consemnate în Zătreni, Buda, Slătioara- judeţul Vâlcea; Corbeni
-judeţul Olt); putineie în care se bătea laptele (înregistrate în Zătreni, Dăeşti -judeţul Vâlcea; Şişeşti -judeţul
Mehedinţi; Oboga, Româna- judeţul Olt), oale de muls; strecurâtori (oi arii din Oboga au excelat in modelarea lor);
pâlnii (tăceau parte, între altele, dintre produsele olarilor din Buda- judeţul Vâlcea) etc.
Olarii din Oltenia au realizat şi produse necesare oficierii unor date strămoşeşti. Dintre ele, sunt de amintit, mai
întâi, vasele care se dădeau de pomană, pline cu mâncarea tradiţională, cu ocazia sărbătorii ,.Moşilor": ulcele şi oalele
de Moşi (consemnate îndeosebi în Vlădeşti, Buda- judeţul Vâlcea: Româna- judeţul Olt); străchinile de Moşi (se
lucrau în Şişeşti -judeţul Mehedinti; Arcani, Stroieşti, Ştefăneşti -judeţul Gorj); ulcelele de Joimari (în satele din
nordul Gorjului, atare vase de circa .. -Il se împarţeau de pomană în ziua de Joia Mare, pline cu apă sau cu băutură şi
însoţite de flori; numărul ulcelelor împărţite de fiecare familie era egal cu numărul morţilor) etc.
Vase de lut (urcioraşe, căni, ulcele, olcuţe etc.) se dădeau de pomană şi la hramuri, adică atunci când se serba
patronul fiecărei biserici. De asemenea la şase săptămâni de la moartea unui membru al familiei, se "slobozea un
izvor" şi se împărţeau 44 de ulcelc care aveau până la 0,51.
înclinaţi,
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În afara \lase/ar pentru pomeni, s-au mai lucrat vase pentru tămâiat (tămâiere, tămâie/niţe), sfeşnice (consemnate,
în Buda, Vlădeşti, Horezu -judeţul Vâlcea), ploşti plate sau bombate (renumite erau cele modelate în
Şişeşti- judeţul Mehedinţi; Vlădeşti, Bărbăteşti- judeţul Vâlcea; Oboga, Româna- judeţul Olt), în care _şe puneau
lichide alcoolice şi pe care le purtau mirele, cumnatul de mire, alte rude ale mirelui sau ale miresei pentru a cinsti cu
cei ce erau chemaţi la nuntă; urcioare de nuntă special împodobite cu motive ornamentale menite să ocrotească şi să
provoace fertilitatea etc.
Pe lângă categoriile de produse deja enumerate, în unele centr cu olari s-au mai obţinut: o/ane şi guri de o/ane
pentru sobe (pomenite, de exemplu, în Pietroasa, Slătioara- judeţul Vâlcea) şi pipe sau /u/e (renumit, în acest sens,
era centrul de olari Argetoaia- judeţul Dolj).
De asemenea,jigurine/e cu funcţie ludică şi artistică făceau parte dintre obiectele modelate de oi arii din majoritatea
centrelor. Lucrate fie cu mâna, fie cu tipare de gips, ele se caracterizau printr-o mare diversitate tipologică. Precumpăneau
ca răspândire fluierele (jluierice, şuierişurile) în formă de urcioraşe care aveaujluierice în locul ţâţei. Numeroase erau
şi reprezentările zoomorfe. Dintre acestea, se detaşau prin frecvenţă câinele şi calul. Des se modelau şi fluiere cu chip
de iepure, urs, lup, căprioară şi cerb. Nu lipseau nici acelea în formă de berbec şi ţap sau de broască, guşter şi peşte.
Sporadic s-au făcut şijluierici care înfăţişează animale ce nu aparţin faunei româneşti (de exemplu, în Oboga- judeţul
Olt s-au înregistrat reprezentări de lei, tigri, girafe etc.).
Un rol însemnat în producţia unor centre (ca de exemplu, Româna- judeţul Olt; Vlădeşti, Pietroasa- judeţul
Vâlcea) îl au fluierele avimorfe, în special cele cu înfăţişare de porumbel, găină, cocoş, gâscă, raţă, curcan, pui, păun,
turturea, cuc. Olarii din Vlădeşti (judeţul Vâlcea) au realizat fluierice cu chip de pasăre măiastră.
Trebuie amintite, apoi, fluiericile antropomorfe (femei cu copil în braţe; femeia «cântăreaţă»; femei care poartă
o greutate pe cap; bărbaţi cu veşminte de ostaş; bărbaţi surprinşi călare; bărbaţi lăutari; copii-păpuşă etc.
În vremea din urmă s-au înmulţit figurinele care redau vehicule sau arme create de tehnica modernă (de exemplu
în Vlădeşti- judeţul Vâlcea, se modelează tractoare, motociclete, avioane, rachete, pistoale etcV' 1
bunăoară,

ROMANIAN TRADITIONAL POTTERY IN OLTENIA
Because ofits exceptional capacity offacing rime aJ1(1 ofthe ttnrivol/edfrecquentlv apparition in arcfteological investigatiolts, the potterv represents, _f(Jr each nation, a perm(znent n·it11ess of evolution throttgh the centttries ofsome cssential uspect.1· concenting its
cu/ture aml civiliz.ation.
The author points out the technology of clay 's preparing Ull{[ moulding, the urt pottery
adoming and the science of buming it in Oltenia, from ncolithic ti// today.
NOTE
l Eugen
2 Idem,

Comşa,

Neoliticul pe teritoriul României. Consideraţii, Bucureşti, Editura Academiei, 1987, p. 98.
cu privire la cuptoarele de olar din epoca neolitică, de pe teritoriul României, în "Studii şi
comunicări de istorie a civilizaţiei populare din România", voi. I, Sibiu, 1981, p. 227,230.
3 Marin Nica, Cuptoare de olărie din epoca neolitică descoperite în Oltenia, în "Drobeta", 1978, p. 29.
4 Constantin Preda, Contribuţii la cunoaşterea civilizaţiei geto-dacice. Aşezarea de la Pleaşov, jud. Teleorman, în
"Thraco-dacica", VII, nr. 1-2, 1986, p. 71.
5 Vladimir Dumitrescu, Alexandru Vulpe, Dacia tnainte de Dromihete, Bucureşti, Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică,
1988, p. 97, 100.
6 Ion Horaţiu Crişan, Burebista şi epoca sa, ed. a 2-a, Bucureşti, Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, 1977, p. 40.
7 Gheorghe Iordache, Ocupaţii tradiţionale pe teritoriul României, volumul al III-lea, Bucureşti, Editura Academiei,
anexa 3, p. 368.
8 Hadrian Daicoviciu, Dacii, Editura pentru literatură, 1968, p. 171; I.H. Crişan, IÎ1 legătură cu cuptoarele de ars
ceramică la daco-geţi din epoca La Tene, în "Apulum", VI, 1967, p. 114; Octavian Floca, Cuptor dacic de ars
vase descoperit la Deva, în "Apulum", IX, 1971, p. 264-269.
9 Mihail Mocrea, Viaţa til Dacia romană, Bucureşti, Editura Ştiinţifică, 1969, p. 313.
10 Gheorghe Iordache, op. cit., p. 368-369.
Il Gh. Bichir, Cuptoarele de ars ceramică din cadrul culturii Vârteşcoiu- Poieneşti. Un atelier de olărie descoperit la
Butnăreşti, în "S.C.I.U.", nr. 3, t. 17, 1966, p. 495, 499; S. Dumitraşcu, T. Bader, Aşezarea dacică de la Medieşul
Aurit, în "Acta Musei Napocensis", IV, 1967, p. 109-111; Octavian Floca, Ferenczi Ştefan, Liviu Mărghitan,
Micia. Grupul de cuptoare romane pentru ars ceramică, Deva, 1970, p. 41; Gheorghe 1. Petre (Govora), Cuptor de
olar cu vase dacice şi romane la Buridava, în "S.C.I.U.", nr. 1, t. 19, 1968, p. 187.
12 Gheorghe Iordache, op. cit., p. 367.
13 Ibidem, p. 369-3 71.
!4/bidem, p. 372.
Consideraţii
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151bidem, p. 373-374.
16 Gheorghe Iordache, Mărturii etno-lingvisfice despre vechimea meseriilor populare româneşti, Craiova, Editura
Scrisul Românesc, 1980, p. 44-70.
17 Ibidem
18 C. Alessandrescu, Dicţionaruljudeţului Vâlcea, 1893, p. 538.
19 Ion Mocioi, Virgil Vasilescu, Ceramica populară din G01j, Târgu Jiu, 1974, p. 70-72.
20 Tancred Bănăţeanu, Ceramica din Glogova. Regiunea Oltenia, în "Studii şi cercetări", 1, Bucureşti, 1966, p. 13.
21 G. Iordache, N. Niţu, M. Popilian, Câteva sate din Oltenia specializate tn practicarea unor meşteşuguri tradiţionale,
în "Historica", voi. II, 1971, p. 253.
22 Silvia Zderciuc, Contribuţii la istoricul ceramicii populare de pe valea Olteţului. Centrul ceramic Româna, judeţul
Olt, în "Revista muzeelor şi monumentelor", nr. 8, 1981, p. 79.
23 Gheorghe Iordache, Mărturii etno-lingvistice ... , p. 46.
24lbidem.
25 Ibidem.
26 Ion Moci oi, Virgil Vasilescu, op. cit., p. 80.
27 Vasile Cărăbiş, Olăria din Arcani şi Stroieşti~judeţul Gorj, în "Revista de etnografie şi folclor", t. 16, 1971, nr. 3.
28 Horst Klush, Consideraţii critice pe marginea necesităţii respectării tehnologiei tradiţionale în producerea ceramicii
populare, în "Studii şi comunicări de istorie a civilizaţiei populare din România", voli, Sibiu, 1981, p. 256.
29 Nume în Lungeşti, Vlădeşti, Buda- judeţul Vâlcea.
30 Denumire înregistrată în Vlădeşti (judeţul Vâlcea), Oboga (judeţul Olt).
31 Nume în Şişeşti (judeţul Mehedinţi); Câlnic, Găleşoaia (judeţul Gmj); Dăieşti (judeţul Vâlcea); Oboga (judeţul Olt).
32 Denumire în Horezu, Vlădeşti, Buda, Slătioara (judeţul Vâlcea).
33 Termen consemnat în Oboga (judeţul Olt).
34 Cuvânt notat în Valea Stanciului (judeţul Dolj).
35 Vocabulă înregistrată în Glogova (judeţul Gorj).
36 Nume în Şişeşti (judeţul Mehedinţl).
37 Nume în Câlnic, Găleşoaia, Glogova, Târgu Jiu (judeţul Gorj), Oboga (judeţul Olt).
3
" Nume în Horezu (judeţul Vâlcea), Glogova (judeţul Gorj).
39 Denumire în Ştefăneşti Judeţul Gmj).
40 Denumire atestată în Câlnic. Găleşoaia (judeţul G01j), Lungeşti (judeţul Vâlcea), Oboga (judeţul Olt).
41 Inf. de teren, Vlădeşti, Buda (judeţul Vâlcea).
42 lnf. de teren, Slătioara, Horezu, Bărbăteşti (judeţul Vâlcea).
43 Inf. de teren, Dăeşti (judeţul Vâlcea), Valea Stanciului (judeţul Dolj).
44 lnf. de teren, Glogova (judeţul Dolj).
45 Inf. de teren, Şişeşti (judeţul Mehedinţl).
46 Gheorghe Iordache, Mcirturii .... p. 53.
47 Gheorghe Iordache, Ocupaţii .... voi. III, anexa 3.
48 Unei asemenea ustensile i se zice titirez- în Vlădeşti (judeţul Vâlcea), Oboga (judeţul Olt), Ştefăneşti (judeţul Go~j).
49 Gheorghe Iordache, Ocupaţii ... , voi. lll, anexa 3.
50 Asemenea vase s-au înregistrat şi în Oboga.
51 Gheorghe Iordache, Mărturii ... , p. 56.
521bidem.
53 Ibidem, p. 57.
54 Pentru întreg subcapitolul privitor la ornamentică, vezi pe.larg Gheorghe Iordache, Ocupaţii ... , voi. III, p. 89-123.
551bidem, p. 124.
561bidem, p.l25
57 Paul Henri Stahl, Paul Petrescu. 0/ăria ţărănească din Vâlcea, în ,,SCIA", 1965, nr.l, t.l2, p.l63-165
58 De pildă, cuptoarele din Buda, Vlădeşti, Dăeşti- judeţul Vâlcea
59 Consemnate, de exemplu, în Slătioara, Lungeşti, Buda, Peşteana-Vârtop (judeţul Gorj), Oboga, Româna (judeţul Olt)
60 Asemenea cuptoare s-au utilizat, bunăoară, în Găleştoaia (judeţul Gorj), Horezu (judeţul Vâlcea)
61 Gheorghe Iordache, Ocupaţii tradiţionale pe teritoriul României, voi. allll lea, p.l48- 189, Bucureşti, Edit. Academiei
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Ulcior zoomorf
Grigore Ciungulescu, Oboga de Jos, Olt

Ulcior zoomorf
Grigore Ci ungulescu, Oboga de Jos, Olt

U lcicr antropomorf
Grigore Ciungulescu. Oboga de Jos, Olt

LJ!t: ior zoomorf

Teodora Trusca,
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Vase de lut
Teodora Trusca, Ba l ş, Olt

Vase de lut
Ionel Popa. Horezu. Vâlcea

Vase de lut
Dumitru Şchiopu ,

V l ădeşti,

Vâlcea

Vase de lut
Nicoleta Pietraru Mischiu, Horezu, Vfllcea
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COLINDATUL ÎN ŢARA LOUIŞTEI*

Cornel BĂLOSU

CaP. 1.

Ţara Loviştei. ţinut

cu o veche atestare istorica

În timpul stăpânirii Olteniei de către austrieci, oberst-leutnats Friedirich Schwantz întocmea o hartă a Olteniei
rigorile ştiinţifice germane, adică exactă şi amănunţită, un model. Ofiţerul austriac plasa Loviştea (atât pe harta
propriu-zisă, cât şi în descrieri) în bazinul Titeşti 1 , adică în stânga Oltului. Au existat totuşi ipoteze care situau Loviştea
veche în dreapta Oltului. Enciclopedistul Bogdan Petriceicu Haşdeu localizează Loviştea arhaică, cea dinaintea anului
1233, în dreapta Oltului, la nord de Lotru 2• Teoria a fost susţinută şi de Dimitrie Onciul şi de Nicolae Iorga.
"În sfărşit, un german, un anume Conrad, care foarte adesea purta denumirea de "comes'', primi, pe lângă altele,
multe localităţi de la apus de Olt, în ţara Ardealului, încă atât pământ cât ar putea cuceri la miazăzi de râul de la hotar,
Lotru de la trecătoarea Turnu Roşu. Aici îşi înaltă el un castel numit lotru (Lothurvăr) şi ceva mai departe în sus un
altul, Tălmaciu (Talmăcs) ... Investitura cu această lovişte- cuvântul de origine slavonă înseamnă confluenţă- nu avu
nici un viitor" 3 .
Într-unul din documentele Hunnuzaki, aflăm că în anul 1233, principele de coroană, Bela al Ungariei, oferă
contelui Conrad de Tălmaciu "ten·am ... Loysta vocatum, ab aqua vocata, que fluit ad aquam Olth"•.
Aceasta ar fi prima atestare documentară scrisă a Loviştei, atestare completată şi de plasare în spaţiu. Oricum,
reprezentările cele mai exacte ale Loviştei le aflăm din hărţile secolului al XVIIl-lea. Ne referim, pentru început, la
harta stolnicului Constantin Catancuzino, "Tabu la geografica a prea înălţatei Domnii a Ungro-Vlahiei împăt1ită în
şaptesprezece judeţe, după descrierea şi forma foarte exactă, pe care a făcut-o prea învăţatul şi prea înţeleptul boier,
stolnicul Constantin Cantacuzino pentru documentarea prea eminentului medic filozof Ioan Comnen ... "'. Ne referim
în continuare la "Tabu/a Valachiae Cis-Alutanae per Friedet; Schwantzium Regiminis Heisteriani Capitaneum. A.
1722"; o hartă formată din patru foi (58x64) şi care cuprindea Oltenia şi porţiuni din regiuni învecinate. "Elaborată pe
baza celor mai noi principii cartografice, harta lui Schwantz este de o uimitoare exactitate şi bogăţie de conţinut" 6 .
Harta ofiţerului austriac ne prezintă şi câteva elemente etnografice: un tip de locuinţă din câmpie şi locuitori ai Olteniei
în costume tradiţionale. În sfârşit, o altă hartă, ce aduce noi detalii despre Loviştea, este alcătuită tot de un austriac, pe
nume Specht, la 1790. Lucrarea cuprinde, printre altele, reprezentări corecte ale pădurilor, cartarea aşezărilor în
desfăşurarea lor spaţială, drumurile şi potecile etc.
În excelenta monografie "Ţara Loviştei ", Ion Conea situează Loviştea istorică în bazinul Brezoi- Titeşti, zonă foarte
bine individualizată şi tipică României montane, aşa-zisa depresiune intracarpatică. Astfel de "ţări" populate intens de-a
lungul istoriei nu se întâlnesc sus, pe coarnele munţilor, ci acolo unde relieful se îndulceşte, fiind mai propice traiului.
În depresiunea Loviştei, "aproape 40 de sate stau risipite în lungul şi latul ei, în timp ce munţii înconjurători sunt
·
cu desăvârşire lipsiţi de aşezări permanente" 7 •
Pentru cine descinde Ţara Loviştei şi zăboveşte, încercând să cunoască oamenii şi locurile şi care, din nostalgie,
urcă pantele abrupte şi sălbatice ale muntelui, înţelege, fără eforturi, că în căldările munţiloJ românii s-au retras şi au
supravieţuit graţie condiţiilor naturale. Bântuiţi de vitregiile istoriei, aflaţi într-o intersecţie a vânturilor şi poftelor
războinice, românii, după cum scria şi Mircea Eliade, se pot mândri "că au avut atâta nenoroc în istorie"R. În tumultul
aprig al istoriei, depresiunile deveneau oaze ale unui trai mai liniştit şi, implicit medii propice pentru conservarea unor
structuri culturale cristalizate.
după
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S-ar putea crede că aceste zone, ascunse năvălitori lor, protejate natural, şi-au alcătuit şi păstrat forme de cultură
de tip autarhic. Dimpotrivă, ţările erau cunoscute vecinilor şi erau străbătute de drumuri importante. Se spune şi se
confirmă că drumul bătrânesc, care unea Transilvania cu Oltenia, trecea prin Ţara Loviştei, drum diferit de cel construit
de romani şi refăcut în perioada stăpânirii austriece (1718-1739) şi care urma cursul Oltului. Drumul bătrânesc al
Loviştei era şi calea turmelor de oi în special dinspre Mărginime.
Dar ce înseamnă lovişte?!
În documentul lui Bela, lovişte are înţelesul de confluenţă. Miklosich îl menţionează în bulgara veche cu sensul
venatus. Într-adevăr, sensul general pare a fi acela de loc cu mult vânat şi peşte. Ion Conea constată, pornind de la
atestarea cuvântului în scrierea lui Dosoftei "Vieţile sfinţilor", că vocabula poate avea şi înţelesul de adâncitură,
groapă, aşa cum îl întâlnim şi în limba cehă. Oricum, ambele sensuri semantice ale cuvântului se potrivesc depresiunii
Loviştei. Suntem convinşi că un studiu lingvistic pertinent asupra unor cuvinte cum ar fi lovişte sau preucă, asupra
onomastic ii şi toponimelor din regiune, asupra particularităţilor şi formelor arhaice de limbă, ar decela aspecte foarte
interesante. De altfel, Ion Conea constata, la o privire sumară asupra toponimelor şi onomasticii că "elementele ... de
origine slavă se· ţin mereu în pas cu cele româneşti ... toponimia Loviştei trădează o strânsă şi o îndelungată convieţuire
româno-slavă" 9 • Con vieţuirea poate fi remarcată şi la nivelul unor cuvinte hibride, formate dintr-un radical slav şi un
sufix latin sau invers.
Ocupându-se de toponimia Vâlcei, Moses Gaster ajunge la concluzia că "între 400 de numiri topice ... 272 sunt
10
româneşti, aproape 70%, slavoneşti 47; adică 12%, rămân cel puţin Hl% nerezolvate" • Multe din toponimele autohtone
au fost înlocuite între secolele XIV -XVII cu forme slave, înlocuire datorată folosirii oficiale a limbii slavone în
biserică şi cancelariile româneşti. Aşa s-a întâmplat, spre exemplu, cu Mănăstirea Cozia, care se numea la origine
Nucet sau cu Jiul de Sus şi Jiul de Jos, care au căpătat fonnele slave folosite şi azi Gorj şi Dolj. La concluzii asemănătoare
ajunge şi Ovid Densuşianu, care în "Histoire de la langue roumain", studiază particularităţile lingvistice ale unei alte
ţări, Ţara Haţegului. Şi aici, toponimele cuprind un contigent însemnat de forme slave.
Ce structură are populaţia Loviştei?
Cercetările arheologice din Ţara Loviştei dovedesc indenegabil că zona a fost locuită de geto-daci. La fel de
numeroase sunt şi urmele civilizaţiei romane. Vestigii le romane datează în special din perioada construirii şi fortificării
de către soldaţii lui Traian a drumului roman, dar şi din perioada administraţiei romane, ulterioare celui de-al doilea
război: castre şi cetăţi.
Populaţia străveche a Loviştei, precum şi cea din timpul şi de după stăpânirea romană, s-a ocupat în special cu
creşterea oilor, boilor, cailor. Se pare că aici a fost şi patria pustnicilor, dar şi cea a tâlharilor şi nedreptăţilor de pe
ambele versante ale Carpaţilor. Să nu uităm că în limba română, lotru înseamnă şi hoţ şi că tradiţia vine şi ea în
sprijinul afirmaţiei că regiunea a fost o ascunzătoare ideală pentru tâlhari şi haiduci.
Situarea Ţării Loviştei ca un tampon între Oltenia, Muntenia şi Transilvania şi-a pus amprenta şi pe structura
populaţiei. Vom întâlni aici şi olteni şi munteni dar şi ungureni. Ion Conea considera că populaţia Loviştei este în bună
parte de origine transilvăneană. Afirmaţia nu poate fi susţinută decât în urma unui serios studiu antropologie. În ceea
ce ne priveşte susţinem doar că populaţia actuală a Loviştei este heterogenă; comunitatea ungurenească din depresiune
nu a fost atât de conservatoare ca în Vaideeni sau Baia de Fier, sau Novaci, unde în secolul XIX, spre exemplu,
ungurenii nu făcea căsătorii cu "rumânii". În Loviştea, comunitatea ungurenească a fost dispersată în cele 30 de
aşezări, ocupându-se în continuare cu creşterea oilor, spre deosebire de autohtoni care practicau în special creşterea
vitelor albe şi a cailor, pomicultura şi, acolo unde era posibil, cultivau pământul pe suprafeţe mici.
Astăzi, Loviştea cuprinde 30 de localităţi, dintre care 19 în stânga Oltului, 6 în dreapta, pe firul Oltului, iar 5
(între care şi praşul Brezoi) pe Valea Lotrului. " ... satele şi cătunele actualei comune Perişani sub aspectul folcloric-etnografic pot fi împărţite în două grupuri mari: primul grup format din Perişani, Mlăceni, Podeni, Spineni, Pripoare,
Surdoiu, Poiana şi Băiaşu ... şi cel de-al doilea vechea comună Titeşti cu satele Titeşti, Bratoveşti şi Cucoi".
Cea mai veche aşezare a Loviştei este Boişoara care are două sate: Boişoara şi Găujani. Din Loviştea mai fac
parte comunele: Câineni, cu satele Grebleşti şi Robeşti, Racoviţa, cu satele Racoviţa, Copăceni, Bradu-Clocotici,
Blănoi, Gruiu-Lupului (în stânga Oltului), Balota, în dreapta Oltului, comuna Brezoi cu satele şi cătunele Călineşti,
Proieni, Corbum Drăgăneşti, Golotreni, Văratica, Malaia cu satele Malaia şi Giunget, Voineasa cu cătunele Voineşiţa
şi Valea Măceşului.

CaP. 11. RePere biblioerafice ale colindatului din

Ţara Loviştei

Până în a doua jumătate a secolului XX, Ţara Loviştei a fost ocolită sistematic de folclorişti. Este, fără îndoială,
o întâmplare, dar o întâmplare nefastă pentru cercetătorul de azi al colindei şi colindatului din vechea Ţară a Loviştei,
cercetător care constată că în secolul XIX şi începutul secolului XX, depresiunea a fost "terra ignota" pentru folclorişti
şi că a scăpat intereselor culegătorilor ce realizaula sfârşitul secolului XIX corpusurile fundamentale ale folcloristicii
româneşti. Doar Tudor Pamfile avea să insereze într-una din lucrările sale 1c patru colinde din Loviştea, două din
Câineni şi două din Titeşti. Constantin Mohanu consideră că textele cuprinse în culegerea Pamfile pot fi uşor identificate,
identificare pe care domnia sa a făcut-o poate doar pe teren pentru că, de fapt, un singur text din culegerea Pamfile
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poate fi recunoscut şi în culegerile importante din Ţara Loviştei. În ceea ce ne priveşte, nu am întâlnit cele patru texte
transcrise de Tudor Pamfile în teren. Se cuvine să precizăm că textele nu au fost înregistrate direct de Tudor Pamfile
ci primite de la profesorul de la Seminarul din Curtea de Argeş, C. N. Mateescu, şi el folclorist, autor al unei culegeri
de balade 13 •
La fel de surprinzător este faptul că mai ales folcloriştii olteni de la începutul secolului XX n-au consemnat în
culegerile şi studiile lor etnofactul din Ţara Loviştei. De la Ştefăneşti (de Vâlcea), unde s-a semnat Jurământul
folcloriştilor olteni ( 1927), până în depresiune sunt 50-60 de kilometri. Nici părintele Bălaşel, "care ti părea între
1919-1926, la Editura craioveană "Ramuri, cinci broşuri din culegerea" Versuri populare române " 14, nu a fost interesat
de colindatul din Ţara Loviştei. Broşura I cuprinde folclorul sărbătorilor de iarnă şi încorpora şi colinde din Oltenia,
"dintre care patru texte din Scrindu-Vâlcea, unele similare cu cele din Ţara Loviştei, unde ele sunt încă vii 1;. Cele mai
multe colinde culese de Teodor Bălăşel sunt din Muntenia răsăritană şi din Moldova.
Alţi folclorişti olteni, N. I. Dumitraşcu, Şt. T. Tuţescu, N. Ionescu, vor publica colinde, dar nu din Loviştea ci
din Ardeal, Muntenia şi Oltenia de sud, zonă în care colindatul în ceată nu este atestat (cel puţin la sfârşitul secolului
al XIX-lea).
Primele informaţii despre colindatul din Ţara Loviştei sunt consemnate în răspunsurile la chestionarele
16
Densuşianu • Printre cele 30 de localităţi din Vâlcea chestionate se află şi satul Călineşti. Aflăm din răspunsuri că
refrenul folosit în timpul colindatului este "Ler, Doamne". Este vorba, fără îndoială, de colindatul ritual de ceată şi nu
de o altă fonnă de colindat, cum ar fi colindatul copiilor, spre exemplu.
Cercetările de teren în Ţara Loviştei, finalizate în culegeri şi studii, se intreprind după 1960.
În 1965, folcloristul Ovidiu Bârlea şi cercetătorul IosifHerţea de la Institutul de Etnografie şi Folclor, însoţiţi de
redactorul Editurii Minerva, Constantin Mohanu, loviştean de origine, descind în depresiune şi înregistrează colinde
din Bumbuieşti, Boişoara, Găujani, Mlăceni, înregistrări care intră în arhiva institutului şi care vor fi folosite ulterior
de Monica Brătulescu în elaborarea indicelui tematic.
În 1970, apare, sub egida Casei Creaţiei Populare Vâlcea, lucrarea .. Folclor din Ţara Loviştei ", finalizarea unei
cercetări condusă de profesorul Mihai Pop în anul 1968, dar care nu cuprinde decât texte din Boişoara.
Constantin Mohanu va publica, la rândulsău, în 1975, la Editura Minerva, bogata şi valoroasa culegere .. Fântâna
dorului", însoţită şi de un studiul asupra obiceiurilor calendaristice şi familiale, asupra unor specii folclorice: balada,
doina, cântecul, strigătura. Volumul cuprinde şi 115 colinde ce acoperă întreaga arie geografică a Loviştei. Ordinea în
care sunt publicate colindele este hotărâtă de locul şi timpul rostirii: colinde de fereastră (de afară)- 15 texte; colinde
când se intră în casă- 2 texte; colinde pentru gazde- 16 texte; colinde de băiat- 33 de texte; colinde de fată- 31 de
texte; colinde pentru soră şi frate- 3 texte; urarea colaci lor şi a banilor- 4 texte; colinde de plecare- 4 texte.
Constantin Mohanu nu întocmeşte o clasificare propriu-zisă, ci o împărţire empirică, respectând în primul rând
etapele ceremonialului. Prin urmare, autorul încearcă să surprindă o ordine intern-folclorică, ordine pe care o consideră
benefică contextualităţii, inserând texte ce apm1in unor comunităţi diferite, în funcţie de timpul şi locul performării.
Apriori, Constantin Mohanu consideră că Ţara Loviştei este o entitate culturală care, cel puţin la nivelul colindatului,
poate să dea măsura exactă a acestui etnofact. Să nu uităm însă că Loviştea este o zonă etnografică compusă din alte
30 de nuclee culturale, unde colindatul este cu adevărat o realitate etnofolclorică distinctă. De aceea, din punct de
vedere metodologie alcătuirea culegerii ni se pare incorectă. Alegerea textelor, ce alcătuiesc subcategoriile enunţate
mai sus, stă sub semnul aleatoriului. Spre exemplu, pentru colindul .. Când se intrâ În casâ ", autorul alege două texte,
unul din satul Mlăceni şi unul din Bratoveşti. Realitatea etnogratică este alta: colindul semnalat are o arie de răspândire
mai mare şi îl consemnăm şi la Boişoara, Bumbuieşti, Câineni, Clocotici, Găujani, Malaia, Robeşti, Titeşti. Autorul
culegerii nu dezvăluie principiile selecţiei operate şi. bănuim că aspectul estetic este hotărâtor în alegere. Este însă cât
se poate de adevărat că variantele colindului .. Când se intrâ ri1 casâ" au similitudini evidente ale naraţi ei motivelor,
mijloacelor de expresie. Un singur col ind din această subcategorie, cel transcris din satul Găujani (în culegerea Piloiu,
nr. 119, p. 170) încorporează motive nespecifice colindului "Când se intră în casă": merii şi perii întulpinaţi şi paharul
de aur, cu toate că funcţionalitatea lui este aceeaşi cu a celorlalte: pregătirea spirituală a gazdelor în vederea ospăţului
ritual cu Dumnezeu şi a primirii colindătorilor.
O altă observaţie, pe care trebuie să o facem, se referă la numărul mic de colinde cu naraţie biblică cuprinse de
culegerea Mohanu. Sigur, la data apariţiei culegerii, motivaţiile acestei omisiuni nu sunt de natură ştiinţifică, cât mai
ales politică, şi, totuşi, autorul, cu toate că declară laicizarea aproape totală a colindei loviştene, inserează texte
cuprinse în indexul tematic Brătulescu în capitolul .. Biblice şi apocrife".
În realitate, pornind de la culegerea Piloiu şi de la cercetări proprii, în Ţara Loviştei, ponderea colindei cu
naraţie biblică este mare. Aproape 30, 35% din numărul total de colinde sunt sau pot fi lesne încadrate tematic în
categoria colindelor biblice.
Culegerea profesorului Ion Piloiu, şi el originar din părţile locului, apare la 20 de ani după culegerea Mohanu, şi
tot prin grija pentru valorile folclorului vâlcean a directorului Centrului Creaţiei Populare Vîlcea, folcloristul Gheorghe
Deaconu. Autorul mai publicase un prim volum în anul 1981, .,Folclor muzical din Ţara Loviştei ", care cuprinde şi
116 colinde din Boişoara (1 1), Bumbuieşti (20), Câinenii Mari (10), Câinenii Mici (7), Clocotici (24), Găujani (7),
Gruiu Lupului (9), Malaia (21 ), Titeşti (87). Din totalul colindelor, 36 de piese apăreau fără text "deoarece în acel
moment nu se puteau publica textele colindelor religioase" 1M.
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Volumul din anul 1996, pe lângă cele 116 piese ale primului volum, cuprinde şi 124 de piese inedite, care sunt
clasificate, "după funcţionalitate şi tematic", (criteriile autorului) în mai multe categorii: colinde de fereastră (58),
colinde de intrare în casă (19), colinde de gazdă (12), colinde de masă (55), colinde de băiat (39), colinde de fată (46),
colinde de fraţi şi surori (13), colinde de plecare din casă (5), urări ale colacului (3) 19 •
După cum remarcăm, şi Ion Piloiu consideră că face clasificări şi tipologizări, dar preia, de fapt, categoriile principale
ale colindului după timp şi spaţiu, aşa cum făcuse mai devreme şi C. Mohanu. De altfel, Ion Piloiu este redutabil atunci
când este culegător sauetnomuzicolog şi nu teoretician. Culegerea este o reuşită, graţie unei tenacităţi exemplare, dar şi
unei orientări ştiinţifice şi metodologice corecte. Structurarea pe comunităţi, pe grupuri distincte socio-culurale, a textelor
implică avantaje substanţiale în ceea ce priveşte interpretarea corectă a simbiozei text-context, a fenomenului colindatului
ca o formă de comunicare multifuncţională, specifică unui anumit grup social. Doar structura pe comunităţi poate da
măsura exactă a colindatului şi preciza punctele comune, nuanţele, influenţele extrazonale.
Cum era normal, ponderea colindei,. Biblice şi apocrife", în culegerea Piloiu, este mult mai mare faţă de culegerea
Mohanu, denotând, de facto, compoziţia reală a repertoriului. De altfel, "boala" laicizării colindei româneşti are
semnele incipienţei, nu în ultimii 50 de ani, ci în scrierile ... înaintaşilor. Atanasie Marian Marienescu scria la mijlocul
secolului trecut: "Colindele sunt religioase şi lumeşti. Cele religioase şi-au funcţiile lor în obiect bisericesc creştin
(despre Isus Christos, Maria Preacurata, sfinţi etc ... ). Colindele lumeşti îşi au funcţiile lor în obiect lumesc- despre
amoare, eroitate şi naţionalitate şi seamănă mult cu baladele sau sunt chiar tradiţiuni" 20 . Şi un alt mare folclorist, Gh.
Dem. Teodorescu va face distincţia între colindele religioase şi cele profane, împărţire care continuă şi azi 21 • Este însă
indubitabil că, prin excelenţă, colindatul este un fenomen ce nu se raliază laicului, fie că el cuprinde elemente mitico
- precreştine, fie creştine. Ritualizarea implică aderarea la sacru. Motivele, personajele, simbolurile mitice, fac parte
dintr-un sistem cultural care, la rândullui, a avut consistenţă şi coerenă religioasă. În studiul etnografic asupra colindatului
în Ţara Loviştein, Constantin Mohanu constată "laicizarea" colindei loviştene in ciuda denominării caracterului ritualle
al colindatului. Dihotomia este evidentă şi atunci când autorul face constatări cu privire la constituirea cetei. Se afirmă
că ceata are prerogativele rituale, pregăteşte un spaţiu şi un timp sacre, în schimb rostirile sunt laice.
În acelaşi timp, aflăm că "în general se colindă fiecare casă din sat, la rând, fără a se da prioritate cuiva" 2-'.
Informaţiile noastre de teren, din anii 1996-1997, ne confirmă faptul că dimpotrivă, primele familii colindate sunt
cele ale liderilor comunităţii, adică preotul sau primarul, sau directorul şcolii. Colindătorii, şi ei membri ai aceleiaşi
structuri comunitare, ştiu mai bine care sunt liderii reali ai satului. (În ultima vreme, printre lideri se numără şi ...
24
privatizaţii). Studiile importante despre colindatul din Transilvania , vin să întărească informaţiile noastre: ,. .. .în
majoritatea covârşitoare a localităţilor, colindatul începe de la notabilităţile satului"~'.
Studiul lui Constantin Mohanu, publicat întâi în trei numere consecutive ale Revistei de i'lllografie şifolclor şi
reluat în volum, este de fapt singurul studiu etnografic cuprinzător asupra ceremonialului colindatului. El este impo11ant
pentru că umple un gol etnofolcloric, fiind, de cele mai n)Ulte ori, cât se poate de amănunţit în descriere: ne sunt
relevate nuanţat informaţii privind constituirea cetei, rolul, atribuţiile şi îndatoririle membrilor cet.:i. tehnica învăţării
textului, structura muzicală a preucii, repertoriul, acte rituale din perioada colindarului. ospăţul comun. continuarea
prerogativelor cetei la Bobotează, Iordănitul etc.
Uneori, studiul lui C. Mohanu se lansează în formulări tranşante mai ales în ceea ce priveşte originea şi
funcţionalitatea colindatului. "Analiza felului în care se desfăşoară cele trei momente ale colindatului (când se intră în
casă, urarea darurilor şi colindul de plecare), demonstrează fără putinţă de tăgadă că, dacă nu în întregime, cel puţin în
cea mai mare parte, ritualul colindatului, din vremuri imemoriale, înainte de suprapunerea unor elemente creştine, se
săvârşea în vederea fertilităţi şi fecundităţii solului". Reducerea fenomenului colindatului doar la un rit agrar, fapt de
cultură tradiţională extrem de complex, a cărui secţiune etnologică pe verticală şi orizontală, sincronie şi diacronic,
demonstrează poate cel mai bine sincretismul şi caracterul stratificat al culturii tradiţionale româneşti limitează
considerabil şi opacizează parţial sensurile complexe ale colindatului. În general, ritualurile religioase sau cele
tradiţi(male (familiale şi calendaristice) vizează şi o finalitate iniţiatică, apotropaică, propiţiatică, iar rostul lor în
comunităţi le tradiţionale este esenţial. Pornind de aici, şi de la observaţia că populaţia Loviştei s-a ocupat de cultivarea
pământului doar pe spaţii minuscule (numai pentru gospodărie; pe harta lui Specht ( 1791 ), loviştenii nu se ocupau cu
agricultura), este greu de crezut că tocmai o asemenea populaţie, a cărei principală îndeletnicire era creşterea vitelor
şi, care procura grâu! şi porumbul la schimb sau prin cumpărare, practica sistematic producţii spirituale ce vizau
fertilitatea solului. Puţine sunt actele rituale sau magice, gesturile sau textele loviştene care să trimită strict la
circumscrierea colindatului unui ritual al fertilităţii şi fecundităţii, nu generale, cum ar fi de dorit şi de înţeles, ci cu
referire la sol. Uneori, folosirea unor clişee ştiinţifice poate deveni păguboasă, atunci când se abuzează. Caduce sunt
şi explicaţiile autorului studiului cu privire la relaţia dintre colindat şi iordănit: "Legătura se poate stabili şi ţinând
seama de faptul că, în general, gazdele, care, din lipsă de timp, n-au fost colindate nu primesc pe feciori la urare în ziua
de Iordan'm. Prelungirea prescripţiilor ceremonia le ale cetei de feciori este un argument în favoarea puterii de iradiere
rituală pe care o exercită ceata asupra comunităţii tocmai într-un interval de timp considerat sacru atât în mitologiile
anterioare creştinismului cât şi de creştinism. În Transilvania, ceata de feciori nu se face simţită în viaţa comunităţii
doar în perioada dintre Crăciun şi Bobotează, ci pe tot parcursul anului 2 ~. Ea organizează şi petrecerile, horele şi
şezătorile, dar şi alte ceremonia! uri ale invocării belşugului. Ceata de feciori devine pe perioada colindatului autoritate
spirituală şi morală a satului. Ea este cea care reifică plasarea comunităţii într-o istorie a timpului şi spaţiului ideale.
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Tot ea persuadează asupra stării de graţie care atrage belşugul, echilibrul, beneficul. Această stare se atinge doar cu
binecuvântarea divinului, odată cu atragerea numenalului pe pământ (fie că este vorba de o divinitate precreştină, sau
de Mântuitor). Coborârea sacrului în casa gospodarului, la masa lui, "materializarea" lui prin intermediul cuvântului,
a invocaţiei, gestului, actului ritual, atrage după sine sănătatea, prosperitatea, fertilitatea, fericirea, echilibrul.
În ciuda observaţiilor formulate, afinnăm cu toată responsabilitatea că studiul lui Constantin Mohanu este precis,
minuţios, cât se poate de util cercetătorului de azi, adică valoros.
De altfel, nici studiul reputatului folclorist Ovidiu Bârlea,., Colindatul din Transilvania", nu scapă de capcanele
metodologice şi ştiinţifice ale vremii. Aşa ni se par formulările asupra originii mai noi a zioritului sau zăuritului, a
cărui denumire "vine de la faptul că acest colindat se desfăşoară în zorii zilei şi colinda cântată e denumită "a zorilor",
un fel de aubadă care poate fi în această funcţie nu prea veche şi probabil influenţată de practicile citadine"~ 9 . În opinia
noastră,., Zorile" sunt colinde la fel de vechi precum cele protocolare cu care au afinităţi simbolice; nu credem că este
vorba de un adaos mai nou, ci mai degrabă de o obliterare, datorată estompării funcţionalităţii. Precizăm că în Ţara
Loviştei această cântare este indispensabilă colindatului şi se întâlneşte în toate satele. Dacă zioritul aparţine genului
literar al aubadei, poezie specifică evului mediu, înseamnă că şi restul colindelor au aceeaşi sorginte, ce~a ce folcloristul
nu demonstrează. Ovidiu Bârlea nu ocoleşte nici el termenul de profan în sintagma "colindă profană". Mircea Eliade
sesiza şi el folosirea neadecvată, improprie, a noţiunii de profan în folcloristica românească. "0 mai corectă nomenclatură
ar fi "creştine" şi "precreştine" sau "noncreştine" pentru că colindele au o structură mitico-rituală" 10 Dincolo de
această măruntă inadecvare, studiile lui Ovidiu Bârlea asupra colindei şi colindatului sunt fundamentale. Cunoscător
profund al permanenţelor folclorice româneşti, Ovidiu Bârlea operează exemplar şi emite judecăţi de valoare bazate
pe demonstraţii solide şi pertinente. Spre deosebire de Constantin Mohanu, care consideră colindatul din Loviştea mai
apropiat celui muntean, Ovidiu Bârlea afim1ă că acest fenomen este o îngemănare a nuanţelor muntene cu cele transilvane,
o simbioză normală unei zone tampon cum este Ţara Loviştei. Fără îndoială, ceata lovişteană este similară celei din
zona Mărginimii Sibiului, iar repertoriul după afirmaţia unor folclorişti de renume este preponderent muntenesc.
Entomuzicologii sunt şi ei de părare că modul de interpretare şi nuanţele de stil amintesc de vestul Munteniei. "În felul
acesta se vădeşte o unitate stilistică din Lovişte până în Valea lalomiţei şi Lunea Dunării" 31 .
Integrarea într-o grilă ştiinţifică a fenomenului colindatului din Ţara Loviştei, nu se poate face numai din
perspectiva studiilor şi cercetărilor cu referinţă imediată la zonă, ci parcurgând cu reală atenţie toate contribuţiile
teoretice şi practice ale folcloriştilor, etnografilor români, la decelarea originilor şi sensuri lor colindatului. Unul dintre
aceste studii, printre primele şi cât se poate de valoros, este cel al istoricului limbii române, lingvistului Alexandru
Rosetti, "Colindele religioase la români", apărut în anul 1920 pe vremea când savantul era încă studentul lui l. A.
Candrea şi Ov. Densuşianu. Studiul se dovedeşte încă funcţional. iar clasificarea propusă este luată în considerare şi
azi. Urmărind linia propusă de Moses Gaster ~. Alexandru Rosetti susţine. cu argumente, originea cultă, cărturărească
a colindelor religioase. "Diecii s-au inspirat din Noul Testament, din vieţile sfinţilor şi, mai ales, din apocrifele.
pseudoepigrafele şi apocalipsurile curente, verificându-le redacţiunea" 33 . Pentru savant, obiceiul LO!indatului este de
origine romană (din Saturnalii), iar refrenul Lerui fer, care în opinia latinizanţilor provenea de la numele împăratului
Aurelian, se trage din formula creştină Aleluia (cuvânt de origine ebraică cu sensul de: Lăudaţi pe lahveh), opinie
susţinută pentru început de Dumitru V. Dan.
La rândullui, Traian German publica în 1939 o lucrare remarcabilă 3 ", atât prin "valoarea documentară şi artistică
a textelor folclorice inedite ... cât şi prin descrierea de obiceiuri specifice unor arii restrânse ... sau, dimpotrivă specifice
întregului teritoriu transilvan: .. Tovârâşiile de Crâciun alefeciorilor români din Arde~tf"'.
Prin masiva lucrare "Obrzed Koledovania 11 Slowian i u Rumonov", apărută în 1933 la Krakovia şi tradusă în
româneşte abia în 1983 cu titlul., Co/indatul la români. slavi şi la alte popoare", profesorul Petru Caraman contribuie
esenţial la cercetarea amplului fenomen al colindatului din jumătatea răsăriteană a Europei. Studiul comparat al
etnologului ieşean este "o încununare a tuturor încercărilor mai vechi de a detecta elementele păgâne transmise în
haină creştină în sărbătorile legate de solstiţiu! de iarnă" 36 • Autorul analizează cu fineţe în toată complexitatea ei
datina colindatului, atât trăsăturile comune românilor şi slavi lor (ucraineni, bulgari, bieloruşi etc.), dar şi specificităţile
fireşti etniilor est-europene. Petru Caraman insistă asupra caracterului agrar al colindatului, idee ce a fost preluată
ulterior de majoritatea folcloriştilor şi etnografilor români. Argumentul cel mai plauzibil în susţinerea afirmaţi ei este,
în opinia lui Petru Caraman, colacul oferit colindătorilor "pretutindeni şi în mod obligatoriu, de aici şi formele sale
speciale în care se întrevede cu prisosinţă caracterul său de dar primiţial din prima recoltă, menit să asigure bogăţia
gospodăriei, cât şi viitoarea recoltă prin seria de practici sm1ite să cimenteze această eficienţă"·17 .
Originea colindatului este romană, susţine Petru Caraman, care porneşte în demonstraţie de la denumirea obiceiului
ce provine indubitabil din latinescul calendae. La rândullui, slavul koleda este împrumutat din latină, având ramificaţii
în tot teritoriul slav (kaleda la lituanieni, kalada la letoni etc.), ceea ce argumentează vechea teorie a lui Bogdan
Petriceicu Haşdeu care afirmase că la români colinda nu este un slavism ci, mai degrabă, este un romanism la slavi.
Petru Caraman acordă spaţii largi în lucrare ideii că datina colindatului avea loc iniţial la începutul primăverii, că este
vorba de un ritual agrar complex ce se organizează acum în plină iarnă din cauza unor hotărâtoare schimbări de
calendar, ipoteză susţinută în literatura de specialitate europeană în special de J. G. Frazer. Pentru studiul amintit, din
păcate tradus foarte târziu în româneşte, motiv pentru care nu a avut impactul meritat în folcloristica şi etnografia
românească, dar şi pentru .. Descolindatul iiz orientul şi sud-estul Europei" (laşi, 1997, Editura Universităţii "Alexandru
1
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Ioan Cuza"). Petru Caramen "rămâne în continuare unul din acele repere fundamentale la care multă vreme de acum
înainte se va raporta cercetătorul culturii populare române şi al celei europene"-'".
Un reprezentant de prestigiu al şcolii Gusti, istoric, sociolog,-etnolog, folclorist, Traian Herşeni, înzestra, în anul
1977, etnofolcloristica românescă cu una dintre cele mai solide cercetări interdisciplinare, impresionantă prin acribie,
prin informaţie şi erudiţie. Fie că eşti sau că nu eşti de acord cu concluziile savantului, nu poţi să nu recunoşti profunzimea
argumentaţiei, bogăţia faptelor, stilul simplu, dar elegant.
Traian Herseni susţine, pe linia unor mari cărturari români, că obiceiul colindatului prezervă unele forme de cultură
arhaică tracică din perioada trecerii de la matriarhat la patriarhat, cu mult anterioară apariţiei şi răspândirii creştinismului în
spaţiul românesc. Tehnica de lucru este cea a arheologiei sociale, iar "tăieturi le" istorico-etnografico-sociale operate diacronic
au minuţie şi adâncime; argumentul şi "motivaţia mutaţiilor socio-culturale reprezintă principiul cauza!, descoperire
fundamentală a omului", care "a fost o adevărată revoluţie mintală, cu urmări incalculabile asupra culturii lui spirituale.
Contrar celor care susţin tezele după care magia şi religia au fecundat tehnica, ştiinţa şi filozofia, precedându-le şi pregătindu
le noi credem (T.H.) că, dimpotrivă, magia şi religia constituie o simplă deviere a acestora din urmă, din incapacitatea
omului de a păstra în fazele înapoia te ale culturii, pe o linie exclusiv raţională sau experimentală"40 . Marxist în teorii, citând
abundent din adepţii materialismului dialectic, în special din V. K. Nikolski, Traian Hersei consideră că religia nu numai că
este o ştiinţă greşit construită după legile imaginarului, ci este şi o economie eronată datorată unei întrebuinţări abuzive a
unor mijloace socotite ca eficiente, dar, care, în realitate sunt nule şi care, cel mult, au efect de ordin mintal strict sufletesc.
Cultura în opinia aceluiaşi nu este "decât ceea ce creează societatea în cursul acţiunii pe care o exercită asupra naturii, în
lupta sa pentru a învinge şi a stăpâni forţele în natură"• 1 • În unele fonnulări studiul lui Traian Herţeni stă sub semnul
prezumtivului. Chiar acceptând ideea că în unele personaje mascate ale cetei de colindători se poate descifra o ipotetică zeiţă
primitivă, a pădurii sau un posibil tiu al zeiţei-mumă, nu putem să nu remarcăm că autorul neglijează veracitatea suprapunerilor
culturale în timp, eliminarea sau reducerea unor elemente ce devin nefuncţionale în procesele socio-culturale.
În ciuda unor enunţuri teoretice intolerante, atunci când face analiza faptelor culturale, autorul schimbă registrul şi
abordarea arheologico-antropologică, psihosociologică, istorică sau etnografică (am păstrat tenninologia autorului) se bazează
nu pe enunţuri ci pe o cemere atentă a elementelor cu o finalitate ce se întrevede a fi de cele mai multe ori benefică .
.. Colinda românească " 42, lucrarea cercetătoarei Monica Brătulescu, (născută la Craiova), concepută în două
părţi (studiul propriu-zis şi indexul tipologie), completează fericit seria lucrărilor dedicate colindei şi colindatului şi
poate fi considerată o lucrare de sinteză care adună, selectează şi trage concluzii, în urma unui îndelungat travaliu
metodic şi ştiinţific. Autoarea are preocupări multiple: face delimitările speciei, relevă aspectele importante ale
ceremonialului, descinde în substraturile mitologice şi creştine ale colindei, face aprecieri asupra repertoriului, tipologiei,
compoziţiei, categoriilor de personaje, fonnulelor consacrate, elementelor de versificaţie. Prin unnare, autoarea are
intenţia totalităţii, intenţia epuizării subiectului şi în parte reuşeşte. Este poate (după informaţiile noastre) prima
cercetătoare care rupe cu tradiţia instaurată în folcloristica românească, a tratării dihotomice a colindei: colindele
laice şi colindele religioase 43 .
Noutăţi substanţiale în privinţa cercetării colindei, relevă Sabina lspas în studii în care originalitatea demersului
critic este susţinută şi epistemologie, dar şi ştiinţific.
Studiul "Calendae. calendar. colindat', şi cele cuprinse în volumul .. Suh aripa cerului"•• continuă demersul
teoretic şi practic iniţiat de 8. P. Haşdeu, Moses Gaster şi mai ales de Nicolae Cartojan. În ceea ce priveşte originea
colindei, autoarea o plasează în contextul poeziei medievale româneşti; a existat, afirmă cercetătoarea o înaltă cultură
naţională în evul mediu românesc, ale cărei semne se întrevăd atât în colinde cât şi în alte specii ale ethosului şi liricii
populare româneşti. Pentru Sabina lspas, "colindatul est legat, la români, de sărbătorile Crăciunului şi Anului Nou,
sărbători care, de cel puţin un mileniu şi jumătate sunt exclusiv creştine, indiferent dacă data aniversării a fost schimbată
în timp, din necesităţi de calendar sau din raţiuni teologice" 45 .
În buna tradiţie deschisă de Alexandru Rosetti, Dan Octavian Cepraga, publică la Editura Clusium, în 1995,
lucrarea,. Graiurile Domnului", ce cuprinde un studiu substanţial despre colinda creştină tradiţională şi o antologie de
91 de texte cu naraţii biblice selectate din 29 de colecţii şi publicaţii de folclor. Pentru Dan Octavian Cepraga, colinda
este o realitate complexă "o mărturie originală a acestui vast proces de creştinare a datinilor şi tradiţiilor necreştine, un
exemplu viu şi concret de încrucişare a calendarului creştin cu sistemul popular de organizare a timpului ... , un capitol
important din istoria creştinismului rural la români, mărturii unice şi preţioase ale relaţiilor întreţinute de religia
creştină cu riturile şi credinţele comunităţii săteşti de-a lungul secolelor" 46 . Erau necesare un astfel de studiu şi o
antologie care repun în drepturi colinda "religioasă".
Nu putem încheia succinta prezentare a lucrărilor pe care noi le-am considerat obligatorii în sens bibliografic,
fără a aminti şi alte nume la fel de importante pentru cercetarea etnofolclorică românească a fenomenului colindatului;
Nicolae BotH, Alexandru l. Amzulescu 4R, Octavian Buhociu•'1, Marin Marian şi mulţi alţii.

