DATE ETNOGRA FICE, I STORICE ŞI DE PATRIMON I U CULTURAL
ÎNTR-UN RECENSĂMÂNT DIN ANUi_, 1 859
Oti 1 i a Gherghe
O categoric de izvoare folosite în cercetarea etnografică o constituie şi documentele scrise,

cu conţinut etnografic, datând din epocile feudală, modernă şi contemporană.

Domeniile în care i nvestigaţia etnografică a evoluţiei culturi"i materiale şi spirituale a

poporului nostru se poate sprij ini şi completa în mărturii din documentel e de arhivă, sunt foai1e
variate. Astfel, pe lăngă urbari i, conscripţi i , registre de dij me, acte ale bresle l or etc . pentru
cercetarea etnografică un important izvor de cunoaştere a traiului, obiceiuri lor, tradiţi ilor populare îl

constituie şi aşezăm intele domneşti, poruncile date de domnitori pentru reglementerea anumitor
norme de viaţă, actel e visti eri ei care cuprind hotărâri referitoare la muncile curen te, la obi ceiuri
vec h i , l a practicarea anumitor îndeletniciri în diferite zone. apoi raporturi l e consulare , regi stre l e de

vamă, testamentele, fo i l e de zestre, actele de danie, etc. 1

D intre documentele s cri se o importanţă deosebită o au stat istici l e realizate în secolul trecut
pentru studierea unor probleme etno-demografice şi i storice.
Există de asemenea documente de arhivă al căror conţinut se caracterizează printr-o

di versi tate de infonn aţi i etnografice şi care se dovedesc a fi uti le pentru cunoaşterea unor aspecte
caracteristice de trai şi cultură ale populaţiei din zona !a care se referă.

Un document asemănător pe care îl prezentăm în continuare, 'este şi
membrii ai comisiilor de recensiune" din

c o l ecţia "Alexandru ş i

A ristia ' Aman"

Circ u la ra către D-lor
3 decembrie 1 8 59, Bucureşti, document tipărit, aflat în

din

cadrul

Muzeului

O ltenie i .

"

Chestionarul

cuprinde

observaţii de natură etnografică şi ist01ică. izvorâte mai întâi de toate, din necesi tatea de a cunoaşte

v i aţa, condiţi i l e de trai , firea, obiceiuri l e şi deprinderi l e români lor, precum ş i dorinţa de a descoperi

bunuri culturale care vor fi apoi achiziţionate pentru Muzeul Naţional. "Acum a venit vremea preciza revista <<Muzeul Naţional>> din anul

1 83 7 � să întoarcem privirea noastră şi înapoi ş i să ne

întrebăm mai cu dinadinsul cine suntem, de unde ne tragem, cu ce s-au însemnat veacuri le trecute,

cine a întemeiat acest stat, la ce prefaceri a fost supus".
Având posi bi li tatea să intre în legătură directă cu diverse persoane de la sate în timpul
recensământului se sol i c ita culegerea de i nfomrnţii referitoare la traiul şi cultura poporului român.
"Călătorind prin cercul care vă este dat de a-l recenza, şi intrând în colibe, case şi palatele diferitelor
sate şi oraşe, aveţi ocaziunea foarte frumoasă (pot z i ce unică în felul său) - preciza circul ara - de

a

studia poporul acesteia aco l o sub mai multe puncte de vedere. Pe lângă ştii nţe l e ce adunaţi confonn
chestiun ilor arătate prin tab e l ul de recensiune, vi se vor descoperi multe împrejurări ale vieţii
poporului nostru, pe care a le însemna nu numai că va

publicu întreg"2.

fi D - voastră plăcute, dar şi instructiv pentru

Trebuiau consemnate informaţii ca: în privinţa populaţiei; în privinţa agriculturii ; observaţii

asupra meseriaşilor şi negustorilor din acele locuri ; despre m etal e; ştiinţe istorice, tradiţii .

Însemnări l e referitoare la populaţie trebuiau s ă cuprindă date despre : "ce mărime sunt

oamenii în acea plasă sau oraş (maj oritatea); pe unde se află mulţi cu părul galben bălan ş i cu ochii

albaştri, căci acestea arată c ă originea lor este din altă viaţă de oameni; despre modul nutreţului (ce
mănâncă după obicei ) ; despre p oziţia femeii faţă cu b ărbatul , tratamentele e i ; de asemenea întrebaţi

despre adunările bătrâni lor la petreceri, ale tinerilor - obiceiuri l e curioase la asemenea ocazi i , sau

orice alte obiceiuri rare". Observăm, aşadar, necesitatea culegerii materialelor de cul tură populară în
scopul de a descoperi noi mărturii despre trecutul poporului nostru.

Referitor la practicarea agriculturi i , conform chesti onarului, trebui au consemnate date

despre :

"Obiceiuri extraordinare În lucrarea pământului.