CaP. III. PrescriPtiile rituale ale colindatului
Omul arhaic nu a fost un singuratic, un microcosmos într-o lume necunoscută. Dorinţele lui de a-şi reprezenta
cosmosul, de a comunica şi de a se integra în lume erau poate mai mari decât ale omului modern. Cine poate afirma şi
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demonstra că lumea modernă este o lume integral raţională, că este lipsită de mistere şi de iraţional?! Aşa cum nimeni
nu poate argumenta ideea că societăţile arhaice se bazau doar pe magic şi iraţional. "Mitul este încercarea de a releva
un mister cu mijloace de imaginaţie" 51 •
În culturile arhaice mitul are funcţie operantă, el ordonează lumea şi o face comprehensibilă. "Pentru omul
primitiv nu există două imagini ale universului, una obiectivă, reală şi alta mitică, ci o lectură unică a peisajului. Omul
se afirmă, afirmând o dimensiune nouă a realului, o nouă ordine manifestată prin apariţia conştiinţei" 52 .
Ca o frunză în bătaia vântului, omul creează mitul ca o istorie adevărată, ca o încercare ce vizează integrarea
cosmică; un simplu scenariu de agregare, dar care oferă arhaicului şansa supravieţuirii. Dorinţa de aranjare şi ordonare
a haosului se împlineşte prin intermediul mitului, ritului. Prin mit, realul şi imaginarul fuzionează, căci mitul nu este,
după cum scria Mircea Eliade în celebrul tratat, o simplă proiecţie fantastică a unui eveniment "natural". Pentru arhaic
funcţia fabulatoare este estompată la maximum, conştiinţa mitică imprimându-şi sensul în mod direct realităţii trăite.
Aceste concise consideraţii asupra mitului au scopul de a crea condiţiile propice pentru înţelegerea ritului ca un
mit în acţiune; ritul implică iminent mitul, este un mod de a nara cu mijloace sincretice această istorie "care nu este
istorie, de a se integra în ea pentru a o reîntrerupe împreună pe pământul oamenilor. Semnul crucii prelungeşte şi
actualizează pentru credincios istoria şi sacrificiul lui Cristos" 51 •
În ceea ce priveşte practica rituală propriu-zisă, ea se integrează reiterării mitului în prezent. Prin rit se reia şi se
materializează sensul unei acţiuni primordiale ce impune pasul uriaş al transcederii profan ului prin sacru; ca formă de
reprezentare dramatică ritualul articulează "un raport între un nivel de înţelesuri construite simbolic şi un sistem de
relaţii interpersonale şi instituţionalizate"'~. Ritualuri le calendaristice şi familiale reprezintă sui generis nevoile spirituale
şi materiale ale comunităţii tradiţionale, ele impun sau vituperează, sau interzic coduri noologice sau sociale prin
intermediul regulilor, normelor şi valorilor. Nu trebuie să se înţeleagă că ritualul, formă practică de cultură primară,
este imuabil: se supune unor circumstanţe socio-istorice. Transfonnările sau obliterările ce se produc în timp şi spaţiu
sunt cauzate de mutaţiile funcţionale. "Ele se realizează prin translarea actelor de pe un plan pe altul, de pildă de pe
planul religios pe cel ceremonia! şi apoi cel artistic"". În acest proces, multe din sensurile arhaice se pierd sau se
estompează, trecând într-un plan secund. Trecerea din sacru în profan, este, de fapt, drumul invers al naşterii ritului.
Funcţia rituală îşi pierde rolul cognitiv, nu mai are relevanţă devenind doar un segment mimat. Fără îndoială că
desacralizarea este un fenomen normal pe care îl percepi fără greutate la comunităţi le tradiţionale. Nici Ţara Loviştei
nu a scăpat fenomenului desacralizării. În decursul istoriei, ritualul se socializează, vechile rituri, de fertilitate şi
fecunditate, purificare apotropaice, de iniţiere, agrare, capătă alte funcţii ce se subordonează în special auguralului.
Atributele sociale şi estetice, generate de existenţa cotidiană, înlocuiesc structurile magico-rituale. Astfel, colinda prin
refuncţionalizare, devine aşa cum afirmăm, o specie preponderent augurală în care sensurile arhaice sunt ocultate. În
ciuda desacralizării, resemnatizării, în Ţara Loviştei, şi, în general, în zonele tradiţionale ale colindatului în ceată,
obiceiul colindatului este acceptat ca un fapt socio-cultural esenţial, o articulare încă funcţională care exprimă un
sistem de gândire şi acţiune ce structurează, alături de alte ceremonialuri din ciclul familial: nunta, moartea, naşterea,
relaţiile fundamentale dintre existenţă şi postexistenţă relaţiile dintre sexe, dintre natură şi cultură, dintre om şi divinitate.
Colindatul este o experienţă unică în viaţa comunităţii ce decantează şi conservă valori morale sociale, estetice, juridice etc.
Cercetările noastre de teren din anii 1996-1997 asupra segmentelor narative, componentelor ceremonialului din
Ţara Loviştei, comparate cu cele ale folcloristului Constantin Mohanu întreprinse cu 30 de ani în urmă, ne relevă
faptul că datina colindatului este una suficient de conservatoare.
Mutaţii le morfologice insignifiante, păstrarea aceloraşi nonne şi normative ceremoniale vin în sprijinul afirmaţiei.
În Ţara Loviştei ceata se constituie la începutul lunii decembrie. Nici în informaţiile noastre, nici în informaţiile
Mohanu nu ne indică o dată fixă cu privire la constituirea cetei; de altfel, şi în Transilvania, ceata se alcătuieşte
ceremonia! între Lăsatul Postului Crăciunului şi sărbătorea Dezlegării la peşte (6 decembrie). Elementele definitorii
ale constituirii cetei sunt desemnarea "şefului băieţilor", a vătafului sau a vătaşei şi alegerea colindătorilor în funcţie
de calităţile fizice, dar şi morale. În unele localităţi, vătafului i se mai spune şi primar sau "tartorele" băieţilor. "Şeful"
băieţilor îşi arogă, de obicei, şi rolul de casier. Asocierea conducătorului cetei cu funcţii din structurile militare sau
administrative din evul mediu românesc, forme de organizare exclusivistă şi rituală, îl fac pe Mircea Eliade să compare
ceata feciori lor cu acele mănnerbunde, reminiscenţe ale unui tip de confrerie masculină cu rădăcini în neolitic 57 • Întrun alt studiu, Mircea Eliade consideră că organizaţia modemă a juni lor braşoveni este o formă de supravieţuire camuflată
a vechilor elemente iniţiatice; organizaţia junilor este asemănătoare cetei feciori lor şi în perioada colindatului se
identifică cu ea'".
Istoricul religiilor remarca cu insistenţă rolul iniţiatic al confreriilor de tineri care treceau sau încercau să treacă
dintr-un statut social în altul.
Traian Herseni cataloghează şi el cetele de feciori drept asociaţii juvenile masculine. "Cetele de feciori sunt
rămăşiţa unor străvechi rituri de iniţiere masculină şi a unor cluburi de celibatari" 5'). După cum se observă, concluziile
sociologului sunt identice cu cele ale lui Mircea Eliade.
Dincolo de discuţiile şi ipotezele privind originea cetelor feciori lor, augmentăm doar ideea importanţei socioculturale a cetei în concretizarea spectaculară a ceremonialelor calendaristice ale românilor şi, în special, cele din
ciclul sărbătorilor dintre Crăciun şi Bobotează, ce cumulează esenţiale forme de cultură tradiţională.
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Ca şi în Transilvania, rolul vătafului în Ţara Loviştei este esenţial. El este autoritate şi spirit, un model. Este
frumos, întreg la trup şi la minte, împlinit social 60 , ştie foarte bine colindele şi prescripţiile ceremoniale, are
personalitate, nu este "legat la cap", nu este beţiv, dar nici abstinent. Alesul îşi va prelungi rolul şi în restul anului în
organizarea horelor, baluri lor de la căminul cultural sau în organizarea altor manifestări ale comunităţii".
Colindele se învaţă fie acasă la vătaf, fie în grupuri mai mici la colindători, fie la căminul cultural (mai nou) sau
(mai rar în ultima vreme) în şezători. C. Mohanu ne _in formează că ceata este alcătuită din tineri neînsuraţi şi că, foarte
rar, mergeau în colindat şi căsătoriţii sau maturii. Structura actuală a cetei, după vârstă şi stare civilă, denotă unele
mutaţii. Foarte mulţi tineri au plecat din sat la şcoli sau slujbe, departe de casă şi se reîntorc sporadic acasă în perioada
sărbătorilor Crăciunului. De aceea, cetele cuprind mai mulţi tineri căsătoriţi şi maturi, stabili pentru comunitate. Ei fac
parte din toate subcategoriile sociale: ţărani, ciobani, intelectuali, elevi. În deceniile VIII şi IX, cadrele didactice au
avut un rol important în organizarea colindatului. După revoluţie, biserica şi slujitorii ei s-au implicat mai mult în
sprijinirea obiceiului. În câteva localităţi, Mălaia, Ciunget, Voineasa, la colindat participă şi bătrâniir' 1 •
Nu am obţinut informaţii asupra "cazării" colindătorilor la o gazdă, "încartiruirea" cu rol practic, dar şi ritual;
nici cei mai bătrâni dintre informatori nu-şi aduceau aminte de această practică. De asemenea, nu ni s-a atestat licitaţia
pentru ocuparea funcţiei de vătaf. Alegerea se face de ceată printr-o discuţie liberă. Vătaful îşi păstrează "postul"
multă vreme. Inamovibilitatea "şefului" este indiscutabilă pentru comunitate. De altfel, nu oricine poate fi conducătorul
cetei şi comunitatea cunoaşte bine calităţile şi defectele membrilor ei şi orice alegere nepotrivită ar fi imediat sancţionată.
În toate satele Ţării Loviştei, ceata poartă numele de preucă. Alte denumiri ar fi: băieţii, colindătorii (se foloseşte
în special pluralul cuvântului; foarte rar se aude şi singularul). În ceea ce priveşte specia literară propriu-zisă textul se
numeşte colind ca în Muntenia şi nu colindă ca în Transilvania, dar şi colindec în satele Perişani, Mlăceni, Cucoi,
Titeşti, Bratoveşti, Clocotici, Bumbuieşti, Gruiul-Lupului, Boişoara, Găujani, Călineşti, Sălişte 62 . Şi în Transilvania
pe lângă termenul de colindă se întâlneşte în Săliştea Sibiului şi Baia Sibiu, forma colindră "o excepţie neatestată în
alte părţi" 63 •
C. Mohanu constată că termenul preucâ, cu sensul de ceată de colindători, nu este întâlnit în culegerile de
colinde mai vechi sau mai noi şi nici în dicţionare, excepţie făcând .. Dicţionarul limbii româneşti", tipărit la Iaşi în
1939 de A. Scriban. Răspăndirea cuvântului în Moldova este pus în legătură cu herghelia de cai, aşa cum, de altfel,
este atestat şi în Muntenia. C. Mohanu acreditează ideea că vocabula ar proveni de la un verb din slava veche:
priuciti, care are sensul de a domesticii, a obişnui pe cineva, a face ceva, a învăţa într-un anumit fel. Termenul a fost
întâlnit şi în Ţara Loviştei şi în formulări de genul: "veneau băieţii preucă", cu referire la ceata de flăcăi, călăreţi
din alaiul ginerelui.
În satele Ţării Loviştei, se alcătuiesc două preuci, ce îşi definitivează componenţa în Ajunul Crăciunului. când
vin în vacanţă elevii şi studenţii. În principiu, preucile se constituie separat, dar se întâlnesc tot în Ajun pentru a-şi
alege vătaful. Numărul colindătorilor dintr-o preucă nu este mare, dar niciodată mai mic de şase. Împă11irea în preuci.
susţine C. Mohanu, este motivată de criterii artistice şi teritoriale. "Pe alocuri constituirea a două cete a fost detenninată
nu de mărimea satului şi a numărului feciorilor, ci de apartenenţa la o clasă socială. Oricât de mic ar fi fost numărul
flăcăilor, se înjghebau două cete- sau chiar trei- potrivit diferenţierii sociale a satului"r". Această împărţire în două
sau trei cete este semnalată şi de Traian German şi Traian Herseni. În Scorei (Ţara Oltului) se alcătuiau ceata
"grăniţerilor" şi ceata "iobagilor". În Dejani, au existat trei cete: cea a "boierilor", care colinda la familiile de foşti
boieri, cea a "fiscalilor", ce onora casele coloniştilor şi, în stirşit, cea a feciori lor care colinda restul satului. Sorgintea
acestei ierarhii, ne spune şi Ovidiu Bârlea, este feudală şi ar fi dispărut până în preajma primului război mondial. Nici
Ţara Haţegului sau comunităţi din Maramureş nu au fost străine ierarhizării sociale a cetelor.
La rândullor, preucile din Ţara Loviştei se divid, conform nevoilor cântării antifonice, în sira ne, cuvânt care de
data asta, are o etimologie clară: provine din slavonescul .\'/rana şi făcea parte din fondul de cuvinte din practica
bisericească în limba slavonă. În satul Bratoveşti se întâlneşte şi termenul strănaşi, ce desemnează conducătorul stranei.
Subliniem că în depresiunea Loviştei, ca, de altfel, în toată România, biserica nu a fost în conflict deschis cu obiceiul
colindatului. Mai mult, colindatul avea protecţia morală a instituţiei bisericii. De .altfel, ceremonialul colindatului
poate fi considerat o liturghie populară în care apar personaje plăsmui te de imaginarul popular după textele canonice
sau după evangheliile apocrife: Mântuitorul, Fecioara Maria, Sfântul Ion, Sfântul Gheorghe etc. Mă11uriile lui Georg
Heltai din 1522 şi cele ale pastorului Andreas Mathesius din Cergăul Mic "care în memorialul din 1647 se plânge că
enoriaşii săi bulgari trecuţi la luteranism practică colindatul lor nelegiuit" nu sunt concludente. "Este o luptă
interconfesională, luptă dată între pastorii protestanţi şi populaţia română ortodoxă"(••. Pentru pastorul protestant o
asemenea manifestare era "diavolească", nu pentru că ar fi cuprins acte păgâne, ci pentru că era o manifestare ortodoxă.
S-a bătut multă monedă pe memorialul pastorului pentru a se demonstra păgânitatea colindatului la români. Când
folosim păgânitate nu ne gândim la originea precreştină a colindatului ci la catalogarea colindatului ca o erezie.
Golindătorii secolelor al XVIII-lea şi al XIX-lea îşi "oficiau prerogativele" sub semnul crucii, iar biserica nu vitupera
decât excesele cauzate de tumultul tinereţii şi de consumul exagerat de alcool: în special bătăile şi vătămările, semnalate
însă şi în alte perioade de sărbătoare, când se consumau mari cantităţi de vinars, ţuică sau vin. Să nu uităm, de
asemenea, că şi azi în Ţara Loviştei, la Câineni, spre exemplu, prima persoană colindată este preotul. Alţi slujitori ai
bisericii, se implică în aranjarea muzicală a celor două strane. Prin urmare nici nu poate fi vorba de o dihonie în formă
şi fond între biserică şi datina colindatului. Ar fi însemnat să existe, de facto, divergenţe între comunitate şi instituţia
tânăr,
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religioasă, colindatul fiind expresie cultural-tradiţională a comunităţii. Dintr-un document care se presupune a fi
semnat de Ion Codru Drăguşanu, vicecăpitan al districtului Făgăraş între 1861-1871, aflăm că "vătăşia are prepuşi
preoţii şi dregătorii comunali, apoi doi patroni aleşi odată cu cantorii bisericii din doi în doi ani de către comunitate",
şi presupunerea aparţine sociologului Traian Herseni 6 '.
Tehnica folosită pentru învăţarea colindului este cea a simultaneităţii dintre text şi melodie. Colindele trebuie
memorate fără greşeală, altminteri gazda penalizează, uneori vehement, abaterea. Norma consuetudinară este imuabilă,
iar abaterea este considerată o ieşire din normalul impus de tradiţie. La o repetiţie din decembrie 1965, povesteşte C.
Mohanu, "şeful băieţilor a întrerupt, spunând: nu e bine, e ca la Boişoara" 66 . Deci şi încălcarea specificităţii locale,
este considerată ca o deviere, semn al importanţei şi consistenţei socio-culturale şi comunitare a datinei.
În ultima vreme, colindele se învaţă din cărţi: este mai simplu şi mai sigur. Şcoala, cadrele didactice, posesoare
ale culegerilor Mohanu sau Piloiu, pun la dispoziţia colindătorilor volumele. Un informator ne-a declarat că înainte se
învăţau şi alte texte, dar că în timp s-au uitat 67 . Mohanu surprinde şi el fenomenul, motivându-1 prin lipsa cererii: Au
dispărut, se pare, multe din colindele specializate, odată cu dispariţia meseriilor respective sau unele colinde protocolare.
Conducătorii stranelor au îndatoriri artistice, fiind printre cei mai buni colindători. El încep primul calup de
versuri şi, de aceea, sunt numiţi cap de strană (Perişani, Mlăceni, Titeşti, Copăceni, Racoviţa, Câineni, Robeşti, Balotă),
şef de strană (Cucoi), strănaşi (Bratoveşti), înaintaşi (Bumbuieşti, Gruiul Lupului, Boişoara, Găujani, Grebleşti,
Călineşti şi Projeni) 6H.
O strană cântă, deci, două versuri din colind, strana următoare continuă cu alte două versuri şi refrenul. Este
binecunoscută şi tehnica intrării unei strane pe finalul versului celeilalte strane. Din unele relatări "în trecut strana a
doua intra întotdeauna reluând ultimul vers cântat de strana precedentă .... Astăzi repetarea versurilor se face mai rar.
Am întâlnit-o în toate satele la colindele intitulate .. Ziori ·•(,').
Multe din funcţiile şi atribuţiile cetaşilor s-au pierdut. Preuca nu mare are azi casier, strângerea banilor revenindu-i tot
vătafului. "Iapa" adună colacii, camea, brânza sau ţuica (Bratovoieşti, Clocotici, Copăceni, Racoviţa, Câineni, Călineşti,
Proieni, Sălişte, Mălaia, Ciunget. Voineasa). În alte sate cel care adună produse alimentare se numeşte "măgaml
băieţilor" (Cucoi, Bumbuieşti, Boişoara, Gruiul Lupului, Grebleşti, Robeşti, Balota), "desăgarul" (Titeşti, Găujani,
sau "povolnic", Perişani-Mlăceni.
Ca şi în Transilvania, în Ţara Loviştei "terminologia folosită în organizarea cetei este cât se poate de felurită,
pestriţă, alcătuită din elemente venite din epoci şi domenii diferite" 70 . Se întâlnesc termeni arhaici împrumutaţi din
ierarhia feudală administrativă, din ierarhia militară austro-ungară, din cea actuală, neologisme, sau o terminologie
parodiatoare. Date complexe şi amănunţite at1ăm din studiile lui Traian Gennan, Traian Herseni, Ilarion Cocişiu şi
dintr-o pravilă a cetei din Cârţa-Sibiu, unde ceata este apropiată ca alcătuire, prerogative, atribuţii, cu cele din Ţara
Loviştei, apropiere firească dacă ţinem cont de învecinarea geografică şi de transferul masiv de ungureni spre Loviştea;
pravila a fost publicată în revista "Familia" în 1903 şi cuprinde, printre altele, obligaţiile religioase ale cetei şi
colindătorilor. Chiar dacă în Ţara Loviştei nu sunt consemnate documente scrise cu privire la drepturile şi obligaţiile
cetei există un cod moral care reglementează comportamentul, cod încă operant ce interzice excesele: alcoolul este
acceptat doar în măsura în care stimulează predispoziţia către voie bună; ţuica colt:ctată de la gospodarii colindanţi nu
este consumată în timpul colindatului, ci la masa comună, la ospăţ.
Comunităţi le depresiunii încep colindatul fără excepţie în seara Ajunului Crăciunului. C. Mohanu precizează că
se colindă din casă în casă, la rând, excepţie făcând Mlăceni şi Voineasa. Excepţiile sunt însă mai multe, le-am întâlnit
şi la Câineni şi la Mălaia sau Boişoara şi, după opinia noastră, obişnuinţa de a colinda mai întâi personalităţile satului
adică preotul, primarul, învăţătorul, profesorii, a fost generală.
Costumul de colindat este cel tradiţional, dar fără alte însemne fitomorfe sau zoomorfe (iederă, chimşir, poşpeang,
pană) ca în Transilvania; doar în unele sate colindătorii îşi pun la căciulă cocardă tricoloră, practică mai nouă, se pare.
În schimb, toţi poartă bâta de cioban lucrată din lemn de corn după moda ungurenească; lemnul este decojit, uscat,
afumat, întărit prin ungere cu unt apoi crestat şi incizat cu motive geometrice. Astăzi, bâta, obiect-simbol cu multiple
sensuri magico-rituale este doar un element de recuzită cu funcţie pasivă. Suntem de acord cu ideea că în
formele arhaice ale colindatului foarte multe simboluri obiectuale întregeau caracterul magic al colindatului;
informaţiile secolului al XIX-lea ne confirmă desacralizarea evidentă, ocultarea structurilor magice, socializarea
şi estetizarea ritualului.
Începerea colindatului impune şi comunităţii pregătiri casnice şi spirituale, circumscrise respectului pentru
ceremonialul care este acceptat în totalitate. Colindatul asimilează astfel atributele unui model socio-cultural distinct
ce subsumează şi reglează relaţiile comunitare şi care păstrează, elimină sau resuscitează nonne şi esenţe spirituale
impuse de tradiţie.
Multe din componentele rituale ale colindatului au intrat într-o normală latenţă semantică. Butucul ritual, spre
exemplu, care trebuia să ardă în permanenţă în noptea schimbării timpului calendaristic, nu s-a mai păstrat decât sub
fmma focului continuu.
Butucul din ajunul Crăciunuluiafinnă unii cercetători, trebuie pus în legătură cu "focul" care alimentează reînnoirea
timpului, fiind unul dintre cele mai interesante relicte etnografice 71 •
Colindatul începe de la gospodăria preotului sau primarului, după care se iau la rând toate casele, fie de la
marginea satului, fie din centrul satului. Mersul pe uliţă se face în linişte, în aşa fel încât surpriza să trezească gazdele
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din somnul iniţiatic. Rolul actanţilor este circumscris sacrului, este iniţiator, căci trezirea simbolică este sinonimă cu
deşteptarea rituală din somnul profan, şi, totodată, deschiderea spre o nouă lume spirituală.
Colindul de afară, care se cântă în toate satele Loviştei, se interpretează de către cele două strane, dintre care una
stă la fereastră şi una la uşă. Uneori, colindul se întrerupe când gazdele aprind lumina şi deschid uşa de la intrare. În
cazuri speciale (deces sau alte necazuri mari), gazda, după ce a ascultat colindul de afară, îndeamnă actanţii- colindători
spre alte case care au mai multe motive de veselie. O asemenea formă mascată de refuz, care nu este însă condamnată
de colindători, este probabil de dată recentă. Infonnaţiile mai vechi confirmă faptul că şi gospodarii care aveau mort
în familie primeau colindătorii. Au fost totuşi cazuri când lumina nu s-a aprins şi uşa nu s-a deschis. Într-o comunitate
restrânsă, se ştie sigur dacă gazda este sau nu acasă. Refuzul de a primi colindătorii, fără o motivaţie cât se poate de
serioasă, este pedepsit. Aspectele generale de "descolindat" se traduc prin acte de sancţionare la adresa gazdei. De
obicei, se întoarce poarta curţii pe dos sau aceeaşi poartă este cărată o bucată bună de drum şi aruncată. Există însă şi
reversul medaliei: gospodarii necolindaţi chiar din motive obiective (lipsă de timp), ripostează cu ameninţări şi reproşuri
de natură morală sau chiar cu imprecaţii. După cântarea colindului de afară, colindătorii sunt invitaţi în casă. Sunt
comunităţi unde toate piesele repertoriu lui se cântă afară, la Mălaia spre exemplu. La Câineni, preucile intră doar în
casa gospodarului care are fete. Afară, la fereastră, sau în faţa uşii, se cântă de regulă un singur colind, cu toate că
repertoriul cuprinde o diversitate mai mare.
În Racoviţa şi Câineni, în trecut, colindătorii făceau deosebire între gospodarii mai înstăriţi şi cei săraci, cântând
colinde diferite: la fereastra celor bogaţi colindul .. D-ale cui-s aceste case şi .. Dormi-ş al mare iar în casele
sătenilor de rând cântau "Supt d-umhriţă" şi" Dormi-şal mic". În Mălai a, diversitatea este şi mare mare. Se intonează
.. Dormu-şi "," Vânătorii ", colind de fereastră specializat pentru vânător, "Judele", col ind de fereastră la gazdă cu oi,
întâlnit frecvent, mai ales în repertoriul transilvan şi care se cântă doar la Mălaia, Clocotici, Gruiu Lupului, Yoineasa
şi .. Cocoşii", tot colind de fereastră. Două dintre colindele repertoriului din Loviştea sunt întâlnite în toate comunităţi le:
unul din cele 5-6 colinde de afară şi" Ziorile (adică începutul şi sfârşitul ceremonialului, forme esenţiale de ritualizare
care augmentează sacralizarea spaţiului şi timpului, a perfonnerilor şi receptori lor, texte ce creează premisele deşteptării
gazdelor din somnul profan şi asigură preceptele stării de graţie divină. Cu alte cuvinte, putem considera că ritualul
colindatului este o formă discursivă complexă de iniţiere, un etnofact model care presupune şi implică natural
comunicarea, fie implicit, fie explicif' şi care transmite mesaje cu şi prin scenariul performării. Întâlnirea motivului
zorilor şi in cântecul ritual funerar .. Cântecul Zorilor" denotă o anumită unitate a culturii tradiţionale româneşti care
"reglează comportamentul" ... şi care "înseamnă practic vitalitatea şi funcţionalitatea unui mod de a fi exprimat cultural.
Deşi conservatoare, într-o foarte mare măsură, cultura populară românească trăieşte un prezent demitizat. Ea poate fi
considerată o gramatică deteriorată căreia i se poate stabili o morfologie, dar căreia sintaxa ii funcţionează deficitar" 74 .
Colindătorii, după ce sunt invitaţi în casă cu o formulă cotidiană (poftiţi, intraţi în casă etc.), trec pragul locuinţei
gospodarului intonând colindul de intrare prin care gazdele sunt prezentate în continuare intr-un spaţiu solemn, la
masă, alături de personaje divine ale Crăciunului, Anului Nou şi Bobotezei: Dumnezeu, Bătrânul Crăciun, Dalba
Bobotează, sau în aşteptarea lor. Casa este îndestulată, masa este de mătase, cu ciucuri de "baibafir" (fir de aur).
Întreaga gospodărie, odăile, la fel, gazdele, sunt marcate simbolic de prezenţa metalelor preţioase (aur şi argint),
apotropaice; ideea fericirii şi a împlinirii traversează textele şi mişcările simbolice ale colindătorilor; fetele gospodarului
sunt frumoase, îşi aşteaptă peţitorii cu masa întinsă şi cu vadra plină; întreg spaţiul este aureolat de bogăţie şi de
prezenţa benefică a divinului.
Colindul de intrare în casă se cântă încă de la intrare, iar ritmul lui este mai &Iert decât cel al colindului de
fereastră, mai vesel mai optimist. Finalul colindului îi găseşte pe actanţi, colindători şi gazde, în jurul mesei în aşa fel
încât stranele să poată dialoga cât mai bine. 16 sate din Ţara Loviştei au păstrat colindul de intrare, care cu siguranţă,
a fost generalizat. În anul 1975, el se cânta la Perişani, Mlăceni, Cucoi, Bratoveşti, Clocotici, Copăceni, Racoviţă,
Bumbuieşti, Gruiu-Lupului, Câineni, Proieni 75 • Ion Piloiu transcrie doar zece colinde de intrare în casă din Boişoara,
Bumbuieşti, Bratoveşti, Câineni, Clocotici, Găujani, Mălaia, Mlăceni, Robeşti, Titeşti. Şi informaţiile celor doi folclorişti
confirmă ipoteza că această subcategorie de colind a fost obligatorie. C. Mohanu susţine tot ca posibil, într-o formă
arhaică a colindatului, dialogul muzical al colindătorilor cu gazda, "interpretarea şi răspunsul făcând parte din formula
de ceremonia!, formulă păstrată în esenţă şi astăzi" .
Gazda şi familia ei se supun normelor impuse de ceremonia!. Casa, odăile, trebuie să fie curate, pregătite ca
pentru sărbătoare cu simboluri fitomorfe (în special brad sau chimşir- merişor), membrii familiei trebuie să poarte
haine curate, de sărbătoare. Pe masă gazda aranjează de cu seară colacul, banii şi celelalte ofrande 77 • La icoană se
schimbă peşchirul, iar la candelă uleiul şi fiti lui.
Alt colind obligatoriu din osatura ceremonialului este colindul de masă care impune atmosfera solemnă. Spre
deosebire de colindele protocolare, enunţiative, cu o strUctură narativă stereotipă, colindul de masă are o diversitate
narativă bogată. Într-o comunitate destul de mică, precum cea a Bumbuieşti, am consemnat 12 colinde din această
subcategorie: Marea lor majoritate dezvoltă naraţii biblice (Monica Brătulescu le include în categoriile "Edificatoare
şi moralizatoare" şi" Biblice şi apocrife") de genul: .. Colindulnaşterii", "Când vru Dmnezeu să nască", "Colindul
Precistei ", .. Colindullui Sfântu Ion", "Colindu lui Sfântu Gheorghe", "Colea jos, Doamne, mai jos" (sau "Colindu
cu paharu "), "Colindul de se-mbaie ", "Sus în Poarta Raiului", "Pometu/", "Colindul muncitor".
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Colindele de masă, dincolo de rolul lor iniţiator şi augural, stabilesc şi ordinea morală a lumii. Sunt colinde "de
ascultat", care proiectează gazdele într-un spaţiu moral şi purificator, propice îndeplinirii urărilor.
Culegerea Mohanu nu cuprinde colinde de masă, cu toate că în descrierea ritualului autorul precizează•că ele
urmează după cele de gazdă (pentru stăpânul şi stăpâna casei). Ion Piloiu nominalizează doar 7 colinde de gazdă: în
Ciunget, în Mălaia-Robeşti, Sălişte şi Voineasa. Ambiguitatea folosirii noţiunilor "de masă" şi "de gazdă" nu este
păgubitoare alcătuirii culegerii. În teren este foarte greu să 'faci diferenţieri taxonomice; în unele comunităţi vei întâlni
denumirea de colindă de masă, iar în altele acelaşi colind este colind de gazdă. Aşa se face că în culegerea Mohanu
colindul ,.Roagă-mi-se, roagă", care se cântă în Sălişte este col ind pentru gazde, în timp ce Ion Piloiu îl plasează în
categoria colindelor de fereastră.
După colindele de masă, urmează colindele specializate cântate în funcţie de componenţa familiei, de profesiunile
sau ocupaţiile membrilor familiei şi de vârstă. Cele mai frecvent întâlnite sunt colindele dedicate băieţilor şi fetelor.
Dacă într-o casă sunt mai mulţi feciori sau fete, se colindă individual doar flăcării de însurat şi fetele de măritat. O
atenţie deosebită se acordă copiilor de leagăn şi motivele sunt lesne de dedus. Culegerile tipărite până acum şi sumarele
noastre cercetări de teren relevă următoarele subcategorii de colinde cu adresă: pentru un băiat (generalizat), pentru
doi băieţi (Boişoara, Ciunget, Clocotici, Găujani, Mălaia, Sălişte, Voineasa), pentru trei băieţi (Boişoara), colindă
pentru soră şi frate (Bumbuieşti), Bratoveşti, Câineni, Ciunget, Clocotici, Mălaia, Mlăceni, Sălişte, Voineasa, pentru
două surori (Boişoara), colind de fată (general). Apar însă sporadic şi colindele dedicate fetei mici şi nunei, fetei
logodite sau văduvei sau ... colinda pentru casele mari. Colindele de băiat includ şi specializările profesionale. În Ţara
Loviştei, se păstrează doar colindul de vânător (text normal pentru o zonă în care vânătoarea a fost o ocupaţie importantă),
colindul de oier, colindul de pădurar. Colindele de vânător, altădată răspândi te, sunt restrânse în prezent şi sunt adresate
doar posesorilor de puşcă ... sau braconierilor, cunoscuţi de comunitate şi acceptaţi. "Vânătorii", "Cerbu runcului",
"Cine să d-aflare", "La fântâna lovii" sunt texte menite să aducă noroc la vânat.
Colindele onomastice ., Colindul fu Gheorghe", Ba Iota, .. Ieşit-a Ion la vorhâ ", Robeşti, sunt incluse tot în
subcategoria colindelor de băiat, cu toate că sensul lor iniţial a fost altul. În general, colindele pentru băieţi şi fete sunt
destinate iniţierii eroice sau erotice prin care eroul sau eroina escaladează pragul bărbăţiei printr-o luptă fantastică,
mitică, sau se iniţiază în taina căsătoriei prin jocul erotic.
După încheierea colindelor cu adresă, colindătorii se ridică în picioare şi în momente, când solemne, când
vesele, primesc darurile frumos rânduite pe masă. Este timpul când se rosteşte urarea darurilor, urare consemnată de
C. Mohanu în satele Bratoveşti, Bumbuieşti, Brezoi, Sălişte, Mălaia, Ciunget, Voineasa, dar şi alegoria amplă şi
presărată cu elemente umoristice (asemănătoare pluguşorului ca structură narativă), numită .. Urarea colacului" sau
., Minciuna colacului". "Oraţiile darurilor primite de colindători sunt sporadic cunoscute, întruc<Ît cei mai mulţi
colindători le-au neglijat. Din atestările de până acum, ele sunt răspânite pe o arie mult mai restrânsă decât colindele.
fiind întâlnite numai în Transilvania sud-estică, iar, în sud, numai în Ţara Loviştei. Pretutindeni răspândită în aria
amintită e urarea colacului, dovadă indirectă a importanţei colacului ca ofrandă primiţială din ofhmdele pământului'"".
Fără îndoială, gestul oferirii darurilor ce face parte din scenariul ritualului colindatului. este o secvenţă extrem de
importantă şi încăreată de semnificaţii atât mitice cât şi creştine. Copturile rituale din grâu (la ele ne referim în primul
rând) se întâlnesc (în diverse registre rituale) în majoritatea sărbătorilor româneşti ce stau sub pecetea sacrului. Colacul
(cuvânt derivat din slavonescul kolo- roată) este "dăruit ca ofrandă rituală în diferite ocazii preoţilor (ca mijlocitori
ai relaţiei cu divinitatea sau cu spiritele strămoşilor), totodată, dăruit săracilor, copiilor, rudelor, vecinilor, în genere.
participanţilor la un eveniment" 79 . Acumulând o simbolică întru totul pozitivă, colacul este un mijlocitor benefic în
comunicarea tradiţională dintre membrii comunităţii, inclusiv în ritualuri le funerare, unde colacul înlesneşte legătura
dintre existenţă şi post-existenţă sau uşurează călătoria extramundană. De altfel, în Loviştea am înregistrat şi alte
copturi cu funcţie rituale specifice spaţiului românesc, în special oltenesc: colacul de botez, colacul de scăldătoare,
colacul de dat la grindă, "azma" miresei, colacii de mort. Multe din credinţele de aici se circumscriu ideii că "de
fiecare boabă de grâu e în tipărită faţa lui Hristos, credinţă ce izvorăşte din legendele despre originea grâului din trupul
lui Hristos şi al lui Dumnezeu"~ 0 • Cercetătorii folclorului românesc sunt de acord că din structurile culturale arhaice
(chiar fragmentare cumi se prezintă azi) se poate decela şi contura pregnant o divinitate agrară, existenţă foarte des
întâlnită şi la alte popoare vechi.
Este de la sine înţeles că într-o societate desacralizată, unde rituah.il funcţionează mai mult prin determinări
sociale şi estetice, darul, în copturi de grâu sau în alte produse, devine o prestaţie contractuală. "Aceasta nu atenuează
faţeta ceremonială sau rituală, care conduce inerent la sensul de gratuitate (din punct de vedere materiai)"R 1•
Masa, în jurul căreia se aşază colindătorii şi gazdele, este un spaţiu sacru, benefic cu puteri augurale sau propiţiatice.
Masa este un simbol al belşugului şi al stării de fericire. În cultura tradiţională românească, raiul este similar unui spaţiu
în care tronează mese încărcate de bunătăţi. Un fel de corn al abundenţei ce veseleşte şi bucură pe cei buni şi drepţi.
În secvenţa rituală a gesturilor oblative, am întâlnit şi rituri mărunte de fertilitate, fecunditate şi apotropaice:
"iapa" (persoana care adună darurile alimentare) este lovită peste picioare cu făcăleţul şi sare precum capra în jocul cu
acelaşi nume.
Ultimul cântec ritual pe care îl intonează colindătorii, este colindul de ieşire din casă (după terminologia Piloiu;
C. Mohanu îl numeşte col ind de plecare) şi cuprinde sensuri augurale; el se cântă tot în jurul mesei şi, din informaţiile
noastre, este atestat în toatele satele Loviştei. C. Mohanu remarca faptul că există o mare asemănare (narativă) a
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discursului poetic între colindele de intrare în casă şi colindele de plecare, ceea ce conferă colindatului şansa unui
ritual cât se poate de coerent şi de bine structurat; am asemăna colindatul cu o piesă antică ce respectă reguli de spaţiu,
timp, estetice.
În contextul culturii populare româneşti, colindatul este o creaţie sincretică ale cărui sensuri iniţiale s-au opacizat,
dar care îşi păstrează încă prospeţimea şi care încă reglează comportamente pentru că reprezintă şi este acceptat ca un
model; un model conservator şi bine conservat, un model care implică sensurile primordiale ale vieţii: relaţia cu
divinitatea, aspiraţia către echilibru. Colindatul s-a păstrat până astăzi tocmai pentru că are un impact profund asupra
comunităţii fiind, de fapt, o matrice culturală ce reglează comportamentul social, moral etc.
Colindul de plecare marchează încheierea colindatului "cu adresă" după care cele două preuci se întâlnesc şi
purced la pregătirea cântării "Ziorilor", care se intonează la marginea sau în centrul satului, pe o înălţime (deal) sau
chiar în clopotniţa bisericii. "Cu excepţia satelor de pe Valea Lotrului în care "Ziorile" constituie numai colind de
fereastră (Brezoi, Sălişte, Mălaia, Ciunget, Voineasa}, în toate celelalte sate, Ziorile sunt cântate şi la terminarea
colindatului"~ 2 •

Colindul "Ziorile" este în opinia noastră un relict. Nu împărtăşim prin urmare opiniile lui Ovidiu Bârlea şi Traian
conform cărora colindul .. Ziorilor" este de factură recentă"-'.
Petru Caraman şi parţial Octaian Buhociu considerau "Ziorile" un element al cultului morţilor; C. Mohanu
afirma cu îndreptăţire că acest colind era dedicat tinerilor morţi.
Odată invocate zorile, colindătorii se îndreaptă spre locul comun de campestrare: la casa vătafului, la gospodăria
unde au făcut pregătirile; aici îşi evaluează atât prestaţia, cât şi darurile primite şi fixează locul şi data ospăţului comun,
masa băieţilor. Ulterior vor fi tocmiţi lăutarii, bucătăreasa şi magazinerul (chelarul). Rolul ritual al cetei va continua cu
aceeaşi intensitate până la Bobotează; se vor organiza hore (ca în Mărginimea Sibiului) şi se va media marea masă a
băieţilor. Omogenitatea cetei, rezultat al specializării membrilor ei, dar şi al legăturilor spirituale dintre cetaşi, conferă
sărbătorilor de iarnă dintre Crăciun şi Bobotează ( 12 zile încărcate de simbolismul sacrului, zile care în opinia etnologului
Ion Ghinoiu"~ sintetizează simbolic anul calendaristic) un statut aparte egalat poate doar de Ciclul pascal, când vechile
sensuri ale fertilităţii şi fecundităţii se împleteau cu cele augurale şi apotropaice sau cu cele iniţiatice.
Masa băieţilor se organizează fie în a doua zi a Crăciunului (Titeşti, Bratoveşti, Găujani, Grebleşti, Robeşti,
Călineşti, Proieni, Brezoi, Sălişte), fie a treia zi a Crăciunului (Câineni) fie în ziua Anului Nou (Gruiu Lupului,
Copăceni, Clocotici, Bumbuicşti), fie în ziua Sfântului Ion (Perişani, Mlăceni, Cucoi, Racoviţă). În unele comunităţi,
invitarea la masă se face conform uzanţelor din ceremonialul nunţii: un tânăr, numit de ceată, va trece cu plosca de
ţuică pe la toţi cei care urmează să participe la ospăţ. Precizăm că fetele, care sunt invitate cu o zi înainte sau chiar în
ziua petrecerii, vor contribui la ospăţ cu produse alimentare şi băutură.
Repertoriul lăutarilor este cel obişnuit de nuntă, insistându-se asupra cântecelor de joc. Fetele care au fost
colindate şi care sunt nubile vor petrece alături de feciori, dar sub supravegherea părinţilor. Am putea spune că este
vorba de o masă rituală a întregii comunităţi cu sensuri iniţiative premaritale. Ofelia Văduva constata că astfc:l de
ospeţe organizate în intervalul de timp. dintre Crăciun şi Bobotează cumulează şi sensul înnoirii simbolice a anului.
prin conotaţia lor sărbătorească";. Totodată, "ospăţul este o formă specifică de manifestare a relaţiilor sociale, a coeziunii
grupului şi o formă particulară de consumare a hranei a cărei valoare simbolică, amplificată faţă de cotidia·n, plasează
masa în sfera spirituală""r'.
Desfăşurarea ca atare a actului alimentar ce are loc în timpul sacru, compm1ă şi excesele, adică orgia, în sens
mitologic, explicată şi motivată şi de Freud, Jung şi, chiar de Mircea Eliade, ca o necesitate a exprimării forţelor vitale,
o eliberare a limitelor dintre om, societate, zei. "Masa de sărbătoare are o subliniată dimensiune socială, tradusă printr-o
pm1icipare cât mai numeroasă a comunităţii la ea, ocazie a sudării legăturilor umane şi reafinnării solidarităţii tradiţionale"" 7 •
Atanasie Mari an Mari enescu, în urmă cu un secol şi jumătate, stabilea legăturile morfologice şi sintactice dintre
sărbătoarea romană a Saturnarilor şi ospăţul comun de după colindat. Petru Caraman lărgea şi motiva aserţiunea,
sugerând că între Crăciun şi Satumalii sunt uimitoare analogii; argumentaţia este susţinută mai ales de "ospeţele
îmbelşugate ( ... ) de unde zicătoarea .. Crăciunul sătulul", în contrast cu .. Paştele fiu/ului" şi în special de ospăţul
feciori lor de la sfârşitul colindatului"x".
Ovidiu Bârlea cataloghează exemplar rolul şi semnificaţiile ospăţului sau mutaţiile rituale ale acestuia, "zi care
reprezintă desigur, faza cea mai veche a obiceiului. Prin evoluţie, acesta şi-a pierdut treptat semnificaţia iniţială şi
ospăţul a devenit mai mult un prilej de petrecere. Ceata colindătorilor flăcăi ne apare astfel ca o formă de iniţiere, de
trecere de la copilărie la bărbăţie şi în această ipostază, flăcăii aveau anumite prerogative între altele, probabil, şi cele
de felicitare de început de an şi de a organiza ospăţul comun în cinstea colectivităţii şi a înaintaşilor""'). Să nu uităm
deci că ospăţul comun a avut şi rolul de masă a străbunilor. Credinţele acumulate în culegerile de specialitate şi chiar
memoria comunităţilor şi din Ţara Loviştei vin în sprijinul afirmaţiei. Informaţiile cuprinse in chestionarele Haşdeu şi
Densuşianu relevă că la marile sărbători religioase ale românilor, spiritele morţilor vin să întregească lumea. Avem
de-a face, cum susţinea şi Mircea Eliade cu o "renovaţio", cu o reiterare a cosmogoniei 90 . Că îmbunarea mm1ilor şi
tratarea lor cu atenţia cuvenită erau şi în atenţia colindătorilor sunt argumentate de câteva practici rituale cât se poate
de sugestive: colindul mortului, care este semnalat în Transilvania, dar care în opinia noastră s-a cântat şi în Loviştea,
ofranda colacului, alte practici, precum pomenile din ziua Crăciunului, de Sâmbăta morţilor, de Anul Nou, de Bobotează,
colindele înfipte la morminte de copii şi pomana la mormânt etc.
Herţeni,
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"Practicile legate de cultul morţilor se efectuau cu mare grijă pentru a câştiga, probabil, bunăvoinţa spiritelor
prin nesfârşite acte de divinaţie care reumpleau perioada dintre Crăciun şi Bobotează" 91 •
Ultima secvenţă ceremonială a scenariului colindatului este aceea a Iordănitului pe care am întâlnit-o în toate
satele Loviştei. Obiceiul aminteşte în bună măsură de naraţia oltenească: ceata de colindători (care-şi păstrează împărţirea
în strane) trece pe la casele gospodari lor, unde-i va iordăni pe membrii familiilor cu apă sfinţită. Recuzita obiceiului se
compune dintr-o căldare de aramă (arama este un metal cu valenţe apotropaice), mănunchiul de busuioc (şi el plantă
cu virtuţi magice atestate, folosit în oniromancie şi divinaţie). Sunt stropiţi cu apa Iustrală şi apotropaică şi sătenii
întâlniţi pe uliţi, indiferent de vârstă sau sex. Consistenţa acţiunilor cetei din ziua Sfântului Ion (obiceiul se practică
in ziua de 7 ianuarie; în noaptea dintre 6 spre 7 ianuarie, în comunităţi, lăutarii umblă prin sat şi cântă "zăuritul", un
cintec lumesc ce aminteşte foarte puţin de ., Ziorile ·· consacrate) se inscrie in practicile sărbătorii Bobotezei, când
actele rituale de stropire udare sau spălare (abluţiuni parţiale) au sens apotropaic şi purificator.
Ion Ghinoiu consideră că Boboteaza "cuprinde motive specifice tuturor zilelor de renovare a timpului. Totuşi
practica specifică zilei de 6 ianuarie se legă de alungarea spiritelor rele în lăcaşurile lor subpământene, puriticarea
văzduhului prin zgomote, stropitul cu aghiazmă al vitelor, caselor, construcţiilor anexe, încurarea cailor'"'".
Prin analiza amănunţită a componentelor obiceiului (fragmente de ritual, gesturi, semne, simboluri, texte, recuzită
etc.) se poate ajunge la concluzia că şi iordănitul este un fragment de cultură tradiţională sincretică şi stratificată ce
aminteşte de botezul iniţiatic al Mântuitorului, dar şi de sensurile mai vechi ale culturii precreştine.
Constantin Mohanu aprecia că obiceiul iordănitului oferă Loviştei "o autentică originalitate"; autorul include
practicile din ziua Bobotezei şi a Sfântului Ioan Botezătorul pe linia argumentelor cuprinderii colindatului Loviştean
in spaţiul cultural al Olteniei. După informaţiile noastre însă obiceiul iordănitului se practică şi în Mărgini mea Sibiului;
Traian Herseni semnala acelaşi lucru: "În ziua de Sfântul Ion se întrunesc amândouă cete de feciori ( ... ). La jugul
boilor se pune câte o "hăgâncă de brad". ( ... ). După ce gată pregătiri le, se strâng cu toţii în faţa bisericii, cu satul întreg,
după slujbă (leturghie) şi se duc la râu( ... ). Ceilalţi feciori din ceată iau pe rând câte un Ion şi-1 duc în apă, unde îl
inmoaie cu picioarele în râu( ... )""'.
Semnalăm, in treacăt. in finalul descrierii ceremonialului colindatului din Ţara Loviştei că la Câineni. în dimineaţa
zilei de S ianuarie, se organiza o nuntă carnavalescă.
morţilor

CaP. IV.

Clasificări.

RePertoriu

Clasificările au în general rol didactic. Ele se întocmesc pentru a oferi culegătorilor şi altor specialişti posibilitatea
de a cuprinde şi de a clasa ştiinţific un gen sau o specie literară. Asemenea clasificări sunt întâlnite şi în istorie,
filozofie, biologie, ştiinţe matematice etc.
Ceea ce permite şi înlesneşte clasificarea este structura părţilor componente, precum şi a întregului. "Structura
este acea desemnare a vizibilului, care, printr-un fel d.:: triere prelingvistică, îi permite să se transcrie în limbat4 •
Printr-o translare epistemologică, putem considera că, cel puţin în cazul genului epic, "structura narativă şi toate
elementele pe care le incumbă şi metoda decodării elementelor- rare sau numeroase- care vor servi drept caractere"95
sunt suficiente pentru alcătuirea unei clasificări.
Pornind de la naraţie (în sensul de povestire, istorisire), Alexandru Rosetti întocmeşte prima clasificare a colindelor
româneşti în colinde religioase, producţii epice în versuri, de origine literară, având subiecte referitoare, de cele mai
multe ori, la Isus Cristos şi "colinde sociale cu un profund caracter liric adaptate după situaţia celor în faţa cărora se
poate cânta96 • Trecând peste interpretările autorului asupra originii colindelor religioase, vom preciza că multe din
tipurile propuse sunt valabile şi azi. Sunt identificate astfel, colindele mitologice (cele care cuprind elemente mitice.
Alexandru Rosetti afirma că tipul colindei ce narează naşterea lui Isus din piatră este mitologică), colinde cu subiecte
luate din Vechiul Testament, colinde care conţin teme din Noul Testament, colinde inspirate din vieţile sfinţilor,
colinde cu subiecte izvorâte din cărţile populare·n. Alexandru Rosetti propune şi o a doua clasificare, fără a denomina
însă criteriile: colinde care povestesc naşterea, viaţa şi moartea lui Isus Cristos, colinde edificatoare (terminologie
preluată şi de Monica Brătulescu), colinde care povestesc întâmplări din vieţile sfinţilor, colinde cosmogonice şi
colinde în care se răsfrânge felul propriu al poporului de a privi şi a judeca viaţa şi cele înconjurătoare, tip pe care îl
subdivide în:
a) acelea care reprezintă vechile mituri păgâne;
b) elemente împrumutate din literatura scrisă;
c) elemente izvorâte din psihologia poporului.
Fin teoretician, Alexandru Rosetti remarcă faptul că aceste tipuri şi subtipuri nu există în stare pură şi că în
aceeaşi colindă elementele se întrepătrund, intuind mai bine decât predecesorii şi contemporanii caracterul cultural
stratificat al colindei. Şi totuşi, limitele clasificării întocmite de Alexandru Rosetti sunt surprinse exemplar de Ovidiu
Bârlea9 R. Este vorba despre includerea unor cântece de stea (de genul "Adam izgonit din Rai" şi "Trei crai de la
răsărit") în specia colindei, precum şi exagerarea originii culte şi semiculte a colindei. Dar, repetăm, marele merit al
autorului studiului asupra colindei religioase, este acela de a fi identificat suprapuneri le culturale ce atestă colinda ca
o specie arhaică, dar permeabilă la influenţe spirituale diferite: stratul mitic precreştin, stratul religios şi cel popular.
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Oricum, clasificarea Rosetti este superioară celor ulterioare, care, în marea majoritate clasificau colindele în laice şi
religioase.
_
Marii specialişti ai colindului şi colindatului (ne referim în special la Petru Caraman, Traian Herseni şi Ovidiu
Bârlea) nu s-au ocupat propriu-zis de clasificări. Petru Caraman, împarte totuşi colindele, în funcţie de momentul comiterii
ritualului, în două grupe: I. Colindele cântate afară, de obicei la fereastră, care au mai totdeauna un caracter general; II.
Colinde cântate înăuntru, închinate sau speciale (specializate după o terminologie actuală). Din prima categorie, fac
parte, după opinia lui Petru Caraman, colindul de fereastră sau colindul de afară şi colindul cel mare, numit colindul
casei, iar din categoria colindelor generale, colindele pentru gospodari, colinde pentru gospodine, flăcăi, fată mare,
logodi ţi, însurăţei, văduvă, bătrâni, pentru copiii şi sugari, colinde pentru preot, hangiu, cioban, pescar, negustor, soldat,
voinic străin, colinde pentru morţi. După cum remarcăm, nu este vorba de o tipologie propriu-zisă cât mai ales de o
împărţire (corectă, de altfel), pe care autorul o face doar cu scopul de a demonstra afirmaţiile.
Marea izbândă în realizarea indicelui tipologie al colindei aparţine cercetătoarei Monica Brătulescu. Şi reuşita
este incontestabilă, chiar dacă uneori timpul este necruţător. Sigur, clasificării Brătulescu i se pot reproşa unele
incongruenţe sau forţări, sau omisiuni care sunt inerente şi explicabile într-o asemenea cuprindere. Aşa, de pildă,
multe din colindele protocolare cuprinse în indexul Brătulescu, conţin elemente cosmogonice, iar multe din colindele
cosmogonice sunt, de fapt, în opinia noastră, biblice. În acelaşi timp, colindele specializate pentru flăcău şi fată
precum şi cele cuprinse în categoria familială puteau fi incluse în alte subtipuri, considerând că specializarea nu poate
constitui o argumentaţie suficientă pentru o cuprindere tipologică, cuprindere ce se face în special pe baza motivelor.
Colindele cu subiecte biblice sunt împărţite în "Edificatoare şi moralizatoare" şi ,,Biblice şi apocrife", dar, de foarte
multe ori, aceste împăi1iri sunt aleatorii, nesiguranţă ce-şi are originea în faptul că nu există bariere strict tematice şi,
de cele mai multe ori, o colindă poate fi inclusă fără greutate în mai multe categorii. Oricum, aşa cum afirmam,
clasificarea Brătulescu este încă operantă şi, în acest context, orice observaţie este cel puţin fastidioasă.
În ceea ce priveşte Ţara Loviştei, indexul Brătulescu are totuşi omisiuni, unele dintre ele importante şi, probabil,
asemenea scăpări pot fi întâlnite şi în alte zone. Pentru a identifica colindele din Ţara Loviştei, cercetătoarea s-a
folosit de înregistrările aflate în arhiva Institutului de Etnografie şi Folclor, precum şi de insignifiantele culegeri
aparţinând lui N. Ionescu şi T. Pamfile. Culegerea C. Mohanu, care apăruse în 1975, nu a intrat în atenţia autoarei.
Indexul Brătulescu include 40 de tipuri de colinde din Ţara Loviştei, după cum urmează: I. Colinde protocolare:
tipul 1: Colindătoru/ şi gazda (consemnat la Bumbuieşti); tipul 1O A: Gazda şi porumbeii (Mlăceni, Periş); tipul 16.
Casâ mândră (Mlăceni, Găujani); Il. Colinde cosmogonice: tipul26 A, 26 Aa. Veşmânt zlnpodobit cu astre (Mlăceni).
Tipul 28. Ziori/e (Bumbuieşti), tipul 30. Mana câmpului (Mlăceni); III. Proj"esionale: tipul 36 F. Mioriţa (Mlăceni);
tipul 49 B. Vămeşoaica (atestat de T. Pamtile la Titeşti); tipul 52, Du/jid. monstrul marin (Bumbuieşti) (Bonişoara);
tipul 53 B. Şarpele (Bumbuieşti); tipul 54. Vânarea; IV. Flâcâul şi fata: tipul 80 A, 80 D. Leagăn de mătase
(Bumbuieşti); tipul 83. Fata care şi-a pierdut sa/ha (Mlăceni); tipul 88. Porumheii şi peţitorii (Mlăceni); tipul 97.
Merele şi miei (Bumbuieşti, Găujani, Boişoara); tipul 104. Peţitorului. mărul, inelul şi cununa (Boişoara, Găujani);
tipul 109 B. Voinicul rezemat de zid (Mlăceni); tipul 115. Convoiul cu prizonieri şi alegerea miresei (Boişoara,
Găujani); tipul 116. Tocmi rea zestrei (Boişoara, Găujani); V. Familiale: tipul 124. Fericirea de a avea copii (Bumbuieşti,
Găujani); tipul 130. Pârinte cu trei feciori (atestat de T. Pamfile ); tipul 131 a. Copil ca şef al oştirii; (Bumbuieşti);
tipul 134 B. Fratele, sora şi peţitorii (Mlăceni, Bumbuieşti); tipul 136. Cununa pentrufini (Boişoara, Găujani); tipul
13 7. Darul naş ului (Mlăceni, Bumbuieşti); V L Edzficatoare şi moralizatoare: tipul 139. Doi fraţi răsplătiţi de domni
cu moşii (Mlăceni, 8umbuieşti); tipul 160 B.a. Omul bun in preajma sfinţilor (atestat de T. Pamfile la Câineni); tipul
165. Sfârşitul lumii (Bumbuieşti); VII. Biblice şi apocrij"e: tipul 167. Vestea morţii (Mlăceni, 8oişoara); tipul 168 8
(Maica Domnului, Ostilitatea şi bunăvoinţa pomilor şi dobitoacelor (Mlăceni); tipul 170 A, 170 8. Naşterea lui Isus
şi solii (Mlăceni, 8oişoara, Bumbuieşti); tipul 172. Uciderea pruncilor (Bumbuieşti); tipul 173. Botezul (Bumbuieşti);
tipul 175. S.fănta Vineri şi cetatea lui Irod (Bumbuieşti); tipul 176. Maica Domnului cu pruncul in braţe şi slujba la
mănăstire (Bumbuieşti); tipul 178. Slujba in mănăstire (Mlăceni, Boişoara, Găujani); tipul 178. Slujba în mănăstire
(Mlăceni, Boişoara, Găujani); tipul I 79. Mănăstirea şi corabia (Bumbuieşti, Boişoara); tipul 187. Originea grăului,
vinului şi mirului (atestat de C. 8răiloiu la Bumbuieşti şi Găujani); tipul 190. Isus inchis intr-un bloc de piatră
(Găujani, Mlăceni, Boişoara).

Indexul tipologie Brătulescu omite câteva tipuri importante de colinde din Ţara Loviştei. Astfel, tipul 55, Leul,
care nu este cuprins în index, este atestat de culegerile Piloiu şi Mohanu la Sălişte şi Brezoi. Colinda protocolară este
bogată în Ţara Loviştei. Indexul 8rătulescu nu atestă însă tipul12. Darurile colindători/or, tipull7. Lauda belşugului
şi tipul 21. Crăciun călare. La categoria colinde cosmogonice, o scăpare importantă: tipul 23. Facerea lumii, iar la
categoria edificatoare şi moralizatoare, tipul 154. Disputa dintre sfinţi. Fără îndoială, că omisiunile într-o asemenea
mare întreprindere sunt inerente. Amploarea scapă uneori nuanţele. Poate că ar fi vremea să se întocmească şi indexuri
zonale, chiar dacă o asemenea încercare poate părea nefirească, după întocmirea indexului general.
Aşa cum am afirmat deja, repertoriul de colinde din Ţara Loviştei este bogat, temele şi motivele majore ale
.colindatului românesc se regăsesc şi aici. Noi nu am proceda neapărat la catalogarea repertoriului ca fiind muntenesc
(aşa cum face C. Mohanu), dar nici transilvănean. Studiul atent al repertoriului denotă, dincolo de specificitatea
firească (indexul Brătulescu atestă chiar un col ind întâlnit numai în Loviştea; este vorba de tipul 139 - Doi fraţi
răsplătiţi de Domn cu moşii, înregistrat la Mlăceni-Periş, dar şi la Boişoara drept colind de băiat, consemnat în
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culegerea Piloiu tot la Boişoara sub titlul .. Cine-mi vine, cine-mi vine" şi în culegerea Mohanu sub acelaşi titlu; de
remarcat este faptul că Mohanu culegea textul de la Petre Menchiu, iar Piloiu de la nepotul acestuia), zone comune
repertoriale şi cu repertoriul muntean, dar şi cu cel transilvan. Este totuşi evident, cum sublinia şi Monica Brătulescu,
că stilul muntenesc are un bogat caracter epic, iar lungimi le se datorează enumerărilor, tautologiilor, repetiţiilor, stil
care se regăseşte şi în discursul loviştean. Şi totuşi, nu se poate trasa o graniţă imuabilă între cele două cuprinderi
repertoriale, atât la nivelul naraţiilor (teme, motive) cât şi stilistic. Ţara Loviştei are un statut aparte, datorat poziţiei
geografice de zonă tampon, penneabilă însă, fără îndoială, influenţelor şi dinspre Transilvania, dar şi dinspre Muntenia.
O influenţă mai mult intuită sau dedusă decât demonstrată pentru că repertoriulloviştean este unul cristalizat, foarte
bine motivat prin ceremonia! şi foarte bine st.ructurat în timp şi spaţiu.
Ceremonialul muntenesc din zona Muscel spre exemplu, cuprinde colinde de casă, de gazdă şi gospodar, colinde
de tânăr însurat, de fată mare, de fată logodită de tineri însurăţei, de tânără nevastă, colinde frate şi soră, de fetiţă mică,
de copil, colinde de bătrâni, de văduvă sau colinde profesionale: colindul preotului şi al lui Dumnezeu, colindul
omului bogat şi milostiv, colinde pentru ciobani, colinde de vânător. Aceeaşi diversitate tematică o întâlnim însă şi în
Ţara Loviştei, dar şi în Transilvania. În acest context, orice afirmaţie tranşantă cu privire la repertoriul colindei este
periculoasă. Colindatul în ceată a avut o răspândire mare în arealul cultural românesc şi, graţie, multitudinii funcţiilor
şi funcţionalităţilor sale, poartă amprenta unui ritual cât se poate de conservator.
O analiză atentă a fiecărui text în parte, raportat la indexul Brătulescu ne arată că, din cele 45 de tipuri înregistrate
în Ţara Loviştei, 31 de texte sunt comune repertoriului muntenesc şi transilvănean 100 , Il texte sunt specifice numai
Transilvaniei şi doar4 texte au răspândire numai în Muntenia. Ni se pare evidentă ideea că Ţara Loviştei este un spaţiu
de interferenţă, dar bine conturat cultural, cel puţin la nivelul colindatului. Fără îndoială că schimbul de populaţie cu
Mărginimea Sibiului şi, în special, transhumanta şi-au lăsat amprenta şi asupra producţiilor culturale tradiţionale.
Invocarea stilului ca principiu al diferenţierii regionale trebuie folosit, de asemenea, cu prudenţă dat fiind faptul că în
circulaţia contemporană s-au produs frecvente întrepătrunderi stilistice . .,Desigur, faptul că un tip de colindă este
astăzi absent sau sporadic reprezentat într-o regiune, nu exclude posibilitatea ca în trecut să 1"1 i:unoscut o mare difuziune.
Argumente mult mai sigure pen_tru determinarea repertoriilor regionale şi a repertoriului comun celor două regiuni
(Muntenia, Transilvania) s-au obţinut prin confruntarea datelor deduse din circulaţia contemporană a colindei cu
menţiunile din tipăriturile mai vechi. Astfel am considerat că aparţinând unui fond comun, colinde care circulă astăzi
doar într-o singură regiune, dar care, în trecut, au fost semnalate de către culegători în alte zone" 101 •
Chiar şi la nivelul colindelor protocolare sau biblice, Ţara Loviştei nu poate fi circumscrisă doar Munteniei.
Culegerile munteneşti şi mai vechi şi mai noi atestă un număr mic de colinde din categoria celor numite mai sus, pe
când Ţara Loviştei, dimpotrivă, are un mare număr de texte de această factură. La Boişoara, spre exemplu, din 19
texte, înglobate în repertoriul actual, Il au subiecte, teme, motive, să le zicem mitologice, după tenninologia Brătulescu
(în special colindele specializate, inclusiv o parte a colindei protocolare şi Ziorile), iar 8 colinde pot fi considerate
biblice (după aceeaşi terminologie), adică 40% din repertoriu, colinde cu subiecte biblice legate de viaţa şi faptele
Mântuitorului cu trimiteri narative Ia evangheliile canonice, dar mai ales la evangheliile apocrife; textele menţionate
sunt texte de ascultat, colinde de masă. În aceeaşi ordine de idei, din cele 40 de tipuri semnalate de indexul Brătulescu
în Ţara Loviştei, 14 sunt biblice, adică o proporţie de 30%.
Ceea ce remarcăm în repe11oriul loviştean este îmbinarea armonioasă a textelor care pregătesc coborârea şi
impunerea sacrului ca întoarcere Ia lumea ideală şi a textelor de ascultat în care sunt narate într-un stil propriu, specific
culturii tradiţional-orale, episoade biblice. "Folclorul viu operează cu unităţi mobile; contopirea unor elemente,
împrumutul, nu constituie un proces de compoziţie minor sau ilicit, ci un proces fundamental, definitoriu. Desigur,
capacitatea poeziei populare de a se prolifera prin variante se realizează în grade şi la nivele diferite: prin asamblarea
unor unităţi mai mari- serii de motive dotate cu o coeziune interioară- prin asociaţia dintre acestea cu unităţi mai
mici, ca şi prin orientarea caleidoscopică a motivelor. Chiar şi seriile de motive, agregate relativ stabile în timp, sau
prin trecerea de la un gen la altul, se pot descompune în unităţi mai mici care la rândul lor pot intra în combinaţie" 102 •
Exemplare ni se par formulările autoarei studiului şi indexului tematic al colindului şi ele ne motivează să credem că
determinările colindă mitologică sau biblică, nu există într-o pură realitate. Combinaţiile sunt atât de surprinzătoare şi
atât de greu de definit, încât scapă oricărei încercări de strunire tipologică, pentru a servi interesele rituale, după ~um
afi.rma Constantin Brăiloiu 103 •

CaP. V. Colinda.

structură culturală sincretică

O istorie a cercetărilor asupra originii colindei, în perimetrul cultural românesc ar fi în măsură să reifice şi să
suficient, nu adevărul cu privire la această controversată problematică, cât, mai ales, eforturile ştiinţifice
pe care generaţii întregi de cărturari şi de etnologi munteni, moldoveni, transilvăneni le-au dăruit elucidării originii şi
sensurilor colindatului. De la Dimitrie Cantemir, până Ia cercetătorii de azi, un timp istoric relativ mare, s-au tipărit
foarte multe pagini, s-au purtat vii şi uneori pătimaşe controverse. Cu toate acestea nu s-a ajuns la formulări peremptorii.
Şi azi, originea acestui etnofact tulburător şi evoluţia lui istorică implică divergenţe de interpretare, nu Ia nivelul
nuanţelor, ci de fond.
lămurească
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Se pare că interpretările maximaliste (acelea care exagerau o sursă sau alta) exclusiviste, aveau şi motivaţii
de ceea ce defineşte, cel puţin moral, ştiinţificul, chiar dacă uneori venea ca o formă de apărare şi de
autoconservare, faţă de alte teorii false şi, mat grav, răuvoitoare, cu privire la originea şi la continuitatea poporului,
istoriei şi a culturii românilor. O. Cantemir sublinia pentru prima dată importanţa substratului cultural dac, dar acorda
colindei caracteristicile şi originea romană, accentuând iqeea purităţii latine a culturii.
De la Dimitrie Cantemir, care plasa originea colindei în "Calendele romane", trecând apoi prin ideea purităţii
latine a culturii tradiţionale, iniţiată de Şcoala Ardeleană, care a făcut carieră vreme de un secol şi mai bine, prin
atitudinea moderatoare a savantului Haşdeu, până la postulările mitologizante ale sec. XX, este o cale foarte lungă
care, din fericire, a fost însoţită şi de culegeri masive, fundamentale, fără de care cultura română ar fi pauperă.
În ceea ce ne priveşte, ne este cât se pot de greu să avem o idee personală cu privire la originea colindei şi
colindatului. Drumul către convingeri şi formulări personale sau adoptări de poziţii trebuie precedat obligatoriu de
studiul atent şi exigent al studiilor anterioare. Cu alte cuvinte încercăm o apropiere pe cât posibilă obiectivă asupra
etnofactului, fără înfrumuseţări inutile, dar şi fără formulări irefutabile sau contestări totale. În ultimă instanţă, cultura
tradiţională nu are nevoie nici de panegirice, iar ne gările iconoclaste o lasă rece; ea funcţionează prin ea însăşi, prin
propria ei oportunitate.
Nu ne propunem de asemenea să teoretizăm asupra conceptelor de structură şi sincretism. Accepţiunea în care le
folosim este preluată în sens didactic, iar motivaţia utilizării lor este argumentată de reuşitele unor studii recente 104 ,
unde sincretismul cultural se dovedeşte cât se poate de operant la nivelul limbajelor şi în procesul comunicării. Ne-am
însuşit de asemenea, concluziile propuse de Sabina Ispas, care consideră că "textele de colind, departe de a alcătui un
bloc unitar, pe ansamblul repertoriului, aparţin mai multor straturi succesive, a căror ordine de apariţie în timp ar putea
fi stabilită cu un oarecare grad de c01nparaţie" 105 • Acceptăm, prin urmare, ideea stratificării culturale a colindelor; de
altfel, termenul de sincretism (în etnologie) cuprinde o multitudine de sensuri, dintre care amintim contopirea unor
arte diferite (literatură, muzică, dans), dar şi fuziunea credinţelor şi riturilor unor religii diferite sau a atribuţiilor unor
divinităţi diferite în persoana unei singure divinităţi 106 • Vom preciza că stratificarea implică nu numai repertoriul
propriu-zis, dar şi la nivelul nucleului de bază, deci la nivelul motivelor.
Sabina Ispas în lucrarea amintită, preciza că stratificările colindei ar cuprinde trei etape distincte. "Primul strat,
cel mai vechi, dezvoltă o simbolică creştină legată de credinţa din începuturi, din perioada imediat următoare a
apostolatului mergând până în sec. al IX-lea. O a doua perioadă acoperă întregul ev mediu şi perioada de medievalitate
târzie de la noi, perioadă care deţine o doctrină teologică închegată, unitară ( ... ), cea de-a treia perioadă este ce a
ultimilor 22 de ani, care a produs texte uşor de identificat şi analizat" 1117 • Autoarea, chiar dacă consideră colinda o
specie de sorginte creştină, nu neagă semnificaţiile păgâne, arhaice, precizând însă că aceste elemente culturale nu sar fi putut păstra în formă pură, ci că ele au fost modificate, nuanţate de schimbările de mentalitate ale omului cu
privire la concepte esenţiale referitoare la viaţă, moarte, suflet, creaţie etc.
În opinia noastră, nici elementele creştine nu şi-au păstrat genuitatea; influenţa cea mai puternică asupra cristalizării
creştinism ului românesc (popular) nu au avut-o textele evanghelice ci mai ales evangheliile apocrife, cărţile religioase
de factură şi o iconografie bizantină nuanţată local 10R.
Apreciem, în acest sens că în istoria culturii tradiţionale româneşti, creştinismul popular nu este un concept
aleatoriu. "Dacă în restul continentului european, unde cadrul instituţional, oficial a făcut ca numeroase elemente
străine dogmei (creştine n.n.) să fie controlate mai uşor înlocuite sau adaptate practicilor creştine ( ... ),aici în nordul
Dunării, unde statul şi instituţiile statale s-au cristalizat târziu, vechile culte au putut rezista mai îndelungat, normele
noii religii au fost adoptate mai liberal, pe cale populară, viaţa creştină a fost mai simplă. ( ... ). În egală măsură,
responsabilă de penetraţia unor elemente extradoctrinare în creştinism este însăşi formarea eşafodaj ului dogmatic al
acesteia. Fundamentarea regulilor de credinţă s-a făcut treptat fără a cuprinde însă, toate laturile vieţii creştine. De
cele mai multe ori, dimensiunea practică a fost neglijată, numeroase norme liturgice, ritualuri religioase, sărbători etc.
au rămas neformulate sau statutate în vreun document oficial bisericesc sau laic 1119 • Citatul ni se pare exemplar la fel şi
întreaga lucrare a cercetătorului Nelu Zugravu, chiar dacă ea nu ia în discuţie textele poetice ci doar actele rituale
propriu-zise. Aşa ne putem explica multitudinea de consuetudini, nuanţări le de la o comunitate la alta. "Apariţia unor
abateri, conservarea unor practici mai vechi, preluarea unor aspecte din patrimonii extrareligioase sau contrare dogmei
oficiale şi adaptarea lor serviciului liturghie creştin, se datorează, de asemenea, lipsei preoţilor pentru anumite comunităţi,
inexistenţei bisericilor în unele aşezări, a obiectelor de cult. .. " 110 •
Aşa cum afinnam şi în unul din capitolele precedente, exagerarea importanţei unuia sau altui strat al culturii
tradiţionale poate conduce la răsturnări de sens, la eliminări care nu sunt benefice pentru înţelegerea simbiozei istorice
a culturii române. O !ucidă şi imparţială judecare a fondului mitologic sau precreştin, pornind de la documentele
arheologice, literare, istorice, lingvistice, folclorice, ne conduce la o singură concluzie: se poate reconstitui (parţial)
mitologia română, iar principalele surse ale acestei restaurări sunt tocmai "textele şi manifestările folclorice, fenomene
culturale caracterizate prin anonimat şi oralitate" 111 •
Mitologia română este la rândul ei un produs sincretic, căci structurilor culturale autohtone li s-au adăugat
elemente de mitologie greco-romană orientală, indo-creştine, slave etc. Rezultatul a fost, după afirmaţia etnologului
Andrei Oişteanu, o mitologie populară vie ale cărei straturi sunt astăzi foarte greu de decantat, mitologie supusă de-a
lungul timpului unei evoluţii naturale, lente, determinată de schimbarea firească a mentalităţilor colective, dar şi o
străine
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evoluţie în trepte, accelerată şi discontinuă, datorată suprapunerilor exogene. Nu putem demonstra prin urmare, puritatea
mitologiei române şi nici nu este important pentru că originalitatea unei culturi nu este dată neapărat de fondul exclusiv
autohton, ci de felul cum această cultură asimilează şi înglobează elemente exogene. La scară redusă, şi colinda, ca un
eşantion fundamental, este un rezultat al unui proces îndelungat, de asimilări şi finisări, de nuanţări. Pentru Caraman
atrăgea atenţia că în ciuda originii străvechi, colindele nu prezintă nici un interes pentru mitologia păgână, că cei care
caută în ea urmele unor zeităţi păgâne merg pe o cale falsă, chiar dacă nu se poate nega legătura colindatului cu sărbătorile
în cinstea lui Saturn. Afirmaţia pe care reputatul folclorist o face în capitolul introductiv al lucrării "Colindatulla români,
slavi şi la alte popoare" este contrazis însă sistematic de studiul propriu-zis, care acordă originii greco-romane a colindei
cea mai mare importanţă.
Petru Caraman intuieşte caracterul sincretic şi stratificat al colindatului, dar rămâne la analiza nucleelor culturale
greco-romane şi slave, la analiza elementelor de natură magică încorporate în special în cadrul ritualurilor agrare.
Petru Caraman conştientizează însă că formele culturale creştine sunt preeminente şi denominează raporturile, analogiile
dintre Crăciun şi Sa turna! ii, dintre Crăciun şi Calendae lanuariae, Compitalia şi Larentalia. Esenţial a lucrare a savantului
ieşean nu este însă continuată de studiile ulterioare asupra colindatului. Aşa se face că, studiul lui Traian Herseni ce
apare la 40 de ani după tipărirea în limba polonă a lucrării lui P. Caraman, este unilaterală. Nu sincretismul cultural îl
interesează, ci revelarea unor structuri culturale predacice cum ar fi: muma primitivă a pădurii, identificată cu turca
sau boriţa şi fiul zeiţei mame, asimilat în cultura geto-dacilor cu Zalmoxis sau cu Dionisos, zei ai pământului între care
nu există nici o diferenţă de origine şi nici de esenţă. "Ei sunt unul şi acelaşi zeu, dezvoltat de populaţii strâns înrudite,
dar din zone şi mai ales din etape de dezvoltare diferite" 112 • Nu contestăm argumentaţiile cât se poate de docte ale
reputatului sociolog, facem doar precizarea că un asemenea mod de lucru îngustează şi reduce complexitatea etnofactului.
Studiile apărute după 1980, şi ne gândim la cele semnate de Monica Brătulescu, Sabina lspas sau Dan Octavian
Cepraga insistă asupra structurii multiple a colindei cu diferite niveluri de semnificaţie. Pentru Monica Brătulescu
relaţia colindei cu mitologia are loc doar într-un segment al repertoriului, ·"şi se elucidează prin referinţă la rituri şi
reprezentări dispărute din tradiţia românească, dar care au mai putut fi surprinse pe viu în sfera altor culturi populare"iiJ.
Principalele naraţii simbolice ale colindei trimit în primul rând la cosmogoniile ce prefigurează incipienţa haosului şi
degradării spaţio-temporale, urmate de echilibrul cosmic. Alte funcţionalităţi ale colindei se pot recunoaşte în riturile
de iniţiere şi pubertate, în riturile agrare. În ceea ce priveşte stratul spiritual creştin, cu deosebire repertoriul cu
caracter de legendă creştină, etiologică, el îşi are sursa în textele apocrife difuzate la noi prin_filieră slavo-bizantinăii\
iar unele imagini şi simboluri provin din circulaţia în spaţiul românesc a creştinismului primitiv. Monica Brătulescu
identifică în procesul de transformare a colindei sub influenţa creştinismului mai multe etape:" 1. Influenţa creştină se
manifestă sub fonnă de formule( ... ) refrenuri ( ... ). 2. În ciuda incompatibilităţilor filonul popular şi cel creştin coexistă
în unul şi acelaşi exemplar. 3. Cele două filoane ( ... )se concurează şi se dezmint reciproc. 4. Cele două filoane
fuzionează la nivelul personajelor sau soluţiilor dramatice. 5. Elementele aparţinând miraculosului popular se
estompează treptat şi sunt eliminate. 6. Personajele mitologice populare sunt înlocuite cu sfinţi. 7. Intervenţia eticii
creştine care modifică semnificaţia deznodămintelor şi comportamentul evreilor"ii'. Autoarea consideră că, de facto,
creştinismul nu poate fi considerat un factor constitutiv ci doar o influenţă (este adevărat) esenţială. Nu la aceeaşi
concluzie însă ajunge Sabina lspas care afirmă că textele cetelor de feciori care merg cu colindatul îşi au sorgintea
într-o virtuală poezie medievală românească. Sabina lspas consideră colindatul drept un fenomen cultural care a putut
înmagazina "diferite semnificaţii, întreaga simbolistică pe care au putut-o acumula de-a lungul sutelor de ani de
circulaţie. Diferitele comunităţi, în diferite epoci istorice, folosesc unele şi aceleaşi unităţi cu valori şi semnificaţii
diferite. Unităţile acestea sunt purtătoarele unui evident polisemantism. Dacă semnificaţiile străvechi ale căror rădăcini
merg spre era precreştină au fost şi continuă să fie scoase la lumină şi analizate, semnificaţiile pe care creatorii le-au
putut da aceloraşi unităţi din perspectivă creştină, ortodoxă în ultimii cea. 1500 de ani, nu par să-i fi preocupat pe
folclorişti. În cadrul colindatului nu s-a ţinut cont de tipul eminamente ritual al speciei care era practicat la dată fixă
şi deţine un foarte bogat şi unitar repertoriu de texte în circulaţie orală"ii 6 . Cel puţin metodologie suntem de acord cu
cercetătoarea Sabina Ispas fiind conştienţi că sensurile şi semnificaţiile creştine ale colindatului au fost mai puţin
studiate. Este ceea ce, de fapt, face Dan Octavian Cepraga într-un studiu recentii?. Autorul, bine sprijinit pe o bibliografie
selectă, ce-i cuprinde printre alţii pe F. A. lsambert, V. Lanternari, L. Renzi etc., apreciază colinda drept o realitate
poliedrică, ale cărei niveluri de semnificaţie nu trebuie căutate într-o singură dimensiune culturală. Dan Octavian
Cepraga consideră că ceremonialul colindatului trebuie raportat în primul rând ciclului de sărbători ale Anului Nou şi
mai puţin Crăciunului, "cu toate că formele şi modalităţile colindatului sunt la fel de variate, unitatea substanţială a
semnificaţiilor mitico-religioase confirmă existenţa unui fond comun de credinţe, deci obârşia străveche a obiceiului
de a colinda, legat de ritualurile arhaice practicate de popoarele Europei Orientale în întâmpinarea Anului Nou"iiR_
Datina colindatului, susţine cercetătorul este şi una creştină, într-o veritabilă tradiţie creştină, iar argumentele
indenegabile ale afirmaţiei se bazează pe materialul narativ ce cuprinde segmente importante ale eposului biblic
(evanghelic, apocrif, popular).
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THE CAROL- SINGING IN THE REGION OF

LOVIŞTEA

This carol-singing study is intended to be a sequel to previous research taken in the
region of Loviştea.
We take into consideration the x cultural context and the particularity of this a rea.
The author tackles this problem from the point of view of the ritual, revealing the basic
tran.1jormations and the obvious desacralization, at least in the last century.
Besides the critica/ approach ro the bibliographic material, the author analyses the
ceremonialnarration stressing on ritual acts and the relaţion witlz the ritual text. The
thematic classification ca'rols, the repertoire represents another important concept if we
agree that the carol-singing phenomenon is a !;yncretic cultural process.
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RECUZITA OBICEIURILOR DIN CICLUL FAMILIAL

ŞI

CALENDARISTIC*

Paul Teodor PLEŞA
În comunităţi le noastre tradiţionale săteşti obiceiurile erau şi sunt manifestări colective sau individuale care se
cu regularitate la anumite date sau cu ocazia anumitor împrejurări şi situaţii. Obiceiurile erau şi sunt transmise
prin tradiţie, iar săvârşirea lor era obligatorie pentru toată colectivitatea în care se practicau. Deci, obiceiurile au un
caracter colectiv şi general. Menţionăm că, în timp, unele obiceiuri îşi pot modifica sensurile şi semnificaţiile sau
unele şi le pot pierde de tot.
În practicarea oricărui obicei, fiecare generaţie a preluat veghind la săvârşirea cât mai corectă a lui şi a contribuit
la cristalizarea unor producţii din domeniul folclorului literar, muzical şi coregrafie care, cu timpul, au devenit proprii
în desfăşurarea ceremonială a practicării lui. Aşa cum afirmam, fiecare obicei se săvârşeşte după un anumit act ceremonia)
sau chiar mai multe.
Majoritatea obiceiurilor include in ceremonialul desfăşurării lor secvenţe spectaculare 1•
Pentru săvârşirea acestor secvenţe sunt obligatorii (ca şi in spectacolele de teatru popular sau cult) unele ohiecte,
cu ajutorul şi prin intermediul cărora se transmit mesaje.
Toate obiectele şi lucrurile folosite în desfăşurarea ceremonială a obiceiurilor formează recuzita de practicarea
obiceiului respectiv 2 •
Insistăm asupra recuzitei de practicare a obiceiurilor populare tradiţionale, întrucât săvârşirea ceremonială a
oricărui obicei nu se poate face (nu se poate realiza) fără folosirea anumitor bunuri şi obiecte proprii desfăşurării
ceremoniale a obiceiului respectiv.
Obiectele din recuzita de practicare a obiceiurilor au câteva însuşiri şi calităţi, pe care le vom discuta după ce
vom propune o schemă de grupare a lor, schemă care ne-a oferit posibilitatea să facem o analiză mult mai profundă
asupra însuşiri lor, calităţilor şi relaţiilor din cadrul grupurilor de obiecte folosite la săvârşirea oricărui obicei. Înainte
de a face o analiză amănunţită şi profundă, vom sublinia câteva caracteristici generale foarte impmiante ale bunurilor
şi obiectelor ce alcătuiesc recuzita de practicarea obiceiurilor populare tradiţionale.
Folosirea individuală sau prin asociere in cadrul ceremonia) a obiectelor din recuzita proprie a oricărui obicei, are
puterea de a comunica actanţilor- şi celor activi dar mai cu seamă celor pasivi -despre ce obicei sau eveniment este
vorba. De asemenea, obiectele de recuzită au puterea de a comunica şi a dezvălui anumite sensuri şi semnificaţii, precum
şi de a transmite mesaje în cadrul comunităţilor în care se săvârşesc. Dar, pentru proprietăţile, însuşirile, caracteristicile
şi rolul obiectelor din recuzita de practicarea obiceiurilor populare tradiţionale, expuse mai sus, vom da şi câteva exemple.
Dacă pe uliţa oricărui sat, localnicii - şi nu numai ei, ci şi oameni din alte aşezări - văd un alai numeros de
oameni in fruntea cărora merge o tânără îmbrăcată in rochie albă, cu voal şi coroniţă pe cap, iar în stânga şi în dreapta
lor încă 4-5 persoane cu 2 lumânări mari, albe, toată comunitatea pricepe, ştie, fără să le spună cineva, că este vorba
de un alai de nuntă. Deci, vestimentaţia tinerei, lumânări le, ştergarele etc. sunt obiecte de recuzită principală şi definitorii
cu cea mai mare putere de comunicare privind ceremonialul ce se săvârşeşte şi se va săvârşi în acest caz al obiceiurilor
de nuntă sau rit de trecere. Celui de-al doilea grup de obiecte folosite la săvârşirea ceremonială a obiceiului, care nu
conţin sensuri şi semnificaţii deosebite (ca scaunele, mesele, vesela etc.) şi care pot fi folosite în desfăşurarea ceremonială
a oricărui obicei, noi l-am denumit grupul obiectelor din recuzita auxiliară.
Ca problematică generală foarte importantă în cadrul recuzitelor de practicare a obiceiurilor o constituie
vestimentaţia; atât portul popular de fiecare zi şi de sărbătoare, cât şi piesele de vestimentaţie ("nemţească") orăşenească
ce îl compun.
practică
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Funcţionalitatea pieselor de vestimentaţie, fie că fac parte din ansamblul de piese ce compun costumul popular,
fie cel orăşenesc, este aceea de a acoperi şi proteja corpul uman de frig, de ploaie, de vânt şi chiar de soare. Adăugându
li-se anumite însemne, ele pot căpăta şi a doua funcţionalitate: aceea de elemente de recuzită în cadrul săvârşirii
ceremoniale a unor obiceiuri . De exemplu: cămaşa de ginere, rochia de mireasă, pălăria împodobită cu panglici şi
mărgele a căluşarilor sau cămăşile lor albe cu betele încrucişate pe ele, căciulile flăcăilor care merg la colindat cu
însemnul de colindător ad ăugat pe ele etc., capătă şi funcţionalitatea de elemente de recuzită în desfăşurarea ceremonială
a obiceiurilor.
Asupra recuzitei vestimentare ce vizează deghizarea, travestiul şi mascarea nu vom mai insista, întrucât sunt
extrem de puţine obiceiuri practicate în judeţele Olteniei, care folosesc aceste ansambluri de piese.
O a~tă însuşire pe cC)re o au obiectele de recuzită folosite la săvârşirea c eremonial ă a obiceiurilor din ciclul vieţii
este aceea că, o bună parte dintre ele, sunt considerate de cei ce le folosesc că au însuşiri sacre: Praporele ce este purtat
în cadrul cortegiului funerar, pistornicul, cruciuliţele ce se prind pe pieptul celor ce participă la botez şi cumetrie,
icoana sau cruciţa de pe pieptul celui decedat etc. De asemenea, obiectele comune, profane, în anumite secvenţe
ceremoniale ale săvârşirilor, capătă se mnificaţii sacre (vezi colacii după ce li se aplică pistornicul, stâlpul şi crucea de
mormânt, de izvor sau de punte, pânza de mir sau pânza "de ochi" etc.).
La aceste însuşiri şi calităţi ale obiectelor de recuzită folosite în săvârşirea ceremonială a obiceiurilor din ciclul
vieţii omului, contribuie şi faptul că ele sunt lipsite în mare parte, de scene spectaculare în accepţia noţiunii de spectacol,
folosită în teatrul popular sau cult. În grupul recuzitei acestor obiecte, găsim, aşa cum afirmam mai sus, extrem de rar
elemente demascare, deghizare, sau travestire, aşa cum găsim în cadrul recuzitelor obiceiurilor din ciclul calendaristic,
de exemplu. Obiectele de recuzită folosite în ceremonialul săvârşirii acestor obiceiuri nu mai sunt confecţionate de
fiecare actant după fantezia ş i priceperea lui.
Dacă pentru o categorie a obiectelor de recuzită, folosite în schema desfăşurării ceremoniale a obiceiurilor s-au
făcut cercetări şi s-au publicat studii de specialitate 3 - de menţionat că majoritatea se referă la măştile de cap şi
măştile-costum folosite în jocurile populare şi teatrul popular - cercetări asupra tuturor grupurilor de obiecte cu
ajutorul şi prin intermediul cărora se săvârşesc obiceiurile nu s-au publicat.
La o analiză atentă a ceremonialelor de desfăş urare a oricărui obicei, obiectele de recuzit ă, cu ajutorul şi prin
intermediul cărora se săvârşeşte obiceiul, au an umite funcţii şi intră "în relaţii", conform cărora se pot grupa după
schema prezentat ă mai jos.

OBIEcT

oe:u;;cn:
DEFINif OFW

Menţionăm că am grupat obiectele din recuzita practicării obiceiurilor în această schemă, din raţiuni metodologice
de studiu, pentru a înţelege cât mai exact relaţiile ce.se stabilesc între ele, precum şi sensurile şi semnificaţiile, pe care
le conferă acestor bunuri şi obiectele ce le folosesc. De asemenea, că sunt obiceiuri în a căror recuzită de practicare nu
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se folosesc obiecte ce pot fi încadrate în toate grupurile schemei prezentată, întrucât la săvârşirea obiceiurilor respective
nu sunt folosite asemenea obiecte.
Analiza recuzitelor de obiecte folosite la săvârşirea ceremonială a oricărui obicei pune probleme importante
privind obiectele de recuzită, aşa cum le-am grupat noi în schema prezentă.
- În primul rând, cele trei grupuri mari de obiecte pot fi uşor identificate şi separate în subgrupurile ce formează
schema de clasificare a lor.
- Aşadar, există un grup de obiecte principal, absolut necesar săvârşirii oricărui ceremonia). Grupul respectiv
este definitoriu, adică individualizează şi defineşte obiceiul ce urmează a fi săvârşit.
-Acest grup de obiecte este completat (ajutat) de cel de-al doilea, al grupului obiectelor definite ce le completează,
le întregeşte pe primele şi fonnează subgrupul obiectelor ce sunt "cerute", definite în cadrul desfăşurării ceremonialului.
- În sfărşit, al treilea sub grup de obiecte, care nu sunt create pentru săvârşirea ceremonială a obiceiului respectiv,
deci ele nu depind, nu intră în relaţii de neînlocuit cu primele două grupuri, sunt obiectele nedefinite.
Acestea pot fi folosite şi le găsim la săvârşirea ceremonială a multor obiceiuri (scaunele, mesele, paharele,
tacâmurile etc.) sunt obiectele comune (nedefinite), care formează această grupă de obiecte. Dintre acestea unele pot
lipsi şi săvârşirea ceremonia! ului nu se schimbă (nu suferă), se poate face.
- Tot în cadrul acestei clasificări propuse de noi, se impun câteva precizări asupra întregului ansamblu de
obiecte pe care îl găsim în subgrupa obiectelor şi bunurilor cu însuşiri magice şi mistico-religioase, întrucât asemenea
bunuri şi obiecte le vom găsi în ceremonialurile de săvârşire a multor obiceiuri. Vom pune în discuţie, în primul rând,
bunurile culinare. Se ştie că, în cadrul săvârşirii multor obiceiuri, intră şi anumite preparate culinare (de origine
vegetală, animalieră sau fructiferă). În lipsa lor, unele ceremonia! uri nu se pot săvârşi. De exemplu: cele trei turte ale
ursitoarelor, colacul miresei, găina friptă, ,jucată" la masa mare a nunţilor, anumiţi colaci pentru înmormântare şi
pomeni, coliva şi colacul "de ţărână", bolindeţii sau colindeţii care se dau copiilor când vin cu "uratul", găina vie ce se
dă de pomană pe sub tron sau peste groapă etc. Această categorie de bunuri au, în cadrul recuzitelor de practicare a
unor obiceiuri, anumite particularităţi. În primul rând, ele sunt preparate ca oricare bun din aceeaşi categorie. Dar
pentru pregătirea unora, sunt impuse nişte reguli. De exemplu: prescura şi colacii meni ţi sunt preparate care nu aveau
voie să le facă decât anumite persoane. (Femei bătrâne, "iertate de Dumnezeu" şi slujite de preot). Jar după ce li se
pune pistornicul sau "pecetea" şi le sfinţeşte popa, aceste preparate devin purtătoare ale unor deosebite sensuri şi
semnificaţii mistico-religioase, bunuri cu simboluri deosebite pentru participanţii care le primeau în cadrul
ceremonialurilor respective. Aceste bunuri erau tradiţionale în condiţiile în care ele erau pregătite după canoanele
moştenite, ce nu puteau fi încălcate întrucât preparatul, obiectul (stâlpul, crucea de mormânt etc.)" ... nu mai aveau
putere ... ". În zilele noast-re ele se pot încadra între bunurile şi obiectele novatoare deoarece colacii (chiar >i ... ,·t
meni ţi" şi prescurile se comandă la brutărie, unde sunt preparate de oricare brutar care, pent:·11 comercial i7arl?, mai au
şi câte un pistornic ce-l pun pe colaci şi prescuri, dar pistornicul nu-i sfinţit, nu-i ţinut in altar şa. ~ săpt.:\mâni ~i de cele
mai multe ori are inscripţia săpată în lemn greşit.
De fapt, obiectele de recuzită folosite la săvârşirea ceremonialurilor obiceiurilor care se mai practică şi în zilele
noastre, cele mai multe dintre ele sunt novatoare. De la piesele de port, nu numai cele lucrate în gospodărie şi pânza de
casă după croiul tradiţional, ci din ţesături înlocuitoare, din fire sintetice după croiul orăşenesc etc.). În sudul Olteniei,
bradul de nuntă a ajuns o "cracă" de pom îmbrăcată la florărie în hârtie creponată, pe care, la "împodobirea bradului",
mai adaugă flori din cârpă, dacă este toamnă scurtă şi a dat zăpada, ceva "lanţuri" din hârtie colorată etc.
Şi subgrupa obiectelor de recuzită cu sensuri şi ramificaţii magice este destul de numeroasă; câteva exemple de
asemenea bunuri şi obiecte întregesc argumentele noastre care ne-au determinat să le includem într-o subgrupă separată.
De exemplu: turtiţele ursitoarelor, cele nouă pietricele şi una "de marmur", cele nouă capete de fuse pe care trebuie să
le pui în săculeţ sub perna mortului, cu părul, unghiile, oglinda, pieptănul, acul cu aţă la muiere, cele trei caiele sau
"piroiul" care se pun sub brâul mortului, usturoiul etc.
Nu vom insista asupra descrierii conţinutului şi săvârşirii ceremoniale a principalelor obiceiuri practicate in
Oltenia. Vom prezenta însă mai amănunţit obiectele de recuzită, rolul şi importanţa lor in ceremonia! urile de practicare
şi săvârşire al acestor obiceiuri, conform clasificării expuse mai sus.
Începem prezentarea cu recuzitele de obiecte folosite în practic.area obiceiurilor din ciclul vieţii omului, apoi cu
cele de muncă şi în final cu obiceiurile calendaristice ("de peste an").
Momentele esenţiale ale vieţii omului - naşterea, botezul, căsătoria şi mai ales moartea - nu sunt marcate în
cadrul colectivităţilor noastre săteşti numai printr-un singur obicei, ci toate aceste evenimente din viaţa fiecărui individ
sunt marcate prin săvârşirea unor grupuri numeroase de practici şi obiceiuri tradiţionale. Iar printre provinciile istorice
ale ţării noastre care au păstrat şi mai păstrează încă obiceiuri şi datini străvechi se numără şi Oltenia.
În Oltenia, ca nicăieri altundeva, religia nu a reuşit să înlăture multe din practicile şi obiceiurile tradiţionale
străvechi, iar cristalizarea lor de-a lungul veacurilor, in anumite forme de manifestare, au generat colectivităţilor
săteşti din Oltenia un mod aparte de simţire şi trăire ale evenimentelor ce se succed în viaţa indivizilor. Privite din
afară formele în care s-au practicat şi se mai practică obiceiurile tradiţionale in Oltenia, nu îmbracă, parcă voit, haina
de paradă şi de un "fast excesiv" pe care le-au căpătat aceleaşi obiceiuri tradiţionale în alte provincii româneşti.
Obiceiurile ce se săvârşesc în cadrul nunţii, de exemplu, par oricui, la prima vedere, ceva cotidian, un fapt firesc,
calculat, aparent cu prea multe momente de sobrietate. Şi totuşi, o urmărire atentă a principalelor obiceiuri tradiţionale
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săvârşite

în etapele desfăşurării nunţii, demonstrează o imensă trăire şi simţire a acestui important ritm de trecere de la
la alta.
Naşterea era însoţită de foarte multe practici şi de un număr foarte restrâns de obiceiuri. Practicile privesc atât pe
viitoarea mamă în pragul trecerii, cât şi pe cel cel va naşte.
Un singur obicei legat de naştere este foarte important, întrucât el are o mare importanţă şi în sfera menţinerii şi
extinderii neamului. Obiceiul este legat de "tăierea pe mestecău" (făcălete) a buricului (ombilicului) noului-născut.
Obiceiul nu putea fi săvârşit decât de moaşa de neam şi numai cu "custura cununată", pe care, în trecut, fiecare femeie,
de când intra în biserică să se cunune şi până când murea, o purta la brâu.
Cuţitul (custura) "cununat (ă)" sau "descântat (ă)" are o istorie foarte veche şi extrem de interesantă. Obiceiul
înhumării indivizilor cu sabia, apoi cu alte arme albe, datează din epocile îndepărtate ale istoriei României. Arheologii
pun obiceiul pe seama credinţelor precreştine. Ei presupun că populaţiile care îl practicau, aveau credinţa că o astfel
de armă putea să-I apere pe cel lângă care o aşezau şi în lumea umbrelor. Se pare că obiceiul a suferit în timp unele
transformări. Dar el ni s-a transmis şi oltenii I-au păstrat sub alte forme.
Astfel, în majoritatea aşezărilor din această provincie istorică a ţării noastre, nici o persoană adultă care a murit
nu este înhumată, dacă pe lângă alte multe obiecte care trebuie "să-I însoţească pe marele drum", nu i se pune şi "un
piroi" sau "trei caiele" în brâu.
Obiceiul purtatului la brâu "a fierului" îl aveau, într-o altă formă şi femeile; mai ales moaşele de neam. El s-a
păstrat în memoria colectivităţi lor săteşti din Oltenia până în zilele noastre. L-am cules în cercetările noastre în urmă
cu 25-30 de ani, achiziţionând pentru colecţiile câtorva muzee şi 4-5 obiecte proprii practicării de către femei a
cuţitului (custurii) "cununat (ă)" sau "descântat (ă)".
Bătrânele ne spuneau că fetele, care se măritau şi deveneau la rându-le moaşe de neam, îşi procurau câte o
"custură" (un fel de briceag pe care îl lucrau ţiganii fierari şi le vindeau prin târg uri şi sate, "custură" pe care şi-o legau
sub brâu, când intrau în biserică la cununie). Cuţitul "descântat" (custura) era purtat (ă) de femeie toată viaţa, iar cei
care o pregăteau pentru "ultimul drum", erau obligaţi să-i pună în tron şi "custura".
Mai sunt şi alte credinţe în legătură cu acest obiect de recuzită, ca de exemplu: de ce îi zice şi descântat cuţitul de
junghi?; cum se punea "cuţitul de moarte"? etc. Dar nu considerăm că este cazul să facem, în această lucrare, întreaga
istorie a acestui obiect de recuzită.
Cuţitul "cununat" ("custura descântată") poate fi încadrat (ă) în clasificarea noastră între obiectele de recuzită
speciale cu însuşiri magice, iar făcăleţul (făcăletele) poate fi încadrat între obiectele comune tradiţionale.
Următorul obicei obligatoriu, după naşterea pruncului, era "Ursita" sau "Ursitorile". În toate aşezări le, maq
pentru ursitori era aşezată sub fereastra camerei în care a născut femeia, a treia noapte clupă naştere. Unele <lhJc·c·te
de recuzită, mai difereau de la un grup de aşezări la altul. Dar masa care se aşeza pentru ur~itoare era ma-;ajoasfl cu
trei picioare folosită permanent în oricare gospodărie. În multe aşezări, se puneau împrejuru: mesei ~i trei scăunele
mici rudăreşti. Un element, care era comun pentru toate satele Olteniei erau cele trei turtiţe din aluat nedospit,
coapte în "gura" cuptorului sau sub ţest, turtiţe ce se puneau pe masă, fiecare menită pentru una dintre aceste
personaje care hotărau aptitudinile şi soarta noului-născut. Deci cele trei turtiţe erau folosite pentru ursitori în toate
satele din Oltenia, şi nu numai. Celelalte bunuri şi obiecte ce se mai puneau pe masă, pe lângă turtiţe, difereau de la
un grup de sate la altul.
În unele gospodării, pe masă era obiceiul să se mai pună un litru de vin (în altele, trei pahare cu vin lângă fiecare
tUI1iţă), o broboadă nouă, nepurtată (în alte aşezări trei metri de pânză ţesută în război pentru o cămaşă, sau trei metri
de material pe~tru o rochie sau un capot), o farfurioară cu sare şi una cu zahăr sau cu miere de albine, o cană sau un
pahar cu apă şi, sigur, mai sunt şi alte variante.
În prezent, obiceiul este pe cale de dispariţie, întrucât femeile nasc în case de naşteri sau matemităţi. Dar, sunt
însă bătrâne, care "pun de ursită" noilor născuţi şi în lipsa lăuzelor şi a pruncilor ce se află în acele aşezăminte de
sănătate. O cercetare recentă în câteva aşezări din Câmpia Olteniei (iunie 1998), ne-a permis să aflăm că obiceiul îl
mai practică foarte puţine familii şi că acesta a început să se destructureze, fiind contopit cu un alt obicei pe care
părinţii şi naş ii îl săvârşeau celor mici: "tăierea moţului sau ruperea turtei". Afirmam acest lucru, deoarece foarte mulţi
subiecţi, anchetaţi pe această temă, ne-au spus că" ... am pus de ursită aşa cum se punea. Am pus pe masă trei turte, vin,
inel, creion, carte, ac cu aţă, pieptăn, etc., pentru ca sij aibă ursitoarele din ce să aleagă să ursească copilul. .. ".
Obiectele menţionate de femeile anchetate erau prezente în trecut la săvârşirea obiceiului "tăierii moţului" sau "ruperea
turtei" şi nici de cum la Ursitoare.
În cadrul săvârşirii obiceiului.ursitoarelor, cele trei turtiţe sunt bunuri principale, tradiţionale, definitorii. Vinul,
basmaua sau bucata de material, mierea de albine sau zahărul şi sarea sunt bunuri şi obiecte definite. Dacă turtiţele se
dau în dar a doua zi unor copii să le mănânce, vinul, basmaua şi mierea de albine sau zahărul se dau moaşei.
După ursitoare, obiceiurile cele mai importante sunt cele legate de botez şi cumetrie.
Între obiceiurile foarte vechi, care s-au păstrat în Oltenia şi se mai practica încă prin anii 1960-1970- ce-i drept
în foarte puţine localităţi- pe lângă botezul creştin se săvârşea şi o variantă a botezului "păgân" sau botezul "pământului"
cum îi spuneau localnicii. Săvârşirea ceremonială a acestui obicei era foarte simplă, dar cu o încărcătură de sensuri şi
semnificaţii foarte adânci. Recuzita principală folosită în practicarea obiceiului era alcătuită tot din piesele vestimentare
o stare
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faşa şi pământul.