Când se scoală dimineaţa la lucru? Când

se duc la muncă ? Când se întorc ? Ce poartă femeia la lucru pe câmp ? Mărimea vite lor şi modul

îngrij irii lor. Dacă se îmbracă oamenii cu veşminte făcute din casă; ce veşminte cumpără bărbaţii şi
1 Ion Vlăduţiu, Etnografia românească, Bucureşti, 1 973 , p. 4 1 .
2 Colecţia Muzeului Olteniei, inv. 1 4 .44 1 .
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femeik

de la negustori ? Au grădini cu arbori de poam e ; au legume? Ce îmbunătăţiri ar fi de dorit ?

U nelte fo losite în gospodărie etc. "

De asemenea urmau să se facă observaţii as upra meseriaşilor

şi

negustorilor din zonele

recenzate: "Ce meserii mai numeroase sunt în alte p ărţi ; dacă este vre-o meserie în a cărei lucrare
sunt vestiţi ? Aveţi privigere a însemna cum exp loatează străinii pe locuitorii ţărani. Ce piedici
întâmpină meseri i l e şi comerţul ? "

Nu erau u i tate nici bogăţiile subsolul u i : " Despre metale, dacă se aude că se afl ă pe acolo aur,

argint, aramă, p lumb, argint viu, marmoră, cărbun i' de piatră, pucioasă, var şi alte asemcnea;ce
încercări s-au făcut şi cu ce rezultat", date necesare cunoaşterii zonei respective urmau să fie

consemnate .

O importanţă deosebită se acorda ştiinţelor istori ce, tradiţii (istorii) unde printre altele

trebuiau notate poezi i l e popul are, cântăreţi popu l ari vestiţi , legende despre vreo peşteră, munte,
stâncă sau lac. "Însemnaţi monumentele naţi onale şi locurile unde se zice că mai demult s-ar fi
întâmplat ceva in teresant pentru i storie, preciza documentu l , şi arătaţi ce cred locui torii despre acele
monumente şi locuri".
Încă din acea perioadă de pionerat a muzeelor se atrăgea' atenţia asupra pericolului treceri i
peste hotare a pieselor cu valoare artistică şi documentară deosebită c h i l imuri vechi, costume

ţărăneşti, anne, icoane, monede vechi, Muzeului Naţional revenindu-i menirea de a salva şi păstra
tot ce era voloros din creaţia materiala şi spirituală a poporului român.
"Întrebaţi dacă careva din locuitorii din sat - subl ini a documen tul - au b an i , pi etre scobite

sau alte scule din vechime (de la păgâni cum zic ei) strângeţi le prin cumpărare dacă nu vă cer mult,

pentru că le strâng j i dovii care cutreeră zilnic prin satele noastre "fără câini" şi momesc pe ţăranii

care au ceva obiecte vechi precum chili muri vech i , costume ţărăneşti, arme, scu le, monede, icoane,

spre a le schimba cu nimicuri de p l umb sau alamă fabricate de ei, sau o ferindu- le preţuri de
batj ocură ca apoi să l e vândă la muzeel e străine, pe când muzeul nostru naţional este foarte sărac,

deşi ţara noastră e cea mai avută în antichităţi şi de la noi s-au înavuţit toate muzeele străine. Prin

comerţul acesta se împrăştie astfe l întreaga comoară a sufletului românesc".
Pentru obiectel e care nu puteau fi cumpărate se solicită întocmirea unei fişe care să

cuprindă: numele proprietarului; locuinţa lui ; descrierea obiectului; suma solicitată; l i stă care
trebuia înaintată lui
Muzeul Naţional.

D.

P. Marţianu care va mij loci cercetarea acelui obiect şi cumpărarea lui pentru

"Pentru adunarea acestor date - preciza documentul - vorbiţi mai cu seamă cu cei bătrâni de

pe l a sate şi mânăstiri, căci ei sunt care dacă nu au păţit, cel puţin au auzit multe. Descrierea să fie
presărată de anecdote sau proverbe locale, sau alte i ncidente glumeţe".
Această Circulară l ansată l a Bucureşti în anul

1 859

este un adevărat program de culegere al

obiceiurilor ş i datinilor româneşti, de cunoaştere a vieţii materiale şi spirituale a poporului român,
este în acelaşi timp, un ape l adresat locuitori lor pentru a contribui cu obiecte de interes etnografic şi

i storic la îmbogăţirea patrimon iului naţional.

Importanţa acestui document constă, p e de o parte, l a trezirea i nteresului pentru cultura

populară la un mare număr d e intelectuali (învăţători, preoţi), iar pe de altă parte, acela al valorii
ştiinţi fice a materi alelor ce se vor afla cuprinse în răspunsurile trimise în această c ircu l ară.

În a doua j um ătate a secolului al XIX-iea au fost elaborate chestionare etnografice şi istorice

c are au avut un rol i mp ortant în cunoaşterea culturii materiale şi spirituale a poporului român ,
contribuind astfel prin datel e fumizate la realizarea primelor monografii de sate sau chiar de oraşe.

Summary

The fol lowing document "A circular adressed to the members of the recession commi ttes"

from December the

3 rd 1 859,

comprises ethnograph ical and hi storical observati ons bom out of the

necessity of fi ndin g out more about l i fe, the way of l i ving, the Romanians c ustoms and habits.

This circular is a call adressed to al ! the inhabi tants to contribute with different historical

and ethnographical o bj ects to the enrichement of the national patrimony.
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