La faşă, pe care o cumpăra naşa, odată cu celelalte obiecte vestimentare (pânza de mir, cămăşuţa "de botez",
scutecele de botez, plăpumioara etc.), se cosea, la unul din capete, un fel de buzunărel. În drumul spre biserică, Ia
prima răscruce, se aşeza copilul pe pământ cu faţa "la soare răsare" şi moaşa, împreună cu naşa, trebuia să bată cu
piciorul in pământ, de trei ori şi să rostească de fiecare dată cuvintele: "Din pământul ăsta eşti 1Tot in el să putrezeşti"
/. Apoi moaşa lua puţin pământ (ţărână) şi-1 băga in acel buzunărel al faşei, inchizându-1 cu acul şi aţa dinainte
pregătite, ca să nu să risipească ţărâna. Cu această faşă nu se încingea copilul decât de foarte puţine ori, întrucât ea nu
trebuia spălată. Apoi faşa era păstrată cu grijă de mamă, undeva în lada ei de zestre. Se continua apoi drumul la
biserică şi i se făcea copilului slujba botezului în care obiectele de recuzită principale erau cele de cult, (crucea,
evanghelia, busuiocul, apa sfinţită etc.). Iar pentru prunc cel mai important lucru era pânza "de mir", pe lângă scutecele
şi hăinuţele cumpărate de naşă, cruciuliţele care se puneau pe piept participanţilor şi, bineînţeles, faşa.
După botez, se făcea cumetria, care avea două momente importante:
Prima "scaldă", căreia i se mai spunea şi "scosul pruncului din pânza de mir", şi petrecerea in timpul căreia cei
prezenţi îi dădea darul celui botezat.
Cele mai multe obiecte de recuzită se foloseau la "prima scaldă" ("la scosul copilului din pânza de mir"). Obiectele,
care se puneau în apa cu care se îmbăia copilul, difereau de la aşezare la aşezare; cam în toate satele erau nelipsite din
vasul în care se scălda copilul următoarele obiecte: un ban de aur sau argint, un fulg, o crăcuţă de busuioc, un fir de
lână roşu şi un fir alb etc.
Erau sate în care naşul lua pruncul în braţe (după prima scaldă) şi, înainte ca cei ci casei să servească mesenilor
friptura, rostea ridicând copilul în sus: "Finilor şi mesenilor dragi, v-am luat pruncul păgân şi vi l-am adus creştin. Să
crească mare şi să fie om bun că tot eu îl cunun".
În viaţa oricărui nou-născut, până la "însurătoare" sau "măritiş", mai erau desăvârşit două obiceiuri importante:
"tăierea moţului" la băiat, sau "Ruperea colacului pe capul fetiţei" şi "Datul la grindă" în fiecare an până la 7 ani de
către moaşă. Despre "tăierea moţului" şi "Ruperea turtei", obiceiuri ce se săvârşesc la un an de la naşterea copilului,
am mai amintit în paginile anterioare.
Obiceiul este surprins şi prezentat în unele lucrări de specialitate apărute. Ni se pare interesantă o discuţie despre
recuzita folosită în săvârşirea obiceiului. După ce se scotea un smoc din părul copilului prin gaura colacului şi se tăia
cu foarfeca, sătenii credeau că în nevinovăţia şi neştiinţa copilului, acesta le poate dezvălui "Soarta", calea pe care o
va urma în viaţă şi norocul. Pentru acest lucru, puneau pe o tavă diverse obiecte, tavă pe carei-o prezentau micuţului
Pe care dintre obiecte punea mâna copilul întâi, acela comunica părinţilor şi celor invitaţi care-i va fi calea, ocupaţia
şi norocul în viaţă. Pentru băiat, de exemplu, se punea pe tavă un ban, un inel, un creion, un spic de grâu, un cui mai
mare etc. Dacă punea întâi mâna pe creion, însemna că o să-i placă să înveţe şi va ajunge pnJesor, doctor, inginer,
contabil etc. Dacă punea mâna întâi pe cui se credea că va ajunge meseriaş. Dacă punea mâna întâi pe ban însemna că
va deveni bogat etc. Pentru fată pe tavă se puneau mărgele, papiotă cu ac şi aţă, fus, pieptăn, oglindă, foarfecă etc. Se
proceda la fel. Se oferea tava copilului şi pe ce punea mâna întâi ăla era obiectul care comunica actanţilor ce se va face
fata în viaţă: croitoreasă, gospodină, fată cu carte etc.

NOTE
1. Am folosit cuvântul spectacular pentru noţiunea de spectacol folosită în teatrul cult sau popular.
2. Noţiunii de recuzită a unui obicei 1 se atribuie astăzi sensul de totalitate a obiectelor prin intermediul şi cu ajutorul
cărora un grup de oameni practică obiceiul respectiv. Deci, recuzita fiecărui obicei este constituîtă din obiecte şi
bunuri în aşa fel alese, încât, cu ajutorul şi prin intermediul cărora, singure, în asociere şi în totalitate, să se poată
comunica anumite mesaje.
3. Ereţescu C., Măştile de priveghi în R.E.F. nr. 1/l968.
Jula N., Mănăstireanu V., Tradiţii şi obiceiuri româneşti- Anul Nou tn Moldova şi Bucovina, Editura pentru
Literatură Bucureşti, 1968.
Măştile populare şi jocurile cu măşti din Maramureş, Casa Creaţiei Populare, Baia Mare, 1973.
Pavel Emil ia, Măşti populare moldoveneşti, Complexul Muzeal laşi, 1972.
Vulcănescu Romulus, Măştile populare, Editura Ştiinţifică, Bucureşti, 1970.
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VALENTE
• ETNOLOGICE ALE SALCIEI ÎN OLTENIA
Georgeta NIŢU
Sa/eia. răchita (Salix alba L.) este un arobre din fam. Salicaceae. Creşte pe malul apelor prin locuri mlăştinoase
şi prin lunci. Înfloreşte în martie-aprilie. Este un arbore melifer.
Frunzele de salcie se dau în hrana vitelor. Se spune că le sporeşte laptele.
Din ramuri de salcie se împleteau târne (coşuri) pentru transportul porumbului, târne de colac pentru transportul
colacilor la înmonnântări 1, gratii, funduri de car, coşniţe pentru albine. Din lemn de salcie se cioplea cloncul (maiul cu
care se bătea apa pentru ademenirea şi prinderea somnului, în bălţile de la Dunăre). Răbojurile pe care vopsitoarele şi
ţesătoarele ţineau evidenţajurebiilor vopsite erau lucrate din lemn de salcie 2 • Acesta era folosit şi pentru confecţionarea
mobilierului de uz gospodăresc. La prepararea rachiului din fructe de boj, pentru îndepărtarea mirosului specific, pe
•
fundul alambicului se aşeza un grătar împletit din nuiele de răchită 3 •
Firele şi ţesăturile se vopseau cu coajă şi vine (rădăcini de salcie) fierte. Soluţia rezultată se "împietrea" cu
calaican. În funcţie de cantitatea materialului lemnos întrebuinţat, specia folosită şi vârsta exemplare lor dep.: c:~r, ,·
prelevă, se poate obţine o gamă de nuanţe: gri, sablu, galben, maro, albastru închis şi "verde stricat" 4
În scopuri medicinale, se foloseau ramurile cu frunze şi scoarţa provenite de la exempbre trecute de vârsta de
trei ani. Cu fumuri de scoarţă arsă pe cărbuni, aburi din scoarţă şi ramuri fierle se tăceau inhalaţii în rf1celi, dureri de
dinţi, dureri de cap şi febră tifoidă 5 • Se recomandă şi folosira materialului lemnos provenit de la exemplare de arbori
trăsniţi6. În dureri reumatice şi scrântituri, erau eficiente băile şi cataplasmele cu iiertură din scoarţă şi ramuri. În febra
tifoidă, băile se tăceau cu fiertură din salcie albă şi podbaF. Pentru scăderea febrei, erau bune împachetările cu frunze
de salcie, culese dis-de-dimineaţă, înainte de răsăritul soarelui, atunci când sunt pline de rouă. Bolnavul se aşeza pe un
aşternut din frunze stropite cu "rachiu frunte" şi se acoperea cu un alt strat de frunze şi aşternuturi de lânăR. Decocturile
din coajă de salcie erau bune pentru tratarea durerilor de stomac şi de cap; în amestec cu frunze de dafin (dud) se
dădeau în diaree. În cel pierit, se prepara un leac din salcieY. Nuiele de salcie, tocate, se puneau în hrana animalelor
pentru eliminarea viermilor intestinali 10 •
În credinţele populare, în noaptea care precedă sărbătoarea Sfântului Gheorghe "strigoaicele", "ielele" fură
mana laptelui şi rodul câmpului folosindu-se de ramuri de salcie cu care ating ugerul vitelllr, pământul, pomii etc.
Pentru o contracara acţiunile lor nefaste, oamenii duceau vitele "în proor" adică le păşteau pe câmp şi suflau în
buciume de salcie. Dimineaţa, înainte de răsăritul soarelui, se întorceau acasă şi "împroorau", casa, grajdurile, fântânile
şi chiar vitele cu ramuri de salcie, cuculeu, liliac şi păr, împletite sub formă de coroane. În dimineaţa zilei de Sfântul
Gheorghe, femeile aşezau cercuri de salcie, urzici, sporici şi păpădie pe gura vaselor în care mulgeau vitele, umplute
cu apă. Folosindu-se de mănunchiuri de salcie, cu apa din vase, stropeau vitele, după care frunzele de salcie se puneau
în mâncarea animalelor. Unna mulsul ritual în credinţa că, astfel, vitele vor da şi peste an aceeaşi cantitate de lapte. Tot
în ziua de Sfântul Gheorghe se "împroorau" şi ţarinile cu prăjini de salcie, aşezate astfel încât să sugereze prezenţa
omului 11 • Ramuri verzi, de salcie, se aşezau la carele şi căruţele cu care oamenii plecau să petreacă prin zăvoaie şi la
cântarele în care era bine să se cântărească fiecare gospodar 12 •
Dacă mana era furată, vitelor li se micşora cantitatea de lapte şi li se zbur lea păruJI 3 • Lor li se descânta cu
salcie "din proor". Era bună, mai ales, cea luată din locurile "de unde nu o vede soarele". Tot cu salcie se descântau şi
copiii cu bube 14 • Femeilor care rămâneau cu ~ferinţe după naştere li se descânta, "de babiţă", cu putregai de salcie
albă, cu zgură şi cu căcăreze de oaie. În text se specifică: " ... Cu împroai, vi împroorai şi cu gura vă descântai" 15 •
La Florii, se puneau crengi de salcie înflorită la porţi, la uşile caselor şi grajdurilor, în coarnele vitelor,
verdeaţă denumită "stâlpării"; ramuri de salcie sfinţite, se"înfigeau prin grădini, vii, livezi pentru a le feri de furtuni cu
grindină şi trăsnete şi pentru a le ajuta să rodească puse în capul răzoarelor, ele fereau răsadurile de viermi; legate în
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jurul tulpinilor pomilor, îi ajutau să rodească; aşezate pe sub maluri, împiedicau surparea. Femeile se încingeau peste
mijloc cu crengi de salcie sfinţită ca să nu le doară spatele la secerat şi pentru a rămâne "grele". Cu ele îşi atingeau
urechile şi ochii ca să fie ferite de dureri şi părul să le crească lung şi des. Ramurile sfinţite, împletite sub formă de
coroniţă, se aşezau la icoane în credinţa că protejează casa de trăsnete şi boli şi ajută la creşterea cânepii. Pe vreme de
furtună, fragmente de salcie sfinţită se aruncau afară, în bătătură, sau pe acoperişul caselor. Pe vreme de secetă ele se
aruncau în fântână. Cu salcie de la icoană, împreună cu frunze de nuc şi de umbra iepurelui, se descântau copiii care
urinau noaptea în pat şi copiii bolnavi. Era bună şi în descântatul de soare sec. La Florii, copii colindau prin sat cu
ramuri verzi de salcie şi făceau urări de sănătate 11'.
La Duminica Mare, prima zi din Rusalii, femeile duceau la sfinţit ramuri de salcie, din care împleteau un cerc
prin care treceau copiii, pentru a fi sănătoşi 17 • Cu salcie, usturoi, pelin şi frunze de nuc, sfinţite în biserică, în această
zi, se afumau bolnavii 1H.
La "Cârcovul Mărinii" (18 iulie), mai multe femei cu numele de Maria făceau un cerc din salcie, prin care
treceau bolnavii 19 • La "răscucitul" vacii, gospodina îngropa pe locul unde a fătat vaca o oală nouă, plină cu apă şi cu
ramuri de salcie, la mănuşă; un fragment de salcie se îngropa în pământ, peste care se turna apă, timp de trei zile, ca să
prindă rădăcini 20 • În alte păi1i, femeia cu vaca făcea trei colăcei "pupeze". Unul se lega cu salcie de la Florii de mănuşa
vasului, şi ceilalţi doi deasupra. Şi aici, se îngropa un ţăruş de corn, dacă se dorea ca va să fete în viitor un viţel sau
unul de salcie, dacă se dorea o viţică. Cu o oală de pământ se ducea colastră (primul lapte muls) la o apă curgătoare şi
de acolo, se aducea apă care se turna peste fragmentul de corn sau salcie îngropaf 1•
La "Duminica Tomii" sau la "răpotinul ţestelor" exista obiceiul "învămicirii" sau "învăruichirii" fetelor şi
"însoţirii", "înfârtăţirii" băieţilor; ceremonialul se desfăşura pe malul unei ape curgătoare sau lajgheabul unei fântâni,
în amurg. Printre obiectele pe care le schimbau între ei era şi o cunună de salcie prin care se sărutau 22 •
În componenţa măştii verzi a paparudelor, pe lângă ramurile cu frunze provenite de la alte specii, se adăugau şi
cele de salcie. În Vâlcea, "golăneţul" din ceta paparudelor purta pe cap o împletitură din ramuri de salcie, asemănătoare
cu vârşia de pescuit.
Ramura de salcie era bună pentru decântatul "de deochi" 23 . Textul unui descântec "de deochi" relatează cum
Maica Domnului blesteamă salcia care nu o ajută să găsească deochetorii: " ... 1- Bună ziua salcie- Mai şezi Maica
Domnului, jos 1- N-am venit să şez, 1 Am venit să te întreb 1 De deochietori / .. ./- N-am văzut, n-am auzit 1- Dar-ar
Dumnezeu 1 Să-nfrunzeşti, 1 Să nu rodeşti 1Poame din tine nimeni să nu mănânce" 24 . Şi într-un alt text, se apelează la
salcie:"- Salcie, sălcioară, 1Nu văzuşi, 1Moroiu cu moroaica, 1Dracul cu drăcoaica, 1 Smeul cu smeoaica, 1Deochetorul
cu deochetoarea" 25 • Alteori deocheatului i se lega o lingură la brâu şi i se descânta cu muguri de salcie şi varză în alu:>!
amestec pe care trebuie să-I mănânce 26 . Şi vitelor deocheate li se lega o lingură de coadă şi li se dădea sii m;:n<~n,·,
muguri de salcie, miere şi aluat, descântate 27 . De "plămădeala inimii" se descânta cu mugun ,te salcie, miir dulce, păr,
prun, cireş, alun, corn, viţă de vie, trei inimi de varză şi trei noduleţe de troscot, toate amestecak cu miere de albine şi
aluat păstrat de la Crăciun. Descântătoarea, după ce se închina leacului de trei ori, bătea cu tăişul umillopor în muguri.
Un copil de sex opus celui căruia i se descânta înconjura casa, de trei ori, de fiecare dată întrcb:ind baba aşezată pe
prag: "Ce ciocăneşti, 1 Ce bocăneşti?". Baba răspundea: "Nu ciocănesc, 1Nu bocănesc. 1 Inima (cutăruia plămădesc 1
.. ./Cum se prinde viţa de vie de şanţ, 1 Salcia de izvor, 1 Troscotul de drum, 1 Varza în grădină,! Aşa să se prindă inima
cutăruia". După ce mărunţea mugurii, descântătoarea îi aşeza într-un pahar cu aghiasmă şi îi mesteca cu un beţişor
de salcie2H. Într-un descântec de muma pădurii, textul este construit tot sub forma unui dialog între Ana, femeia care
descântă şi salcie: "Pleacă Ana pe cale, 1 Pe cărare. 1- Bună dimineaţa, salcie verde, 1 Din margini de drum 1 N-ai
fi văzut zburătorul cu zburătoaroia? / .. ./- Le-am văzut într-o margine de drum. 1 ... " 29 • Şi într-un descântec "de
mătrice" Maica Precis ta blestemă salei a care nu vrea să o ajute: "Blestemată să fii pe lume 1 Roade să nu faci 1Toate
buruienile să rodească, 1 Caii în umbra ta să se umbrească" 30 . Într-un alt text, după ce mătricea este portretizată: "Cu
capu cât capacu, 1 Cu ochii cât cepele, 1 Cu dinţii cât lopeţile, 1 Cu unghiile cât secerele, 1 Cu cteştele cât fusele, 1 Cu
mâinile cât prăjini le, 1 Cu picioarele cât răşchitoarele / ... ",se prezintă şi simptomatologia bolii:" ... 1 În pântece ia intrat, 1 Şi inima i-a mâncat 1 Sângele i-a surbit, 1 Şi faţa i-a vestejit/ ... ". Şi în acest caz se descânta cu o creangă
de salcie în apă cu miere 31 •
Bolnavii de hernie se culcau pe pământ cu capul spre o salcie cu braţele întinse lateral. Descântătoarea bătea
patru ţăruşi: unul în dreptul capului, unul în dreptul picioarelor şi alte două în dreptul braţelor; alţi patru ţăruşi se
băteau, în aceeaşi poziţie, în trunchiul salciei 32 • Atunci când o femeie avea junghi uri puternice, soţul ei bătea cu
toporul în trei "smicele" de salcie aşezate pe pragul casei şi zicea: "Nu pisez femeia mea 1Ci pe cea pe care oi lua-o" 33 .
"De moleţi" se descânta cu ramură de salcie34 , iar în dureri de măsele suferindul se afuma cu salcie trăsnită şi îşi
descânta astfel: "Doamne, cum ai trăsnit salcia 1 Să-mi trăsneşti şi falca" 35 .
Datorită însuşirilor salciei de a se înmulţi cu uşurinţă, o ramură înfiptă într-un loc umed prinde uşor rădăcini,
face ca acest arbore să devină simbolul fertilităţii şi fecundităţii. Faptul că exemplare de arbori cu semn masculin fac
fructe le conferă un plus de puritate. După cum am arătat mai sus, se remarcă folosirea ramurilor de salcie în descântecele
şi practicele magice de asigurare a rodului pământului şi al pomilor, de sporire a izvorului de lapte, de garantare a
sănătăţii şi fecundităţii, deopotrivă a oamenilor şi animalelor. În legătură cu toate acestea, salcia este prezentă şi în
riturile şi ritualuri le menite să asigure condiţiile meteorologice optime pentru desfăşurarea unui ciclu vegetaţional. De
aceea, în credinţele populare, ramura de salcie poate aduce ploi şi opri furtuni, la nevoie.
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ETHNOLOGICAL VALENCES OF THE WILLOW TREE IN
OLTENIA
The author overtakes the ethnological valences ofthe wil/ow in popular customs such as
the usefulnes.\· in paint or the remedy ofdifferent il/ness and also symbolizing thefertility
or prolificy.

NOTE
1. Inf. de teren, Ghidici.
2. Inf. de teren. Poiana-Seciuri.
3. M. Dimonie, Plante folositoare IÎ1 Oltenia. Hel/eborusdumetorum W et Kit., în "A.O.", voi. IV, nr. 18-19, 1925, p. 0-25.
4. Inf. de teren; Orodel, Gighera; vezi şi Adrian Năstase, Plantele IÎ1 viaţa locuitorilor zonei Bechet-Dolj, în "Oltenia.
Studii şi Comunicări", Complexul muzealjudeţean Dolj, voi. VII-VIII, 1988-1989, p. 156.
5. Inf. de teren, Ghidici, Orodel, Amărăştii de Jos; vezi şi Ch. Laugier, Contribuţiuni la etnografia medicală a Olteniei,
Craiova, 1925, p. 91.
6. Inf. de teren, Valea Stanciului.
7. Ch. H. Laugier, Sănătatea zÎz Dolj, Monografie sanitară, Craiova, 191 O, p. 65.
8. Inf. de teren, Radovan.
9. N. Leon, Istoria naturală medicală a poporului român, Bucureşti, 1903, p. 294.
10. 1nf. de teren, Calopăr.
Il. Ch. Laugier, Contrihuţiuni la ... , p. 65.
12. Inf. de teren, Ghid ici, Argetoaia, Cernăteşti, Orodel, Rad o van, Vela, Vlădila, Cujmir, Vrata; vezi şi Răspunsuri la
Chestionarul istoric N. Densuşianu, B.A., Mss. rom., 4555.
Inf. din Mischii, Galiciuca, Gogoşu, Răchita, Secuiu (Dj.), Săuleşti, Godineşti, Andreeşti (Gj.), Dâlma, Gârla
Mare, Peri (Mh. ), Bodeşti, Ori eşti, Slăviteşti, Şirineasa (VI.); Th. Speranţia, Răspunsuri la Chestionarul de sărbători
păgâneşti, B.A. Mss. rom., 4961, inf. din Raei, Andreeşti (Gj.), Oboga (Olt).
13. Inf. de teren, Mischii.
14. Inf. de teren, Calopăr.
15. A11ur Gorovei, Descântecele românilor, Bucureşti, 1931, p. 233; vezi şi Ionescu Daniil şi Alexandru Oani Il.
Culegere de descântece din judeţul Romana ţi, voi. II, Vălenii de Munte, 1908, p. 25-26.
16. Inf. de teren, Calopăr, Argetoaia, Vela, Cemăteşti, Radovan, Amărăştii de Jos, Ghidici, Piscu Vechi. Mischii,
Cujmir, Vrata, Muereasca, Vlădeşti, Păuşeşti-Măglaşi, Timişeni, Topeşti; vezi şi Gh. F. Ciduşanu. Superstiţiile
poporului românzÎz asemănare cu ale altor popoare vechi şi nouă, Academia Română, Colecţia .. Din viaţa poporului
român", voi. VI, Bucureşti, 1914, p. 300; Răspunsuri la chestionarul istorii' N. Densu.yianu; [inf. din Andreeşti
(Gj.)]; Artur Gorovei-, Credinţe şi superstiţii ale poporului român, Bucureşti, 1915, p. 262; 340; Ch. Laugier,
Contribuţiuni la ... , p. 62-63.
17. Inf. de teren, Orodel, Mischii.
18. Inf. de teren, Cujmir.
19. Ch. Laugier, Contribuţiuni la ... , p. 69.
20. Inf. de teren, Hurezani, Spineni-Melineşti, Godeni.
21. Inf. de teren, Sirineasa; vezi şi Răspunsuri la chestionarul Densuşianu [inf. din Slăviteşti (VI.)].
22. Inf. de teren, Vrata; vezi şi inf. din "Suflet oltenesc", voi. 1, nr. 5, 1927, p. 139-140; Răspunsuri la Chestionarul
Densuşianu, [inf. din Peri şi Sişeştii de Jos (Mh.) şi Raei (Gj.)]; Th. D. Speranţia, Răspunsuri la .. . [inf. din Raei (Gj.)].
23. Inf. din "Şezătoarea", voi. IV, 1897, p. 27, 192; vezi şi Gr. Grigoriu Rigo, Medicina poporului în "Analele Academiei
Române", memoriile secţiunii litrerare, seria 1, tom XXX, Bucureşti, 1908, p. 52; Gr. G. Tocilescu Materia/uri
folkloristice, voi. 1, partea 1 p. 543-544.
24. Inf. din "Şezătoarea", voi. VI, 1901, p. 95-96; vezi şi inf. din "Ion Creangă", voi. VI, 1901, p. 95-96; Gr. Tocilescu,
lucr.cit., voi. 1, partea II-a, p. 1568-1569.
25. Ionescu 1. Daniil şi Alexandru 1. Daniil, lucr.cit., voi. II, p. 51-52.
26. Gr. Grigoriu-Rigo, lucr. cit., p. 51-52.
27. Ibidem, p. 194.
28. Descântesc din "Şezătoarea", voi. IV, 1897, p. 151-157.
29. xxx Folclor din Oltenia şi Muntenia, Cluj, 1967, voi. 1, p. 335-336.
30. Gr. G. Tocilescu, lucr.cit., voi. 1, partea a II-a, p. 1575-1577.
31. Ibidem, p. 1578.
32. Ch. Laugier, Contribuţiuni la ... , p. 92.
33. Ibidem, p. 96 .
..34. Inf. din "Şezătoarea", voi. IV, 1897, p. 31-32.
35. lnf. de teren, Timişeni.
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VII ŞI LIVEZI ÎN VÂLCEA DE ALTĂDATĂ

sec. XIV-XIX
EugenDECA

Viticultura şi pomicultura sunt două dintre cele mai vechi şi răspândite ocupaţii, datorită faptului că pe teritoriului
noastre, viţa-de-vie şi pomii fructiferi au avut condiţii favorabile de dezvoltare. Din antichitate avem menţiuni
scrise despre viticultură şi pomicultură, ca ocupaţii de bază ale geto-dacilor, care s-au intensifica! în epocile următoare,
când s-au cultivat noi soiuri de viţă, au apărut tehnici viticole şi unelte de muncă superioare. În perioada feudalismului,
viticultura şi pomicultura vor rămâne îndeletniciri de seamă ale românilor, dovadă fiind cosoarele de vie, sâmburii de
fructe, cazanul de tablă din mormântul de la Pogoneşti, gropile cu pereţi lustruiţi deasupra cărora, pe gratii din nuiele,
se afumau fructele (poamele).
În judeţul Vâlcea, aşezat într-o zonă colinară şi de munte, s-au născut şi dezvoltat de-a lungul secolelor forme
originale de cultură populară, caracterizate prin tipuri de locuinţe şi de construcţii speci<~lizate, unelte de muncfl.
precum şi instalaţii tehnice pentru prelucrarea strugurilor şi a fructelor.
Importanţa economică a viticulturii şi pomiculturii o dovedesc şi documentele istorice ale vremii.
Începând din sec. al XIV-lea, documentele emise de cancelariile domneşti 1 fac referiri la livezile, pometurile,
viile care ocupau suprafeţe mari în judeţul Vâlcea, având statutul de privilegii măn:tstireşti, boiere:;;ti sau tiind proprietăţi
moşneneşti. Viile şi livezile apar curent în actele de schimb, de vânzări şi cumpărări, donaţii, cât şi în foile de zestre.
Uneori, în aceste acte, sunt indicate atât suprafeţele de vii şi livezi, cât şi preţurile la care s-au efectuat tranzacţiile.
Totodată, unele toponime pomenite în hrisoavele medievale ca: Vişina, Cireşul, Valea Cireşului, Pruni, Prunişor,
Capul Viilor, Dealul Viilor, unele dintre ele întâlnite şi astăzi, sunt edificatoare pentru amploarea acestor ocupaţii, cât
şi asupra speciilor pomicole cuoscute în acele vremuri.
Din secolul al XV-lea, documentele vremii referitoare la Vâlcea, amintesc frecvent de viile de la Govora, Ocnele
Mari, Drăgăşani, Bistriţa, Tatoiu, Măciuca etc. Aşa, de pildă, Radu cel Mare în anul 1495, dăruic;;te Mănăstirii Govora,
o vie la Drăgăşani şi una în dealul Ocnei (n.n. Ocnele Mari) numit, "Licura" 2 şi tot în 1495 un ieromonah, Macarie,
dăruieşte aceleiaşi mănăstiri o vie la Ocna "să fie călugărilor de hrană, iar lui de pomenire în h)t anul" 1 . Peste câţiva
ani, în 1506, boierii Craioveşti dăruiesc mănăstirii Bistriţa o serie de vii şi livezi din Vâlcea~.
În secolele XVII-XVIII, documentele vremii pomenesc de viile din "Dealul Bujoranilor" şi "Dealul Oltenilor"5
sau este menţionată concesionarea dării vinăriciului domnesc din Dealul Dobruşei (localizat în satul Dobruşa, lângă
Drăgăşani) către mănăstirea Stăneşti, din comuna Lungeşti. În timpul lui Constantin Brâncoveanu, prin hrisovul său,
dat la 25 aprilie 1695, înzestrează Mănăstirea Hurez cu numeroase moşii, vii şi livezi, acordându-i dreptul de vinăriciu
asupra mai multor sate, pe care-I sporeşte la 40 de bani/vadră, atrăgându-şi nemulţumirile ţărănimii. Aceeaşi mănăstire
avea în proprietatea sa o mare suprafaţă de vie şi la Suteşti (lângă Drăgăşani), din moment ce plătea în anul 1796,
pentru lucrările agricole şi întreţinerea ei 525 taleri, o sumă foarte mare pentru vremea aceea6 • În satul Nemoiu,
mănăstirea Hurez stăpânea o mare vie, dăruită de monahul Gherasim din Măgureni, unde mănăstirea avea amenajate
un "sion mare acoperit cu blane de stejar" 7 , cu lin şi teascuri pentru prelucrarea strugurilor.
În anul 1759, boierullon Slăvitescu, lasă mănăstirii Govora via sa de la !oneşti, cu condiţia să-I scrie în pomelnic.
Tot din perioada evului mediu, consemnările memorialistice ale unor călători străini în trecere prin Valahia şi
Vâlcea, întregesc tabloul răspândirii pomiculturii şi viticulturiţ din acest colţ de ţară. În sec. al XVI-lea, Franco Sivori,
secretarul lui Petru Cercei arăta că văzuse în Ţara Românească "multe dealuri bogate în vii, care produc mari cantităţi
de vinuri de mare preţ, albe şi roşii ... ", iar mai târziu Botero notează că în Ţara Românească se produceau printre
ţării

108
https://biblioteca-digitala.ro

altele "vinuri foarte bune şi fructe de tot soiul". În secolul următor, învăţatul turc Evlia Celebi susţinea că în Ţările
Române "merele, perete şi prunele se găsesc în cantităţi mari şi sunt de o calitate excepţional de bună".
Informaţii complete despre Vâlcea le avem de la sirianul Paul de Alep (mijlocul sec. al XVII-lea), care face o
călătorie pe aceste meleaguri şi în trecerea lui este impresionat de o serie de localităţi şi mănăstiri: Ocnele Mari,
Cozia, Bistriţa, oraşul Râmnic, dar, în acelaşi timp, face referiri la marile suprafeţe ocupate cu vii şi livezi şi Ia
calitatea vinului băut la mănăstirea Cozia (face un popas aici, fiind "îndemnat de dragostea de vin ... ").
Odată cu creşterea coloniei catolice din oraşul Râmnic şi mai ales în urma privilegiilor acordate de Constantin
Brâncoveanu bulgarilor din KiprovăţM, diferiţi misionari catolici au vizitat Vâlcea, lăsând o serie de impresii despre
această zonă. În acelaşi timp, mănăstirea Franciscanilor de aici publică o scurtă monografie a Râmnicului 9 ( 1690), în
care se precizează, printre altele: "înspre nord, nu departe de târg este un munte (n.n. dealul Capela) nu prea înalt pe
care este o biserică ... Muntele este acoperit cu pomi fructiferi şi vii ... ". Tot în această, lucrare sunt menţionate şi viile
logofătului Radu Goran, zis şi Olănescu, ale unei anumite Galateea sau viile de la Grădăşani din proprieatea Episcopiei
Râmnicului, arendate pe la anul 1794, de jupân Hristea 10 •
În p~ima jumătate a secolului al XVIII-lea, odată cu intrarea Olteniei sub administraţia austriacă, se intensifică
preocupările pentru descrierea cu multe amănunte a judeţului Vâlcea. Ofiţerul austriac Friedrich Schwantz lasă descrieri
amănunţite despre posibilele puncte de fortificaţie din ţinut şi pe harta întocmită de el între anii 1720-1722 sunt
localizate numeroase vii şi livezi, iar Johann C. Weiss pe lângă faptul că realizează numeroase desene în peniţă ale
unor locuri şi monumente din Vâlcea, imortalizează şi frumoasele vii şi livezi din preajma Râmnicului (J. Weiss- de
la el ni s-a păstrat cea dintâi imagine grafică a Râmnicului).
Ulterior, generalul Von Bauer în memoriile sale, tipărite la Lipsea, în anul 1778 11 , face o amănunţită catagrafie
a oraşelor şi satelor din Ţara Românească, consemnând din Vâlcea numeroasele livezi şi, în mod special, viile dintro serie de sate din zonele Drăgăşani, Bălceşti, de pe văile Olteţului şi Cernei.
La mijlocul veacului al XIX-lea, un artist plastic cu un deosebit ochi critic- A. Lance lot- vizitează Vâlcea, se
interesează, în primul rând, de monumentele sale, dar el face şi o serie de consemnări cu caracter etnografic, arătând
că Râmnicul are case noi şi frumoase, fiind înconjurat de numeroase livezi şi vii.
Spre finele secolului al XIX-lea, judeţul Vâlcea deţine suprafeţe mari de livezi în jumătatea sa nordică, iar
suprafeţele mari de vii erau localizate în mod special în partea de sud, în zonele Drăgăşani şi Bălceşti. În documentele
timpului şi într-o serie de lucrări publicate 12 în această perioadă, sunt menţionate o serie de dealuri ocupate cu suprafeţe
mari de vii (desigur exagerate)- Dealul Gm·uneşti, din comuna cu acelaşi nume avea ~5 ha, Dealul Bălceşti ·15 ha;
Dealul Ghioroiu 34 ha, Dealul Roşiile- 40 ha; Dealul Diculeşti- 54 ha; Dealul Cârlogani- 30 ha; Dealul \'iilur din
podgoria Drăgăşani, acoperit de vii.
De altfel, în această perioadă vinurile din Vâlcea, în speţă, cele din podgoria Drăgăşam, narticipii la o serie de
concursuri şi expoziţii naţionale şi internaţionale. În anul 1881, s-a organizat la Rm. Vâlcea co•1cursul agricol al
judeţului Vâlcea, la care au participat printre alţii şi numeroşi podgoreni "cei ce cultivă în mod sistematic viile, şi
conservă mai bine vinurile ... " 11 (se arăta în regulamentul de particjpare la concurs). La expoziţiile universale organizate
la Paris în anii 1869-1900,judeţul Vâlcea participă cu probe geologice, ape minerale, cusături naţionale, precum şi cu
o bogată colecţie de vinuri deosebit de apreciate 14 •
Sfârşitul secolului trecut şi începuturile veacului al XX-lea, marchează pentru viticultura vâlceană, ca, de altfel,
pentru cea românească, un puternic moment de criză, datorită invaziei filoxerei care a dus la distrugerea majorităţii
pantaţiilor de vii. Ulterior, a urmat o perioadă dificilă de adaptare a noilor soiuri şi plantaţii viticole din Vâlcea.
NOTE
l. Râmnicu Vâlcii -este menţionat pentru prima oară în documentul lui Mircea cel Bătrân din 4 septemhrie 1389, despre care
aflăm că este scris în "oraşul domniei mele, Râmnic, iar ulterior în hrisovul din 8 ianuarie 1394-p1int•·e posesiunile confmnate
Coziei apar "o moară şi o uliţă la Râmnic", precum şi vii şi livezi în preajma lui. (N. Iorga, Oraşele oltene, A.O.).
2. N. Dobrescu, istoria bisericii din Oltenia, Bucureşti, p. 251-252.
3. N. Dobrescu, Din istoria bisericii române i'n sec. al XV-lea, Bucureşti, 1910, p. 54.
4. N. Dobrescu, Documente privind istoria României. veacul al XV-lea, T.R. vo 1 ( 1501-1525), p. 9.
5. Ibidem, voi. III, p. 18, p. 312.
6. Ion Ionaşcu, Anexa, Arhivele Olteniei. nr. 86-88, p. 415.
7. Ibidem, nr. 27-82, p. 302.
8. N. Dobrescu, Vâlcea- muzee şi monumente, Rm. Vâlcea 1986, p. 36.
9. N. Dobrescu, Conventul de la Râmnic dedicat lui Sf Anton de Padova. Scurtă descriere a oraşului Râmnic, cap. IV,
p. 189-191.
1O. Ion Popescu Cilieni, Biserici, târguri, sate, Craiova, 1941, p. 9.
Il. Von Bauer, Memoires historiques et geografiques sur la Valachie, Lipsea, 1778, p.
12. C. Alessandrescu, Dicţionar geografic a/judeţului Vâlcea, Bucureşti, 1893.
13. Arhivele statului Vâlcea, Fond Prefectura judeţului Vâlcea, Dosar 9811881, p. 4.
14. Sergiu Purece, Vinul de Drăgăşani la expoziţii şi concursuri naţionale şi internaţionale, în Muzem, Muzeul
Goleşti, 1974, p. 281.
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ICOANELE DE LA GRĂMEŞTI

Ioana ENE
Biserica de lemn din Grămeşti, Vâlcea, cu hramul Adormirea, ctitoria din 1664--1665, a mitropolitului Ştefan,
expresie reprezentativă pentru arhitectura din epoca lui Matei Basarab 1, a adăpostit până în deceniul trecuf icoanele
împărăteşti şi prăznicarele tâmplei originare.
Icoanele împărăteşti 3 din care în biserică se păstrează trei, au fost executate la comanda mitropolitului, după cum
este menţionat în inscripţia din icoana de hram: "aceste sfinte icoane, dimpreună cu biserica, făcutu-le-au mitropolitul
Kir Ştefan 7174" ( 1666). A patra icoană a fost înlocuită cu o copie neîndemânatică, de dată mai recentă, şi este
dedicată sfăntului Grigorie Decapolitul (a cărui importanţă locală este dată de prezenţa moaştelor sale, încă din 1498,
la Mănăstirea Bistriţa) şi lui Mihail, episcopul Sinadelor (ale cărui moaşte au fost dăruite Arnotei, în 1641-1646). Ea
se află într-o colecţie particulară din Rm. Vâlcea4 . Formula consacrată arată că a fost realizată "prin mâna prea umilului
Ioan Scutaris 1669", când Ştefan încetase din viaţă, dar el este prezent în icoană, îngenuncheat, în partea stfmgă jos, în
veşmânt arhieresc, într-o atitudine similară celei din icoana hramului, din 1658-1659, Duminica tuturor sfinţilor, d.: la
Râmeşti, Bălăneşti, Vâlcea (ctitorită, de asemenea, de Ştefan). În icoana de la Grămeşti el este numit ,,!v!itmpo!itul Kir
Ştefan", în timp ce la Râmeşti titulatura este "Vlădica Ştefan" 5 •
Icoanele prăznicar au fost realizate de zugravul Bogdan, în 1668, noiembrie l, după cum menţionează inscripţia,
scrisă cu cerneală, pe spatele Botezului, din care aflăm şi numele primului preot al bisericii, popa Stan''.
Dacă zugravul Ioan Scutaris, cunoscut şi ca autor al unei serii de prăznicare, în 1669. la Frasin, Dâmboviţa 7 , este
purtător al unei viziuni artistice familiarizată cu pictura postbizantină, în varianta italo-crelană, Bogdan era, probabil
instruit într-un atelier din nordul Moldovei, icoanele lui, demonstrând relaţii cu arta ambianţei "carpatice" (Slovacia,
Ucraina, Bielorusia, sudul Poloniei), apar insolite printre artefactele epocii, situându-se în zona "esteticii de compromis",
între Occident şi Orient, între vechi şi nou. În limitele acestei atitudini, în care coexistau sursele formale ale barocului,
în Ţara Românească (desigur şi în Moldova), cu elemente de modernitate şi deschidere spre di:1log, trebuie înţelese şi
~preferinţele culturale ale mitropolitului Ştefan, care se orienta către un reviriment ortodox, al cărui model îl găsise în
programul iniţiat în Ucraina, sub păstoria lui Petru Movilă •
Curentul "kievo-movilean" de înnoire spirituală, în centrul căruia se afla figura ilustră a acestui prelat, 1-a inspirat
pe Ştefan, care într-o epocă, tulburată de dispute şi controverse teologice, a dorit să impună mai multă autoritate
funcţiei de conducător al bisericii ortodoxe tradiţionale, apărătoare a "dreptei credinţe".
În pronaosul bisericii din Grămeşti, într-o stare avansată de degradare, portretul său, pictat pe pânză maruflată,
îl înfăţişează în picioare, oficiind. Este primul portret de acest fel în Ţara Românească, înscriindu-se în descendenţa
genului de tradiţie "sarmatică", cu conexiuni îndepărtate, în cea bizantină 10 •
Activitatea culturală "tradiţionalistă" în care Mitropolitul Ştefan s-a implicat cu "toată cheltuiala" a presupus
alăturarea izvodului "slovenesc lângă cel grecesc, cu oameni, cărturari buni şi înţelepţi" 11 , între care trebuie să-i
menţionăm şi pe cei doi zugravi de la Grămeşti, şi a fost modelată de climatul de "internaţionalism" artistic al timpului.
În icoanele lui Ioan Scutaris se accentuează hieratismul şi imaterialitatea figurilor, care încremenesc în fondul de
aur, se exagerează dramatismul gesturilor şi se foloseşte un repertoriu decorativ excesiv de certă influenţă barocă,
remarcabil prin plasticitatea elementelor de drapaj şi prin eclerajul subtil.
Din icoana de hram de la Grămeşti lipseşte episodul pedepsirii lui Jefonias, care apare în icoana de acelaşi fel de la Frasin.
Ca zugrav itinerant, el a beneficiat de variate surse de inspiraţie iconografică, între care trebuie amintite gravurile,
de mare circulaţie în epocă. Meşterii locali au preluat din asemenea surse tipuri ale Maicii Domnului a Patimi/ar,
caracterizate prin patetismul exprimării, cum este cea realizată de Stoica din Târgovişte, în 1624, la Ruda sau Tealovanie,
din prima jumătate a secolului al XVII-lea, descoperită la Bumbuieşti, tot în judeţul Vâlcea 1 ~.
9
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Un zugrav din ambianţa italo-cretană este şi autorul icoanei Răstignirea, de la Titireciu, în care sobrietatea
se asociază cu eleganţa reţinută a gesturilor de durere ale Mariei şi ale lui Ioan 13 .
Desigur că la Grămeşti , opţiunea selecţiei modelelor şi meşterilor a aparţinut ctitorului. Intervenţia sa se observă
în coexistenţa inscripţiilor în greacă, slavonă şi română în câmpul icoanei, consecinţă, atât a modei baroce de asociere
stilistică 14 , cât şi a efortului de oficializarea limbii române în cult, la care Mitropolitul Ştefan participă printr-o as iduă
politi că de traducere şi tipărire .
În seria prăznicarelor, într-o ipostază mai puţin obişnuită în iconografia epocii, apare arhanghelul Mihail, în
picioare, cu sabia ridicată, cu potir şi cu inscripţie, care îi conferă rol psihopomp, ca îndrumător şi apărător al sufletelor
celor morţi 1 5 •
Prăznicarele realizate de zugravul Bogdan sunt mărturii ale viziunii artistice, în care se suprapun elementele de
limbaj stilistic "internaţionalist", caracteristic pentru lumea ortodoxă din secolul al XVII-lea, o lume în permanentă
mişcare şi schimbare.
Ele demonstrează că zugravul era familiarizat cu lucrări ale barocului moscovit, stil manifestat, în arhitectură,
prin cromatica multicoloră a frizelor de faianţă şi prin zidăria pictată, dar în icoane, cum sunt cele din "şcoala Stoganof',
prin aspecte miniaturale, virtuozitatea desenului şi dragostea,.pentru peisaj . Este de remarcat că icoanele moscovite
erau considerate în epocă "lucru desăvârşit şi frumos" 16 şi apar, colportate în diferite moduri, daruri sau schimburi de
meşteri etc., în Ţara Românească . Aşa sunt Maica Domnului Eleusa, din colecţia Mănăstirii Dintr-un lemn, Înălţarea,
la biserica din Măldăreşti, Măciuca, Maica Domnului şi Isus Pantocrator. provenind de la Cacova 17 , sau icoana "de
Moscu, ferecată" , menţionată în 1675 în inventarul moşiei Băbeni 18 •
Influenţa lor, iconografică şi stilistică, este decelabilă în icoane, cum sunt Sf. Serghie şi Vah, de la Piatra Gibeşti 19 ,
sau Vătăseşti, Bărbăteşti . Elemente morfologice, amănunte de plastică arhitectonică , turle în formă de bulb, logii
supraetajate, balustrade, timpane cu firide în fonnă de co ncă , s-au răspândit în arta ambianţei "carpatice", care se
recunosc în prăznicarele de la Grămeşti prin nevoia contin uă de a umple spaţiul şi prin preocuparea de a obţine efecte.
Din icoanele bieloruse 20, zugravul Bogdan a preluat scheme compoziţionale complicate, cu construcţii în prim
plan, încercări de rezolvare a planurilor oblice, modalitatea de a decora faţadele prin decorare cu creneluri, baldachine,
turnuri , portaluri, toate caligrafiate cu alb; punerea în pagi nă se inspiră din seriile de gravuri contemporane sau de la
sfârşitul secolului al XVI-lea în scopul modernizării monumentelor medievale, dar şi din fundalurile scenice ale lui
Serlic. Instrucţia artistică eclectică este vizibilă în interesul cu care se real ize ază peisaje bucolice, ca în scena Naşterii
lui Iisus, încercarea de redare a perspectivei aeriene, norii alungiţi, convenţionali, subliniaţi cu alb, cromatica
strălucitoare, de smalţ, conferită de tonuri le vii, acide, de contrastele de alb şi negru, de lumină şi umbr ă. ad• T ,•co1
din arta flamandă, dar şi din surse formale poloneze.
Influenţa viziunii este aceeaşi cu cea din fragmente le de tâmplă păstrate la biserica ~; n B ă lăn est1. Râmeş ti ,
registrul proorocilor, în medalioane, doi câte doi (în total şase medalioane) şi crucea Răstignuii . suu (;are se află
portretele amintite (vezi nota 5) şi aminteşte de tipologia tâmplei de la biserica Adormirea din Liov, ctitorie a familiei
Mov ilă din secolul al XVI-lea, refăcută , în 1644, cu ajutorul meşterilor moldoveni ai lui Vasile Lupu. Tipul de ornament
repre zentării

111
https://biblioteca-digitala.ro

din arhitrava de la Râmeşti este asemănător tratat în rei ief puţin înalt, generând o impresie oarecum aspră, prin contraste
tăioase de lumină şi umbră, la fel ca la biserica amintită, din Liov.
Navele icoanelor de la Grămeşti sunt împodobite cu modeste ornamente florale, pictate cu negru, cu şablon;
compoziţia primeşte astfel o notă pitorească, o exprimare uşor naivă, pe care o re găsim în icoanele slovace ale timpului2 1•
Zugravul ~ogdan este, probabil, autorul a două icoane, Maica Domnului cu pruncul şi Deisis, varianta arhierească,
cu Maica Domnului încoronată, care s-au aflat la schitul Păuşa, Călimăneşti, Vâlcea 22 .
Tipul iconografie, de origine paleologă, a fost întrebuinţat în pictura sârbească din secolul al XIV -lea23 , dar şi în
pictura murală din Ţara Românească, în secolul al XVI-lea şi în cel de al XVII-lea, în epoca lui Matei Basarab, când
apare şi în gravura din Îndreptarea legii, Târgovişte, 1652, prefaţată de mitropolitJJI Ştefan.
Prezenţa temei în icoana de la Păuşa trebuie pusă în legătură cu contextul politico-religios al acestei perioade,
datarea icoanei situându-se cel mai probabil în jurul acestor ani. Textul de pe evanghelie, inspirat din Ioan 10, 11-14
("eu sunt păstorul cel bun; păstorul cel bun îşi pune viaţa pentru oi") presupune relaţia dintre puterea laică şi cea
divină, !ntr-o intervenţie conştientă de alegerea sa.
Modalităţile de tratare a pasticii arhitectonice, proporţiile "îndesate" ale personajelor, realizarea picturală a
chipurilor, cromatica arată că zugravul a fost format în zona deja amintită a ambianţei "carpatice"; la acea dată, în
părţile Vâlcii venind din nordul Moldovei lucra zugravul Bogdan.
Icoanele împărăteşti şi prăznicarele din tâmpla bisericii de la Grămeşti, ctitoria mitropolitului Ştefan, completează,
cu informaţii preţioase tabloul picturii pe lemn de la mijlocul secolului al XVII-lea.

ICONS FROM GRĂMEŞTI (VÂLCEA)
The author proposes the descript andthe framing ofpatrinumy icons, proceeded at wooden
church Grămeşti (Costeşti)- Vâlcea, into the present iconographical tendencies.
In the same rime, near the proper technology ofcwumic representations are also called
the authors (painters), the il!fluences and the stylistic autochtonous shades.

NOTE
1) Biserica de lemn din Grămeşti prezintă elemente de monumentalitate şi de structură care o îndepărtează de soluţii 1,·
unei bisericii populare de lemn; ea se înscrie programatic în tradiţia arhitectonică şi în moda de la jumătatea secolului
al XVII-lea. vezi şi V. Orăghicescu, Vechea biserică de lemn din Grămeştii Vâlcii, BCMI, 19: O, p. Il 0-114.
2) Când a avut loc acţiunea de concentrare a valorilor din Patrimoniul Cultural Naţional.
3) Maica Domnului Hodighitria, Pantocratorul şi Adormirea, icoane în tempera. panou cu ramă. adăugată, grund alb
gros, schiţă, proplasmă roşcată, aur, dimen.siuni 960x350 cm; sunt lucrate cu multe tonuri intermediare, dar starea
de conservare, precară, împiedică o corectă observare; alterarea vernilului s-a produs pe unele porţiuni şi s-au
încercat refaceri.
4) Colecţia Romulus Popescu din Rm. Vâlcea. Ca şi în celelalte icoane, unde epigramatele sunt în greceşte, inscripţia
zugravului este în greacă, în timp ce inscripţiile de pe filactera lui Grigorie Decapolitul sunt în slavonă, iar Ştefan
este denumit în româneşte.
5) La Râmeşti, mitropolitul Ştefan apare şi în tâmplă, într-un medalion, sub crucea Răstignirii, lângă domnitorul
Mihnea allll-lea. Vezi Radu Creţeanu, Un egumen al Tismanei: Mitropolitul Ştefan I al Ungrovlahiei, Mitropolia
Olteniei, 1-3, 1977, p. 119-139 şi Al. Efremov, Primul peisaj de concepţie occidentală în pictura de icoane din
Ţara Românească, în Rev. Muzeelor şi Monumente lor Seria MIA, 1, 1974, p. 69-74.
6) Prăznicarele sunt în număr de 12: Naşterea Maicii Domnului, Intrarea i'n biserică, Naşterea lui Iisus, Tăierea
împrejur, Botezul, Sfinţii, trei ierarhi, Întâmpinarea, Buna Vestire, Floriile, l~1ălţarea, Rusaliile, Schimbarea la
faţă; se adaugă un prăznicar cu Arhanghelul Mihai. Sunt realizate pe panou cu navă, de esenţă moale, cu grund alb
subţire, în tempera grasă. Dimensiunile icoanelor sunt 330x260x30 mm. Erau puternic vernisate.
În prezent, Il se găsesc în depozitul de concentrare de la Mănăstirea Cozia, iar Floriile se află în colecţia Muzeului
din Rm. Vâlcea.
7) Informaţie obţinută prin bunăvoinţa colegei Adriana Stroe, istoric de artă, la OFCN Dâmboviţa, în 1984.
8) Răzvan l11eodorescu, Civilizaţia românilor între medieval şi modern, Editura Meridiane, 1987, voi. 1, cap. 3, p. 137-182.
9) P. P. Panaitescu, L 'influence de 1'oeuvre de Pierre Mogilă, archeveque de Kiev, dans les Principautes roumaines,
în Melange de 1'ecole roumaine en France, 1926, p. 22-26.
10) Este evident modelul Movileştilor din care s-a inspirat mitropolitul Ştefan (vezi şiR. Theodorescu, op.cit., cap. 2,
p. 85-104 ), care alcătuieşte Stema mitropoliţilor Ungrovlahiei, cu simboluri heraldice catolice; tot el este
comanditarul icoanei Sfânta Paraschiva, în care apare primul peisaj ... (Al. Efremov, op.cit.) într-un episod din
viaţa sfinţei, cel al debarcării în satul natal din Tracia.
11) Prefaţa la Pogribania preoţilor, 1650.
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12) În prezent, icoana se găseşte în Palatul Episcopal din Rm. Vâlcea.
13) Este, după părerea noastră, o danie, din 1668, a egumentului Hristofor de la Mănăstirea Bistriţa, care, la data respectivă
se retrage la schitul Titireciu, pe care îl înzestrează. Vezi Veniamin Micle, Mănăstirea Bistriţa, 1995, p. 85.
14) R. Theodorescu, op.cit., voi. 1, cap. 2, p. 114 şi nota 134.
15) În traducere aproximativă, inscripţia slavonă ar putea fi: "(cui) ajunge i se dăruieşte acest pahar". Este ipostaza în
care Arhanghelul cântăreşte faptele bune şi pe cele rele, care apare pe timpanele catedralelor gotice (Bourges, sec.
al XV-lea, de ex.) sau în Apocalipsul din 1498 al lui Dureri vezi şi gravura în Îndreptarea legii, Târgovişte, 1662.
16) Al. Lăpedatu, BCMI, 1912, p. 110-114, Icoanele lui Barnovschi Vodă.
17) Ambele icoane se află, în prezent, în colecţia Muzeului din Rm. Vâlcea. Starea de conservare precară a făcut, cu
greutate posibilă descifrarea numelui zugravului, "Alexandru 728 ... Moldova".
18) V. Drăghiceanu, Catalogul comisiei monumente/ar istorice, Bucureşti, 1913.
19) În colecţia Muzeului din Rm. Vâlcea, icoana cu sfinţii Serghie şi Vah este contemporană cu icoanele de la Vătăseşti,
Bărbăteşti, fiind realizate în a doua jumătate a secolului al XVII-lea, şi celelalte icoane sunt databile în secolul al
XVII-lea.
20) Jivapic Belarusi, XII-XVlll, Minsk, 1980.
21) Historica carpatica, zbornikvychodoslovenskeh o muzea v. Kosiciah, nr. 5/1974, 7/1976, 8/1977.
22) În prezent prima icoană se află în depozitul de la Mănăstirea Cozia, iar a doua în colecţia Muzeului din Rm.
Vâlcea; a figurat, alături de prăznicarul Floriile, în expoziţia De la Matei Basarab laC-tin Brâncoveanu, organizată
la Bucureşti de Muzeul Naţional de Artă, în 1992.
23) V. Lazarev, l\·toria picturii bizantine, Ed. Meridiane, 1980, voi. 3, p. 67-68 şi nota 164.
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SOME CONSIDERATIONS
OF THE ETHICAL ISSUES IN FOLKLORISTIC TODAY

Sabina JSPAS

Contemporary culture includes the folklore as a component with specific expression, regardless ofthe level of
technical progress or (of) the social system. Folklore is the outcome of a history-controlled process and it is also a
steady, bipolar process. At present, it is expressed by great variety offorms, less identified in .tradition, often atypical
and confusing for specialists. The !ater will soon be obliged to modify the scope ofresearch, under the pressure ofthe
new system of action of folklore. By fâlklore I understand that element of culture defined in the UNESCO
Recommendation for protection of traditional culture and folklore adopted at its 25th session ofNovember 19, 19R9,
in Paris. I shall caii it further "oral culture", to avoid the limitative vision ofsome European schools, which include 111
folklore only literary musical and choreographic texts. This oral culture occurs both in the rural and (in) the urban
milieu, in ali socio-professional groups, at ali ages, in both sexes, in subordinated or coordinating milieus, in elites,
middle classes or lower classes. Folklore is nota lower or higher product ofthe human conscience within a cui ture. It
is the outcome of cooperation, of a mutual exchange between the product of different classes, groups etc. The oral
culture is the resultant ofsteady processes ofinterrelation between oral and printed creations anonymous and "authored"
works, the professional and the non-professional, the formal and the informal, the constant and the extempore. The
folklore ofthe rural areas is only part ofthe oral culture which, as a whole, is a "system ofsystems", in dynamical,
accelerated motion. Like most intellectuals of the past centuries, contemporary specialists also know and study that
unavoidable process which faces oral culture, innovation, which results in the partial or total modification of the
traditional group patterns. No progress is possible in a human community in the absence of innovation. The folklore
creation, necessary par excellence and having definite functionality, is a resultant of (the) two acting forces- the
traditional and the innovating one. In (the) South-East Europe, the second half ofthe nineteenth century and the first
half ofthe twentieth century were characterized by the emergence of special interest in the study of(the) relationships
between folk cui ture and the other national forms of expression of culture, from the Middle Ages to modem times.
That period of cui ture acquisition is tributary to a pronounced "ruralism", also because ofthe fact that in most countries
ofthat area the population living in the rural milieu was much more numerous and that milieu was more stable, with
thoroughly organized structures and rules verified and accepted by the whole community for many centuries. This
does not diminish, however, the ro le ofthe urban milieu in creating the popular culture, in outlining the guidemarks of
the national culture and in intluencing the rural milieu. The prevalent research accounts for an outstanding wealth of
documentary material. Research viewed from the angle ofthe history ofideas and trends should reconsider the role of
the Middle Ages in determining the culture of South-East Europe.
In that part of Europe, the traditional world did not exist in isolation and it did not behave as a closed uni verse,
especially as it is situated in the vicinity of great waterways- on one si de, the Danube, on the other si de, the Black Sea,
with its links with the Mediterranean world. One we may say that these "water roads" facilitated contacts with the
central- European world and with the Mediterranean East, are which provided wide scope for great cultural syntheses,
involving oral culture.
We may still caii the Middle Ages .,our roots to which we fell connected by the endless thread of orality"
(Jacques Le Goff, Imaginarul medieval, Bucureşti, I 994). The spiritual ness of the European South-East has been
marked by the MiddJe Ages, as it has been constantly and coherently preserved in the rural milieu, until recently. An
important number of fac tors contributed to the advance of common oral culture elements on wide areas: the existence
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offree military villages, migrations, itinerant trade widely extended between the East and Central Europe, moving of
tlocks, contlicts with the Ottoman Empire and Orthodoxy - on an extensive area (P. P. Panaitescu, Introducere 1i1
istoria culturii româneşti. Bucureşti, 1969, p. 203-205).
Oral transmitting provides the framework for occutTence of syncretism, characteristic ofthe folklore-type cu! ture,
together with other specific characters- variability, anonymous source, collective aspect. Once created, the folklore
message is irreversible and irrepetable. The oral is usually opposed to the "printed" way of existence of a produc! of
the "profound" culture. We are faced with a system of performing and receiving with audio/visual means, having
precise and well differentiated consequences on the capacity to memorize and reproduce, to immediately reconsult
and to stimulated the innovating capacity of the creative individual.
The contemporary society has a so-called "industrial cui ture", consumption-oriented, an outcome of the
technological explosion ofthe latest decades. The electronic systems ofvisual and auditory broadcasting, reproduc ing
movement and color hues, render visible the resemblance with the type of oral folklore transmitting in its syncretic
occurrence. The ritual and the non-ritual, the every-day facts and the ceremonia!, the fonnal and the informal, the legal
and the illegal, fundamental notions concern ing life, cares, doubts, fear, hope, everything occurs under the fonn of an
image with sound and movement. The human voice itselfis "alienated" and "electronically fractured". This "industrial
culture" is transmitted first of aii by tclevision, video cassettes, but also by the INTERNET and the Cd-rom. A television
broadcast acts like a folklore "variant", bcfore its replay or distribution in video-cassettes. It is a syncretic product
broadcast by audio-visual media and received by the "mass" of"consuming" population. The broadcast is not available
progressively to a limited number of spectators, with possibilities tobe repeated identically or almost identically at
brief time intervals, as is the case of theatrical performances or films seen in movie theatres. The broadcast is
simultaneously received by a province, a country. a geographical area or even the whole planet. In the ancient city, the
public square sheltered the performances of itinerant troupes, the songs of minstrels or troubadours or community
rituals. In the center ofthe village round dances were organized. Those functions are now transferred to administrative
socio-cultural structures with prevalent urban character or they are replaced by mechanisms involved in the technical
informational system, which widens their area to continental dimensions. The oral culture has now "transcontinental
anotranscultural'' modeling guidemarks. This world of cu !ture mediated by technical instruments of mass broadcasting
is initiated in and receives the folklore oftlying saucers (UFO), spiritism, occultism, sects and fundamentalist religious
factions, or "isolated" cultures of other continents. Ancient motifs and subjects of fantastic fairy tales have been taken
over by science fiction scenarios. On the screen, Prince Charming is now Superman, Soldier-girls is Superwoman. and
the Ogre or Dragon are replaced by robots, programmed by evil minds to induce trouble and panic among thc inhahitants
ofthe planet or in the galactic space. Forms specific to transmitting oral eul ture use the harmonious blending ol ntusJc,
movements, text, colors, shapes, in order to impart to the average man less familiar information, often cxotJcally and
not always scientifically grounded.
The folklore individual is submitted to an "informational bombardment", as already mentioned, which results in
the modification ofmany local, individual or group guidemarks.
The process may be compared to the impact ofthe "popular books" on folklore. The old calendars, gromovniks,
trepetniks, the translations of Fiore di virti't. the legends about Alexander The Great, the books of dreams or the
chronographs describing "history from the beginning of the world", circulated intensely in the cui ture of the SouthEast of Europe from the Middle Ages to the early twentieth century. They were ali replaced by information spread by
mean ofthe audio-visual. Modern technology permits information, which a century ago circulated regionally during
the lifetime of o ne or two generations, tobe simultaneously received in the most diverse and remote parts ofthe globe.
The migrations theories, worked out by philology and folklore students in the nineteenth century, seem to acquire
special practica) conditions. Yet, the irradiation center is not Vedic India, Mesopotamia or Egypt, but a system of
points disseminated throughout the world, which are simultaneous sources of irradiation ofthe cultural in formation. In
a first stage, the folklore individual who receives that information becomes confused, starts getting alienated and
gradual gives up the observance or use of traditional models. Traditional guidemarks are used for selection and
assimilation for a while. However, the individual or certa in groups begin to question the value of those rules and
sometimes give up and deny, the model used by the community as a guidemark for centuries on end. The rural community
which I considered tobe more balanced, stable and conservative is dominated by the town's authority. The "industrial"type culture is certainly transmitted from the town to the village. The ancient feudal court which acted as a factor of
in formation selection for the rural community was a mediator between the rest ofthe world and the local community.
Village have now direct access to the inf01mation mediated by the "industry" of audio-visual products (and of
broadcasting, such as TV), whose conception is prevailingly urban.
That industry provides a channel networks to contact the planetary narrative universe. Contemporary world is
ruled by the "mass-media without borders".
News about our friends, acquaintances or extravagant personalities living in another hemisphere are quickly
imparted to us by e-mail. The winged horse who crossed spaces to carry the hero of a fantastic fairy tale to a different
realm used to ask Prince Channing: "How fast should I tly, with the speed ofwind or with that ofthought?" The hero's
answer disturbs us within the wonder-laden context of the traditional narration, revealing impressive depths: "With
curse-speed"!
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The whole hyper-technologized society of our days is faces by processes characterized as essentially folklore
ones, using modem technologies to replace orally. Spatial and temporal dimensions, so important in the past for the
direction and speed of in formation circulation, are essentially modified. Traditional transmitting, from the parents to
their offspring, has change in a new perspective to group message preserves its quality of "cultural models". The
contact between the various cultural models turn into a relatively simultaneous process, due to mediatization. That fast
process quickly followed after another important "aggression", undergone by the traditional rural community in part
of the South-East of Europe, through severa! channels: the do ing away with the private owriership of the Iand, the
prohibition or organizing groups or group activities (such as carolers groups, in some areas, in certain periods), the
exclusive materialistic-atheistic education, the exclusive use of the rural folklore in festive artistic events of for
ideologica) propaganda. Contemporary technological invasion is a "threat" for folkloric in some of its traditional
forms and results in the loss of certain genres or species, whose function no longer meets the requirements of the
present community. One may also point to innovation, not always appropriate, materialized in the forms of expression
ofthe traditional models ..
Sometimes such innovations about folklore products characterized by some people as "subculture" or "kitsch".
In my opinion, it is not easy to assay the "quality" or "aesthetic value" ofsome contemporary folklore creations. The
existence of some guide marks, differentiated according to age, socio-professional criteria, sex or religion entitles us
to admire the lucid saying ofthe folk individual that "beauty is in the eye ofthe gazer". The fast contemporary process
of mutations refers to traditional concepts and motifs.
In the traditional community, typical motifs of songs acted as patterns throughout history, revealing the specific
character. They vividly express the fundamental concepts of "beautiful" and "ugly" ,,kind" and "evi!", the essence of
virtual partners. TV commercials seem to out line a new type of female beauty, by means of the young top models
which advertise cosmetic products or wear fashion designs. At the end ofthe twentieth century, the mediaeval princess
ofthe fairy tale, legend or ballad, so well known in the folklore mi !ieu, has been replaced by a modern, smart gir!, with
Anglo-Saxon features and sporting hobbies. Science-fiction films supply easily identified images, to replace the ancient
traditional legendary characters- the dragon, the ghost, the ogre. The cycle of Dracula films may be expected to
remodel the image of the "classical" ghost. Popular terminology and imagology will be enriched by a new type of
"vampire". TV channels provide folklore consumers with the unusual presence of demonie characters viewed with
understanding and liking, seen sometimes as model super-heroes. A certain non-conformism of the image and an
excess of imagination render traditional patterns obsolete and devoid of substance.
The town, a spot of highest agglomeration, the place where new systems of rules, based on politica! and
administrative regulations, are created, become a vital center and the focus of cultural irradiation. It is a model and ;1
hope for the village. In my opinion, it is useful that researchers should pay more attention L' folklore aspe..:ts in the
urban mii ieu, and to start complex investigations right there.
The Christian religion (prevailingly Orthodox, but also Catholic to a smaller extents. as well as Islamism)
represented an essential guidemark for the traditional society of the South-Easl of Europe, especially in times of
crises, helping in finding the coordinates of ethnic identity. Their relationship with oral cu !ture should be thoroughly
and lucidly investigated.
Careful analysis should also be directed to another type of "information bombardment", resulting from the
direct, repeated and rhythmic contacts of the folklore individual with other cultural areas. lts study is absolutely
necessary for the understanding ofthe future configuration of oral culture, not tobe neglected in contemporary society.
What I mean is the daily travels of the petty traders who go to Istanbul, Debrecen, Budapest, Belgrade or other
commercial centers for their trade.
They ha ve taken over the former commercial routes of the Middle Ages but the dynamics of theii: travels is
particularly fast, thanks to modern technical systems in the field oftransports. Such people become informative sources
of a folklore type, not only by the products they trade- clothes, food, decorative items, recorded video and audiocassettes - but also by the diversified amount of information they store following their direct contact with other
cultures and civilizations, which they impart to other people. I think that a chapter of present-day folklore research
should record and analyze the "stories ofthose Balkans and Central-European commuters". A group ofpetty traders
traveled by train from Istanbul to Bucharest, a woman from Craiova (Oltenia, in Romania) was surprised to hear a
cock crowing in Giurgiu station and she cried out: "0, my God! A Romanian cock! There (in Istanbul, our note), I've
seen them only roasted on the spit". What a wonderful expression ofthe way she had received the culture she hadjust
contacted. The stories of the Romanian women dressed in Maramureş costumes who were shopping in the Istanbul
bazaar would ha ve been quite worth recording as well. Such cultural contacts had always existed. Ancient commercial
and cultural routes which had been operational for hundreds or even thousands ofyears, ha ve just been reopened after
half-a-century of circulation prohibition. Circulation speed is quite different now from that of the past century. The
folklore individual at the end ofthe twentieth century finds new dimensions and values for time and space.
Some cultural areas of the South-East of Europe evince a very active emigration phenomenon, entailing the
transplant of cultural identity in communities not long ago unknown to the area (Australia, New Zealand, South
Africa). Cultural microunits are created in those regions, molding their identit~ within new contexts.
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The study of contemporary folklore should also focus on the important group of people who work abroad. Up to
1990, their number was reduced and relatively well known. Today they are very numerous. and have reached many
areas ofthe planted, especially in the Near East, but also in Italy, Yugoslavia, Germany or Hungary. The ro le ofwoman
in this new economic trend is outstanding and worthy of study. Women ha ve been thought tobe more conservative for
hundreds of years, as they maintained traditions and managed the household. At present, they are active factors in
supplying products to their petty trade and even in working abroad. A great number of women from the rural miii eu
work as servants or saleswomen in some countries ofthe Near East, such as Israel. It is imperative to work out a new
strategy in present-day folklore research, to provide data adequate scientific and documentary foundations to the
analysis of mechanism of change for traditional patterns.
It is worth emphasizing that whole sets oftransnational folklore elements penetra te national "cultural boundaries".
Consequences are hard to foresee. The phenomenon is not tobe identified with the so called cosmopolitanism. In my
opinion, our geographical areas are intluenced by North-American models and especially by the already familiar ones,
ofthe cultural area ofthe Eastern Mediterranean.
The very dynamic modem society is liable to encourage new values and new creations. Yet, access to accurate
and complex in formation is essential for a perennial creation. The folklore community should learn which are genuine
values, according to contemporary super-technologized society. These values are tobe the foundation for restructuring
and resemantizing folklore products to meet the requirements of the contemporary folklore group.
Oral culture preserves as perennial products only what is necessary. Present-day oral culture, marked by ethnic
specific and inevitably determined by the education level of the folklore group is supposed to play an active part in
preserving identity elements.
An important factor which modified traditional models is the exploitation of oral cu !ture in tourism. The market
demand calls for astounding innovations. Two instances ofpresent-day Romanian phenomenology are worthy of note:
the proliferation ofDracula's image, never recorded so far in Romanian culture, fully consonant with the film image,
to which a portrait of Prince Vlad the lmpeller is added, for commercial reasons; the painting of Easter eggs in blue.
in utter contradiction with tradition, to satisfy the requests ofFrench and Gennan tourists. In both cases, the preference
ofthe well-to-do western tourists has resulted in the emergence of brutal and atypical innovations.
According to the Oxford dictionary detinition, identity is "absolute sameness; oneness; condition or fact that
person ofthing is itself and not something el se; individuality, personality".
The study of popular cu !ture, especially from the angle of folkloristic- that ethnological do ma in familiar to mosi
people- turned to deciphering and explaining the elements associated with national ideas, ever since the eighkc:i~'~l
century. "National identity" has focused most efforts of research. At present, more and more countries "itness a
pregnant trend of ethnological research to dismantle the almost functionallink- according to tr,·ditiomt! ists ··· between
the "national" concept and the study of oral cultures. The European identity which involves the South-East European
identity, seems to no longer interes! specialists in point ofits national components. Concerns rclated to the knowledge
of "sources" and of own specificity, or ofthe structures defining such units are more and more obvious. On the other
hand, the reorientation of interes! to new perspectives resulted in a genuine "obsession'· with defining and specifying
the coordinates that should be taken into account, when assaying the sphere of any identity aspects. An abundant and
prolix literature thus emerged. The Finnish folklorist Pertti Anttonen maintains that cultural identity cannot be .,something
that is" but rather a resultant generate by problems ofthe type: when. where, how and especially why a certain reality
was perceived in specific forms, and models (Making).
The trend to "restore" archaic ethnic cultural history, by studying traditional culture, especially in the rural
milieu, was and still is one of the outstanding directions of ethnological research. Yet, such perspective request
appropriate methods. In order to get precise guide-marks, to prove the sequence of cultural strata, their oldness weight
and continuity, a comparatist angle was emphasized centered on the defining of the geographic a rea of dissemination
ofphenomena or the characteristic linguistic community. Research in the South-East of Europe has been dominated by
this, angle offolkloristic, ethnomusicology, ethno-choreology, ethnography.
Dimitrie Cantemir was a grea! Romanian scholar ofprincely descent who lived at the turn ofthe seventeenth and
eighteenth centuries, and ruled Moldavia for a brief interval. He wrote about the Dispute of the wise man with the
world (Divanul sau Gâlceava înţeleptului cu lumea) in the manner characteristic of the contemporary European
scholars. That topic of great interes! for European medieval literature recorded the conflict between body and soul,
water and wine (Eucharistic elements) tlowers etc. In modern terms, the problems of existential analysis raised by the
scholar were reduced to "I" and "the others". This dilemma is both topical and universal, it is a question ofidentity.
The identity problem seem to engross ali those involved in socio-human research, more particularly ethnologists.
Questions refer to the identity ofthe researcher-ethnologist, he in relation with, the group or individual under studythe other one, the other ones. A more complex and confusing question refers to the identity of the discipline or
disciplines, whose specialists study the complex systems by which a person is differentiated and defined in relation to
the norr-human reality or to any other type of context, and similitude between cultures are specified and defined.
1 do not agree with the assertions of some specialists, who maintain that most people know nothing about ethnicity
and that this is only a pretext for the advance oftourism and trade based on handicraft ware, for folklore performances
or for critica! periods.
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Throughout history, the awareness ofbelonging to a group was felt as an identity mark, with ali its elements on
the materiallevel or ofthat of "intangible" culture. Yet, this identity is not perceived as a fixed, unchanging, unfailing,
"monolithic" symbol, but as a way offocusing the elements which detine the group as against "the others". Modern
society has succeeded in outlining concept on a theoretical plane and in transmitting and turning them to account in
institutionalized frameworks. Also, beyond the tendency of a part at the contemporary society to transgress coordinates
of national identity we witness a period of more acute perception of ethnic ( or group) identity, in most various areas,
using the most refined means of expression. 1do not agree that an ethnic group cannot define its identity from within.
ldentity is marked no matter whether it is accepted or not by outsiders. The system or symbols and meaning characteristic
of a community, regardless of the number and quality of its members, represents a communication code by which
every member ofthe group is identified and which also ensures the protection system against the possible aggression
of other groups or extra-human pressure. This identity is a kind or perception acting according to the reciprocity
principle. It has tobe mutually accepted by allunits in contact especially when they do not exist in isolation. Identity
provides security to the inciividual and helps for future options. It is hard to imagine that identity will be absent in the
next millenium, as it is an essential coordinate for crossing the temporal, spatial and cultural threshold.
Ethnicity is a creation of social, which reveals the symbolic nature and molding function. Some specialists
consider that important guide-marks for detin ing the "self' as against "the others" are different common meanings of
the social, world outlook or genres and categories of folklore. The feei ing of belonging to an ethnic group is deeply
rooted in history, it is not only a modern perception. The inhabitation of stable places, within marked spatial and
temporal frameworks, the awareness of a common descent, the legendary structures of the oral culture, the main
religion, ali help in preserving those type-guide-marks of identity. Symbols bear the identity expression of an individual,
group, zone, or nation, inducing the emotional approach by means of the mutually accepted and known message.
Symbols are the bearers ofthe value models (positive and negative). There occurs a disagreement, when the outside
observer has a false perception ofvalues, as against the group members, when the ethnologist extends his own personal
perceptions and impressions, ignoring or wrongly interpreting what is accepted by the community as a symbol and
especially as a positive value. The sense ofbelonging to an ethnical, national identity is obvious in various degrees and
it occurs in various levels in oral cu !ture. This feei ing may he con cea led or neglected, if people are submitted to an
artful process inducing inferiority or superiority complcxes.
An instance of masterful cthnological interpretat ion of eul ture facts, by selectively perceiving and commenting
ethnic variants within a feast generally spread in the Orthodox world is provided by the chapter Des ancetres aux
nouveau-nes in a study ofthe famous specialist Marianne Meşnil and Assia Popova, Eseuri de mitologie halcanicâ.
Bucureşti, 1997. Referring to the commemoration of the forty saint martyrs of Sevastia on March 9, the authors
discuss only the first level of approach. They reach the conclusion that there is a kind of "complicity" in the
complementarily and opposition of that commcmoration on either sided of the Danube, in popu!ation belonging to
different ethnic groups. Bulgarians recall the existence starting with birth (mladenci) while Romanians refer to death
(moşi). The Christian signiticance ofthis commcmoration, the age ami specific character ofthe Christian foundation
ofthe two peoples (apostolic, for the Romanians: ninth century for the Bulgarians) and especially the term used in
Romanian (măcinici or mucenici, i.e. martyrs, not moşi) are notat ali taken into account. The name of mucenici is an
obvious proof ofthe relations between the popular ritual and the Christian meaning ofthe feast. Those anthropomorphous
dough moldings boi led or baked, commemorate the martyrdom ofthe forty saints killed in Sevastia during the reign of
Emperor Licinius, for their perseverance in adhering to the Christian faith. In the Romanian and Greek traditional
calendar, the saints and martyrs commemorated mostly lived in the Christian period ofthe first four centuries A.D.,
when that faith was prohibited and death was suffered on account or persistence in religious bel iefs. The may be
considered mosi, ancestros ofthe Christian faith, founders ofthe Church, around whom ali the departed gather, as they
carry the same faith, the "victorious" Church, The specific character of this festival among the Romanians is not the
awareness ofthe course oflife from the cradle (Bulgarians) to the grave (Romanians). The ancestors ofthe Romanians,
speakers of a Romance language identified Christian Romanians with the martyrs (moşi) commemorated on March 9,
in the Orthodox world. In my opinion, the primary Christian message has been perceived differently by the two
communities, who received that monotheistic religion in ditlerent periods of its assertion and following different
conversion means. Orthodox Christians consider that the departed "go to sleep within God" and wait for the Parousia,
second coming ofthe Saviour, and General Resurrection ofthe Faithful. This outlook on life, death, resurrection, and
everlasting life should be considered when analyzing the system oftraditions and customs.
Cultural diversification, globalization and a swift process ofderitualization ofmany elements ofthe deep-going
culture determine the emergence of secularized forms of social events. Thc model of "popular festivities" is generalized
replacing ,,feasts". They become pretexts and contexts for meetings, ente11ainment, exchange ofideas, the acquaintance
of a "planetary person", more and more obvious in o uter expression. This catcgory of activities includes the celebration
of the Bew Year at midnight, in the center of the great cities, under the open sky- model provided by audio-visual
mass media channels, based on information from Paris, London, New York - or the newly introduced "Day of the
Sun". This is marked by a festival as music and entertainment, an altogether secularized variant of the midsummer
festivities (June 21 ), according to the Scandinavian or Anglo-Saxon model. Such phenomena, in addition to many
others which should be identitied and recorded by ethnologists (Saint Valentine Day, Hallowcen) represent exceptional
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sources for modern research. They are tobe recorded and analyzed as landmarks in identifying the stages characteristic
ofthe processes of diversification. on the one hand. secularization and globalization, on the other hand.
Present-day ethnological research has severa! objectives, such as working out documents for every element of
the oral cui ture, from the angle of every type of language which expresses it. Documents should meet the requirement
utmost objectivity. They should be made so that .,data banks" could integrate them, close to non-conventional sound
and iinage archives. of folklore and ethnography. These .,data banks" will provide typologically processed and
systematized infonnation on the present culture and on the processes undergone by it, aimed at those interested, in the
next millenium. The ethnologist should observe the right to privacy of an individual or of a group, dignity, freedom of
speech. His ro le should bea positive o ne, mediating bctween groups or individuals and the rest of society, in moments
of great diversification. The results of researchers of this kind should not turn into arguments favoring conflictual
states, at national or international levels, between an individual and a group, between categories or subunits of any
type. If a specialist exceeds his qualification, or ifhe states value judgments pretending that they are absolute truths of
a scientific authority concerning some aspects ofthe .,intangible", "profound" culture, which he is not entitled to do,
a subjective angle may be detrimental not only to the results of research, but especially to the subsequent stages of data
taking over and turn ing to account, undertaken by other specialists or by the politica!, or economic decision factors.
A special issue is that relative to .. copyright" in the case of sound or image documents, made by folklorists,
ethnomusicologists or ethnologists.
The report of the Straznice meeting in Czechia (19-22 June 1995), on the way to apply recommendations to
protect traditional cui ture and folklore, refers to the UNESCO document adopted in 1989 in Paris, where it is emphasized
that ,.folklore is intellectual creativity which merits the ascription of the intellectual property aspect and legislative
measures for the protection of collectors and collected documents" (ECTC Bulletin; 1, 1995, p. 43).
Every state has to work out a strategy and the appropriate legislate to protect traditional cui ture in the context of
the mentioned "informational bombardment" and of the processes of cultural globalization.
Specialists acting within various ethnological disciplines are morally responsible for the collected data and for
their interpretation. lf previous research was based on the fu li record of sources and data, modern research is entitled
to use in formation with respect for confidentiality, to the extent that this does not influence the objectivity ofthe result
of research and .,truth". A code should be accepted, to turn to account data by the specialist, so that their scientific
value should not be harmed and individual and group rights be also respecled. Research should noi be dist011ed or
hanned by biases and the group estimations on the "value" which act as identity marks should be accurately presented.
The idea of an "emergency ethnology" should be accepted, noi so much for saving traditional infonnalion. but
for recording and analyzing swift contemporary processes, which influence tradition and occur in a variety of forms.
angles and intenelations even more difficult to identify and control.
lronically, the same "obsession" to detine one's idenlity seems to characterize the very di:ciplines meant for
investigation, in addition to lhe investigaled object. The defining or redefining, the diversifying of prospects, the
obsession of individual perception and ofrelations between the researcher, the typical informant and the studied group
represent genuine identity problems for ethnology. This paper is not aimed at detin ing or establishing responsibilities
or the domain of disciplines, but 1may state that for our field of interes!. these specifications are essential, the same as
any other identity problems.
In 1991, in an interesting lecture delivered at the Folklore Fellow Summer School of Turku, Professor Bente
Gulverg Alver of Norway initialed a series of discussions concerning one of the most sensitive chapters of sociohuman research, lhat ofethics ofresearch. The specialisls oflhe nineteenth century and lhose educaled in the first half
of lhe twentieth century were exacting especially in poinls of lhe faithful reproduction of lhe literary, musical or
choreic text The philological method reigned supreme. The informant, relatively .,passive" wilhin research, was given
less attention. (However, as early as the beginning offolklore studies, there had existed obvious concerns to work out
specific types of creators). The development of ethic principles in contemporary elhnological research is an activity
which should involve the contribution of specialisls from different domains, according to their specific character.
Generally applicable principles of ethics in ethnological research should also be establish. Their application becomes
a moral obligation, as a reflex of observing principles ofhuman equality and respect, which are the foundation ofthe
ethical code of ethnology.
There are severa! elements of the deontology of research in the fields of ethnology, which 1 am not going to
discuss at present. Two of these are more important: a) ethics relative to the documentary: source, under two of its
expression forms: the source, the informant- subject, and the rigorous reproduction ofthe acquired information, and
b) personal experience and in formation, with a major ro le in scientific creativity. in achieving components specific to
the disciplines and in painting out their representatively.
1 do not agree with some ethnologists' assertion that .,personal experience" may integrate the results of the
collecting activity. Without ruling out such a perspective, the act of in formation acquiring, of .,document creation", a
major aspect for the knowledge and formation of a scientific personality, is an act of high responsibility, whose
outcome is the objective source for the analysis and interpretations ofphenomena. There is a twofold perspective in
presenting investigated phenomena: that ofthe representative ofthe investigated group and that ofthe specialist who
carries out the investigation.
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The problem ofthe type ofrelationship established between the researcher and the subject-informant has been
raised under various circumstances and from various point ofview. It is a mutual exchange relation or an unidirectional
one? The investigation acquires severa! data which he "processes" subsequently. Most often he rewrite a cultural
model or structure, according to his own outlook, influenced by his own fonnation and by the information amount and
quality. Sometimes, the decoded in formation, "occulted" in time and transferred in space in various ways and degrees
in an attempt at generalization, is no Ion ger acknowledged by the source. Methodologically speaking, any generalization
and extension of the interpretation should start from a type. To establish its data, research should acquire a "data
bank", objectively collected. The interpretation of the in formation might be the result of a "negotiation", in order to
fairly represent both the researcher and the outlook ofthe group, as seen from the data supplied by its representative.
Present-day research should not be based on the traditional material or moral "reward", or "exchange", buton
"cooperation", with a view to getting the most objective image from this twofold perspective: of the "self'- the
informant as a person and as a representative ofthe group- and of "the other", represented by the researcher. The true
message, communication, can be achieved only from a bi-directed perspective, fully aware and friendly. The informant
- subject is no longer conventionally "passive" towards the act of research, and research can no longer be placed in
areas exclusively characterized by exoticism. Modern society, as an object of ethnological investigation, is open,
without any discrimination in point of area, ideology, policy, stage of economic development, socio- professional
category, traditional view concerning rural 1 urban, culture 1 civilization.
The bias ofthe ethnologist who would consider his own experience as a value reference point in making estimation
makes it possible to create a kind of "hegemony" of certain cultural models, quits dangerous for the future.
It is easy to identify the existence of instability, with an obvious touch of confusion, approximation, and even
contradiction in establishing domains and notional categories of the ethnological disciplines. Some are due to our
incapacity to know and objectively record phenomena, to ambiguous interpretation as well as to the peculiar aspects
occurring during the evolution of the tradition of national schools.
Disciplines of the social sciences jointly create the cultural approach, side by side the systems of traditional
culture. Ethnological disciplines ha veto study man as a culture- creating being, starting with the material creation of
tools up to the subt le working out of concepts and ideas, in a synchronous and diachronous perspective. It is worth
mentioning that the rhythms of contemporary society ha ve modified the perception ofthe two dimensions of a historical
approach Life styles, conceptual patterns, moral systems, rules related to jurisdiction, every day life and the archeological
view of spiritualness normalized and disturbed behavior, in a word the diversity of forms of culture and of cultural
patterns and their relationship represent research topics for ethnologists today. And above ali, the detin ing use of some
tenninological concepts, valid for international disciplines, which might provide specialists with their own "scientitic'·
system of communication are some ofthe tasks which should be solved fast.
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PENTRU O ETNOLOGIE A URBANULUI
Nicolae PANEA

1.

Reformă şi

reformare

Orice refonnă

vizează o restructurare socială şi pleacă de la ideea că o societate poate fi definită nu doar printr-o
ci şi prin schimbarea, funcţionalitatea şi stările de conflict care-i sunt inerente. O societate trăieşte
prin schimburile generate de gradul său de deschidere, paralel cu lupta pentru menţinerea identităţii sale, cu alte
cuvinte, organizarea şi dezorganizarea merg împreună într-o dinamică socială.
Din această perspectivă, o colectivitate locală se structureaza pennanent în raport de procese endogene şi exogene.
implicând o pluralitate de unităţi de acţiune ce definesc şi societatea globală, precum:
-mişcări sociale
-clase de vârstă
-o matrice funcţională formată din întreprinderi, asociaţii, grupuri profesionale, gospodării.
Fiecare comună, în funcţie de poziţia pe care o ocupă în raportul centru /periferie, exprimă ~i reflectă structura
societăţii care o înglobează. Face acest lucru conform unor modalităţi culturale care îi sunt specifice, dând naştere
unei stări conflictuale mai mult sau mai puţin violentă.
Ceea ce vrea să impună un astfel de model descriptiv este importanţa funcţiilor de mediere dintre centru şi
periferie. Aceste medieri se desfăşoară pe toate palierele sociale: politic, economic. cultural. religios şi propagă
schimbarea, refonnarea unor configuraţii sociale neoperante. Schimbarea este modelată de trei factori:
a)identitatea culturală /felul în care tradiţia este citită şi interpretată de subiecţii culturali/
b )raportul dintre puterea locală ~i gestionarea resurselor şi, mai ales, configurarea acestor raporturi faţă de
interesele regionale şi naţionale.
c)gestionarea propriu-zisă 1 planificarea, luarea deciziilor, reţelele de comunicare etc. 1
Simpla comparare a diverselor reţele de comunicare conchide dureros şi aproape moromeţian că timpul nu mai
are răbdare faţă de noi, căci reţea de comunicare este şi sistemul naţional de şosele, dar şi cel de telefonie cât şi
televiziunea prin cablu sau internetul. Ori, în faţa unui monitor, navigând pe Internet, conştientizezi atât marea singurătate
mondială, ascunsă în spatele dorinţei imense de comunicare, dar, mai ales, dureroasa senzaţie în faţa accelerării istoriei.
configuraţie statică

11. Colectivitatea în

faţa schimbării.

a reformării

a) Memoria colectivă permite grupului o conştientizare prin rememorarea istoriei proprii dar, în felul acesta,
o izolare faţă de celelalte grupuri, căci memoria colectivă a unei localităţi contribuie la elaborarea unei
identităţi locale, plecând de la o dezvoltare endogenă.
Cum poate fi abordată această endogenie plecând de la individ, de la actorul social?
Aceştia nu sunt definiţi doar prin poziţia lor în structura/rarea socială sau doar prin prisma interpretării memoriei
colective ci şi printr-un ansamblu de interese care orientează constant devenirea comunităţii. Cu alte cuvinte, în dialectica
centru/periferie, colectivităţile locale sunt receptacule ale dezvoltării exogene, dar şi sisteme ce suscită evoluţii specifice.
Drept exemplu, ştim bine, fără să ne amăgim cu iluzii protocroniste, că avem azi un alt sat decât cel pe care ni I-au
descris gustienii, că avem un alt sat decât cel pe care l-am descris noi la inceputul muncii noastre de teren, un sat
generează şi
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preocupat, mai curând, de obţinerea creditelor agricole decât de doină şi baladă. Schimbarea lui este produsă, constant
şi din ce în ce mai accelerat, de cel puţin doi factori importanţi:
1) el este confruntat cu o triplă stare de exces; excesul evenimenţial, excesul de imagini, excesul de individualism,
care produce un alt tip de educaţie şi care impune o nouă imagine culturală.
2) refluxul demografic este plasma care propagă această stare şi susţine noul tip de educaţie. Fenomenul social
al şomajului de masă şi dislocarea demografică (vezi Valea Jiului ) accelerează dinamica medierii centru/periferie.
Într-o astfel de situaţie este nevoie, evident, de o reformulare a obiectivelor etnologului.

III. Pentru o etnoloeie a urbanului sau reeândirea

referen~alului

etnoloeic.

Reformă şi

reformulare.

Prezenţa acestui "pentru" în subtitlu nu traduce imperativul ci necesitatea desenării unui nou câmp de interese,
probleme, episteme reflcctând o nouă imagine a omului şi a societăţii româneşti.
În mod concret, credem că necesitatea amintită poate fi definită pe două paliere:
-unul de reflectare 1 surprinderea polarizării accentuate a societăţii româneşti, dezvoltarea urbanului cu tot ce
implică el, diferenţa de viteze în dezvoltarea urbanului şi a ruralului, şi descrierea acestor transformări.
-altul conceptual 1 încorporarea în discurs a unei schimbări de paradigme, implicit, de orizont.
Conceptualmente, etnologul român este obişnuit să-şi definească demersul prin restituirea globalităţii micilor
universuri, imaginate ca lumi mai mult sau mai puţin închise, clasificând, interpretând ansamblul de trăsături culturale
specifice acestor lumi. Este o etnologie de tip patrimonial ce şi-a dezvoltat nucleul paradigmatic îmbinând tradiţia
intelectuală autohtonă, metodele antropologiei sociale engleze şi ale etnografiei franceze.
Dar mă întreb, plecând de la o realitate metodologică, anchetele de teren, dacă, în ultimul timp, şi nu mă refer
restrictiv la demersurile ştiinţifice ale generaţiei mele, dacă nu cumva etnologul nu mai analizează culturi ci doar
logici inerente unor situaţii concrete.
În astfel de condiţii, nu este mai corect să ne gândim 1) că etnologul are drept scop să pună în evidenţă logici
sociale implicite conform cărora o populaţie se comportă într-o situaţie dată, 2) că societatea nu este compusă dintr-o
succesiune de spaţii izolate şi 3) că, implicit, actorul social trece dintr-un spaţiu social într-altul?
Dacă da, această etnologie patrimonială cu care ne-am obişnuit poate fi extinsă şi în mediul urban, chiar cu
aceleaşi metode şi finalităţi, etnologia urbană însemnând, într-o primă măsură, o extensie de câmp.
Nu trebuie confundate, însă, locul cu obiectul cercetării. În acest sens, Michele de la Pradelle sublinia existenţa
a trei orientări':
- etnologia oraşului, a societăţii urbane,
- etnologia unui oraş, a unei colectivităţi urbane,
- etnologia într-un oraş.
Dacă prima orientare trebuie partajată cu sociologia, celelalte două pot fi practicate de etnolog, încercând să se
observe trecerea de la cultura tradiţională la cea cosmopolită, degradarea, reinventarea tradiţiilor etc., mmărind să se
pună în evidenţă unicitatea unui oraş.
De ce o astfel de pledoarie?
Pentru că asistăm de un deceniu la o accelerare a vieţii sociale româneşti care deja conturează două fenomene
considerabile ce angajează transformări ireversibile în lumea ruralului:
-accentuarea polarizării rural/urban, sau, mai bine zis, diferenţa de viteză a dezvoltării urban ului faţă de rural şi
- migrarea inversă/revenirea în sat a valurilor demografice orientate de necesităţile social-politice timp de decenii
spre oraş şi care au suportat diverse grade de urbanizare.
Toate aceste realităţi nu trebuie văzute ca posibili "viruşi sociali" sau germeni ai distrugerii lumii satului românesc
ci ca obligativitatea descoperirii logicii imanente a acestor situaţii complexe pentru a putea studia producerea identităţilor
colective, căci, în cazul satului, trebuie văzut cum reacţionează elia un alt tip de cultură, iat în cazul oraşului, cum îşi
construieşte acesta unicitatea şi, dacă nu cumva, asistăm la începutul unui proces de omogenizarea societăţii româneşti.
Ori, atunci, etnologul se vede în situaţia nu doar de a recerceta diferenţele constitutive ale identităţii culturale ci
şi de a o face foarte urgent.
Această urgenţă este corelativă, după noi, cu re-analizarea conceptului de spaţiu în etnologie.
Să încercăm să trecem peste hăţişul micilor amănunte, al definiţiilor riguros metodologice, peste capcanele pervers
întinse de tradiţia noastră ştiinţifică şi să ne întrebăm care este esenţa filosofică a acestei ştiinţe, care este etnologia. Ori,
această ştiinţă nu studiază altceva decât raportul dintre a face lumea şi a înţelege lumea, deci situarea în spaţiu şi sensurile
pe care ni le con ferim unul altuia. Reducând, putem spune, citându-1 pe Mare Auge: "etnologia s-a preocupat întotdeauna
de două spaţii, locul pe care îl studiază/un sat, o întreprindere/ şi un altul mai vast în care acest prim loc se înscrie şi de
unde îi parvin/se exercită asupra lui/ influenţe şi constrîngeri care nu sunt fără efect asupra jocului intern al relaţiilor
locale. Etnologul este astfel condamnat la un strabism metodologie: el nu trebuie să piardă din vedere nici locul imediat
al obse~aţiei sale, nici frontierele pertinente ale extensiilor, ale exteriorului observaţiei sale." 2
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A reduce, azi, intr-un astfel de context, totul la un singur spaţiu, cel al satului aşa-zis tradiţional, ni se pare o
cu consecinţe grave asupra imaginii reale a societăţii pe care dorim să o conturăm prin studiile
noastre. A unei societăţi defini bilă ca o succesiune de spaţii pe care noi le putem ordona taxinomic după voia noastră.
Ceea ce este, însă, obligatoriu de relevat este o anumită relativizare a metodei de cercetare care scoate în evidenţă
importanţa obiectului. Regândirea obiectului cercetării din perspectiva spaţiului etnologic reflectă o evidentă
interpenetrare a spaţiilor. Haloul unor non-spaţii/scara de bloc/ poate fi regăsi! într-un spaţiu tradiţional/vezi aceeaşi
migraţie din Valea Jiului/ ca un implant cu tot ce implică acesta din punct de vedere mentalitar. Acest circuit demografic,
interesele şi jocurile actorilor sociali, felul în care îşi folosesc marja lor de libertate /Michell'rozier/ vor duce, fără
îndoială, la o nouă configuraţie socială iar etnologul trebuie pus în gardă.
Încercăm să prezentăm în continuare două cazuri concrete de producere a identităţii unei comunităţi urbane, care
să susţină, totodată, necesitatea scrierii unei etnologii româneşti a urbanului.
greşeală imensă

IU.

Oraşul şi

reinventarea

tradiţiei

Un astfel de subiect ne impune, din raţiuni metodologice, o explicaţie şi crearea a trei grupuri de opoziţii.
ar consta în aceea că ne permitem să privim sintagma "reinventarea tradiţiei" cu mefienţă. Societatea
românească însăşi ne impune o astfel de atitudine. Tradiţională până acum un secol, această societate, chiar dacă
trăieşte un prezent derutant, uneori ignorându-şi rădăcinile, particularităţile, este departe de a permite verificarea unor
astfel de sintagme, specifice rintropologului occidental, în contextul fenomenalităţii sale.
Cu toate acestea~ nu putem să o ignorăm. Ea se regăseşte din ce în ce mai des în discursul antropologie românesc,
folosită cu mai multă sau mai puţină rigoare, chiar făcându-se câteodată abstracţie de însuşi statutul societăţii noastre.
Încercăm, în continuare, să expunem punctul nostru de vedere, mai ales că existenţa unei instituţii culturale precum
cea a festivalului ne este de un real folos.
Grupurile de opoziţii sugerează complexitatea unei problematici dar şi necesitatea operării unei resetări a
discursului etnologic în raport de referenţialul urban/rural. Aceste antinomii ar fi: 1. festival/festivitate/sărbătoare,
2. Tradiţie/ artificialitate/festival/politic, 3. Festivalul, obiect de studiu în etnologie/festivalul, industrie a spectacolului.
Legăm festivalul de o mentalitate urbană care introduce alături de sărbătoare sfere referenţiale în care baza
rituală, scenografia este reglată de cu totul alte nevoi decât cele tradiţionale sau religioase (nu discutăm aici distincţia
religie oficială/religie populară). Din aceste sfere fac parte şi festivalul şi festivitatea.
Aşa cum sărbătoarea este o cale de definire a unei comunităţi tradiţionale, căci ea încorporează însăşi ideea de
tradiţie, Vasile Băncilă o numea un summum al valorilor tradiţionale, festivalul şi festivitatea sunt elemente care pot
contribui la definirea unei colectivităţi urbane. De multe ori, create sau iniţiate de autorităţile mun:cipale, festivaluri le
au menirea să participe la crearea unicităţii unui oraş prin implantarea unor particularităţi locale.
Ele au ceva în comun cu sărbătoarea tradiţională: manipularea unui cod simbolic şi comunicarea culturală.
După 1989, asistăm la o certă creştere a importanţei puterii administrative locale h11ă de cea centrală, care se
manifestă prin organizarea unor evenimente, să le spunem de comunicare culturalâ: festivaluri sau evenimente puternic
ritualizate, crearea unor locuri emblematice (piaţa revoluţiei, a martirilor, statui, complexe arhitecturale etc. ), toate
producţii simbolice foarte agresive. Ele au drept scop crearea unei identităţi, deci realizarea unui cod de comunicare
între cetăţeni, iar, pe de altă parte, o imagine destinată celuilalt, exteriorului.
Dar această comunicare culturală nu vizează exclusiv solidarizarea comunităţii ca în cazul sărbătorii din mediul
tradiţional, ci crearea unui spaţiu simbolic de către autorităţile legale în cadrul căruia să se stabilească schimburi (nu
în sensul mercantil) între cetăţeni pentru a legitima puterea locală. Aceste schimburi vizează comunicarea şi nu
solidarizarea, imaginea nu esenţa, conştiinţa apartenenţei la un spaţiu concret, nu la cosmos.
Sărbătoarea tradiţională conştientizează identitatea cosmică a individului prin nucleizarea timpului şi prin
semantizarea sa specifică, pentru că, în mod tradiţional, spaţiul satului este sinonim cosmosului.
Celelalte serii de antinomii apar ca o urmare firească a acestei prime serii de opoziţii. Festivalul apare ca un fapt
arificial faţă de naturalul sărbătorii. Nu este un produs care marchează solidarizarea unei comunităţi locale în jurul
unei valori, creând, astfel, bazele unei tradiţii, ci un joc de interese, culturale şi politice, o ecuaţie complicată în care
intră orgoliul local, nevoia de legitimare a puterii locale, nevoia de câştig, nevoia de imagine.
Pentru a contracara această lipsă de solidarizare, festivalul exacerbează spectacularul, atractivitatea efemeră,
creând premisele unei industrii a show-lui. Pe de altă parte, în timp ce sărbătoarea este un produs al identităţii, festivalul
creează identitate.
Un exemplu concludent, în acest sens, ni se pare parada grupurilor de căluşari ce are loc la Craiova. Festivalul
urban al căluşului reduce obiceiul atât de bogat în semnificaţii la o simplă curiozitate de duminică, într-un oraş relativ
pustiu, părăsit de locuitorii ce preferă ieşirile de week-en.d participării la o sărbătoare pe care n-o mai înţeleg.
Sensurile magice, profilactice, ale dansului se reduc la spectacularul zgomotos al dansului stradal executat de
cete de căluşari, care se simt stingheri într-un spaţiu străin, depersonalizat. Itinerariul lor, stabilit de organizatori, este
însă reprezentativ pentru un nou tip de raporturi care mimează solidaritatea locuitorilor urbei. Colindatul casă cu casă
ce are loc în sate este înlocuit cu un traseu simbolic ce pune în valoare centrul oraşului, centrul administrativ, primăria
Explicaţia
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ca substitut simbolic al uniunii tuturor gospodăriilor. Gestul trebuie privit ca o încercare de solidarizare a tuturor în
jurul puterii locale dar şi ca o evidentă reacţie de legitimare a acesteia.
Itinerariul însuşi, intrat deja în obişnuinţă, mimează un ritual, pe care l-am putea numi de întemeiere, ritual ce
poate fi descris ca o reinventarea oraşului prin parcurgerea tuturor spaţiilor sale reprezentative într-un moment important
şi semnificativ al calendarului tradiţional, cel al renaşterii timpului. Ritualul mixează două coduri, cel tradiţional, ·
preluat din simbolistica drumului căluşarilor şi cel politic, ce caracterizează comunicarea puterii locale cu cei pe care
îi reprezintă.
Aceasta nu înseamnă că festivalul este mai puţin atractiv pentru etnolog. Din contră, numai că el trebuie privit
dintr-o perspectivă justă, legat de urban şi abordat în cadrul unui studiu privind producerea identitâţii colective urhane.
Reinventarea tradiţiei, în cazul acesta, înseamnă practic inventarea oraşului.

V. Noile legende ale

oraşului

Afirmam anterior că definirea etnologiei este, înainte de toate, o problemă filosofică a interpretării spaţiului.
urban şi spaţiul rural nu sunt doar două concepte geo-demografice, ele sunt imaginea a două filosofii,
reprezentarea la scară III a rap011ării specifice a individului la cosmos.
În societăţile tradiţionale, spaţiul este un continuu dublu vectorializat; orizontal, unde funcţionează normele
convieţuirii dintre cei vii şi veiiical, unde acţionează normele convieţuirii dintre cei vii şi cei morţi. Satul, în felul
acesta, devine o imagine a cosmosului, o imago mundi: tot ce este între limitele lui este benefic, tot ce este extra muros
este malefic. Istoria colectivităţii şi istoriile personale se întrepătrund, mimând aceleaşi scenarii sacre: al întemeierii,
al fecundităţii, al morţii, al renaşterii. Obiceiurile, ritualurile, sărbătorile conştientizează apartenenţa individului la
cosmos, creând baza simbolică a solidarităţii comunitare.
În identificarea cotidianului urban, un rol deosebit îl joacă dispersia spaţiului. Spaţiul urban, văzut ca o succesiune
de spaţii, ne permite să ierarhizăm un spaţiu intim, un spaţiu familial, un spaţiu profesional, un spaţiu public, toate
contribuind la accentuarea individualismului.
Dispersia spaţiului este sinonimă, în cazul acesta, cu decosmicizarea individului, cu limitarea ariei sale de percepţie,
cu însingurarea sau, mai bine spus, cu un fenomen pe care l-am denumi implozia în propria-i individualitate.
Un rol important în cadrul acestui fenomen îl joacă informaţia. Ea serveşte individului la surpasarea situaţiilor
limită, la extinderea percepţiei spaţiului, virtualizându-1, la comuniunea lui cu universul, la solidarizarea lui. Numai că
totul este o iluzie. Aşa cum spaţiul devine virtual, comuniunea, solidaritatea devin simpk exerciţii de imaginaţie,
accelerate atât de mult de succesiunea de informaţii încât par reale.
Societatea programată, post-industrială, ierarhizează individul tocmai în raport de accesul!;. informaţie \ii. mai
ales, de rapiditatea cu care se produce această accesare. Opoziţia definitorie nu mai funcţionează doar la nivelul
binomului informat/ non-informat ci şi la acela iniţiat/informat, căci accesarea rapidă a informaţiei facilitează apariţia
unei superelite informaţionale care modelează istoria. Ea este deţinătoarea secretelor. Ea este stăpâna viitorului.
Toată această abordare teoretică ni se pare necesară pentru că ea conferă un sens nou unui concept deja învechit
(apărea prin anii 1982), cel al "spaţiului înconjurător infonnaţional" 3 . Acest spaţiu era definit drept "Ţesătura
informaţională de mesaje, semne, mituri şi simboluri care afectează percepţia şi comportamentul subiecţilor sociali
într-un spaţiu dat" 4 •
Conceptualizarea lui urmărea implementarea unei noi filosofii, unei noi pragmatici, ce s-ar traduce prin aceea că
integrarea şi chiar supravieţuirea nu înseamnă doar consum alimentar sau de bunuri, ci şi consum mediatic. Acesta
devenea, folosind schema funcţionalistă a lui Malinowski, din nevoie derivată, nevoie elementară.
Promovarea ideii de consum mediatic, suprema materializare a unei societăţi superindustrializate şi informatizate,
ca şi centrarea acestei noţiuni pe spaţiul familial, pe acel acasâ, pe care îl publicitează acum şi o binecunoscută
televiziune comercială românească sunt sinonime cu o schimbare de pedagogie publică. Aceasta motivează exacerbarea
individualismului şi încearcă acomodarea noastră cu postulatul următor: să învăţăm să trăim singuri în superficialitatea
informaţiei de-a gata.
Acest spaţiu informaţional, conceptul cheie al filosofiei clasei mijlocii, îi ajută pe indivizi să-şi construiască, pe
de o parte, o imagine despre sine şi, chiar mai mult, despre sine aparţinând unei clase sociale sau chiar unei societăţi
şi, pe de altă pa1ie, despre lumea înconjurătoare. Exemplele cele mai concludente sunt cele care surprind felul în care
comunitatea mondială a receptat cele trei evenimente majore care au marcat acest ultim deceniu al secolului: revoluţia
română, războaiele din Golf şi din Balcani, fenomene situate între show de televiziune şi realitate.
Pentru noi, revoluţia română ca show interactiv a însemnat nu doar despărţirea de o sumă de valori ale unei lumi
care mima normele societăţii tradiţionale, deşi dorea eficienţa celei industriale, şi intrarea într-o societate post-modernă,
programată, fără să fi asimilat etapa firească a industrializării complexe, ci, mai curând, şocul psihic al conştientizării,
pe de o parte, că timpul a avut alt ritm la numai o mie de kilometri depă1iare de Bucureşti, iar, pe de altă parte, şi
aceasta mi se pare cel mai grav, că nu mai putem să ne coagulăm o imagine despre lume. Ori, tot acest şoc este o
urmare normală a creşterii importanţei informaţiei şi a puterii ei modelatoare. Rezultatul este o şi mai mare adâncire a
Spaţiul
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diferenţei dintre generaţii, a generaţiilor întoarse spre valorile tradiţionale şi a generaţiei post-revoluţionare orientată
spre globalizare.
Am conceput acest cadru teoretic pentru a justifica, explica şi înţelege un fenomen urban pe care l-am numit
generic legendele oraşului. El ni s-a părut suficient de impm1ant în acest proces de producere a identităţii urbane,
complementar, într-un fel, celui abordat anterior, festivalul. Dacă festivalul ni se părea o modalitate administrativă de
producere a identităţii, un construct oarecum artificial, legendele oraşului reprezintă o modalitate naturală prin
spontaneitatea ei şi, mai ales, prin anonimatul şi colectivul, care aminteşte de legile produsului folcloric.
Mi-a atras atenţia asupra lui proliferarea desenului mural în marile cartiere urbane. Câteva anchete întreprinse în
Craiova mi-au impus o concluzie: desenele murale pot fi văzute ca unităţi narative cu o încărcătură psiho-simbolică
redutabilă, unităţi narative al căror mesaj este în general acelaşi, şi poate fi descompus, aproape invariabil, în următoarele
componente:
- nevoia de teritorializare ca formă de solidarizare şi construcţie a identităţii colective,
-sportul, în special. fotbalul, ca formă a cristalizării ideii de valoare eroică, necesară tot creării imaginii identitare
şi, implicit, sportivul ca succedaneu contemporan al eroului tradiţional,
-erotismul şi violenţa, înţelese, pe de o parte, ca reacţie la viaţa uniformă şi frustrantă, iar, pe de altă parte, ca
valori induse de specia care a înlocuit basmul, desenul animat şi benzile desenate, în educaţia autorilor desenelor
murale.
Trebuie spus că autorii acestor desene sunt reprezentanţii generaţiei şocului, a schimbării de paradigme
educaţionale şi a apariţiei unei noi pragmatici pedagogice.
Maturizată după revoluţia din decembrie, educată mai mult prin intermediul media decât prin cel al şcolii,
această generaţie încearcă să-şi găsească modele competitive în lumea care a educat-o, lumea filmului, a afacerilor, a
internetului.
Trăind într-o societate blocată, căreia nici clasa politică, nici intelectualitatea nu sunt capabile să-i contureze un
ideal, benefic iare ale unui sistem educaţional mereu în tranziţie, ce pare rupt total de nevoile societăţii, această generaţie
pare a reprezenta breşa radicală prin care mentalitatea românească se va schimba. Pentru ea, dictonul blagian privind
veşnicia nu are nici o relevanţă, căci nu veşnicia îi interesează pe reprezentanţii acestei generaţii ci prezentul.
De asemenea, nostalgii sămănătoriste faţă de satul românesc, unic păstrător al valorilor tradiţionale, ei nu par a
manifesta, căci s-au confruntat cu un sat paralizat de reformele comuniste, care nu mai putea constitui un model.
singura valoare pe care o mai păstra fiind, eventual, sărăcia.
Provenind din familii fără tradiţie urbană, locuind în cartiere marginale, care au acumulat de-a lungul vremii
conştiinţa diferenţei şi, totodată, a refuzului centrului, reprezentanţii acestei generaţii încearcă să-şi creeze o identitate
a lor în care se amestecă reflexe culturale autohtone şi aluviuni transculturale.
Mesajele acestor desene murale susţin legendele oraşului, forme moderne ale unor arhetipu.; cunoscute. cum ar
fi: Ţara Eldorado, reprezentată de occidentul, pământ al făgăduinţei, băiatul de cartier. un amestec de erou de baladă,
Păcală şi de non-conformist al filmelor americane ale anilor '60, construcţia ca întemeiere; spaţiul pictat ce conferă
personalitate locului anonim, cartierului.
'Ele ne amintesc acea propoziţie la care se poate reduce întreaga teorie a lui van Gennep despre esenţa legendei:
" ... legenda are valoarea unei explicaţii şi a unei justificări"' şi, totodată, ne impune tragica realitate a unei generaţii care
vrea să-şi explice lumea şi să-şi justifice existenţa într-un cosmos căruia nu-i percepe legile şi ale cărui efecte o covârşesc.

"
VI. Proiect Pentru o etnolo!!ie a urbanului
Scrierea unei etnologii a urbanului, cerută de un referenţial irefutabil, impune o serie de probleme metodologice,
generate, credem noi, de perspectiva etnologului faţă de subiectul tratat. Ele pot fi grupate în două mari arii referenţiale:
prima: a necesităţii abordării diacronice, a stabilirii unei "istorii" ca o confirmare a importanţei subiectului şi a doua,
ce s-ar impune de la sine, a necesităţii unei abordări sincronice ca urmare a presiunii exercitate de realitatea socială.
În primul caz, se impune să discutăm despre ce înseamnă "oraş" în istoria şi cultura românească, dacă tipul
original de aşezare urbană a stabilit relaţii cu ruralul şi care sunt trăsăturile acestora, care sunt primele preocupări de
cercetare a culturii urbanului, regândirea, din această perspectivă, a momentului primelor culegeri în secolul trecut.
În al doilea caz, o etnologie a urbanului poate urma modelul etnologiei clasice, cu alte cuvinte, să concretizeze
o formă oarecare de morfologie sau să propună abordări punctuale.
Recunoaştem că nici unul dintre aceste proiecte nu ni se par satisfăcătoare, că, metodologie, scrierea unei astfel
de etnologii este dificilă. Drept urmare, eu aş propune conexiunea a trei semantici în studierea acestei realităţi complexe:
a etno-tanaticului, a parentalului, a ludicului.
Formula pe care am adopta-o ar fi cea a unei structuri deschise, dar, care, trasând eşafodajul unei unei demonstraţii,
ar impune, totuşi, un stil distinct construcţiei.
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FOR A ROMANIAN URBAN ETHNOLOGY
The author proposes a project of urban ethnology starting from the concrete Romanian
reality ofsome towns which built their identity revivaling traditional patterns.

NOTE
1. Michele de la Pradelle, Quelques remarques apropos de l'anthropologie urbaine, în ,,Ethnologiefrancphone de
l'Amerique et d 'ailleurs", Lava!, 1997, pp. 150-160.
2. Mare Auge, Non-/iew:, Paris, Ed. Seuil, 1993, p. 146
3. Proulx, Serge- Vie quotidienne et usages possibles des medias dans l'avenir, Gouvemement du Quebec, LAREHS,
UQAM, 1982
4. Ibidem, p. 3
5. Arnold van Gennep-Formarea legendelor, laşi, Polirom, 1997, p. 184
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ORAL POETICS ANO ORAL EPIC RESEARCH IN CONTEXT

Aaron TATE
The history of poetics in the European languages is a long and rich one. The traditional point of departure has
always been Aristotle's Poetic.\·, although there are significant precursors in earlier Greek philosophy as well as evidence
interna! to archaic Greek poetry itself. The assignment of an origin for poetological research thus remains arbitrary
since one could easily take Plato's criticisms of Homer, or Xenophanes' or Heracleitus' among others, as genuine
moments in the development of the tradition, just as scholars have found evidence for implicit poetic theories in
Homer, Hesiod, Sappho, Theognis. However interesting, ali such research into this early period remains largely
speculative, and, as a result ofthe fragmentary nature ofthe evidence, marked by a fundamental ambiguity. Aristotle's
Poetic:s itself canonizes the ambiguity: there are references to music, meter, representation, narrative structure, genre,
and even characterization, yet no analysis devoted solely to singers' techniques. In short, the proper composition of
stories and their modes of presentation received Aristotle 's attention, not the techniques of singing, oral composition,
or oral transmission.
The importance ofthis ambiguity for any research into "oral poetics" is that we inherit a massive philosophic
and philological tradition in literary poetics which, although rich and provoca ti ve, unfortunat..:ly failed ever to isolate
the idea (much less function or context) of a tradition of poetry existing and transmitted wholly or pm1ially in song.
This might be in large part the result of a dialogue attributed to Plato, known as the lo11, which immortalized a
devastating portrait ofthe Homeric "rhapsode" as 1) stupid 2) without technique 3) unable to perform unless divinely
inspired or manically possessed. Plato's dialogue was celebrated by the Renaissance because it suggested that poetic
composition is something akin to madness, divine inspiration, poetic fury. But for the contemporary folklorist or
anthropologist wishing to tind in the tradition of poetics evidence useful for analyses of oral transmission, the etfect of
Plato 's portrait has been such that in formation concern ing folk singers, rhapsodes, and other oral perfonners is sparse,
since from Greek antiquity forward these perfonners ha ve been presented as unwise, unskilled, unoriginal.
Sparse, that is, unt il the problem of the origin of the Homeric poems began to generate interes! in the folk
singers and performers of other nations (Simonsuuri, 1979). It is something of a truism that debates concern ing the
origin and quality of Homeric poetry, along with the researches ofthe Grimm brothers in Germany and the philosophy
of Herder (among other persons and factors), each in their own way generated profound interes! in the folklore and
folk singers of many European nations. The history of these developments is a long and complex o ne and certainly
deserves closer scrutiny, especially in relation to emerging doctrines ofmyth, history, and aesthetics at the time, and
these in relation to emerging ideas ofnationhood, and the effects, then, ofthe entire movement on editorial methods
and practices for the redaction of oral poetry. In this respect, Hungarian folklorist Vilmois Voigt's ( 1990) survey of
nineteenth century collectors, editors, and editions of oral poetry is an excellent place to begin. Whatever the details
may be, there can be little doubt that the dispute concern ing the origin ofthe Homeric poems, together with the diverse
folk materials collected in the nineteenth and twentieth centuries, gave rise to a seachange in the study of oral traditions,
narrative song, and oral poetics- a result which is still very much in development today.

*

*

*

In 1933, Milman Parry, a young Homeric scholar who had completed two doctoral theses at the University of
Paris by the age of27 and shortly thereafter published a number ofstudies on Homeric diction in America, untertook
to record singers throughout Yugoslavia and did so in such detail and scope that the collection soon became one ofthe
most important collections of oral literature in the world. Parry's reasons for recording carne directly from his own
work on Homeric language, which had led him to realize that he required comparative material from a living epic
tradition in order to carry his philological work forward. 1 In his studies of Homeric diction, Parry had demonstrated
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that the language of the poems could not have been created by one individual poet but must have come from a
centuries old tradition; the noun-epithet formulae, the metrical structure and occasional irregularities, the admixture of
dialects and archaic forms, the repeated themes and episodes, ali must ha ve belonged to the traditionallanguage which
the poet had inherited and used. This was Parry's argument. In his writings prior to 1933, Parry had demonstrated
these points at length and indeed, Parry is now widely regarded as having proved that the language of the Homeric
poems was traditional and ultimately oral in origin. And while it might be said that interes! in Parry's studies of
Homeric diction remains squarely on the side of philology and Greek epic studies, !here can be little doubt that his
methods, goals, and achievements in the collection of Serbo-Croatian oral poetry remain of utmost importance to
researchers worldwide, including linguists, anthropologists, and folklorists.
Between the years 1933 and 1935, Parry collected material in Bosnia and Hercegovina, Macedonia, Montenegro,
and Serbia. He used the best available technology, followed a robust research plan, documented the results in a
meticulous manner, and managed to cover a wide geographic area in a short amount oftime. He died only months after
returning from his last expedition to Yugoslavia, on December 3, 1935, at the age of 33 years old. The results of
Parry's collecting in Yugoslavia now exist as the Milman Parry Collection of Oral Literature at Harvard University
and contain over 3,580 phonograph records and a total of 12,544 texts, including songs, conversations, and stories (in
dictated and recorded fonnV Let us look more closely at the reasons for his success.
After a preparatory visit in 1933, Parry returned one year !ater, bringing his family, automobile, and research
assistant (Aibert Lord) to Dubrovnik, where he established a residence. Parry had built a special phonograph machine
by the Sound Specialities Company in Waterbury, Connecticut (later modified by Beii Laboratories in Zagreb) in
order to make possible continuous recording with two turntables, and with clearly audible results. He hired a native
singer, Nikola Vujnovic, to serve as assistant and interviewer (although there were others); he proceeded methodically
to find and record singers who belonged to a genuine tradition of oral transmission, and he eliminated singers ofpoor
quality as well as those who had only memorized published poems from printed songbooks; he recorded epic songs,
folk songs (many ofwhich were sung by women, particularly in the Gacko regionJ ), conversations with singers, prose
stories, alternate openings to songs, multiple versions of songs by the same and different singers, and conducted other
similar experiments aimed at securing a thorough collection of his material. The fu li range of problems that Parry,
Lord, and Vujnovic pursued in interviews, record ing, and collection is revealed by Lord's published list ofthe "questions
we asked ourselves"; it deserves quotation in full, because in it the a valuable methodology is revealed:
The questions which we asked ourselves were: what happens to a song in the hands of a singer from one
performance to another? What happens to it when months elapse? What happens to it when it passes from one singer
to another? Does it deteriorate when it goes from a good singer to a less skilled one? ls it improved when it gocs f"mm
· a less to a more skillful singer'! What changes are !here and how do these changes arisc"' Are compusitiou and
transmission really the same process? What are the standards by which singers judge o ne anothc,··) Are thcy critica] of
the songs, or do they merely repeat what they have heard without questioning inconsistencies') Are !here differences
between versions taken down by dictation and versions which are sung? Are these dilference on thc formulaic or on
the thematic level or both? What causes these differences? What is the relationship of onc song in a singer's repertory
to the other's? If the events in one song contradict events in another, does the singer make any attempt to justify or
correct such contradictions? Does the sin ger ha ve any concept of a cycle of songs? How does a singer learn his a11?
From whom does he learn? What is his status in society? Are there professional singers? 4
In short, the materials generated by these questions, as well as preliminary answers in vartous forms, now constitute
the Milman Parry Collection of Oral Literature. Perhaps the best way to appreciate the scope and success of the
collection is to read Roman Jakobson 's assessment of it, which was written for the preface to the first edition of the
songs collected by Parry and published in Belgrade, Yugoslavia, and Cambridge, Massachusetts, in 1954. In the
preface Jakobson writes:
His enterprising spirit was admirable, his recording equipment excellent. The harvest from this fieldwork
is unique, not only in the history ofSerbocroatian and of other Slavic epic studies, but also, without overstatement,
in the whole world history ofinquiry into the epic heritage. It is unique, not only in the number ofverses and of
songs collected and in the length of some of the songs, but also, primarily, in the diversity of the investigation
and in the accuracy and refinement of the methods used. (1954:xi)
In world-historical terms, however, the value ofthis collection for comparative analysis did not appear to a wider
readership until Parry's assistant, Albert B. Lord, published the harvest inThe Singer ofTa les in 1960.ln the intervening
years Lord had continued the comparative work outlined by Parry and had contributed in a number of important ways
to the study of oral epic. Not only did Lord continue to catalogue, transcribe, edit, translate, and publish material from
the collection (and to collect more in 1937, 1950, and 1951, in Yugoslavia), he also wrote a number ofarticles that
applied his comparative insights to Homer. With Bartok he edited and published an edition of (primarily) women's
folk songs, Serbo-Croatian Folk Songs in 1951.In 1953 and 1954 the first two Lord-edited volumes of Serbo-Croatian
Heroic Songs ijppeared and with them epics, interviews, and singers' biographical information kept in the collection
became available in Serbo-Croatian and English.
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But it was the The Singer ofTales that gave rise to an entirely new field of comparative study in oral traditions,
including ancient, medieval, and modern living traditions. The study opens with a classic discussion ofLord's personal
observations ofsinger's techniques and provides a vivid description ofthe way in which oral traditional singers leam
their art, from the days of apprenticeship to the !ater perfonnances in coffee houses as mature, cherished, singers in the
community (this chapter, like the book as a whole, is an instant classic). In the next chapter Lord adopts Parry's
definition of the "formula" ("a group of words which is regularly employed under the same metri cal conditions to
express a given essential idea"') and explains its function and modifications in the Serbo-Croatian context. He then
discusses "theme," defined as "the groups ofideas regularly used in telling a tale in the formulaic style oftraditional
song," 6 and analyzes it in a similar fashion. For example, Lord shows how repeated "themes," scenes, or episodes,
such as the anning of a warrior or the assembly of heroes for battle, ha ve a semi-independent Iife oftheir own (what
would )ater be called "multiforms") in the tradition and are shared by different singers for various purposes.
In the remaining chapters, Lord applies his methodology to analyses of examples taken from Ancient Greek,
Serbo-Croatian, Old English, Medieval French, and Modern Greek traditions. Throughout the study Lord defines,
demonstrates, and anal yzes various levels of poetic structure, repetition, and variation characteristic of so many oral
traditions, and he finds oral traditional structures throughout each ofthe texts that he presents. Perhaps Lord's greatest
contribution was to describe this mode of singing as "composition in performance," which is to say, he demonstrated
that oral composition is neither purely improvised nor entirely memorized performance, but a style of composition
and recomposition which generates traditional, but always slightly different, versions ofthe old, well-known songs.
Lord's insights and approach were quickly adopted by many, misunderstood by others, and, as with any provocative
new analytical approach, gave rise to a whole host of works written for and against; the approach soon became as
"oral-formulaic" analysis and its history can be read in John Miles Foley's Theory alOra! Composition (1988)_.

* * *
Important developments in anthropology, ethnography, folkloristics, and linguistics in America in the 1960s
made a significant impact upon oral epic research. As will be seen from what follows, these developments have made
possible the critique of traditional notions of origin, translation, and tradition, and ha ve made possible new analyses of
temporal, spatial, linguistic, ami textual categories constitutive of the structure and transmission of traditional epics,
structures which may not have received extensive scrutiny previously. Afan Dundes' highly influential article on
folkloristic methodology entitled 'Text, Texture, and Context," published in 1964, offers one place to begin. Through
the definitions provided in this article it will be casier to understand how !ater developments in American folklore
research have impacted oral epic research on an international scale.
"Text, Texture, and Context" is first and foremost a contribution to studies in geme definition, but its influence
has extended beyond geme studies; one might say that the m1icle offered sweeping insight to a generation ofresearchcrs
in America. In the article Dundes begins by defining "texture" as the specific "phonemes and >'10rphemes·· employed
in the language ofthe folklore item, but adds "rhyme, alliteration, stress, pitch, junc ture, tone, <u".l onomatopoeia" as
other textura! examples ( 1980[ 1964]:22). According to Dundes, the study of "texture" is hasically the study of
"language," which is to say, the study ofthe language ofthe folklore item (although he suggests that '"textura)" features
can be found in folkdance and folk art as well). It is for this reason, Dundes argues. that linguists rather than folklorists
have paid closer attention to "texture," much to the detriment offolkloristic research an in particular to the detriment
of geme studies of folklore diffusion (his example is the "tongue twister," a geme wholly dependent on linguistic
"texture" for its structure and therefore resistant to diffusion across languages) (1980[1964):23 ). Failure to analyze
the "texture" amounts to a failure to consider much less interpretor explain on ofthe defining features ofthe object,
namely, it visible, audible, specific surface or texture; but at the same time, to reduce folkloristic analysis solely to the
level oftexture amounts to what he calls a "linguistic fallacy." (Dundes 1980[1964):23)
Dundes next defines "text" as a single version, a single telling, a single item of folklore. The "text" would
include a single proverb (to take but one example), independent of its moment of utterance. Understood as such,
Dundes argues that "texts" may be analyzed and compared at the level of content and meaning, independent oflinguistic
texture, but then must be brought into relation with textura) and con textual features ifthe analysis of geme or function
is to succeed (1980[1964):23). (From the perspective ofprevious folklore methodologies, Dundes' "text" would be
the category on which historic-geographic studies centered, although Dundes does not make this point explicitly).
The third level is "context," which Dundes defines as "the specific social situation in which that particular item
is employed." ( 1980[ 164) :23-24) He adds that it is necessary to distinguish between "context" and "function," arguing
that function is "an abstraction made on the basis of a number of contexts" and that this "function" usually amounts to
an "analysts's statement ofwhat (he thinks) the use ofpurpose of a given genre offolklore is." ( 1980[ 1964]:24) (And
with this one could suggest a point of contact, albeit with important differences, between "function" as understood by
American folkloristics and Russian folkloristics, i.e., in the Russian tradition ofBogatyrev, Cistov, Jakobson, Zemcovskij,
who were writing at roughly the same time. 7 ) Dundes goes on to argue, by way of example, that no rigorous analysis
of folklore can afford to ignore any of the three levels since each are constitutive of the production, communication,
and experience ofthe folklore item.
In Iight of this essay it is not difficult to see how folkloristic research began to bloom along similar lines of
inquiry in America. (Although there certainly had been importaryt precursors: De II Hymes advocated an "ethnography

129
https://biblioteca-digitala.ro

of speaking" as early as 1962, and one thinks of Branislav Malinowski and William Banscom earlier sti li [Bascom
1953, 1954; Ben-Amos 1993:209-21 0], both of whom emphasized "context" in their research.~.) In his 1971 article
"Toward a Definition ofFolklore in Context," Dan Ben-Amos argued that a paradigm shift had taken place in American
folkloristics from an emphasis on "transmission, variation, and distribution" to a new emphasis on aesthetic organization,
means ofcommunication, and social organization (Ben-Amos 1971:13; Abrahams 1992:43). In short, Ben-Amos
substituted the idea ofthe "communicative event," (which includes the narrator, the story, the audience, and communal
practices) for the mere "!ore" and then simply redefined the field of folk1ore as "artistic communication in small
groups" (Ben-Amos 1971: 13 ). This re-definition allowed a generation of researchers to move beyond older, ideologically
burdened and overly romantic notions ofthe "folk" and also stimulated new studies of communication, performance,
and social organization in small groups.'>
Important breakthroughs in Native American studies in the 1960s and 1970s in America also took place along
similar lines. For anthropologists, ethnographers, and sociolinguists such as Dell Hymes, who were interested primarily
in applying linguistic insights to Native American traditions, one faced an extremely difficult problem: most of the
Native American texts had been taken down, prior to advances in recording technology, by dictation and then only
sporadically and imperfectly; in short, the traditions were rich but the data was fragmentary.
This situation led Hymes ( 1962, 1975, 1981) whose studies in "the ethnography of speaking" ha ve been highly
influential, to develop what is now called "ethnopoetics," a methodology that seeks to analyze the poetic structutes
and oral traditional modes of communication from the perspective of a speech community's native, local, and interna!
poetic systems, which themselves are constitutive ofthat tradition 's verbal art ( 1977, 1981, 1994). With this approach
Hymes discovered that structures such as phrase lengths, breath-groups, pauses, verse groupings, stanzaic structure,
scenes, and story-patterns belonged to the verbal art of particular communities whose texts survived only in prose
dictation and therefore had been thought to lack poetic, or ethno-poetic, systems of meaning. Hymes has been able to
take many such texts (which at first glance seemed tobe little more than prose documents) and tind numerous poetic
structures within them, thus revealing a recovered or reconstructed poetic or ethnopoetic form (Hymes 1977, 1981 ).
The paucity ofNative American texts has motivated research in a different, albeit intimately related way. Rather
than look for structures hidden within texts, Dennis Tedlock ( 1972, 1983, 1985, 1990) has stressed the need to record
and document the gestures, pauses, intonational changes, exclamations, repetitions, and other features constitutive of
performance, and then "to translate" these features into an actual text, rather than simply print a plain text without
paralinguistic signals. Tedlock not only records the various features of the performance. but !ater transcribes them,
analyzes them, and produces English translations which attempt to present the same features in print. The translations
often look like:
THIS! because he wishes to demonstrate the
TEXTURE CONTEXT RHYTHM GESTURES
and other features which appear in the text. (breathing, pause)
Tedlock 's translations, - indeed often ha ve this sort of appearance for ...
PAGES and PAGES and PAGES and PAGES
FOR THE ENTIRE TRANSLATION,IN FACT!!!
With his provocative editions and translations. together with his essays and ret1ections on methodology, Tedlock
has challenged Western models of text and text-production and has stimulated considerable debate concern ing the
ontology of the folklore text (Fine 1984 ).
Anthropologist Richard Bauman ( 1977. 1986) has been another important voice in the devclopment of"contextual"
anthropology and folkloristics. In relation to the theories already mentioned, Bauman has written many important
studies from the perspective ofwhat he calls the "perfonnance-centered approach to oralliterature," the mosi important
one being, perhaps, his Verbal Ari as Perfhrma/lce, published in 1977. In this study Bauman describes and analyzes
the many different "communicative means" which open the complex "pattern ing ofperfmmance" deployed by taletellers
in the performance of a story or song (Bauman 1977: 1O, 25). He emphasizes that the language used in performance, as
well as special ways of speaking and the use of paralinguistic gestures, each constituie different but essential aspects
of communication in performance. As he puls it:
Performance represents a transformation of the basic referential. .. uses of language. In other words, in artistic
performance ofthis kind, there is something going on in the communicative interchange which says to the auditor,
"interpret what I say in some special sense; do not take it to mean what the words alo ne, taken literally, would convey."
(Bauman 1977:9; quoted also in Foley 1995:8)
Bauman calls the space ofperfonnance the "interpretive frame" and offers a tentative list of''keys to performance"
that help him to analyze his particular storytellers; these "keys" include: special signals and codes (i.e., the specialized
language ofthe tale), figurative language (expressions that signify differently than in ordinary speech), parallelisms,
special formulae, appeals to traditional authority, disclaimers of perfonnance ("1 am nota good singer, but. .. "), and
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special paralinguistic or non verbal signals such as gesture, dance, music, and movement (Bauman 1977:22). In Bauman 's
scheme, to participate in a performance or to begin to interpret a performance faithfully, one must have fluency not
only in the language ofthe tale but also in the special signals and keys constitutive ofthat performance. Without this
fluency, one's comprehension ofthe communicated event will be necessarily limited and one's analysis ofthe event
will be similarly incomplete. It follows aposteriori that interpretations oftexts that do not "know" about or understand
certain "signals" that have survived from oral to written text will by necessity obscure certa in essential dimensions of
that text.

*

*

*

AII ofthe approaches presented above have been profitably synthesized in John Miles Foley's work on oral
epic in comparative context. Foley has written severa! volumes of comparative studies concern ing Ancient Greek, Old
English, and Serbo-Croatian epics, including his annotated bibliography of comparative research published in 1985,
Orai-Formulaic Theory and Research: An lntroduction and Annotated Bibliography, 10 as well as a history oforalformulaic studies as mentioned above ( 1988); he has also been an important voi ce in the international community of
oral epic research and founded the journal, Oral Tradition, in 1986 in order to bring this research to a wider readership.
From early publications forward Foley has stressed the need to observe certain limitations facing the comparison
ofheterogenous texts, genres, and traditions, or what he ca lis "text-dependence," "genre-dependence," and "traditiondependence" (Foley 1988:109-11 O; 1990:5-19). This means, in brief, that any comparative study of an oral traditional
work must rigorously analyze the form and condition of 1) the texts under analysis 2) the genres to which they belong
3) the specific traditions from which they originated. For example, any comparison ofSouth Slavic epics from Christian
and Muslim traditions would have to consider their different textual or recorded forms (a text written down by Yuk
Karadzic as opposed to a song transcribed from a record in the Parry collection, for example, are two very different
kinds of "texts"), their different generic rules (the story patterns in the Moslem epic accommodate a much longer
poem), and their different performance contexts (aga in, the Christian tradition 's epics are much shorter than the Muslim
tradition's since both Turkish courts and Ramadan customs offered contexts in which epics could be performed at
greater length). According to Foley, any comparison of the minimally-edited texts of Yuk Karadzic with an audio
recording of a Muslim epic in the Parry collection, or with the more radically altered Croatian texts edited by Luka
Marjanovic at the turn ofthe century for the Matica Hrvatska, would require a preliminary analysis ofthe differences
in text, genre, and individual tradition. 11
In recent work Foley has drawn explicitly on Bauman, Hymes, and Tedlock for methodological insight.
(Perhaps it would be worth mentioning that Foley spent two postdoctoral years at Harvard working with Albert Lord
in the Parry Collection and thus has been able to use both published and unpublished materials from that colkction:
undoubtedly he is the only Homerist in America who is actively transcribing, editing, analyzing, and translatin.[! l'ar;-'
Collection material in preparation for forthcoming editions.) In The Singer ofTales In Perfhm. 'tnce Folcy transforms
much ofthe "performance-centered" terminology mentioned above into his own.ln place ofBaL.man·s "interpretive
frame" Foley uses "performance arena" to signify the space of an epic performance, whether it be an actual context of
perfonnance or the virtual space opened by the epic language whenever it is performed-in cither case, a special
"performance arena" is implied whenever the song begins and from that moment forward both singer and audience
alike understand that they have entered the ritually sanctioned space ofperformance (Foley 1995:8).
Foley's develops his second insight, that of a traditional epic "register" governed by "traditional rules," under
the influence of his own work on epic diction (Foley 1990:52-120) in combination with sociolinguistic studies of
"register" associated with Halliday (who invented the term) and Hymes (who popularized its use in folklore circ les).
First, M.A.K. Halliday:
A register can be defined as the configuration of semantic resources that the member of a cui ture typically
associates with a situation type .... Since these options are realized in the form of grammar and vocabulary, the
register is recognizable as a particular selection ofwords and structures. But it is defined in terms ofmeanings; it is not
an aggregate of conventional forms of expression superposed on some underlying content by "social factors" of one
kind or another. It is the selection ofmeanings that constitutes the variety to which a text belongs. 1 ~
Dell Hymes explains the concept further: major speech styles associated with social groups can be tenned
variants, and major speech styles associated with recurrent types of situations can be termed registers. i.l
And Foley brings "register" within the orbit of epic studies by defining it as: an idiomatic vers ion ofthe language
that qualifies as a more or less self-contained system of signification specifically because it is the designated and sole
vehicle for communication in the act of traditional oral performance. Any culture or social group will have a variety of
registers on which its members draw as they transact the business of verbal m1 (as well as other, less poetic discourses)
as activities situated in daily life. (Foley 1995:15-16)
Foley's further application ofthe concept to the language of traditional oral epic extends the analysis further:
A register may consist of a polydialectal Kunstsprache, an artificial form ofthe generallanguage in question that
contains a melange ofmorphological and lexical variants that would in normal conversation not constituie a coherent
expressive code; this is the case, for example, with the language of Homeric Greek and South Slavic Moslem epic. Or
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the register may include archaic or obsolescent words or forms, as in the instance of Serbian charms, or unusual
bccause inherently reverberative phrases, as in the Old English riddles. Such a dedicated idiom, pressed into service
for a particular communicative purpose as the lingua franca ofthe given performance arena, may even employ words
or forms that stern from orare modeled on words or forms from entirely separate languages. (Foley 1995:51)
These features will be familiar to any ethnologist who has investigated the language of onilly transmitted epic;
certainly, Romanian epic language exhibits similar dialectal forms, archaisms, synctactical pattems, and inflections
not found in everyday speech (Reissinger 1988, 1991 ). Foley's point is that the traditionallanguages of long epic
narrative, ballad, lyric, charms, and proverbs, (among numerous others); typically exhibit their own intemallinguistic
integrity which is, in fact, constitutive ofthat channel or space ofmeaning. To relate this to the discussion ofregister
mentioned above, we would say that these archaisms or unusual forms of şpeech ar.e constitutive of the "vehicle of
communication" (Foley), that they form a "major speech syle" in the traditiorÎ~l community (Hymes), or that they
constituie a "configuration of semantic resources that the member of a culture typically associates with a situation
type" (Halliday). Foley's analysis of"traditional rules" in his earlierwork ( 1990) also plays an important ro le: "traditional
rules" are the sytantic, semantic, metrical, morphological, and prosodological constraints that govern the traditional
diction or "register" that is passed down orally for generations. Or to put it slightly differently, the "traditional rules"
form the "gram mar" of the singing language that has developed over time, and a singer 's fluency in the specialized ·
language means that the "grammar" has been absorbed and can be handled intuitively, effectively, and skillfully by
that singer. From Foley's perspective, the "register" is passed down from singer to singer, from audience to audience,
as a traditionally sanctioned space of "variation within limits" allowing "communicative economy" to function in a
dense, perhaps ritually-sanctioned, communicative channel available to ali who participate in the tradition (Foley
1995: 1-59).
This brings us to Foley's central idea of"traditional referentiality." On his view, epic languages typically signify
in a more dense, ami perhaps more unique, manner than simple everyday speech. For example, in certain traditions,
the mere singing of certa in introductory verses will suggest to the audience that an entire story-pattern already known
to them is about to unfold; the mere mention of certa in heroes' names, or the appearance of certain familiar episodes,
calls to the audience's minds an entire universe of mythology and traditional narrative structure. This mode of
referentiality, ·which is wholly traditional and in no way dependent upon texts or literale instruction, typifies the
traditional mode of signification which then allows-and perhaps this is the most important point-the singers and
storytellers to create and share verbal art in an economica) way unique to the traditional community. The singer need
not expain the life of a hajduk because it is "implied" from the first mention of that character; a storyteller need not
explain the background of his tale because it is known to ali; women need not explain the function of the charm in
order for the community to accept its healing power; ali succeed, on Foley's view, because ·traditional referentiality"
offers the signifying space in which "registers," bound by "traditional rules" and traditional , 1iction, ope11 a unique
realm or "performance arena" in which verbal art of profound meaning, linguistic compression, ~~...nant1c: Jensity, and
mythical gravity accomplishes its work. The "communicative economy" which traditional "regiskrs .. possess reveal a
mode of significatipn that Foley ca lis "traditional referentiality."
But what does this have to do with oral poetics? First, the application ofthe sociolinguistic concept of"register"
as a "special speech style" governed by a traditionally inherited language with interna) communicative, grammatical,
and idiomatic integri.ty, does a fine job of explaining the so-called "artificial" languages so typical of epic singers
throughout the world ~nd history, whose earliest textual witnesses include Homeric poetry and whose dialectal
complexities have often been badly misinterpreted. For the purpose of adding yet another witness to the discussion,
although one that has never, to our knowledge, been mentioned in this context, we would likc to adduce a passage
published originally in Russian in 1923, translated into Mongolian in 1966, and finally translatc 1 into English in 1984.
The great Russian scholar of Mongol epic, Boris Vladimirtsov, author of the passage, lived and traveled among the
"Oirat" Mongol tribes in Wester'n Mongolia between 1911 and 1915; his portrait ofthe famous Mongol bard "Parchen,"
whom Vladimirtsov knew intimately, i..s a classic depiction of a singer's life, learning, and subsistencc among princely
com1s and Buddhist monasteries, although it Yladimirtsov's discussion of the special Oirat singing language that
deserves mention in this context. Vladimirtsov writes:
·
As regards the langua.ge ofthe oh·at heroic epics ofN.W. Mongolia, in this respect these epics attract attention.
Actually, in ali regions ofN.W. Mongolia, wherever knightly byliny [epic] are found among Oirat tribes, these heroic
epics are performed not in the ordinary spoken dialect, but in a special language, in a special dialect. Listening to the
singer, singing an Oirat knightly epic, it is very easy for everyone acquainted with the Oirat dialects of Westem
Mongolia, to observe that the singer sings it not in his native dialect, nor in any other Oirat or even Mongolian dialect,
but in a kind of special language; a dialect different from the language of everyday speech, but at the same time
different from the literary language, both Oirat and Mongolian. What kind of epic language is this? Among the dialects
in which their carriers usually speak, there exists a speciallanguage, distinct in its grammar and vocabulary, used by
them on ceremonia) occasions, at the m01nent of affectation, when a person wishes to speak elegantly, elevatedly or
movingly, when one simply wishes to findspecial application in the works or nationalliterary output, in songs, tales,
proverbs and sayings, it is used predominantly in heroic epics. Hence this special language may quite justifiably be
called a living oralliterary language. This oralliterary language, distinguished by major archaisms, is neither similar
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or identical·to the present living dialects of the Oirats of N.W Mongolia nor their Oirat literary language and its
dialectal variants. We repeat, this is a completely special language; it is preserved by tradition ... in spite of the
different Oirat dialects and speech of N.W. Mongolia, this oral literary language is almost identica! on the Iips of
representatives of different Oirat tribes or more correctly possesses one and the same peculiarities .... Everything
depends on the art, on the talent of the performer, on the degree to which he is lLlbued with this special literary
language, to what degree he has mastered its turns and vocabulary. (Vladimirtsov 1984:38-39)
We know ofno discussion, drawn directly from fieldwork, that better summarizes Foley's conclusions concerning
epic register, traditional refenintiality, and communicative economy than this one-even though it was written in
Russian in 1923 and has not previously been mentioned in this context. 14

*

*

.*

This survey of recent research on oral epic has done nothing ifnot show that a unified or universal "oral poetics"
as such is impossible. Not only is there no tradition of oral poetics to which we might appeal in order to free the object
ofinvestigation from romantic excesses, groundless aesthetic disputes, linguistic singularities, and editorial distortions,
but there tums out tobe no single, unified object ofinvestigation upon which an oral poetics would focus. For example,
oral epic is nothing if not heterogenous: although similar features can be found in epics as geographically and historically
distant as ~odern Mongolian and ancient Greek, equally conspicuous factors can be said to constitute essential
differences between epics once living among neighboring Bosnia and Serbia. In short, oral poetics is nota science or
even an historical discipline but instead an infinite interpretive task addressed to the collection, documentation,
textualization, and interpretation of oralliterature; if understood as such, it becomes clear that oral poetics will always
need to make use of every available tool (linguistics, anthropology, folkloristics, history, comparative philology, and
other approaches that we cannot foresee) in order to produce editions and studies that can endure the test oftime. The
failure to do so yields unpleasant results, which can best be seen in the example of the editor who consciously a!ters
texts: poems that were once the pride of the nation (although edited and rearranged to accord with current taste)
. become little more than inauthentic curiosities a century !ater. On the other hand, the vigilant interpreter will be
rewarded with the pleasure ofhaving preserved and explained some the most complex, ephemeral, and for that reason
beautiful, phenomena still surviving in today's hostile world.
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3. Details concerning the field work along with extensive ethnomusicological analyses ofthese recordings appear in
Lord and Bart6k 1951.
4. See Serpsko-Hrvatske Junac[ ]ke Pjesme, voi. l 1954, 14, where a longer discussion oftheir field experiments can
be found.
5. Lord quotes directly from Parry; see Lord 1960, 30. Parry's definition can be found in Parry 1971, 2 72.
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8. See the discussion in Ben-Amos 1993:209-218.
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See Also Ben-Amos 1993.
10. This bibliography has been continually updated in various issues ofthe joumal Oral Tradition. More importantly,
perhaps, it is now available on the web at the following address: http://web.missouri.edu/~csottime
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published texts do not reproduce what the singer said, but what the editor thought that the singer should ha ve said"
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12. This quote is originally found in Halliday ( 1978:111 ), but I ha ve taken it from Lauri Honko's discussion of"epic
idiolect" and "register" ( 1998a:63-64). Honko's discussion ofregister is written, in fact, as an explicit response to
Foley's use ofthe concept (Foley 1995) and is an important contribution.
13. The quote is from Hymes (1989:440), but can,be found in Foley (1995: 15) with detailed discussion.
14. In the field ofChinese prose storytelling and its immense and ancient traditions, note should be taken ofNorwegian
Sinologist Yibeke Bfrdahl 's analyses ofthe dialect and re~ister ofthe storytelling tradition practiced in Yangzhou,
China, on the Yangzi delta (Bfrdahl 1996; but see also Bfrdahl 1999). Bfrdahl has in fact written chapters on the
phonology, grammar, syntax, and style of the storyte/ling dialect itsell
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THE FORMATION OF IDENTITIES IN-BETWEEN
THE UTWO EUROPES .. : A ROMANIAN CASE

Mihai FIFOR
Iftill the beginning ofthe 90's Europe seemed tobe have been clearly divided between a West defined by the
globalization process and an East frozen somewhere in traditionalism, the social phenomena arisen together with the
debut ofthe ninth decade determined, at least at first sight, the removal ofthe West/East barriers. The result shocked,
the new state of things proving, if necessary, the huge fracture between two types of societies, a post-industrial one,
delimited by modernism, post-modernis1n, post-industrial productions and post-nostalgia and the other one, confused
by the social and cultural shock generated by the falling through of an existence's evaluation system based on the
traditionalist pattern ofthe community, ali together with everything it implies. Hence, a massive identity crisis and thc
organic need to re-create some constructions, even ifimaginary ones, which could offer something in exchange in th.:
relationship with the modernism and the globalization it has brought about. Hen ce the exacerbation of nationalism and
the rediscovery ofthe ethnic group as a distinct social-cultural unit opposing the nation-state.
Confronted with ali these issues, the western theorists suggested as a background for the anthropological analysis
ofthe new phenomena the redefinition ofthe western paradigm ofthe modernism as a new "great'' tradition as well as
the explanation ofthe non-western variants as fusion and contlicts with other traditions. This is how "the problem of
world history appears in a new light. At its core is no longer the evolution and devolution ofworld systems, but the
tense, ongoing interaction of forces promoting global integration and forces recreating local autonomy'' 1 or "of the
tension between cultural homogenization and heterogeneity" 2 •
The anthropologist who studies these areas of the society will certainly be concerned with the formation and
transformation of identities in the globalization context and with the various phenomena arising during this ample
process. Yet, in order to understand it, we need to understand the elements that fonn the equation, mainly what
modernism and globalization mean and especially how the community defines itselfin regard to this challenge. Can
we talk about the opposition modernism/traditionalism, global/local? And ifwe can, then where does the Romanian
rural community place itself?
The modem evolution tendency of humanity is obviously that of globalization, unquestionable evidence that
need no demonstration. Globalization understood as the crystallization ofthe whole world into a single entity must be
seen only as a frame within whose limits the fundamentalmutations brought by modernism take place. On the other
hand, globalization is by no means synonymous with homogenization but "it should rather be understood as a new
framework of differentiation. Robertson stresses the need to include individuals, societies, relations between societies
and (in the generic sense) mankind as the major contemporary components or dimensions ofthe global-human condition
and he draws attention to the global valorization of particular identities which are part of the overall process of
globalization. Among the identities that are thus reinforced and reoriented by the global context, civilizational complexes
and traditions are not the least important."' To understand community, therefore, a break has to be made with an
intellectual tradition which was shaped by our nineteenth-century forebears and which associated community with a
disappearing world of traditional soldarities and values. "The current ignorance or suspicion of debates concern ing
globalization [ ... ] parallels those earlier celebrations of community in opposition to modern society" 4 •
As we ha ve already showed ifthe West starts to gradually accommodate itselfwith the new concept and with the
new order, the southeastern European countries find themselves under pressure again. This pressure can be felt at the
social group level and even at the individual's who can hardly stand the anxiety of loosing the group identity in
exchange for the not comfortable at ali statute of an European fellow, member of a globalize "community". As a
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consequence he takes refuge in a rather closed than opened social system and that is why the community, a social
system itself, tends to 'close up' forming in its turn a 'world', a global micro-context with its own functional mechanisms.
'Localism' thus becomes 'globalism'. Hence the phenomenon of sub- or counter-globalization centered on localism,
on community and eventually on nation or nation-state.
This is how the relativisation ofthe modernism's image is reached, globalization being the frame inside where
tensions and conflicts oftradition are being reactivated. The modern concept of culture functions in a constant tension
between particular and universal. And globalization has a dramatic impact on this tension. "And the synthesis of
tradition and modernity should be seen as a matrix of further changes, rather than a stable model ... " 5 The presence
and continuous re-activation oftradition inside the modernism is thus admitted.
Ifregarding the existence oftradition inside modernism things seem to clarify, Jet us then try to see to what extent
the concept of 'community' can be re-defined.
The concept of community in its classic sense of shared values and identity and thus of a shared cui ture has been
applied literally on the localism. The result is a somehow final opposition between globalism as an integrative
phenomenon and localism as a synonym for 'community', as a counter-acculturation phenomenon. But this comes as
a contradiction to the idea of diversity clearly mirrored in the structures of modernism. That is why "the connotations
of solidity and homogeneity attaching to the notion of community, whether concentrated in a local or disposed has
been replaced in the framework ofmodernity by the idea that the situated production ofidentity [ ... ] does not depend
alone, or. even always primarily, on the observable, concentrated activities within a particular locale or diaspora. The
identity of anyone or any group is simultaneously produced in many different locales of activity by many different
agents for many different purposes" 6 •
How do we delimit then the concept of community in connection with the new tendencies and which is the ro le
played by tradition in the context of a globalize community?
The villages ha ve always been the location of the idea of community. Their inhabitants periodically reproduce
social networks. In studying the localism one ofthe most important methods was the constructivism that had a rather
methodological force of impact than a theoretical one. Thus, for the beginning it attacks the ideas according to which
identity is gained in a natural way being produced by an individual act ofwill. But the most important aspect is that of
the criticism of the 'essentialist' notions which claimed that an individual can have unique integral identities ali
together hannonious and non -generative of deep problems. 7 The social norms, the economic needs and the traditions·
of severa! generations (collective representations) generate a sense of community. This is how an established geographical
place (a village, for example) expresses both social and temporal relationship. Doreen Masey called this bi-directional
process of identity a double articulation. There are thus many virtual connections to be ma de between the discussion
about the place identity and the debate about the personal identity. Chantal Mouffe wrote: " Many members of the
community seem to believe that we belong to a single community, empirically and even geogr •. ~hically defined and
that that community might be united by a single idea that of a common good. But, in fact we are always multiple and
contradictory subjects, inhabitants of a diversity of communities (as many as the social relations we take part in aild
the subjects' position they de fine), constructed by a variety of discourses precariously and temporarily stitched up at
the crossroads of these positions "( 1988:44).
More than that, if places are conceptualized as points of articulation for the construction ofthe notion of identity
and take into consideration the construction of the subjects' identity insi de of them, which actually leads to the recreation
ofthe place itself, then the identity ofthe place is a double articulation following the subject-place-subject pattern.
On the other hand, the reconstruction oftraditions and identities can now be understood only in connection with
the globalization process. For we should not forget that "national identities and nationalistic perspectives can become
the starting point for different interpretation ofthe global situation; together with different civilizational traditions and
conflicting currents in modern culture, they thus lend to the tendential singularity ofthe globalizing process a plurality
ofmeanings" 8 •
Thus globalization neither is nor should it be understood as the risk of loosing identity, and tradition, in its turn,
should not be understood as the main coordinate ta read the localism as defined by means of community. Globalization
imposes the re-inventing oftradition as a natural phenomenon in this process, the only regulating tool for the tensions
and the mentalities of some individuals daily pressed by a continuously and rapidly transforming society. The remodeled tradition places the individual in new cultural patterns and helps him re-invent his identity as a participant to
an open system, regain his stability and safety in the rocking of a pennanently moving world.
This is why one ofthe most recent challenges for the Romanian anthropologist is, undoubtedly, the discovery of
a new distinctive socio-cultural entity that manifests itselfalmost aggressively, struggling to impose (and with success
we have to admit) it's own mentality patterns in a less and less coherent world that is Romania at the turn of the
century. This entity, ignored not long ago, is the working neighborhood in the great urban agglomeration.
Ifin the USA the effects ofurbanization have been felt since the beginning ofthe 20's, forcing the sociologists
and the anthropologists to the thorough study ofthis phenomenon as an immediate reality with special social implications,
not the same thing can be said about the Romanian specialists who somehow seem to be overwhelmed by the situation
generated by the new reality after 1989.
·
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lncidentally, the facts hasten and as if out of the blue a new cultural product boomed on the media market: the
neighborhood cu/ture as it pompously has been labeled by TV stations seeking the sensational and which have
excessively promoted and commercialized it. This allowed questions to ari se and also made room for the need of some
specialized answers. For, going beyond the sensational aspect of such cultural products, we ha veto underline the fact
that they ha ve brought out real problems of an ignored world that tend to become identity marks for a larger and larger
social category. But media productions "the lines between the realistic and fictionallandscapes they see are blurred, so
that the farther away these audiences are from the direct experience of metropolitan life, the more likely they are to
construct imagined worlds that are chimerical, aesthetic, even fantastic objects, particularly if assessed by the criteria
of some other perspective, some other imagined world " 9 .
Yet, one ofthe great 'victories' ofthe communism in Romania was, undoubtedly, the creation ofthe 'new man',
constructor of communism, of the multilateral developed society, meant to accomplish great strategies, result of an
Utopian ideology. There would have been nothing special about this, hadn't ali beenjust propaganda and the projects
simple aberrations put down on paper. The problem arises only when in our attempt to decode the neighborhood
cu/ture we realize that the utopia has become reality, that the neighborhood culture's social actors are nothing else but
hybrid individuals, neither villagers, nor townsmen, neither workers, nor farmers, 'new men' results of a totally
unsuccessful communist experiment. I am perfectly aware that we can easily be accused ofbeing pathetic or ofhaving
a science-fiction perception of reality but the analysis of facts proves exactly the opposite.
The 50's and the 60's in Romania see a massive migrat ion of population from the rural to urban areas, mainly
caused by the elimination of private property in the rural area because ofthe forced collectivization, but above ali the
mirage of a better life in the new industrial town 10 • Thus, through an excessive pressure on an otherwise natural
process (for the rural-urban migration is nota communist invention) large and forced mutation ofpopulation with
long term social implications was practically made. In an extremely short period oftime great urban agglomerations
develop around some pre-industrial towns, the administrative framework for the new type of society being the working
neighborhood.
Observing in the beginning the concentric a rea model of drawing the town by plac ing the new wave of population
in the outskirts usually in those areas with cheaper dwellings and not far from the place of work, this marks the first
stage in the apparition of the Romanian industrial town. The second stage follows and it is delimited by the chain
migration phenomenon that willlead to the continuous development ofthe working area. This phenomenon is generated
be the relatives' and friends' presence in the town. These individuals can be. asked for help in the moment of the
emigrants' arrival in search for a new dwelling and a job. A pattern is thus created according to which a friends' and
relatives' network is transferred in time from the village to the town. The result is the formation of a small ami
homogenous community inside the community, the town.
Together with the urban agglomeration the transition from the concentric area model to the :nulti-nucleic model
is made. Chauncey Harris and Edward L. Ullman propose in I 945 this model of urban expansion starting from the idea
that the modem industrial towns don 't ha ve only o ne center but many nuclei around \\'hich the existence ofthe individuals
is organized. The neighborhood is thus delimited as a distinct social entity having its own nuc ieus offormation with its
own cultural mechanism-a liminal space between a world of 'insiders' and 'outsiders'.
Up to 1989 this type of organization had nothing distinctive, the administrative and politica! centralized
coordination creating the illusion ofhomogenization at the level ofthe town. But in the period oftime that followed,
an extremely agitated one and rich in social and politica! shocks, the working neighborhood becomes the area which
most acutely experiences the changes in the economic and politic reality with immediate influences on the social and
cultural level. The neighborhood concentra les now the largest number of unemployed and low educated population
and obviously the highest degree of social tensions. If the natural evolution of the urban agglomeration, namely the
working neighborhood has somehow been artificially stopped by inducing a false feeling of job security and trust in
the system 's ability to efficiently control the accumulation of social tensions, the post-December '89 moment marks
the sudden acceleration ofthis reality's dynamics of evolution. This is how the unemployed worker arrived years ago
from the village because his land had being taken over by the state, becomes again the smallland owner in the rural
area and practise the so-called 'week-end' farming and being separated again from an environment (the adoption one)
tobe propelled towards his origin environment. And although the circle seems to close, the hybrid individual does not
lea ve his present environment that has become unsafe and with no immediate perspectives to the familiar environment
benefit. He struggles to regain his land, sometimes taking part in endless trials, but the percentage of those who
actually return to the countryside is so insignificant that we really cannot talk about a revert process.
This individual has no longer been able to detine an identity in the village, the departure environment-the fracture
on the temporal axis is already too evident. The former villager feels and delimits his identity as a citizen but the city has
never entirely adopted him, at least in the case ofthe first generation of emigrants', while the rural area becomes a less
and less familiar place, therefore a strange one. The second generation, in its turn, being bom in the adoption environment
does not harmonize with either ofthe systems which make up the frame ofreference for its existence. lts representative
is the inhabitant ofthe neighborhood and he considers it as his unique reference point ofidentification in the relationship
with the Others. The neighborhood, as a social entity closys up, the cultural frac ture center/outskirts becoming more than
obvious. Ali these are nothing but effects of urbanization and of globalization as we shall see further on.

a
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An interesting point in our study is to see how urbanization has worked at the social group's level generating
structural changes mirrored by the individual's mentality.
Ferdinand Tomies described the process of urbanization as the passage from gemeinschaji (a community based
on kinship connections) to gesellschajt (community based on common interests). Durkheim reached the same conclusion:
the small rural communities were tied up by relationship based on a shared culture and common experience while the
urban communities were tied up by relationship based on the interdependence ofindividuals who carried out specialized
task 11 •
The urban emigrant is forced to adapt to a lot of stimuli defined as p,1ychic over/oad'!, the most common way to
do that being that of becoming calculated and emotionally distant. Hence the apparition of the adaptationaccommodation formula. In its more conservative meaning this formula negotiates the simultaneity of the cultural
homogenization and diversification in any kind of community by preserving the power of the basic framework made
up of notions as sub-culture, tradition and structure.
Also talking in her essay Urbanism as a /ifesty/e about the identity formation of the rural emigrant and of the
social forces that act on him, Louis Wirth considered that the first psychological effect ofthe urban life is the weakening
of the individual 's connections with the rest of the people. Because of the lack of close relationship with friends and
relatives, specific in the origin environment, the new citizen breaks loose from the restraints that kept him from
involving in anti-social behavior.
This is the very moment when the transplanted individual starts to feei the cultural shock, a specific phenomenon
for any type of migration, be it from a country to another or from rural to urban are as.
So, the outskirts neighborhood constitutes a li mina! transitional space, a passage for specific groups from a status to
another, towards a new cultural and social enviromnent. The breaking up with the original environment creates a major
problem that of loosing the initial identity and the necessity of its re-construction in the new environment. The individual.
will seek for a new identification reference points, spatial-temporal ones at first, then socio-cultural ones.
The massive mutation ofpopulation from the rural area also meant the dislocation of an ample cultural segment
followed by its translation to a new social environment. It is hard to assume that the individual who left the village for
the city has abandoned his cultural heritage to adopta new cultural model. It is natural for the acculturation process to
appear, this time between the rural and urban culture. The cultural systems in contact lead to the apparition of a
interference culture, a hybrid one specific to the new space developed on the outskirts ofthe pre-industrial town. This
culture is what we use to detine through the sintagm 'neighborhood culture'.
Getting back to the hybrid individual's relationship with the society, we should say that their weakening mnditics
the type of social contact in as much as to annihilateit and to produce anomie or the disappearance ofthe norms. The
new generation of the neighborhood tends to de li mit its area, its territory, to transform it into a closed on precisely
because ofthe imperative need to spatially delimit the anguish ofthe identity's loss. The individual belonging to the
neighborhood cu/ture builds himselfhis own identity by means of a violent reference to a fully chaotic reality ofthe
social system. Making use ofthe vacuum background ofthis system or even ofthat o ne of an extremely slow evolution,
the media promotes the impm1ed model of the ghetto cui ture, of rap, techno, hip-hop culture, cultural model that
perfectly suits the needs of self-identitication of a whole generation.
It is, after ali, difficult enough for the specialist when analyzing the neighborhood cu/ture to discem whether we
have to do with an at1ificial construction, an undertaken model ora happily 'marriage' ofthe two variants. Anyway, this
cultural trend offers a solution under the circumstances in which it is extremely difficult to build yourself a social identity.
Therefore, the neighborlwod cu/ture does exist for each and every social system has its own cultural component
part,just as the neighborhood hoy does exist as the social actor ofthis system. "Mike Featherstone in his introduction
to the collection Global Cu/ture ( 1990) speculates about the possibility of a global culture, the existence of 'third
cultures', and trans-societal cultural processes, aii ofwhich challenge lazy associations [ ... ]of culture and territoriality.
Globalizing processes have raised to the forefront of our thought experiences ofborders, 'multi-culturalism' within a
locality ... " 13 •
The association we make with such hyp"Othesis may seem more than far-fetched for the socio-cultural segment
our study analysis. But Jet us 'read' the third culture as one formed, consciously or not, in-between two grea! cultures
already well defined: the rural and the urban one. This might also become a point for discussion mainly ifwe really can
talk about distinct urban and rural cultures in the case of Romania. We won 't de bate on it here. Instead ofthat we shall
discuss about a pluralism of cultural segments and especially about the sub-culture understood as "a subdivision of a
national cui ture, composed of a combination of factorable social situations such as class sta tus, ethnic background,
regional and rural or urban residence and religious affiliation, butfi:mning in their combination a functioning unit
which has an integrated impact on the participant individuals" 14 •
In its first phase this culture was dominated by the cultural implant brought by the rural emigrant from the origin
environment. The second phase is dominated by the undertaken of a cultural model and its adaptat ion to the neighborhood
boy's needs. The model will tend to gradually become, through successive transformations, an autochthonous specific
to the neighborhood cultural type, a sub-culture.
Let us not forget another very important element. When the big cities influence the culture and the institutions of
an entire society there are not any longer places which can be considered completely rural. In exchange many sociologists
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talk about a rural-urban continuum where the urban features diminish according to the distance from the town and the
rural ones according to the proximity to it.
The neighborhood cultural product, covering at the narrative level a very important segment of a reality
characterized by chaos and by a crisis ofthe sphere ofvalues, by an identity crisis, has been rapidly undertaken in the
rural area too, area that is faced with the same problems at least at the level ofthe young generation who 'created' this
product. The rural-urban continuum functions two-ways, the sub-culture proving itselfto be for the moment a reliable
element for both environments, vigorous enough because of the message it transmits.
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MENTALITĂfl ŞI ATITUDINI RELIGIOASE

ALE

SAŞILOR ŞI

MAGHIARILOR

FAlĂ
• DE PREOTII
• ROMÂNI TRANSILVĂVENI (SECOLELE XVIII-XXJ
Alexandru OFR/M
Un domeniu important de studiu al istoriei mentalităţilor este cel al sentimentelor, atitudinilor şi comportamente lor
religioase. Complexitatea spaţiului transilvan şi bănăţean oferă un bogat şi fertil material de studiu pentru istoricul
mentalităţilor, interesat de restituirea universului mental şi de viaţă al oamenilor din societăţile trecute, de descifrarea
felului în care aceştia vedeau lumea înconjurătoare, se vedeau pe sine şi pe ceilalţi.
Având ca atribut complexitatea, pe toate palierele: etnic, cultural, religios, politic, social etc., Transilvania şi
Banatul reprezintă spaţii cu o fizionomie specifică, ceea ce a condus la particularităţi ale mentalului individual şi
colectiv. Avem de-a face aici cu populaţii de origini diverse, cu tradiţii istorice, obiceiuri şi moduri de viaţă diferite.
Există, apoi, o diversitate confesională: celor două mari confesiuni, catolicismul şi ortodoxia li se adaugă variantele
reformei şi contrareformei.
Comunicarea de faţă are în vedere un aspect mai puţin cercetat al interferenţelor: şi anume cele care au loc la
nivelul religiozităţii populare. Este vorba despre imaginea şi rolul preoţilor români în sensibilitatea colectivă şi în
credinţele religioase ale maghiarilor şi saşilor. Ne vom opri asupra acelor practici ale preoţilor români care au impresionat
mentalul individual şi colectiv nu numai al românilor ci şi al celorlalte comunităţi etnice din Transilvania şi Banat.
Bogdan Petriceicu Haşdeu nota următoarele în volumul al li-lea al Cuventelor den bătrâni: "În Transilvania,
când i se năzare unui sas sau ungur că a intrat dracul într-însu), el nu trimite după preutul său confesional, ci aleargă
în ruptul capului la popa român~sc, uitând că este de altă lege" 1 • Constatări le privind "necontestabila autoritate a popei
ardelean asupra dracului" i-au fost prilejuite de o scrisoare primită de la George Bariţiu (datată 13 aprilie 1879).
În această epistolă, Bariţiu îi comunica lui B. P. Haşdeu despre unii preoţi din Transilvania care îşi creaseră o
mare faimă în meşteşugul "scoaterii dracilor" şi îi oferea câteva cazuri concrete. Astfel, pe la 183 7, preotul ortodox
Climente Popovici din Cristian (lângă Sibiu): "scosese draci din mai mulţi saşi, cari veneau la el cu convicţiunea că
necuratul nu-i lăsa în pace, le ia puterile, nu-i suferă să se apropie de nevestele lor. Popa săsesc se plânse episcopului
său, carele denunţă cazul la guvern". Guvernul l-a tras la răspundere pe episcopul ortodox Vasile Moga care: "chemă
pe popa Climente şi-i zise necăjit: Vezi, ticălosule ce mi-ai făcut cu scoaterea dracilor? Să dai scris că nu vei mai
cuteza să scoţi draci din saşi! Bietul popă Climente se rugă de iertare şi declară în scris cu jurământ că, de-ar şti el că
au intrat o mie de draci în saşi, nu va mai scoate nici unu din ei" 2•
La Braşov, Bariţiu a fost martor timp de şase ani cât a locuit în casa preotului Vasile Greceanu, la faptul că
numeroşi saşi din lumea bună a oraşului solicitau ajutor pentru vindecare: "am avut destule ocaziuni de a vedea cum
veneau la el saşi şi mai ales săsoaice, chiar din burghezie, ca să-i vindece prin rugăciuni, pe ei sau pe vreun membru al
familiei, căci nici un medic nu le poate ajuta, boala fiind de la diavol. Aceiaşi saşi sau săsoaice da şi liturghii; unii
cereau să li se facă şi maslu cu 5 sau 7 popi, fireşte pe ascuns, ca să nu afle preuţii săseşti. Popa Vasile se apăra, refuza,
dar nu se putea să scape"L'. Remarcăm faptul că avem de-a face cu asemenea credinţe şi în rândul populaţiei urbane.
La Sibiu, ne spune Bariţiu, era un avocat maghiar ale cărui fete sufereau de o boală pe care nici doctorii de la
Viena nu au putut-o vindeca: "În fine, părinţii, auzind că exorcismele popilor români - o/ah popak- vindecă, se
duseră pe ascuns la parohul greco-catolic Antonie Veştemeanu ca să le cetească, ba dederă şi liturghii. Ambele
domnişoare s-au vindecat perfect; una e deja măritată, cealaltă e voinică ca un grenadir".
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Parohul Alipiu Blaşanu din Blaj era asaltat de saşii care solicitau slujbe şi cetanii pentru vindecare. Acesta îl
poftea afară, spunându-le: "Mergeţi la popa vost, că e om cu minte şi de treabă, Dumnezeu îl ascultă şi pe el, numai voi
să aveţi credinţă. Saşii însă, năcăjiţi sărmanii de boala lor cea de la diavol, nu-l slăbesc, ci-i replică cam aşa: Bune
popa al nost, domnule porintie, da n-are ce-i trebui. - Bine, ce să aibă, voi să aveţi credinţă! - Nu aşa, domnule
porintie: popa al nost nu are cruce se sporie pe dracu, nu are cu ce face fum să fugă dracul, nu ştie rugăciunile potrivă
de drac" 4 . Aşadar, simplitatea extremă a cultului protestant nu oferea credincioşilor saşi suficiente "arme" în lupta cu
diavolul: crucea, tămâia, Rugăciunile Marelui Vasile.
Un alt caz relatat de Bariţiu este cel cel al preotului 011odox Moldovanu, din comuna Sânmihai de lângă Turda,
preot vestit pentru vindecări le prin intermediul rugăciunilor. Numeroşi maghiari cal vini şi antitrinitarieni mergeau pe
ascuns pentru a solicita serviciile acestuia. până când, în anul 1876, ziarele maghiare din Cluj au cerut anchetarea şi
condamnarea preotului. George Bariţiu i-a luat energic apărarea în Gazeta Transilvaniei şi astfel, procesul nu a mai
fost intentat. Oricum, comentează Bariţiu: "de aici înainte popa Moldovanu va zice şi el, imitând pe popa Climente de
la Cristian, că nu va mai scoate draci din unguri şi unguroaice";.
Pentru a ne face o imagine asupra dimensiunii fenomenului, putem lua ca punct de plecare şi presa maghiară
transilvăneană de la stărşitul secolului al XIX-lea, care relata frecvent despre vindecările miraculoase săvârşite de
preoţii români. De exemplu, articolul lui Dosza Endre, A popak. în "Koloszvar", nr. 109 din 1888, dă cazuri concrete
şi nume de preoţi din comitatele Solnoc-Dobâca şi Mureş, renumiţi prin cetaniile lor pentru "scoaterea diavolului",
vindecarea diverselor boli, găsirea obiectelor furate şi alungarea greierilor din case. Un alt articol semnat de Nagy
Istvan în ziarul clujen Magyar Polgar (nr. 15, 1888), A roman nepetetbăl (Din viaţa poporului român) relatază despre
aceleaşi practici ale unor preoţi români din comitatul Turda-Arieş.
Cărturarul bănăţean Simeon Mangiuca ( 1831-1890) în studiul său De metafisica magică a credinţei. imaginaţiunei
şi a rugăciunei, face ample referiri la practica exorcismului, întemeindu-se pe tradiţia biblică, pe scrierile patristice,
pe practicile bisericii romano-catolice şi ale celei ortodoxe. În acest context, el observa că: "Un mare principiu
fisiologico-psicologic există în credinţa poporului român, cum că atunci când oricare om este dat de rău şi pentru
secătatea şi slăbiciunea simţită la inima sa, nu se poate însănătoşia cu medicina din apoteca (farmacie- n.n.) şi alte
mijloace, atunci trebuie să-şi facă «pre întărire», adecă trebuie să se ducă la un preo cu leac să-I cetească, să facă
rugăciuni pentru el contra datului de rău sau să se ducă la descântătoarea cu leac ca să-i descânte pentru întărirea
sufletului"6 .
În continuarea expunerii sale, Mangiuca ne oferă o listă de "preoţi cu leac" care se bucurau de o mare faimă în
Banat: preotul Teodosiu Miescu din Buziaş, la care veneau pentru "cetanie" şi germani romano-catolici, consistoriul
catolic intentându-i un proces pentru aceasta; preotul Paul Botoşiu din Cuvin, la casa căruia în fiecare zi de miercuri
şi vineri era solicitat de români, sârbi, bulgari, germani pentru îndepărtarea vrăjilor şi a duhurilor necurate prin
"cetanie"; preoţii Ioan Popovici din Petrilova, Fizeşanu din Toracu, Ioan Sârbu din Bănia, Ioan ~uica din Broşteni.
Folcloristul Arhur Gorovei aminteşte în lucrarea sa Descântecele românilor că: "Eu însumi, în anul acesta ( 1930)
am cunoscut, la Sibiu, un preot român, cu mulţi clienţi printre saşi, care vin la el pentru a le face rugăciuni contra
lucrării diavoleşti" 7 • Tot Gorovei citează o lucrare a cărturarului sas Friederich Mi.iler, Siebenbiirgische Sagen (Braşov,
1857) care spunea despre proţii români că: "Preoţii lor apar deseori în legendele săseşti ca exorcişti".
În romanul memorialistic Luntrea lui Caron al lui Lucian Blaga, există un personaj: preotul Vasile Olteanu din
Cluj. După instaurarea regimului comunist, fiind scos din preoţie din motive politice, îşi găseşte o nouă ocupaţie:
aceea de brodnic pe râul Mureş. Următorul dialog între autor şi popa Vasile este interesant pentru cercetarea noastră:
"«Am venit să-mi citeşti din psaltire, Vasile! Am auzit că te pricepi. Aş avea mare nevoie, căci sunt la mare încurcătură
cu vremurile astea!», îi spun popii( ... ). «Dacă vrei îţi ghicesc», răspunde popa( ... ). «Îţi ghicesc, cu toate că nu-mi prea
merge cu intelectualii. Ghicitul ăsta e pentru oameni simpli. La Cluj, cât am trăit sub ocupaţie ungurească, veneau la
mine târgoveţi, bărbaţi şi femei, mai vâ11os calvini, ca să le ghicesc din psaltire, dar şi pentru felurite slujbe. Ştii,
cal vinii, raţionalişti cum sunt, caută pentru asemenea treburi, puse la ei sub oprelişte, îndeosebi preoţi români, răsăriteni,
pe care ei şi-i închipuie înzestraţi cu daruri de taină. Cu totul în afară de slujbe, de magie şi molitvelnic, nu pot trăi nici
ei. N-am refuzat niciodată să împlinesc poftele oamenilor. Le ghiceam din psaltire şi le făceam slujbe la dorinţă, de
toate împrejurările. Îmi făcusem vad, căci vorba sfântului Pavel: de la altar trebuie să trăiască preotui»"M.
În concluzie, ni se spune în aceste relatări despre faptul că unor preoţi români ortodocşi sau uniţi li se atribuiau
puteri miraculoase în îndepărtarea duhurilor necurate şi redarea sănătăţii persoanelor afectate de acestea. Pentru
înţelegerea fenomenului este necesar să facem o incursiune în universul mental al omului tradiţional.
Dominaţi de un profund sentiment de insecuritate, de frici reale sau imaginare omniprezente, locuitorii satelor
transilvane împărtăşeau nelinişti şi angoase specifice societăţilor agrare. Omul culturii tradiţionale trăia într-o lume pe
care nu o putea controla, lume populată de forţe ale răului, de fiinţe demonice, cauzatoare de maleficii, de boli şi de
moarte.
Boala oamenilor şi a animalelor, lipsa de roade a ogorului şi a grădinii nu erau "naturale" pentru ţăran. El vedea
aici o intervenţie divină (ca o corecţie pe care Dumnezeu o aplică pentru păcatele omului), dar mai ales acţiunea unor
agenţi malefici. În comunitatea tradiţională exista credinţa în forţa excepţională a unor persoane (în special femei în
vârstă) de a face rău, de a trimite boala sau chiar moartea asupra cuiva, să ia "mana" ogoarelor şi să fure laptele vitelor.
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În general, în societăţile tradiţionale concepţia despre rău este persecutivă: boala, nefericirea, eşecul personal
vine de la altcineva, este trimis de o rudă, de un vecin pizmaş etc. Atunci când cineva simţea o stare de disconfort
psihic sau somatie, când nu-i mergeau bine treburile în gospodărie, dacă nu avea noroc în dragoste ("legarea" căsătoriilor
la fete), punea aceste stări de fapt pe seama duhurilor necurate trimise ca urmare a unor acţiuni vrăjitoreşti ("făcături").
Credinţa în farmece şi vrăji, atât de răspândită (chiar şi astăzi!) în satul românesc tradiţional, nu poate fi explicată
decât în contextul relaţiilor umane din interiorul comunităţii. Vecinul de casă sau de ţarină, o rudă apropiată, un
consătean, mânaţi de invidie sau de o răzbunare personală, sunt potenţialii dezlănţuitori ai forţelor malefice. Dirijarea
maleficiilor putea fi făcută de către aceste persoane, dar, de cele mai multe ori, se recurgea la intermediari, la bătrânele
recunoscute în comunitate ca având puteri vrăjitoreşti.
Remediu) era unul singur: apelul fie la procedeele magiei demestice, fie la o altă vrăjitoare pentru a ,;desface"
vraja prin intermediul descântecului.
După ce a încercat toate remedii le, atunci când se găsea dezarmat şi învins în lupta sa cu presupusul supranatural
malefic, când necazurile se abăteau asupra gospodăriei sale, omul tradiţional îşi sacrifica mai multe zile de lucru şi
mergea in satul vecin sau mai departe, în căutarea unui personal mult mai puternic decât babele descântătoare şi
ghicitoare: la preotul vestit pentru puterile sale tămăduitoare.
De-a lungul secolelor, în toate societăţile, puterea asupra corpului aparţinea domeniului sacrului, iar medicina a
fost practicată de sacerdoţi. În Evul Mediu toată ştiinţa medicală s-a concentrat iniţial în mănăstiri. Boala era considerată
ca o pedeapsă de la Dumnezeu, dată celor păcătoşi. Dumnezeu, care L-a creat pe om, nu îngăduie totuşi ca diavolul să
distrugă Creaţia sa. De aceea, el protejează pe om punând bariere acţiunii malefice a diavolului. Ortodocşii cred că
Taina Sf. Maslu poate, în anumite cazuri, să-I scoate pe bolnav de pe patul morţii; pocăinţa şi rugăciunea pot vindeca
de o manieră vizibilă atât sufletul cât şi corpul.
În comunitatea tradiţională, mai mult decât astăzi, preotul - prin harul său şi prin cuvântul Scripturii -era o
prezenţă de neînlocuit. Dintre puterile care-i sunt conferite de sacerdoţiu, acela al intercesiunii era privit ca fiind cel
mai eficace. Dacă preotul putea interveni şi media pentru vindecarea, mântuirea sufletului, atunci la fel de bine putea
face acelaşi lucru şi pentru vindecarea trupului.
Religia, biserica, sacerdoţiul erau privite ca depozitarele unor puteri supranaturale, care puteau fi solicitate de
credincioşi în vederea unui ajutor practic, erau o speranţă pentru depăşirea greutăţilor vieţii, a grijilor cotidiene. În
jurul bisericii, a ritual ului, a obiectelor sfinte şi a preoţilor- ca mediatori intre om şi Divinitate- a apărut un întreg
univers de credinţe care privesc viaţa omului, boala, vindecarea, moartea etc.
Oamenii bisericii au avut un rol important în aceste practici şi credinţe. Faptul ne apare firesc, de vreme ce mult
timp ei au fost aproape singurii care deţineau ştiinţa scrierii şi a cititului. Apoi, clerul de jos împărtăşea aceea~i
mentalitate comună cu enoriaşii. Preoţii nu puteau să se sustragă presiunii culturii tradiţionale, atitudinilor şi
comportamentelor, obiceiurilor şi credinţelor existente în rândul celor din care făceau şi ei par;~. Clerul de jos a fost
întotdeauna mai aproape de oamenii din parohia lor decât au putut fi ierarhii bisericii - acei oameni învăţaţi, cu o
solidă cultură teologică.

Potrivit mentalităţii tradiţionale, boala era o prezenţă străină în corpul bolnavului, fiind cauzată de duhuri necurate.
Aceste duhuri puteau fi alungate prin indeplinirea unor ritualuri de exorcizare. Biserica ortodoxă a admis exorcismul,
văzând în acesta manifestarea puterii directe a Duhului Sfânt, a harului care se manifestă prin anumite persoane9 •
Preotul este recunoscut ca purtător al unei puteri sacre, a cărei intervenţie produce efecte benefice, purifică, vindecă.
El are, în cele din urmă, responsabilităţi în lupta cu diavolul, este omul care, prin vocaţia sa, intră zi de zi în contact cu
lumea nevăzută. Prin harul său, el poate să poruncească duhurilor necurate, să le înfricoşeze şi să le alunge. 10 Iisus
însuşi a fost un exorcist, alungarea demonilor fiind unul dintre semnele mântuirii pe care El o aduce. Textele liturgice,
literatura patristică, scrieri le hagiografice, căr1ile de rugăciuni, scrierile apocrife- conţin numeroase referinţe la puterea
credinţei şi a simbolurilor religioase in lupta cu demonii. Semnul Sfintei Cruci, agheasma, icoanele făcătoare de
minuni, moaştele sfinţilor, rugăciunile şi citirea din textele sacre alungă demonii şi vindecă bolile pricinuite de aceştia.
Recurgerea la aceste obiecte şi simboluri religioase este motivată prin prestigiul sacrului, care potrivit mentalităţii
tradiţionale, oferă protecţie in faţa imprevizibilelor pericole care pândeau viaţa oamenilor, asigură vindecarea şi alinarea
suferinţelor. În Biserica Ortodoxă este recunoscut rolul terapeuticii duhovniceşti - citirea unor cărţi bisericeşti, în
special Psaltirea fiind impusă de duhovnici ca remediu spiritual de vindecare a sufletului, dar şi a trupului. Citirea
Psaltirii- carte de canon- este un mijloc de curăţire sufletească şi căinţă. Când Cartea Sfântă este citită, ea are o
eficacitate supranaturală conferită tocmai de conţinutul ei. În actualizarea prin lectură, puterile taumaturgice se propagă
de la conţinut spre conţinător (cartea ca obiect) şi de aici la cel care solicită tămăduirea.
"Cititul" în biserică, pe capul bolnavilor, este atestat şi în documentele transilvane şi bănăţene. Pe temeiul legislaţiei
sanitare introduse la sfârşitul secolului al XYlll-lea de către impăratul Iosif al li-lea, au fost luate unele măsuri de
combatere a epidemii lor. În acest sens, a fost interzisă în Transilvania, printr-o ordonanţă din 1787, practica aducerii
bolnavilor la biserică pentru a li se citi pentru vindecare de către preoţi: "De acum înainte, la cei de legea grecească,
uniţi şi neuniţi, obiceiurile de a aduce betegi la biserică, a le face rugăciuni, a trece cu darurile preste ei şi mai ales pre
cap a le ceti Evanghelia (s.n.) să se strice, şi aceste rele obiceiuri deobşte oprite să se vestească cu această înţelegere." 11
Episcopul de Vârşeţ cerea printr-o circulară ( 1787) adresată preoţilor români din regiunea grănicerească a Banatului
ca: "de acum înainte după obiceiul ce au fost până acum, cei betegi în biserică să nu aducă şi acolo peste ei obicinuitele
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rugăciuni să nu citească, din aceste pricini pentru că mulţi, fiind îngrecaţi cu beteşug lipitoriu şi pre alţi oameni ce vor

poate să treacă." 11
Încercarea de a supune duhurile necurate prin cuvânt a dus la apariţia unor formule consacrate, a unor rugăciuni
speciale. Cel mai vechi exorcism cunoscut la noi datează de pe la 1500, când un preot român a scris o rugăciune pentru
scoaterea dracului, în slavonă, tradusă ulterior de popa Grigore din Măhaciu.u Cel mai vechi text tipărit, care conţine
exorcisme, este un Molitvelnic din 1650 unde găsim trei rugăciuni: Molitvâ casei când are vreo supiirare de drâcii.
farmece şi făpturi drăceşti, Rânduiala cu rugiiciune pentru cei ce se tulhură de duhuri necurate şi hântuiesc.
Rugăciunile, adică blestemele Marelui Vasile către cei ce pătimesc de diavoli şi la toatâ neputin{a. 14 Cel mai cunoscut
exorcism al bisericii răsăritene sunt aceste rugăciuni ale Sfântului Vasile cel Mare. Prin ele, diavolul este blestemat,
arătându-se toate însuşirile şi modalităţile prin care acesta lucrează împotriva oamenilor.
Rugăciunile Sfântului Vasile sunt citite mai ales celor "îndrăciţi"- posedaţi, aliena ţi mintal sau epileptici. Dacă
în mentalul popular, bolile aveau sorginte diavolească, atunci cu atât mai mult bolile nervoase, prin tabloul lor clinic,
erau considerate ca fiind manifestări ale diavolului, care "munceşte" înfricoşător pe bolnav. Posesia diabolică se
producea atunci cînd Satana intră într-un corp uman şi îşi impune voinţa asupra sufletului acestuia. Singurul remediu
este exorcismul prin care demonul este alungat din corpul pe care a pus stăpânire. Iată de ce diavolul nu putea fi scos
decât cu slujbe, cu rugăciunile citite de preoţi sau călugări, folosirea moaştelor, a icoanelor făcătoare de minuni,
stropirea cu aghiazmă.
Credincioşii solicită citirea Rugăciunilor Marelui Vasile nu numai în aceste cazuri excepţionale ale posedării
demonice directe ci şi pentru înlăturarea piedicilor sau necazurilor din viaţa lor, care sunt considerate tot lucrări ale
diavolului, prin intermediul farmecelor ce i s-au trimis de către duşmani. În Molitvelllic este prevăzută "Rânduiala
care se face la casa sau locul ce sunt supărate de farmece sau de desc<întece": cel ce doreşte să i se citească aceste
molitve, trebuie să postească în ziua aceea, să facă acte de milostenie. să se măturisească şi să se roage lui Dumnezeu.
În rugăciunea care se citeşte de către preot, diavolul este blestemat: "Precum se stinge focul, să se stingă şi cum se
topeşte ceara de faţa focului, aşa să piară diavolii cei fermecători şi descântători de la faţa lui Dumnezeu." 1 ~
Aceste slujbe (ieurgii) oficiale de preoţii români şi având ca scop scoaterea şi curăţirea credincioşilor de sub
influenţa puterilor demonice, au impresionat profund mentalul colectiv. ducând la întărirea sentimentului de securitate
a oamenilor. Preoţii exorcizau necunoscutul, îndepărtau angoasa, neliniştea, fiind de un real ajutor psihologic celor
aflaţi în suferinţă sau necaz. Am văzut că nu numai românii ci şi maghiarii şi saşii erau tentaţi să apeleze la aceste
forme religioase de al ungare a bolilor şi a nenorocirilor. Funcţionează aici legile unei psihologii colective care eludează
rigorile dogmei propovăduite de religia normativă, oficială şi care - iată - duce la traversarea frontierelor dintre
confesiuni. Credincioşii reformaţi sau romano-catolici încalcă prescriptiile canonice, văzând în practicile preoţilor
români o cale de salvare, o intervenţie benefică în viaţa lor personală.
În faţa neputinţei, a enigmei intolerabile a bolii, a non-sensului acesteia şi în absenţa unei salvări din partea
medicinei, apartenenţa confesională nu mai funcţionează rigid, evadează din modelul canonic.
Avem aici două discursuri care interferează: cel al elitelor clericale- de respingere şi de delimitare clară, în timp ce
la nivelul maselor anonime a mirenilor se face abstracţie de orice diferenţă doctrinară, dogmatică. Dimpotrivă, elementele
de diferenţiere ale cultului ortodox (crucea, cădelniţa cu tămâie, rugăciunile specifice ... cetania") sunt văzute de către
credincioşii maghiari sau saşi ca elementele care garantează eficienţa actelor de vindecare. Aşadar, are loc o întâlnire pe
terenul mentalităţilor religioase, a sentimentelor şi a atitudinilor general umane, dincolo de diferenţele etnice, confesionale,
sociale etc. Aceste realităţi ale vieţii rurale şi urbane transilvănene demonstrează o dată în plus multiplele interferenţe
care s-au produs în acest spaţiu, nenumărate punţi de cunoaştere şi apropiere între români şi celelalte comunităţi etnice.
Cercetarea acestor fenomene este departe de a ti încheiată, datorită faptului că ele persistă şi în contemporaneitate.
Rezistând presiunilor de tot felul, practici ca şi cele descrise mai sus s-au perpetuat până în zilele noastre şi chiar au
dimensiuni de nebănuit în ultimul deceniu. Şi astăzi există preoţi renumiţi pentru harul lor vindecător. la uşa cărora se
prindă mulţimi de oameni aflaţi în suferinţă. O cercetare recentă (din 1996) a universitarului clujean Keszeg V il mos,
Preotul ortodox român şi mitologia sa li!./(J!clorulmaghiar transilvânean 1" ne confinnă faptul că numeroşi credincioşi
maghiari se numără printre cei veniţi să solicite ajutor de la preoţii români.
În concluzie, putem afinna că avansând în cercetarea acestor aspecte, se pot descoperi nebănuite fire care au
legat şi leagă în continuare oamenii din spaţiul transilvan, spaţiu ce are uneori, falsa reputaţie a unei reciproce intoleranţe.
fi în

biserică

RELIGIOUS OUTLOOKS AND ATTITUDES OF MAGYARS
AND SAXONS TOWARDS ROMANIAN PRIESTS LIVING IN
TRANSYL VANIA (THE XVIIJTH - THE XJXT" CENTURIES)

The essay shows a less researched aspect

r~j"

collisions. tlwt is at the level of popular

reliE:iositY. hetween the inw;;e am/ role of" the Ronwnian priests am/ the collective
sensibility a11d reliKious convictions of" Magyars ami saxon.1·.
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RECOMANDĂRI UNESCO

PENTRU OCROTIREA CULTURII

TRADIŢIONALE ŞI

A FOLCLORULUI

Adoptate de sesiunea t1 25-a Paris, la 19 noiembrie 1989
A 25-a Adunare Generală UNESCO, care a avut loc la Paris intre 17 octombrie şi 16 noiembrie:
-luând ziz considerare că folclorul face parte din moştenirea universală a omenirii, şi că acesta este un mijloc eficace
in reducerea distanţei dintre diferitele popoare şi grupări sociale, respectiv a validării identităţii acestora;
- accentuând însemnătatea socială. culturală şi politică a acestuia, rolul său in istoria popoarelor. precum şi rolul lui
------------ in cultura contemporană;
- suhliniind importanţa ~i rolul specific al folclorului. ca parte integrantă a moştenirii culturale şi a celei existente;
- recunoscând vulnerabilitatea extrem de pronunţată a formelor tradiţionale ale folclorului, cu precădere privind
tradiţia orală, şi pericolele ameninţătoare de diferite provenienţe;
- relevând că in fiecare ţară trebuie recunoscut rolul folclorului şi pericolele ameninţătoare de diferite provenienţe;
- considerând că in procesul de păstrare a folclorului guvernele trebuie să îndeplinească un rol hotărâtor, şi că acestea
ar trebui să acţioneze pe cât posibil de urgent;
- adu('{Înd decizia - la a 24 sesiune - că, conform paragrafului al 4-lea, punctul IV al Constituţiei, ar trebui să se
adopte o recomandare pentru ţările membre vizfmd apărarea folclorului.
La 19 noiembrie 19g9, a fost adoptatâ actuala Recomandare:
Adunarea Generală recomandă ca ţările membre, in vederea ocrotirii folclorului. ar trebui să ia următoarele
măsuri, folosindu-se de orice posibiltăţi juridice, considerate necesare. sau de alte circumstanţe care sunt in deplin
acord cu practica constituţională a tuturor ţărilor. şi care ar prevala pe teritoriul ţării respective principiile şi luări le de
măsuri definite în această Recomandare.
Adunarea Generală indică ţărilor membre să atragă atenţia asupra acestei Recomandări acelor autorităţi, ministere
şi corporaţii care răspund de treburile legate de ocrotirea folclorului, inclusiv atenţia diferitelor organisme şi instituţii
internaţionale in competenţa cărora intră ocrotirea folclorului.
Adunarea Generală recomandă ca ţările membre - la un termen stabilit şi intr-un mod similar- să prezinte
rapoarte in faţa acestui Organ cu privire la activitatea de validare a prezentei Recomandări.

A.

Definiţia

folclorului

Sub aspectul prezentei Recomandări folclorul (sau cultura tradiţională şi populară) este totalitatea creaţiilor
bazate pe tradiţie ale unei comunităţi culturale care se manifestă printr-un grup sau individ, şi care sesizează exigenţele
comunităţii, încât acestea oglindesc identitatea culturală şi socială a acesteia; modelele şi valorile acestora se păstrează
şi se răspândesc prin grai viu, prin imi tare sau pe altă cale. Genurile sale. printre altele, sunt limba, literatura, muzica,
dansul, jocurile. mitologia. rit uri le. obiceiurile. manufactura, arhitectura şi alte arte.
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B. Definirea folclorului
Folclorul, ca una dintre fonnele de exprimare culturală, trebuie păstrat pentru acele grupări (familiale, profesionale,
regionale, religioase, etnice etc.) a căror identitate o păstrează, global, naţional, regional şi internaţional
pentru ca:
a) să ia naştere o reţea naţională cu preocupări folclorice, care să se încadreze în sistemul instituţiilor folclorice_
regionale şi globale;
b) prin manuale, îndrumări de culegere, cataloage-model etc. să întocmească metodica de identificare şi de
înregistrare (culegere, catalogare, transcriere) sau să dezvolte sistemele deja existente de acest tip, ţinându-se cont de
exigenţa coordonării acestora;
c) să stimuleze crearea tipologiei folclorice standardizate cu următoarele mijloace: (1) circumscrierea generală a
folclorului pentru uz mondial; (Il) catalogul cuprinzător al folclorului; (III) clasificările regionale ale folclorului,
îndeosebi .,proiecte-pilot" la faţa locului.
naţionale,

C. Conservarea folclorului
Conservarea se ocupă de documentarea privind tradiţiile populare, iar scopul ei este- independent de cercetarea
sau evoluţia acestor tradiţii practicate- ca să furnizeze o gamă de date cercetătorului şi păstrătorului de tradiţii, care
apoi le va da puterea să înţeleagă procesul de schimbare a tradiţiilor. Dat fiind că folclorul viu, mulţumită caracterului
său dezvoltat, nu întotdeauna poate fi păzit în mod direct, ar trebui ocrotite formele palpabil stabilite ale folclorului.
În acest scop ţările membre:
a) ar trebui să se înfiinţeze astfel de arhive unde folclorul adunat ar putea fi depozitat în mod convenabil şi ar
putea fi cercetat;
b) în scop de prestaţie publică, ar trebui să-şi înfiinţeze un birou central pe ţară (catalogare centrală, difuzarea
informaţiilor cu privire la materialele folclorice, directivele activităţilor folclorice, inclusiv aspectele sale de păstrare);
c) în cadrul muzeelor existente ar trebui să se formeze secţii de folclor, unde să fie expuse creaţiile culturale
tradiţionale şi populare;
d) trebuie să se asigure prioritate prezentării culturii tradiţionale şi populare, care accentuează aspectele vii sau
vechi ale acestei culturi (prezentând ambianţa, modalităţile de viaţă, precum şi creaţiile propriu-zise, deprinderea ~i
tehnica de specialitate;
e) ar trebui creată armonia dintre metodele de culegere şi cele de arhivare;
f) specialiştii în culegere, în arhivare, în munca de documentare şi alţi experţi ar trebui antrenaţi în păstrarea
folclorului, începând cu munca de conservare până la cea de analiză ştiinţifică;
g) pentru mai multă siguranţă, din toate materialele folclorice ar trebui să se facă copii, duplicate din care ar trebui
să primească şi instituţiile regionale, garantând astfel, accesul la aceste materiale pentru comunităţile culturale în cauză.

o.

Păstrarea

folclorului

Păstrarea se referă la tradiţiile populare, precum şi la transmiţătorii acestora, luând în considerare că fiecare
popor are drept la propria sa cultură şi că insistenţa faţă de această cultură adesea este slăbită de influenţa "industrializată"
furnizată de mass-media. Trebuie luate măsuri spre garantarea sprijinirii statale şi economice a culturii populare, atât
în sânul comunităţii în care a luat naştere, cât şi în afara acesteia.
În acest scop ţările membre:
a) trebuie să planifice şi, atât în programele oficiale, cât şi în cele extraşcolare, trebuie să introducă predarea şi
însuşirea folclorului în aşa fel încât să capete un accent distinct în sensul lui mai larg, care nu ia în considerare doar
cultura rurală, respectiv pe cea provincială, ci şi pe cea creată de diferitele substraturi sociale, de reprezentanţii
diferitelor domenii de activitate, de instituţii etc., prin care se asigură diversitatea culturală şi înţelegerea reciprocă a
diferitelor ideologii, îndeosebi a acelora cart: nu se reflectă în cultura dominantă;
b) pentru diferitele comunităţi culturale trebuie asigurat dreptul accesibilităţii la propriul său folclor prin sprijinirea
activităţilor din domeniul documentării, al arhivării, al studierii etc., precum şi prin ajutorarea exersării tradiţiilor;
c) pe un temt:i inter-disciplinar trebuie înfiinţat un Consiliu Naţional de Folclor sau un institut coordonator de
acest tip, în care să capete reprezentanţă diferitele grupări cointeresate;
d) trebuie să li se acorde grijă atât morală, cât şi materială acelor persoane civile şi instituţiilor care studiază,
popularizează sau cultivă unele domenii ale folclorului;
e) trebuie asigurată cercetarea ştiinţifică indispensabilă păstrării folclorului.
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E. Propagarea folclorului
Trebuie atrasă atenţia oamenilor asupra folclorului ca o componentă importantă a identităţii culturale. Pentru
promovarea propagării corecte ţările membre:
a) trebuie să stimuleze organizarea unor evenimente- târguri, festivaluri, filme, expoziţii, seminare, simpozioane,
ateliere, cursuri, congrese etc. -naţionale, regionale şi internaţionale;
b) trebuie să insiste ca presa, editurile, emisiunile radio şi televiziune şi alte medii naţionale şi regionale să
asigure spaţiu mai larg folclorului. Să sprijine bugetar această activitate, să angajeze folclorişti în aceste instituţii, să
asigure arhivarea şi propagarea potrivită materialelor adunate de mijloacele de comunicare publică, şi să înfiinţeze
secţii folclorice în aceste instituţii;
c) trebuie stimulate regiunile respective, unităţile administrative, asociaţiile şi alte grupări care se ocupă de
folclorul ca, în scopul încurajării şi coordonării activităţilor folclorice din regiune, să se înfiinţeze locuri de muncă cu
normă întreagă pentru specialişti în folcloristică;
d) trebuie să sprijine, pe de o parte, instituţiile deja existente, pe de altă parte, cele în curs de înfiinţare cu profil
de pregătire a unor materiale instructiv-educative, ca de exemplu filme video înregistrate recent pe teren, şi trebuie să
promoveze folosirea acestora în şcoli, în muzeele etnografice, la festivalurile şi expoziţiile folclorice naţionale şi
regionale;
e) prin centre de documentare, biblioteci, muzee, arhive, precum şi prin reviste şi periodice folclorice de specialitate
trebuie asigurată accesibilitatea informaţiilor privitoare la folclor;
g) trebuie să stimuleze ca societatea ştiinţifică internaţională să adopte elaborarea unui cod etic care ar asigura
abordarea şi respectarea în măsură corespunzătoare a culturilor tradiţionale.

f.

Protecţia

folclorului

Folclorul, fie că înseamnă manifestări ale creativităţii spirituale individuale, fie că este vorba de creaţii colective,
el este demn de protecţia inspirată a produselor spirituale. Această ocrotire a devenit un mijloc indispensabil al sprijinului
în dezvoltarea continuă, în menţinerea şi în propagarea manifestărilor menţionate atât în cadru naţional, cât şi în afara
acestuia- fără prejudicierea intereselor care se leagă de acestea.
Dacă am face abstracţie de "aspectele proprietăţii spirituale" ale ocrotirii manifestărilor folclorice, şi atunci.
există o seamă de categorii juridice de care se bucură, prin care şi în viitor vor fi protejate în centrele etnografice de
documentare şi în arhive.
În acest interes ţările membre:
a) ti1 corelaţia punctelor de vedere asupra .. proprietaţii spirituale":
Trebuie atrasă atenţia autorităţilor competente asupra importantei activităţi a UNESCO şi a WIPO în corelaţie
cu proprietatea spirituală:
b) [n privinţa celorlalte drepturi aparţinătoare:
1) trebuie apărat informatorul ca transmiţător al tradiţiilor (protecţia vieţii private şi a informaţiilor intime);
11) trebuie apărat interesele culegătorului cu garantarea că materialul înregistrat va fi adunat şi păstrat în arhive
în mod corespunzător, şi metodologie bine chibzuit;
111) trebuie să facă demersurile necesare pentru a împiedica ca materialul adunat - fie că intenţionat, fie că
întâmplător- să fie folosit în mod nepotrivit;
IV) trebuie să recunoască responsabilitatea arhivelor în supravegherea utilizării materialelor adunate.

G. Colaborare

internaţională

Evidenţiind exigenţa extinderii colaborării culturale şi a schimburilor internaţionale, îndeosebi prin unificarea
surselor de forţe umane şi materiale, precum şi în interesul realizării programelor de dezvoltare şi de înviorare a
folclorului, dar şi pentru ca experţii dintr-o ţară membră să poată face cercetări în altă ţară, Ia fel, membră, ţările
membre:
a) trebuie să colaboreze cu asociaţiile, instituţiile şi organismele regionale şi internaţionale;
b) trebuie să conlucreze în domeniile cunoaşterii propagării şi ocrotirii folclorului, îndeosebi:
/)prin schimbul de informaţii de tot genul, inclusiv schimbul de publicaţii ştiinţifice şi tehnice;
11) prin pregătirea oamenilor de specialitate, prin acordarea şi asigurarea cheltuielilor de transport, prin trimiterea
şi primirea personalului ştiinţific şi tehnic, respectiv prin montarea echipamentului asigurat;
111) prin sprijinirea reciprocă a proiectelor bi- şi multi laterale în domeniul documentării folclorului contemporan;
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şi ale unor comunităţi de lucru- specializaţi într-o anumită
îndeosebi în domeniile clarificării şi catalogării datelor etnografice şi a manifestărilor acestora, precum şi pe
terenul metodelor de cercetare şi procedee moderne;
c) trebuie să colaboreze într-o strânsă legătură pentru ca să li se asigure, pe plan internaţional, diferitelor părţi
cointeresate (comunităţi, persoane juridice sau naturale) sprijin material, moral sau aşa-numitul "drept-anturaj", care
provin din cercetarea, fonnarea, compunerea, prezentarea, înregistrarea şi/sau din propagarea folclorului;
d) acele ţări membre pe teritoriul cărora se efectuează cercetări trebuie să asigure dreptul accesibilităţii la toate
copiile documentelor, înregistrărilor, filmelor video, filmelor şi a altor materiale din ţara respectivă;
e) trebuie să se abţină de la orice faptă care ar avea ca urmare deteriorarea materialelor folclorice, respective
care ar periclita valoarea acestora, sau care ar împiedica propagarea ori utilizarea acestora, fie că aceste materiale se
găsesc pe teren propriu, fie că ele se află în altă ţară.

IV) prin organizarea unor reuniuni ale expet1ilor-

temă,
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ADSORBTIA
- FENOMEN COMPLEX
•
ÎN TRATAMENTELE CHIMICE CURATIVE
LA BUNURILE CULTURALE DIN LEMN
Omut ŞERBAN, Constuntin ŞERBAN, Siminicli BĂLUŞ

Tratamentele curative de natură chimică sunt din punct de vedere fizico-chimic cele mai complexe metode de
combatere a factorilor biologici distructivi ce degradează bunurile culturale.
De regulă biocidul în stare gazoasă se introduce într-un flux constant de substanţă printr-un punct al
depozitului şi datorită apariţiei gradientului de concentraţie se produce fenomenul de difuzie. Durata difuziei este în
funcţie de cantitatea totală de biocid necesară tratamentului curativ cerut de spaţiul în care sunt depozitate bunurile,
de timpul necesar introducerii cantităţii totale de biocid fără a crea condiţiile propice apariţiei fenomenelor
secundare cum ar ti: autoaprinderea, exploziile. Rolul fenomenului de difuzie este de a uniformiza concentraţia de
biocid în spaţiul respectiv în cazul când biocidul are aceeaşi densitate ca a aerului, în caz contrar, când densitatea
him:idului este mai mare ca a aerului. acesta se depune la nivelul pardoselii depozitului, iar când densitatea
Diocidului este mai mică decât a aerului el se va depozita la nivelul tavanului. Pentru a îndeparta aceste fenomene de
depozitare, de separare a biocidului faţă de aer, în spaţiul supus tratamentului curativ se introduce un ventilator care
va produce curenţi artiticiali în spaţiul respectiv pentru a uniformiza distribuţia biocidului în tot volumul. Timpul de
funcţionare a ventilatorului este egal cu timpul de expunere a bunurilor la biocidulutilizat.
Sunt rare cazurile când biocidul gazos se introduce într-un spaţiu vidat. De regulă în spaţiul supus
tratamentului curativ se află aer de o anumită compoziţie chimică şi care este supus la interacţiuni fizica-chimice cu
componenţii chimiei ai lemnului.
Sistemul descris mai sus (material lemnos-solid şi sistemul gazos-biocid+aer) se află în domeniul adsorbţiei în
sistem eterogen solid-gaz. Între stratul superficial al lemnului şi moleculele biocidului apar forţe de atracţie care au
ca efect o concentrare a fazei gazoase la suprafaţa solidului.
La interfaţa solid-gaz pot să aibe loc două tipuri de adsorbţie: adsorbţie fizică şi adsorbţie chimică. În adsorbţia
fizică forţele de interacţiune dintre componenţii chimiei ai lemnului şi biocid sunt forţe slabe de tip van der Waals
[ 1]. Adsorbţia fizică are loc fără modificări ale structurii electronice ale fazelor în contact. În adsorbţia chimică,
fazele în contact suferă modificări ale structurii electronice, de aceea trebuie să se învingă o barieră de potenţial
caracteristică acestor modificări. Acest tip de adsorbţie nu trebuie să apară în tratamentele curative deoarece dă
naştere la reacţii chimice ce schimbă aspectul tizic al obiectelor supuse tratamentului. În adsorbţia fizică efectul
termic este de ordinul călduri lor de vaporizare, l-4kcal/mol.
Indiferent de forma de adsorbţie a moleculelor de biocid pe suprafaţa obiectelor supuse tratamentului curativ,
concentraţia biocidului pe unitatea de volum va scădea şi deci efectul de eliminare al factorilor distructivi se va
diminua. De aceea când se stabileşte factorul de gazare este necesar să se cunoască valoarea coeficientului de
adsorbţie pentru a putea calcula corect concentraţia de biocid pe unitatea de volum şi de timp.
Cantitativ adsorbţia este evaluată prin adsorbţia specifică (A, sau as) redată prin relaţiile:
As--"" sau
s

as=_!!....
11

111

unde:
n., =numărul de moli adsorbiţi
s = suprafaţa adsorbantului
m =masa adsorhantului
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O

caracteristică

a

pentru adsorbant este

suprafaţa

sa

specifică:

s

S=~=-

A,
m
Deoarece S (suprafaţa
a,=ct.A,

specifică)

este o

constantă, rezultă că:

Suprafaţa geometrică a obiectelor din lemn este diferită de suprafaţa reală din cauza porilor (vaselor capilare)
din masa lemnoasă. Suprafaţa reală sau specifică a obiectelor este mult mai mare decât cea geometrică şi depinde de
tipul de esenţă lemnoasă şi de secţiunea de debitare din trunchi. Suprafaţa specifică este o suprafaţă liberă, accesibilă
biocidului care se adsoarbe [2].
În studiul mecanismului de adsorbţie a biocizilor pe suprafeţele obiectelor din lemn trebuie ţinut cont că
lemnul este un material anizotrop având proprietăţi fizica-chimice diferite pe cele trei secţiuni (longitudinală,
radială, tangenţială) cât şi de componenţii chimiei principali (celuloză, hemiceluloză şi lignină) [3].
Ţinând cont de aceste caracteristici ale lemnului, suprafaţa reală a oricărui bun cultural are un număr finit de
centri de adsorbţie, dar diferit pe feţele obiectului în funcţie de esenţa lemnoasă şi de secţiunea de debitare făcută în
trunchiul lemnos şi care este determinat de numărul de atomi din structura celulozei, hemicelulozei şi ligninei ce au
forţe intermoleculare necompensate. Pe fiecare centru de adsorbţie se reţine o singură particulă de biocid, prin
urmare biocidul se dispune într-un strat monomolecular pe obiect. Între moleculele de biocid adsorbite nu se
exercită interacţiuni. La interacţia adsorbant-adsorbit (obiect-biocid) se stabileşte un echilibru caracterizat prin
egalitatea dintre viteza procesului de adsorbţie (v,.) şi viteza procesului de desorbţie (vd).
Viteza de adsorbţie (v,.) este proporţională cu numărul de ciocniri (exprimat prin presiune) pe suprafaţa
neocupată a adsorbantului:
v,.=k 1P( 1-g)
unde:
g- gradul de acoperire şi reprezintă fracţiunea dintr-un cm 2 acoperită de moleculele adsorbantului;
k 1- constantă de proporţionalitate.
Viteza de desorbţie (vd) este proporţională cu gradul de acoperire:
Vt~=k 2 g

unde:
k 2- constantă de proporţionalitate

La echilibru de
v,.= vu
sau

adsorbţie:

k 1P(I-g)=k2g
de unde:
k 1P
g=--'-k:_ +k 1 P

k
Raportul -..!... se numeşte coeficient de adsorbţie, se notează cu c,. şi reprezintă cantitatea de gaz (în moli sau in
k:_
grame) reţinută de un gram de adsorbant. Utilizând această notaţie avem:
g = c"P
---

K
~Ca=_....:..:.__
l+c.,P
(1-K)P
Această expresie este cunoscută sub denumirea de izoterma de
presiunea gazului după una din relaţiile (forme liniarizate):

X

c.,(l-x)

Ca

depinde de

1

n

adsorbţie

în strat monomolecular -

p

c"
- izoterma BET-

a lui Langmuir.

lgc,.=lg~+ -lgp

- izoterma Frcundlich
- izoterma Langmuir-

adsorbţie

adsorbţia

1

p

bc~

c~

= --+-

în strat polimolecular

=-1-+C-l,.. ,.=_l!__
c",C c",C- ,.
Po

Constantele (~,n): (b,c~): (c 111 ,C) se obţin prin reprezentarea grafică a relaţiilor de mai sus. În practică prezintă
constantele C111 şi C din izoterma BET. Cunoscând C111 se poate calcula suprafaţa specifică a
adsorbantului:
SoET= SMcmn ; C 111 se măsoară în moli/gram [4]
Deoarece lemnul are o structură poroasă indiferent de esenţa lemnoasă sau secţiunea de debitare, această izotennă a
lui Langmuir nu poate fi aplicată pentru că în cazul acestor tipuri de adsorbanţi se produce şi condensarea capilară [5].
importanţă deosebită
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Aceste condensări capi Iare, dar şi din găurile de zbor, au un efect benefic în tratamentele curative deoarece se
biocidul mai mult timp în masa lemnoasă şi prin acest fenomen suntem siguri că factorul distructiv (atacul
·de insecte) va fi combătut [6].
Pentru adsorbţia unui amestec de gaze (aer+biocid) - în cazul real în care ne aflăm - suprafaţa ocupată de
gazul (biocidul) va fi dată de o ecuaţie de forma:
menţine

k;P;
g; =--==:-'--

l+}j;P;
Relaţia este dedusă ţinând cont că pentru fiecare gaz se atinge un echilibru adsorbţie-desorbţie şi că suprafaţa
liberă este egală cu diferenţa dintre unitate şi gradul de acoperire corespunzător celor i gaze.
Renunţând la ipoteza stratului monomolecular. Brunauer, Emmet şi Teller dau o nouă expresie izotermei de
adsorbţie şi care corespunde adsorbţiei fizice pe astfel de adsorbanţi şi anume "izoterma BET'". Ipoteza ce stă la
baza deducerii izotermei BET este aceea a adsorbţiei în straturi poli moleculare, după următoarea schemă:

g

~·

g0 , g~o g2 , g3 , ... , g; - reprezintă fracţiuni de suprafaţă neocupate şi ocupate cu strat monomolecular,
bimolecular, ... , i-molecular.
Primul strat se formează prin adsorbţie pe suprafaţa solidului. Stratul al doilea şi următoarele se formează
datorită forţelor de interacţiune dintre moleculele straturilor succesive de substanţă adsorbită. Pentru primul strat de
biocid echilibrul se stabileşte între viteza de adsorbţie pe suprafaţa liberă, g0 , şi viteza de desorbţie de pe suprafaţa
acoperită cu un strat monomolecular. g 1• Pentru straturile 2, 3, 4, ... , i, echilibrul se stabileşte între viteza de
adsorbţie pe stratul ocupat cu filmulmonomolecular g 1 şi stratul ocupat cu filmul bimolecular g2 •
Dacă gradul de acoperire (g) se exprimă în funcţie de adsorbţia specifică la un anumit grad de acoperire (a) şi
de adsorbţia limită corespunzătoare acoperirii totale a suprafeţei se obţine:
G -- .!!._
a~

.

iar izoterma Langmuir se
a c P
a =(

transformă

în:

1- !._ r"'l : c" - !._ ) '
P.,

P.,

unde:
a111 - constanta de proporţionalitate
P0- presiunea vapori lor saturaţi
Când P/P 0 <<1 izotenna BET se reduce la o izotermă de tip Langmuir.
Procesul de adsorbţie a biocidului din amestecul gazos se bazează pe interacţiunea fizică diferită a
componenţilor acestui amestec gazos între două faze, dintre care una este staţionară - bunurile culturale - şi
amestecul gazos care este faza mobilă. Faza mobilă, prin mecanismul de difuzie. "spală'" pe toate feţele faza
staţionară (materialul lemnos). Viteza de deplasare a componenţilor amestecului în lungul, în latul şi al înălţimii
bunurilor culturale este diferită şi depinde de gradul de distribuţie a componenţilor între cele două faze şi de curenţii
naturali sau artificiali creaţi în spaţiul în care se face tratamentul. Dacă biocidul din amestecul gazos este mai slab
adsorbit pe faza staţionară din motive fizico-chimice. viteza sa de deplasare se apropie mai mult de cea a aerului.
Moleculele biocidului adsorbit pe faza staţionară sunt angajate într-un proces cinetic de adsorbţie-desorbţie
permanent astfel încât moleculele biocidului se află o fracţiune de timp pe suprafaţa fazei staţionare, iar în restul
timpului se găsesc în faza mobilă (amestecul gazos), deplasându-se odată cu acesta. Rezultă astfel că moleculele
biocidului care se adsorb mai puternic pe faza staţionară migrează mai încet, parcurgând în unitatea de timp pe
suprafaţa staţionară o distanţă mai mică decât amestecul gazos (aer). Viteza cu care se deplasează moleculele
biocidului depinde atât de viteza de deplasare a fazei mobile (amestecul gazos) cât şi de gradul de distribuţie în
spaţiu al biocidului între cele două faze, care este exprimat prin următorul echilibru cinetic de adsorbţie-desorbţie:
biocid-amestec gazos 4 ~ biocid-faza staţionară
Rezultă astfel că, dacă echilibrul de adsorbţie este deplasat spre faza mobilă (gazoasă), biocidul respectiv
migrează mai repede, iar dacă acest echilibru este deplasat spre faza staţionară (bunurile culturale) biocidul migrează
mai încet.
Deci între cantitatea adsorbită şi cantitatea rămasă în mediul de dispersiune se stabileşte o stare de echilibru.
Adsorbţia, la rândul ei, este negativă atunci când concentraţia substanţei la suprafaţa adsorbantului este mai
mică decât concentraţia substanţei adsorbite din mediul înconjurător şi adsorbţia este pozitivă când concentraţia
substanţei adsorbite este superioară concentraţiei din mediul înconjurător.
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Procesul de adsorbţie a unui biocid pe materialul lemnos al bunului cultural poate fi descris la echilibru de
izoterma de adsorbţie, care reprezintă variaţia concentraţiei din faza staţionară (c,) în funcţie de concentraţia din faza
mobilă (c 01 ). La concentraţii mici izoterma de adsorbţie este liniară.
În general, secţiunile longitudinale şi radiale, indiferent de esenţa lemnoasă, au o capacitate de adsorbţie
ridicată şi izoierma de adsorbţie liniară pentru intervale de concentraţii relativ mari. În cazul adsorbţiei bromurii de
metil (H 3CBr) şi a acidului fosfohidric (PH 3 ) pe epruvete de stejar cu suprafeţe diferite în funcţie de secţiunile de
debitare, dar laT = 20°C şi U.R. = 55%, experimente efectuate în pupinel, izotermele de adsorbţie îşi păstrează
liniaritatea numai pentru valori ale concentraţiilor sub 30 g!Jn.l pentru H_1CBr şi 18 g/m.l pentru PH 3 .

PH1

Cm

-a- coeficientul de

repartiţie a biocidului pe cele două faze este exprimat de panta izotermei de adsorbţie.
între vitezele de migraţie ale biocizilor dintr-un amestec gazos într-un proces curativ este o
consecinţă a particularităţilor lor structurale, care determină o diferenţiere a coeficienţilor de adsorbţie şi de
repartiţie. Aceste structuri, care diferă uneori foarte puţin, conduc la interacţiuni şi energii de legătură diferite cu
cele două faze. Aşa se explică diferenţele între coeficienţii de adsorbţie şi de repartiţie.
În prezent se cunosc numeroase date experimentale şi teoretice care permit o corelare între structura chimică a
substanţelor ce vin în contact şi fenomenul de adsorbţie. Aceste date oferă posibilitatea stabilirii condiţiilor,
factorilor de microclimat- T, U.R., spectrul luminos - necesari realizării unui tratament curativ cu rezultate bune.
În concluzie, în tratamentele curative este de dorit să se manifeste numai adsorbţia fizică realizată prin
intermediul unor interacţii de tip Van der Waals. Adsorbţia tizică are loc la temperaturi joase, mai exact la
temperaturi inferioare sau situate în jurul punctului de fierbere al biocidului, iar cantitatea de substanţă adsorbită
scade cu creşterea temperaturii mediului.
Diferenţa

L'ADSORBTION- PHENOMENE COMPLEX DANS LES TRAITEMENTS
CHIMIQUES CURA TIFS DES OBJETS CULTURELS
CONFECTIONES DU BOIS
Dans les traitements chimiques curat({1·. le phenomene d'adsorhtion a une fonction
tr•s imporWnte pour la reussite de la destruction du facteur destructeur des ohjets; cela
est possible si l'on nwintient le biocide sur la swj'ace et dam la structure capilaire du
bois a cause de /'adsorbtion en multistrat et dans la condensation dans les poires du
bois. On a prouve que le coefj/cient d'adsorbtion est une fonction de la pression du
biocide imroduit dans /'e.1pace qui est traire.
Pour les pressions reduite.1· du biocide H ,CBr et PH, entre la concentration de la
phase stationnaire (c) et la concentration de la phase mobile (c) les isothermes
d'adsorbtion sont line:tires pour les va/eure.1· des concentrations moif;·~. de 30glnf' pour
H,CBr et /8g!m' pour PH,.
. Dans les traitement.~· curatif~·. il e.1·t de~·irable d'apparaitre seulement l'adsorhtion
physique qui e.\'1 realisahle pour les interractions van der Waals. L'adsorbtion physique
est possible aux temperatures injerieure.1· 011 situees autour de la temperature
d'ebuillition de /'adsorbant la quantite de subsrance adsorbee se reduit en m•me temps
que l'attgmentation de la temperature du milieu.
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SMECTIC LAYERING AT THE FREE SURFACE
OF ISOTROPIC LIQUID CRYSTALS IN THE PRE-SMECTIC
TEMPERATURE REGION CHARACTERIZED BY ELLIPSOMETRY
Dana ŞERBAN, Constantin

ŞERBAN

lntroduction
At the frec surfat:c of a liquid nystal, phasc transitions hctwcen dillerent thennotropit: phases t:an be strongly
intluent:ed hy thc surfat:c tcnsion fort:c, whit:h rcsults from thc asymmctry of an air-liquid interfat:e, and favors
homeotropit: alignment, and indirct:tly smcctic order. Surfat:c tension also at:ts as a non-zero field which keeps the
phase transition away rrom the (zero ficld) nitit:al point of the systcm. Rcsulting from this, while cooling down a
thermotropic liquid nystal starting in thc isotropic phasc, thc surfat:c rcgion undergoes a pre-transition from
isotropic !O an oricntcd state. already a couplc of tcnths or dcgrecs beforc the inset or thc bulk transition. As far as
wc know. it has always bcen ohservcd that the pre-transitional surfat:e ordcr wrresponds to thc symmetry of the hulk
orientcd phase, which appears at the hulk critica! tcmperaturc. We have investigated two t:ompounds:
dodecylcyanobiphenyl ( 12CB) and 2-(4-( 1.1-dihydro-2-(2-pcrlluorohutoxy) pcrlluoroetboxy) pbenyl-."i-octyl
pyrimidinc (H8F(4,2, 1)MOPP or 8422). Botb liquid crystals cxbihit an inlcresting isolropic lo smectit: pbase
Lransition bebavior. For 12CB, wbit:b bas already hccn tborougbly investigatcd by severa! groups 11 "' 1 • wc study thc
plausihility of cllipsomelric dcplb profiling and prescnt a quantitativc evaluation of tbc pre-smcctic layer thickness
anei ne ma tic ordcr paramctcr. Tbc idea Lo investigate tbc prc-smcctic hchavior of H8F( 4,2, 1)MOPP was inspired by
its very intriguing laycr-hy-laycr tbinning Lransition, whicb was reporteei by Johnson el al. 161 using bigb rcsolution
optica! rcllcctivity mcasuremcnls.

OEPTH PROFitE Of THE ORIENTATION OROER PARAMETER IN PRE-SMECTIC lAYEREO 12CB
Pre-transitional smectic ordcr in 12CB bas already hecn tborougbly investigatcd hy means of x-ray
retlectivity 11.2 1 and cllipsomctr/'·' 1• A slcpwisc growth of severa! smet:tic surface layers was assessed. In x-ray
cxperiments tbc dcplb dcpendcncc of thc density modulations, wbit:b arc related to smectic layer formation, is
probed. Ellipsometric data yicld information on thc dcptb profilc of tbc (anisotropit:) refractive index, which is
couplcd to the orientational order paramcter. Botb mcthods ha ve led to thc accurate dctcrmination of tbc temperature
at wbicb cach smcctic layer forms and of tbc tbickncss of these laycrs. During prc-smectic laycr formation, along
with the smectic ordcr, thc surfacc orientational ordcr is enhanced by surface tcnsion induced homcotropic aligning
forces and dccreased by thc prcscncc of isotropic oricntational disorclcr in thc bulk. Thc rcsulting orientational orcler
parametcr profile thus yiclds information aboul tbe strcngth ami rangc of surfacc tension aligning forces relative to
the disordering bulk inllucncc. In tbis study we cmploy cllipsometry to obtain a dcpth profilc, S(x), of the nematic
order parameter.
We have monilorcd the tempcraturc depcndcncc (Fig. 1) of 1ţ1 =Arc Lan(rp 1 l",v) in the neighhorhood of the
smectic-isotropic transition. rr and r~ arc the rcllcction coefficients for in planc anei out-of-plane polarizcd light,
respet:tively. Comhining tcmpcraturc scans ohtained for 17 int:ident anglcs 8 bctwccn 30° and 80° using a HeNc
laser beam on the frec surfat:e of a 12CB samplc. we ha ve dctcrmincd angular spct:tra I::J.Iţl(e) = lţl( B) -lţl;," ( B) .
\j/;,0 (8) is thc cllipsomctric rcfcrcnt:c spct:Lrum of thc
sample at T-T0 =3°C. The spct:tra 1::!.\jl (8) have a t:omplcx rclationship to thc oricntational ordcr paramcter S(x)
al temperature T. Analyzing 1::!.\jl ralhcr than \jl allows us to rcdut:e thc inllucnce of experimental offsets in the
spectrum. Morcovcr, thc dillcrential quanlity 1::!.\jl is more sensitivc to S(x) fcaturcs than \jl. Solving thc inverse
problem of ellipsomctry, i.c. rcconstructing S( x) from I::J.\j/(8 J wi thout a priori knowledgc is not a simple task.
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Straightforward methods are only available for the direct problcm: determining 11\ji(S) form S(x). By making use of
171
known values for the anisotropic refractive index of align~d samples (bulk dielectric permittivity E;,0 =2.3716 and
anisotropy 11E=0.779 for 12CB) and approximating the continuous profile by a stack of optically homogeneous
layers, \jl(8) can be calculated solving the Maxwell equations. Howcver, in order to increase the accuracy, here we
prefer to make use of the available a priori information about surface smectic layers. Given the stepped character of
the order parameter profile of a smectic surface, we paramctrize thc orientational order parameter profile as a
hyperbolic tangent function:
S(x)=S_~+(S+~-S-~)(I+tanh((x-x 11 )/x 1 )/2,

with S __ and S...., the saturation Va]ues al -ex> and +ex>, Ul-ld Xo the position and X1 the width of the order-disorder
interface. The inverse problem then reduccs to a 4-parametcr least-squares fit. The used parametrization allows
sufficient freedom on the possible S(x) profile. Howcver the limitcd signal-to-noise ratio of the experimental data
excludes the possibility including a greater number of frec parameters in the functional form of S(x).
Fig. 2 shows the fitting results for experimental angular spectru obtained at different temperatures in the
neighborhood of the isotropic-smectic transition temperature T,. The best tit corresponds well with the experimental
data, confirming the plausibility of the proposed model. As expectcd, the order disappears completely in the bulk:
S....,=O. The arca under S(x) increases approaching T,. This reflects the globally increasing orientational (and
smectic) order towards the smcctic phase. At T-T,=O.rC, the thickness of the ordered layer is (4.8±0.4)nm. This
result is somewhat different from Ref.2, where a thickness of 3.7nm was found. The difference is probably duc to a
not perfect coincidence between nematic and smectic order. We also did not observe steps at higher temperatures
and assumed isotropy at T-T,=3°C, the reference temperature to determine 'JI;so- The thickness of the ordered region
increases upto (9.4±0.3)nm at T-T,=0.2°C, indicating the growth of more and more smectic layers towards T,. The
magnitude of the order paramcter in thc surfacc smectic rcgion dccreascs as the size of this region grows with
decreasing temperature. It is somewhat surprising that thc orientational order dccrcascs as the smectic region
thickness is growing. It is known that the oricntational ordcr in thc first molecular layer at the air-liquid interface is
very high duc to the very large aligning force. It is very difTicult in the nematic or smectic phase to tilt the
spontaneously aligned molcculcs at thc frec surface hy a magnetic ficld 1H1, explaining the large order parameter value
in thc initial smectic laycr al T-T,.=0.7°C. Howcver, thc surfal:e anl:horing force does not extend much deeper than
the tirst molecular laycr. If suhsequent smel:iil: laycrs arc prcscnt, then their nematil: alignment is a compromise
between on one hand the elastic transmission of thc surfacc anchoring order via thc interrnediate smectil: layers anei
on the other hand the opposite inlluence of thc isotropic hulk molecules, which favours disorder. The cxpcrimcntally
assessed decrease of the magnitude of S(x) with increasing smectil: rcgion thickness illustrates that.

PRE-SMECTIC lAYERING IN H8Fr4.2.1JMOPP
Thc idea to investigate the pre-smcl:lil: bchavior of HXF( 4.2, 1)MOPP was inspired by ils very interesting
thinning transition. which was studicd hy Johnson el ai. 1<•J When a thin free-standing smectic film (FSF) of
H8F(4,2, 1)MOPP is hcatcd, it cxhihits a reproducible stepwisc decrease in the film thickness until the film finally
pops at T-T1s = 30 K. T 1s is the hulk isotropic-smectic transition temperature. Presumably, thc observed phenomenon
involves the melting and squcezing out to the mcnisl:us of singlc smectic laycrs. In this work we try to reveal the
structure of the meniscus region associatcd with such films whcrc thc material may he considercd macroscopic. We
have recorded the angular depcndencc of the cllipsometric signal of hulk-isotropic H8F(4,2, 1)MOPP as a function of
temperature in the prc-smectic tcmpcrature region. Somc preliminary quick scans revealcd only a noisy discontinuity
in 'V at T 15=75°C. Thc behavior was difficult to analyzc quantitativcly, bccause the quality of the signal in this
temperature region deterioratcd duc to scattering. Surprisingly, stcps in \jf, which are markcrs for the presence of
smectic surface ordering, only showed up aner severa! scans. severa! hours aner filling the sample holder. Fig. 3
shows a scan of the ellipsometric paramcter 'V at an incident anglc of 51°, rather close to thc isotropic Brewster anglc
(54.5°). Cooling down from 105°C, a pronounccd step in 'V showed up at 93.4°C, rcvealing a sudden,
considerable increase in surface order, far ahovc T 15 • Between this tcmperature and T 1s, no further structure was
detected. Heating from Lhe smcctic to the isotropic phase, the transition sets in a bit later and stepwise.
However, whilc the clear step was easy to reproduce for different scans and incident angles, the small steps in
some upward scans, if existing at ali, were too smooth to he visiblc. Noth withstanding the problem of
reproducibility, we were able to determine Lhe angular dependence of the \jl-jump in the cooling scans in order to get
an idea of the nature of the effect. By filling with a stcp funclion and assuming that the sample is isotropic above the
step temperature, we found a very strong corrclation between x0 and S0 , resulting an large ranges of possible values
for these parameters. The evolution in our results over time, which mosi probably is related lo contamination with
water in the ambicnt air. in addition introduces an important unccrtainty. Neverthcless thc rcsults give a prelim-inary
indication of the prcsencc of a thick smectic surface region. Although more rcsearch in well controllcd atmospheric
circumstances will he necessary to ohtain bctler control nn thc sample history, the presence of a thick smectic layer
al the bulk isotropic-vapor intcrface along with the stability of FSF's of H8F(4,2, 1)MOPP at temperatures well
above T 1s points to a strong surfacc ordcring effect relative to the hulk's disordering intluence.
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REZUMAT
in această lucrare am discutat datele experimentale legate de dependenţa
a semnalului elipsometric al unui volum izotropic de dodecil-cianobifenil
(12CB) ca o jimcţie de temperatură in regiunea presmectică de temperatură. Folosind
un model simplu, a .fost determinat in apropierea tempera/urii de tranziţie din faza
izotropică in faza smectică parametrul de ordine al stratului smectic de suprafaţă, care
creşte discontinuu.
De asemenea s-a investigat regiunea pretranziţionala izotropică a tranziţiei
izotropic-.\'lllectic
a
cri.\·ta/ului
lichid
2 -( 4-( 1.1-dihidro-2 -(2-perjluorobutoxi)
pe1jluombutoxi) feni/-5-octi/ pirimidina (( H8F(4.2.1 )MOPP) sau 8422). Alexerea
acestei investigări a ./(Jst determinată de comportamentul interesant al acestui cristal
lichid in regiunea de tranziţie pre-smectica.
unghiulară
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FENOMENE FIZICO-CHIMICE CE APAR
ÎN TIMPUL CURĂTIRILOR
CHIMICE ALE FIBRELOR DE LÂNĂ
•
Alina GĂRĂU, frine/a FIRAN
În practica de restaurare a textilelor - covoare, scoarţe, chilimuri - suntem frecvent obligaţi să obţinem în
laborator firele de lână necesare. Deoarece folosim lână "crudă" achiziţionată de la ciobani, suntem nevoiţi, pentru a
aduce aceasta lână la parametrii fizico-chimici ceruţi de procesele de restaurare, să apelăm la metodele industriale de
spălare.

În practica industrială, impurităţile de natura organică şi anorganică se îndepărtează prin următoarele procedee
mai importante:
-spălarea cu agenţi neionogeni;
-spălarea în mediu slab acid:
-spălarea cu solvenţi voiati li:
-spălarea alcalina în soluţii apoase;
Conducerea raţională a procesului de spălare alcalină a lânii reclama un control şi o reglare corespunzătoare a
principalilor parametrii fizico-chimici, care intervin în acest proces şi în special a temperaturii şi a pH-ului.
În ceea ce priveşte obiectivul procesului de spălare ca atare (efect optim de curăţire a fibrei crude de lână de
impurităţi), valorile temperaturii şi pH-ului ar trebui să fie relativ ridicate. Aceasta întrucât temperatura trebuie să
depăşească punctul de topire al grăsimilor şi cerurilor de lână (respectiv peste 43"C), iar alcalinitatea să fie suficient
de ridicată, pentru a permite formarea detergenţilor.
Determinarea conţinutului de săpun se bazează pe stabilirea conţinutului de materii grase totale rezultate prin
scindarea săpunului cu acid sulfuric şi extracţia acizilor graşi obţinuţi cu eter etilic.
Ridicarea temperaturii şi pH-ului duce la o umtlare mai accentuată a fibrelor de lână.
Umtlarea fibrelor înlesneşte acţiunea detergenţilor, deoarece provoacă rărirea densităţii impurităţilor pe
suprafaţa fibrei, lărgirea canalelor care străbat fibra. slăbirea adeziunii impurităţi lor pe fibră etc.
Acest fenomen se explică prin aceea că fibra de lână poate fi asemănată cu o celulă osmotică în care pereţii
joacă rolul unei membrane semipermeabile elastice, prin care pot trece cu uşurinţă moleculele de apă şi ionii
electroliţilor. Pereţii însă nu pot fi traversaţi de microionii coloidali de proteină, care determină în fiecare moment
presiunea osmotică rezultată asupra pereţilor fibrei.
Acelaşi efect pozitiv asupra procesului de spălare îl mai are creşterea alcalinităţii şi datorită potenţialului
electric cinetic (negativ) al fibrei de lână, odată cu pH-ul ceea ce condiţionează desprinderea şi îndepărtarea
impurităţilor atât de pe suprafaţa fibrelor cât şi din pori (respectiv capilarele ei), datorită forţelor electrice
(coulombiene ).
Ridicarea temperaturii şi a pH-ului sunt limitate de faptul că procesul de spălare alcalină a lânii trebuie dublat
cu grija de a conserva la maximum calităţile naturale ale fibrei şi în special proprietăţile ei fizico-mecanice, iar
creşterea parametrilor menţionaţi ameninţă la un moment dat însăşi integritatea fibrei, deci implicit rezistenţa şi
elasticitatea ei.
Problemele se reduc deci la stabilirea limitelor superioare ale acestor parametri, care să asigure eficacitatea
maximă a procesului de spălare, fără a compromite calitatea fibrei de lână.
Abordarea teoretică a spălărilor nu poate fi separată de concepţiile noi despre microstructura fibrei de lână. Se
ştie că lâna este un produs eterogen din punct de vedere morfologic şi cristalografic. Din punct de vedere chimic
însă, ea se compune aproape exclusiv dintr-un ansamblu de proteine insolubile (scleroproteine) respectiv cheratina.
Structura macromoleculară a proteinelor fibroase ce intră în structura cheratinei se caracterizează prin existenţa
unui lanţ polipeptidic. în care resturile de amino-acizi sunt unite prin legături amidice (sau peptinice: OC-NH).
Printre amino-acizii din care provin resturile menţionate se găsesc diamino-acizii (arginina, lisina), aminoacizii dicarboxilici (acid glutanic. acid aspargic), hidroxizi amino-acizi (serina, treonina, tirozina) şi tio-amino-acizi
de

spălare
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(metionina, cistina, cisteina). Prezenţa acestora face să se presupună că între catenele laterale ale macromoleculelor
învecinate din fibra de lână, iau naştere legături electrovalenţe de tipul sărurilor (între grupele aminice şi carboxilice
libere), legături de hidrogen (între grupele oxidrilice) şi chiar legături covalente (prin oxidarea resturilor cistinice cu
formarea de punţi disulfurice sau cistinice) care, împreună cu legăturile peptinice ale lanţurilor principale şi
legăturile de hidrogen care se stabilesc în modul cel mai variat între lanţurile principale şi cele secundare (prin
intermediul grupelor CO, NH, OH etc.), asigură integritate întregului edificiu al fibrei de lână.
Prezenţa simultană a grupelor aminice şi carboxilice pe corpul fibrei conferă acesteia proprietăţile unui
polielectrolit hibrid (amfolit), care conţine atât grupări capabile să fixeze ionii de hidrogen (grupări bazice ), cât şi
grupări capabile să cedeze ionii de hidrogen (grupări acide ).
Reacţia mediului influenţează disociaţia acestui amfolit conform legii maselor: în mediu alcalin este blocată
funcţia bazică şi favorizată cea acidă (lâna se comportă ca un polianion). În mediu acid, dimpotrivă, este blocată
funcţia acidă şi favorizată cea bazică (lâna se comportă ca un polication). Echilibrul de disociere a legăturilor ionice
este deci comandat de concentraţia de ioni de hidrogen, respectiv pH-ul mediului.
Din cele de mai sus rezultă că trebuie să existe o valoare a concentraţiei ionilor de H, pentru care funcţiile
acide şi bazice de pe corpul fibrei îşi fac echilibrul (lâna ionică). Pentru aceasta valoare reactivitatea lânii va fi
minimă, iar rezistenţa ei faţă de diferite solicitări va fi maximă; pH-ul corespunzător acestei valori poartă denumirea
de punct izoelectric (pHi).
Determinările tăcute chiar pe baza definiţiei sale arată că punctul izoelectric al lânii se află în domeniul slab
acid ( pHi=4,9 ), ceea ce se explică atât prin excesul grupelor acide asupra celor bazice, cât şi prin reactivitatea mai
accentuată a grupelor acide. Pe măsura îndepărtării de punctul izoelectric (de exemplu, prin trecerea şi avansarea în
domeniul alcalin), reactivitatea va trebui să crească, iar rezistenţa ei să scadă. Această scădere a rezistenţei va deveni
însă sensibilă numai atunci când creşterea pH-ului şi temperaturii afectează şi legăturile covalente, provocând
reducerea punţilor disulfidice sau chiar scindarea hidrolitică a legăturilor peptidice.
Pe baza analizei rezultatelor experimentale, se ajunge la concluzia că pentru temperaturi ridicate, mai mari de 50
grade C, pH-ul băi lor de spălare devine periculos pentru fibra de lână, numai la valori mult mai mari decât cele presupuse
până în prezent. Explicaţia constă probabil în faptul că cheratina dispune de un sistem tampon foarte eficient.
Trebuie tăcută o deosebire între pH-ul băilor de spălare şi pH-ul fibrelor din bazin. Protejată de substanţele
semicoloidale din băile de spălare (Radix Saponaria, romopal), a căror activitate superficială creşte în general cu
pH-ul (atingând maximum în intervalul pH 10-11 ), fibra se comportă, în privinţa fenomenului de tamponare, ca un
sistem autonom, a cărui componentă acidă se consumă în general lent.
Atâta timp cât aceste cauze acţionează. pH-ul din interiorul tibrei se va menţine la un nivel care nu periclitează
integritatea legăturilor principale (covalenţa), deşi pH-ul mediului este în continuă creştere.
Curăţirea la spălarea cu Radix Saponaria sau romopal se obţine prin dizolvarea impurităţilor solubilc ~i
saponificarea ori emulsionarea grăsimilor.
Deoarece mediul în care au loc aceste schimbări este apa, este necesar ca de la început să se fa .. 'i o umczire a fibrei.
Prezenţa uleiurilor vegetale sau minerale pe fibra de lână face ca aceasta să fie hidrofobă, adică să fie udată cu
greu de către apă.
Aceasta comportare se datorează faptului că apa are tensiunea superficială mare, iar afinitatea apei pentru
grăsimi este nulă.
O picătură de apă are ÎQ aer o formă perfect sferică. Acest fenomen se explică astfel: între moleculele apei
există forţe de coeziune, datorită legăturilor de hidrogen.
Pentru o moleculă din interiorullichidului, valoarea acestor forţe de coeziune este aceeaşi în toate direcţiile, iar
rezultanta lor este nulă, astfel că molecula se poate mişca liber în lichid, conform teoriei cinetica-moleculare.
Pentru o moleculă de la exteriorul lichidului, situaţia se schimbă, deoarece forţele de coeziune sunt îndreptate
numai spre lichid, iar rezultanta lor este o forţă care atrage molecula respectivă spre interior. Această forţă, care
acţionează asupra fiecărei molecule de la suprafaţa unui lichid trăgând-o spre interior, se numeşte tensiune
superficială.

La suprafaţa unui lichid apare deci un strat de molecule, care se comportă ca o membrană ce strânge toate
celelalte molecule, trăgându-le spre interior.
Tensiunea superficială este cauza care face ca picăturile lichidelor să capete în aer forma sferică.
O picătură de lichid, aşezată pe o suprafaţă plană, îşi păstrează forma sferică, adică nu udă suprafaţa, sau se
întinde şi atunci udă suprafaţa.
În primul caz, între moleculele lichidului şi suprafaţă nu apar forţe de coeziune, iar forma picăturii se
datorează tensiunii superficiale a lichidului.
În cazul al doilea, între lichid şi suprafaţa respectivă apar forţe de adeziune. care înving forţele de coeziune şi
fac ca moleculele lichidului să se întindă şi să ude suprafaţa.
Pentru a favoriza udarea unei suprafeţe se poate acţiona deci în două moduri:
- prin mărirea forţelor de adeziune lichid-suprafaţă, mărime ce se realizează prin modificarea naturii
suprafeţei.

-prin micşorarea tensiunii superficiale a lichidului.
În cazul spălării, udarea fibrelor se realizează prin micşorarea tensiunii superficiale a apei, care apare ca
rezultat al orientării molecule lor de romopal sau radix saponaria la suprafaţa de separare a celor două medii.
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Orientarea se face cu gruparea hidrofobă spre aer, uleiuri, murdărie, şi cu cea hidrofilă spre apă. Astfel, prin
adăugarea de 5g/l romopal, tensiunea superficială a apei scade de la 72.8 erg/cm 2 la 26,1 erg!cm 2 .
Substanţele grase sunt absorbite puternic de fibrele de lână. O fibră introdusă într-o emulsie de ulei se
murdăreşte puternic. Cantitatea de substanţă absorbită creşte cu suprafaţa absorbantă, care este foarte mare în cazul

lânii ( 1g de lână uscată, la pH neutru reprezintă pentru rom opal 50 m2 suprafaţa absorbantă).

4

2

!~

1- murdarie aderenta
2- murdarie desprinsa
3- strat monomolecular de agent
tensioactiv incarcat electric negativ
4- ioni de sodiu incarcati electric
pozitiv

Pentru îndepărtarea substanţelor astfel absorbite sunt necesare forţe foarte mari, care nu pot fi realizate decât
de către detergenţi, prin fenomenul de absorbţie orientată, aşa cum s-a arătat mai sus. În acest caz, moleculele de
romopal sau Radix Saponaria acţionează ca o pană, introducându-se între murdărie şi fibră. Prin îmbrăcarea celor
două suprafeţe într-un strat mono sau plurimolecular de detergent. între murdărie şi fibra apar forţe de respingere
electrostatice ce favorizează îndepărtarea murdăriei.
Desprinderea murdăriei este favorizată de acţiuni mecanice (agitare, frecare), ca şi de umflarea fibrei. care
contribuie la schimbarea poziţiei iniţiale a murdăriei şi la desprinderea ei.
În apă, fibra se umflă cu 20% şi se lungeşte numai cu 1 %. Odată cu aceasta creşte diametru! firului, iar tibrelc
care sunt întăşurate în spirală în jurul axei firului ar trebui să se întindă. Acest lucru nu este posibil, iar forţele care
apar fac ca unghiul de întăşurare a firelor să se scurteze rezultând o scurtare a firelor.
Umflarea firelor duce la scu11area ţesăturii prin faptul că firele de bătătură, fiind mai groase şi cu o torsiune redusă,
se umflă mult, iar cele de urzeală. care sunt mai subţiri şi mai răsucite se umflă mai puţin şi sunt obligate să parcurgă un
drum mai sinuos în jurul firelor de băteală. Tensiunile care apar în acest proces fac ca ţesătura să se scurteze.
Prin spălare şi eliminarea tensiunilor din fire ţesătura devine mai moale şi mai călduroasă. Îndepărtându-se murdăria
ea capătă aspect frumos, vioiciune a culorilor, luciu. devine mai aptă pentru efectuarea operaţiilor ulterioare.

PHISICAL-CHEMICAL PHENOMENA THAT APPEAR
DURING THE CHEMICAL CLEANING OF WOOL FIBRES
The optimal effect in wool fibre.\· cleaning is produced m high temperatures ami
pressures.
The rising l~{ these value.1· leads to an increased .nvelling of fibre, facilitating
detergent action am/ weaking the sticky impurities on fibres.
In the laboratory practice washing is realised with ROMOPAL and RAD/X
SAPONARIA. dissolving impurities and emulsifing fats.
Fibre.\· wetting i.1· made by diminish the superficial tension ~{ water through
detergent's adding.
By washing ali{/ eliminatinx tensions on .fibre.\· the texture becomes more sojtly and
warmly.
By cleaning the dirty. textllre gains a nice aspect. vivid colours and shining and
become.1· a bie f{Jr ne.rt operations.
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STUDIUL TEORETIC ŞI PRACTIC AL DEFORMAŢIILOR CE APAR
ÎN URZEALA SCOARŢELOR EXPUSE PE VERTICALĂ.
METODE PRACTICE DE COMBATERE A ACESTOR DEFORMATII
.
•
Alina GA.RĂU, lrineltr FIRAN, Oana ŞERBAN
Majoritatea corpurilor. printre care şi fibrele textile naturale, sunt corpuri elastoplastice, cu structură mai mult
sau mai puţin complicată, care se caracterizează prin aceea că tensorul- greutatea proprie- produce atât deformaţii
plastice cât şi elastice.
În cazul ţesăturilor (chilimuri. scoarţe) expuse prin atârnare, datorită acţiunii greutăţii proprii în firele de
urzeală apare deformaţia (c). care se compune din deformaţia liniară elastică (c 1) şi deformaţia plastică (c 2 ).
Deformaţia are expresia: E =c 1 + E2
Din formulele lui Hook şi Newton rezultă:
c =( 1/E)cr + ( 1/q)crt
unde cr =P/S este rezistenţa specifică a fibrei iar
Peste sarcina de rupere a tibrei măsurată în gf
S este aria secţiunii transversale a fibrei
Pentru scopuri practice este mai util să se examineze viteza creşterii deformaţiei în funcţie de timp;
în rapo11 cu t.
Rezultă:
dc/dt=( 1/c)( dc/dt) + ( 1h1)cr
Se poate studia fenomenul de relaxare- modificarea tensiunilor în corpul supus unei deformaţii constante în
funcţie de timp. Deci pentru: dc/dt=O => ( 1/E)(dcr/dt)=O => cr=cr0 e <llqJt
pentru t=T]/E => cr=cr 0e·tlr
unde t este timpul de relaxare şi cr 0 este tensiunea care apare imediat după deformaţie. Expresia de mai sus
permite determinarea tensiunilor din corp după diferite intervale de timp.
Modelul mecanic cu ajutorul căruia se poate demonstra relaxarea este modelul propus de către Maxwell.
Acesta se compune din arcul spiralic al lui Hook şi pistonullui Newton, montate în serie. asupra cărora acţionează o
forţă F. Odată cu acţiunea forţei. arcul spiralic se deformează cu deformaţia elastică r:=a!E iar pistonul se deplasează
cu viteza constanta altf. Datorită mişcării pistonului în sus, arcul se strânge iar tensiunea din el se micşorează.
Deformaţia în modelul Maxwell este:
diferenţiind ecuaţia
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În raport cu valorile relative E ale arcului şi T] ale pistonului, modelul lui Maxwell poate să se comporte diferit.
De asemenea, un rol important, în acest caz, îl are timpul de acţionare a forţei. Valorile lui E şi mai ales ale lui T] se
.modifică odată cu modificarea temperaturii corpului şi umidităţii lui, în afară de deformaţii elastice încetinite, care
mai poartă denumirea şi de deformaţii înalt elastice. Desfhşurarea deformaţiei elastice încetinite este arătată în
următoarea figură ca şi modelul Kelvin.

E

A

c

t

Cauza încetinirii deformaţiei o constituie vâscozitatea materiei care se opune deformaţiei instantanee a arcului
spiralic. Dependenţa între deformaţie şi timpul de acţionare a forţei este dată de curba AB. Dependenţa deformaţiei
de forţă şi timp se exprimă cu ecuaţia:
s=(cr/E)( 1-e·(EioJ)') întrucât llfE=r, se obţine
= (cr/E)(l-e -lir)
După încetarea acţiunii forţei, deformaţia începe să dispară cu viteză mică, iar după un timp mai îndelungnt.
corpul revine la dimensiunile iniţiale. Dispariţia deformaţiei (revenirea) se realizează după curba BC, a cărei ecuaţi-:
are următoarea expresie:
€ = Eoe·lft
E

La majoritatea polimerilor fibrelor, sub acţiunea forţelor exterioare apar toate cele trei feluri de deformaţii de
se poate descompune în trei componente: deformaţia elastică instantanee E~o deformaţia
elastică încetinită ~:: 2 şi deformaţia plastică sau remanentă E~.
O astfel de deformaţie se poate imagina, la fel ca şi în cazurile precedente, cu ajutorul modelelor mecanice,
dintre care cel mai simplu este modelul compus din patru elemente.
După cum rezultă din analizele anterioare, deformaţia acestui model corespunde expresiei:
E:(t) = €1 + €2 + f:J.
de unde:
bază. Deformaţia totală € 1

in care:
E 1, E2 este modulul de elasticitate al celor două arcuri
T]_1 este coeficientul de vâscozitatc allichidului din cilindru

t
După cum rezultă din figură, în momentul în care începe să acţioneze forţa corpul suferă o deformaţie
instantanee. Odată cu prelungirea timpului de acţionare a forţei, deformaţia creşte. În acest timp se petrece
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fenomenul de curgere a materiei care dă naştere la deformaţii elastice incetinite şi plastice. După încetarea acţiunii
forţei, revenirea corpului la dimensiunile iniţiale se desfăşoară în două etape: deformaţia elastică instantanee dispare
odată cu încetarea acţiunii forţei, iar deformaţia elastică încetinita dispare treptat.
Cercetarea deformaţiei corpurilor elastoplastice cu ajutorul modelelor prezentate întimpină dificultăţi, din
cauza simultaneităţii producerii diverselor tipuri de deformaţii, în diferite perioade de timp.
Se admite că prin tensionare, polimerii fibroşi suferă deformaţii datorită "alungirii" legăturilor chimice şi
deplasării macromoleculelor unele faţă de altele, urmate de o nouă aşezare a lor în fibre.
Se presupune că deformaţia elastică a polimerilor tibroşi este o consecinţă a "alungirii" legăturilor
interatomice din macromoleculă, a modificării unghiurilor de valenţă şi a alungirii legăturilor intermacromoleculare
de hidrogen, Van der Waals. Valoarea alungirii legăturilor intermacromoleculare este de 15-20%.
La tensionări mai mari are loc ruperea treptată a legăturilor izolate intermacromoleculare. Dacă fibra nu se
rupe, după înlăturarea forţei de tensionare poate avea loc refacerea legăturilor rupte, fapt care contribuie la
restabilirea parţială a stării iniţiale'!- fibrei. Acest fenomen explică apariţia deformaţiei elastice.
Elasticitatea încetinită a fost studiată la început pentru cauciuc, iar mai târziu s-a constatat că ea apare şi la
polimerii liniari.
În cazul polimerilor fibrelor, care au structură cristalină amorfă, acest fenomen nu se desfăşoară atât de simplu
ca în cauciuc, care în stare normală este un corp amorf. În zonele cristaline, datorită legăturilor intermoleculare,
macromoleculele nu sunt capabile să execute mişcări independente. Numai zonele amorfe pot să acumuleze energie
cinetică. Din această rezultă că deformaţia elastică încetinită a polimerilor fibrelor este cu mult mai mică. Cu toate
acestea ea apare şi la fibre le textile.
Pe lângă deformaţiile elastice reversibile, la majoritatea fibrelor apar şi deformaţii plastice nereversibile.
Cauzele acestora din urmă constau în deplasarea macromoleculelor şi cristalitelor unele faţă de altele, fără apariţia
unor tensiuni interne şi schimbarea sensibilă a entropiei, fără apariţia unei orientări mai mari a materiei.
Prin indici de deformaţie ai fibrelor textile se înţeleg acei indici cu ajutorul cărora se apreciază defonnaţia
produsă de anumite forţe în diferite condiţii.
Principalii indici de deformaţie ai fibrelor textile sunt: deformaţia la rupere prin întindere în direcţia
longitudinală, în stare uscată şi în stare umedă; lucrul mecanic de rupere, coeficientul de plenitudine, modulul de
elasticitate longitudinală, modulul de elasticitate la torsionare şi indicele de elasticitate la deformaţie constantă sau
încărcare constantă.

rezistenţă mică. Deformaţia la rupere a lânii este de 25-50%(uscat).
la rupere în stare umedă creşte cu 100% faţă de deformaţia în stare uscată. S-a constatat că în stare
umedă deformaţiile elastice sunt mai mici. în timp ce deformaţiile plastice sunt mari comparativ cu deformatiile în
stare uscată. la aceleaşi solicitări.
Cu cât durata solicitării este mai mare, cu atât deformaţiile plastice cresc.
În aceleaşi condiţii de solicitare. lâna tină are deformaţia plastică încetinită mai mare în cOinpa:·:lţie cu Lina groasă.
Defonnaţia elastică conferă produselor din lână moliciune şi rezistenţă la uzură. Ea poate li privită sub trei
aspecte: elasticitatea ondulaţiilor. elasticitatea volumului. elasticitatea la întindere.
Ondulaţiile lânii sunt elastice atunci când ele se reconstituie după înlăturarea forţei de întindere.
Prin elasticitatea de volum se înţelege capacitatea unei cantităţi de lână de a reveni la volumul iniţial după
îndepărtarea forţelor compresiunii.
Datorită elasticităţii mari, lâna se situează pe primul loc în ceea ce priveşte rezistenţa la încovoierea
repetată (îndoire).
Analizând modul de expunere a covoarelor şi scoarţelor la Secţia de Etnografie a Muzeului Olteniei şi
urmărind timp de cinci ani modificările din suprafeţele plane ale exponatelor, apărute datorită tensiunilor din firele
de urzeală provocate de propria lor greutate, considerăm ca metodă de combatere a acestor deformări plastice
dublarea pe dos w un t:aroiaj de fire prinse de urzeala pieselor într-unul din modurile t:e va fi desnis mai jos.
Deformaţiile enumerate în prima pa11e a lucrării le exemplificăm prin fotografiile realizate în expoziţia de bază
a secţiei (vezi planşa 1).
Etalarea pe verticală în lungul firului de urzeală cu cusătura dublării în acelaşi sens
!;=lungimea firului de dublură de la un punct deprindere la altul pe verticală.
u;=lungimea firului de urzeală de la un punct deprindere a dublurii la altul pe verticală.

Lânurile au
Deformaţia

:

i

r

1

G
1
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T1=Tn+T1u
GI=TI
Gi=mlg+mug=( m1+m 11 )g
TI=TII
G 1=T 11 =m 1g
Generalizând
~

T;= G = Mg =

i=l

~

m;g

i=l

unde M este masa totală a covorului
Etalare pe verticală în lungul firului de

urzeală

cu

cusătura

de dublare la un unghi de 45

faţă

de

orizontală

i
1

i
1

~------+---"----'<........0..___ _~

-->

-->

ICI= 171

G=T
··>

-->

G = mg=T

-·>

T = T 1+ T 2
T 1 = Tcosa
T 2 = Tsina
T 2 = T 2 ( t:os 2a + sin 2a ) + 2T 2cosasinacos2a
ws 2a + sin 2a = 1
a = 45"; cos2a = O => T 2 = T 2
T 1 = mgt:os45" = 0.7 mg T 2 = mgsin45" = 0.7 mg
Generalizând
Il

~
i=l

T;

= m;g

Tensiunea care acţionează în firele de dublare în acest sistem de caroiaj este mai mică cu 30% faţă de
tensiunea din dublarea cu cusătura în sensul urzelii.
În acest caz de dublare se poate utiliza un fir cu secţiune mai mică, creşterea masei ansamblului covor-dublura
fiind neglijabilă, şi în acelaşi timp se reduc deformaţiile în plan vertical ale covorului, datorită reţelei formate de
firele de dublare.

A THEORETICAL AND PRACTICAL STUDY
OF DEFORMA TIONS VERTICALLY APPEARED IN THE CARPET'S W ARP
Most of material.1·, s1tch as textile ji/n·es, are elastically 1 plastic materials
characteriz.ed by the fact tlwt weiKht produce.\· also irreversible plastic and reversihle
elastic deformations.
As a metlwd of plastic defornwtions control that are settlecl down because of
tensions in warp fibres of objects, vertically exposed on the permanent exhibition of
Oltenia Mu.1·ewn. we propose a distribution of the objects backside in square sectors.
Studyinx this way rif· distribution - parallel to warp fibre.\· and under an angle (~f 45
degrees, we arrived at the conclu.1·ion that tension is 30% less in the l'econd modality.
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Dr. Gheorehe Iordache
16 iulie 1943-22 noiembrie 1999
A trecut în nefiinţă o personalitate marcantă a etnografiei şi a ştiinţei româneşti.
el lumea este mai mică şi mai săracă.
Viaţa şi opera lui Gheorghe Iordache stau sub semnul rigorii, rigoare pe care şi-a impus-o sieşi, dar şi celor din
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raţionale şi pătrunzătoare.

Gheorghe Iordache trece în lumea celor drepţi doar cu trupul şi sufletul. Spiritul său riguros rămâne viu încă în
miile de pagini docte şi în regretul celor care I-au cunoscut, apreciat şi iubit, ca luare aminte pentru destinul exemplar
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S-a născut la 16 iulie 1943, în comuna Roşiile, Vâlcea.
A absolvit cu rezultate excepţionale Liceul "Alexandru Lahovari" din Râmnicu Vâlcea şi Facultatea de Filologie
din cadrul Universităţii "Babeş-Bolyai din Cluj-napoca (promoţia 1966). Din anul absolvirii devine cercetător ştiinţific
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pe care, ulterior, o publică cu titlul ,.Mărturii etno-lingvistice despre vechimea meseriilor populare rom~ineşti".
Într-o viaţă curmată prematur, Gheorghe Iordache a conceput şi finalizat lucrări de ' probi"'te ştiinţifică
peremptorie.
Cele patru volume "Ocupaţii tradiţionale pe teritoriul României. Studiu etnologic" (apărute în edituri de prestigiu,
în anii 1985, 1986, 1996) stau mărturie asupra capacităţi lor profesionale, ştiinţifice ale ilustrului etnolog. Lucrarea a
fost premiată de Academia Română în anul 1998.
În anul 1994, publică la Editura Dacia volumul de eseuri etnologice "Românul între ideal şi compromis" care ne
relevă, dincolo de omul de ştiinţă, un spirit analitic, o minte !ucidă şi critică, un împătimit al culturii şi. nu în ultimul
rând, marea dragiste pentru spiritualitatea tradiţională, pentru valorile culturii române.
În lumea celor liniştiţi şi drepţi Gheorghe Iordache va fi împăcat.
Dumnezeu să-I aibă în pază!
Redacţia

166
https://biblioteca-digitala.ro

SUMAR
ETNOGRAFIE, ETNOLOGIE, FOLCLOR
Enache
Viziunea tradiţională românească asupra lumii
Romanian traditional vision of the world 1 5
Instrumente muzicale tradiţionale in Oltenia
Viorica Tătulea
Traditional musica/ instruments in Oltenia 1 32
Olăritul tradiţional românesc. Perspectivă istorică.
Roxana Iordache
Romanian traditional pottery of Oltenia historica/ perspective 1 61
Colindatul in Ţara Loviştei
Cornel Bălosu
The carol- singing in the region of Loviştea 1 80
Recuzita obiceiurilor din ciclul familial şi calendaristic
Paul Teodor Pleşa
The custom arsenal of family and the calendar cyc/e 1 100
Valenţe etno/ogice ale salciei in Oltenia
Georgeta Niţu
Ethno/ogical valences of the willow tree in Oltenia /1 05
Vii şi livezi in Vâlcea de altădată (sec XIV-XIX)
Eugen Deca
Vineyards and· orchards from
the old region of Vâlcea (XIV-XIX centuries) 1 108
Icoanele de la Grămeşti
Ioana Ene
/cons from Grămeşti 1 11 O
Some considerations on the ethical issues in folkloristic today /114
Sabina lspas
Pentru o etnologie a urban ului
Nicolae Panea
For an urban ethnology 1 121
Oral poetics and oral epic research in context 1 127
Aaron Tate
The formation of identities in-between the "two Europes": a romanian
Mihai Fifor
case /136
Alexandru Ofrim
Mentalităţi şi atitudini religioase ale saşilor şi maghiarilor faţă de preoţii
români transilvăneni (secolele XVIII-XIX)
Religious outlooks and attitudes of Magyars and Saxons towards Romanian
priests living in Transylvania (the XVJJJih- the XJ)(Ih centuries) /141
****
Recomandări UNESCO pentru ocrotirea cuturii tradiţionale şi a folclorului
UNESCO recommandations for protection of traditional cu/ture and
folklore 1 146
Ştefan

CONSERVARE, RESTAURARE
Siminică Băluş,

Oana Şerban,
Constantin Şerban

•
Oana Şerban,
Constantin Şerban
lrinela Firan,
Alina Gărău

lrinela Firan,
Alina Gărău,
Oana Şerban

Adsorbţia

- fenomen complex in tratamente/a chimice curative la
bunurile culturale din lemn
The adsorbtion - complex phenomenon in chemica/ treatments of
wooden cultural materials 1 150

Smectic layering at the free surface of isotropic liquid crystals in
the pre-smectic temperatura region characterized by el/ipsometry /154
Fenomene fizica-chimice ce apar in timpul curăţirilor
chimice ale fibrelor de lână.
Chemica/-phisic phenomena appeared in the same time with chemica/
cleaning of woo/ fibres 1 158

Studiul teoretic şi practic al deformaţiilor ce apar in urzeala scoarţelor
expuse pe verticală. Metode practice de combatere a acestor deformaţii.
Theoretical and practica/ study of deformations appeared
in vertical carpets warp /161

https://biblioteca-digitala.ro

Redactor: Cornel Bălosu
Tehnoredactare computerizată: AdiSAN
Bun de tipar: noiembrie 1999; Apărut: decembrie 1999
Format: 8/61 x 86; Coli de tipar: 20,5; Comanda nr. 27/1999
Pregătire
Tipărit

pentru offset: Editura Aius Craiova
la Imprimeria Karma & Petrescu şi ROM TPT
Tel: 051-196136; 152025

https://biblioteca-digitala.ro

ISBN 973-9251-58-7

https://biblioteca-digitala.ro

