III. E T NOGR AFIE

LOCUL SPECIFICULUI VRlNCEAN !N CULTURA
POPULARA ROMANEASCA
ION CHERCI U

Fără a mai ino;ista asupra cond i ţii l or specifice de viuţă social-econo
mice atît de cunoscute în mrn a cerce tări l or făcute de Şcoala sociologică
de la Bucu rE'5ti în timpul 5i dup:1 c a mp an i i l e de la Nereju, a s it u�,ei
geografice de "triplcx confinium"' românesc, precum �i a faptulu i că în
esenţă Vrancea are la buză acel eaş i note comune, g ener<ll româneşti ca şi
celelalt e "ţăd" ( H a ţeg ul , Ţara B î rsei , Cîmpulungul etc.), intensa viaţă
comună în cadrul a ceea ce s-a d o ved it a fi com pl ex u l teritO'rial vrîncean
a cre at elemente de cultură materială şi spirituală cu accente pli ne de
originalitate sau a m en ţi nu t , pînă în plin secol XX, a'ipecte disp(irute de
mult din alte regiuni ale ţării.
Privtă ca zonă etnografică, Vrancea ne apare ca una din cele mai
unitare si mai bine individualizate nu numai în cadrul zonei exterioare
a Carpaţi lor- de curbură unde practic a cope ră o suprafaţă care depă ş e şte
cu mult limitele com ple xu l u i teritorial vrîncean, ci şi în complt!xul ge
n e ral al culturii po pul are româneşti.
În domeniul arhitecuturii populare, de pildă, Ţara Vrancei se dove
deşte a fi păstrat elemente arhaice, întîlnite în foarte pu ţine zone aflate
în cuprinsul ariei geografice locuite de poporul român, într-o interpre
t are plină de originalitate. Dacă tehnica
de constru i re
a caselor din
bîrn e rotunde, nefin isate, şi a anexelor este cea mai mai veche, denu�
mi t ă în l i t eratura ele speciali tate "Blockbau" - plan imetria ne relevă
existenţa casei cu că mară, denumită "căsoaie", alături de tipul genera l
r()mânesc al ca se i cu tindă. Iniţial a v î nd o destinaţie specifică, de că
mară numai, aşa cum ne arată căsoaia aflată în M uze u l satului şi de
artă populari'1 din Bucureşti, ea devine o construcţie cu un rol bi ne de
_terminat în cadrul gospodăriei tradiţionale vrîncene, at unci cînd două
generaţii vor trăi in aceeaşi unitate economică a gospodăriei ţă răneşti.
Nu mai puţin inter esan t ă este arh i t ect u r a interiorului casei tradiţi
onale vrîncene. Dispunerea v etrc i libere, considerată a fi cea mai arha
ică instalaţie de încă lzire şi preparare a hranei ; este unică în întregul
spaţiu ro m â n es c, amplasarea ei către centrul încăperii de locu it amin�
tind de vechile adăposturi pastorale. De asemt!nea, aranjarea int�riorului
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prin dispunerea textilelor din lînă, in şi bumbac în frize succesive este spe
cifică numai casei vrincene, conferind spaţiului de locuit o permanentă
notă sărbătorească.
Dacă din punctul de vedere al planului, bisericile de lemn din Ţara
V1·ancei îşi găsesc corespondenţe în cele mai vechi arii de cultură ro
mânească (Haţeg, Argeş, Bucovina etc.), existenţa tipului cu o sin
gură navă cu absida altarului nedecroşată, amintind C:e casa ţărănească
plasează arhitectura populară de cult din Vrancea într-un loc cu totul
aparte în evoluţia generală a arhitecturii tradiţionale româneşti din sec.
al XVIII-lea, atît de sensibilă la noul limbaj al barocului (monumentele
din Valea Sării şi Priaca).
Tot în domeniul prelucrării artistice a lemnului , menţionăm piro
gravura specifică a Nerejului - unul din cele mai importante centre de
degărie din România, datorită vecinătăţii Vrancei cu marile podgorii ale
Odobeştiului, Panciului şi Coteştilor - şi care a făcut obiectul unor ample
studii de tehnică, ornamentică şi dispunere a decorului, precum şi arta
crestării tiparelor de caş care formează unul dintre cele mai interesante
capitole de artă populară românească. De formă circulară, (tiparul ro
tund), dreptunghiulară sau antropomorfă (păpuşile), tiparele vrîcene s-au
dovedit a fi depozitarele unor ornam�nte ş i simboluri de vîrstă m ilenară,
cu rosturi şi �emnificaţii profunde, care aduc în lumea secolului XX, a
dierea stranie a unei mentalităţi complexe arhaice, ce nu a putut să
supravieţuiască decît pe pămîntul unor oameni care nu şi-au părăsit
vetrele niciodată.
Aceleaşi observaţii sînt valabile şi într-un alt domeniu al eulturii
populare vrîncene, şi anume acela al măştilor de pri vegh i , din lemn şi
blană şi a obiceiurilor legate de ele. Cerc-etările pe plan general euro
pean şi din alte spaţii geografice socotesc problematica mă)tilor ca fiind
domeniul cel m ai vechi, cel mai relevant al ori ci'i re i culturi populare.
In ţara noastră obiceiurile de priveghi şi măştile din Vrancea care fac
parte din recuzita obligatorie a "unche�ilor" la dansul "Chipăruşului",
precum şi alte scene cu caracter de teatru popular, s-au impm pentru
prima dată atenţiei sp<>cialiştilor ca un capitol distinct al culturii popu
lare româneşti, odată cu monografia consacrată Nerejului , (în urma cer
cetărilor efectuate m;upra obiceiurilor în cadrul echipelor complexe de
studenţi de eătre C Brăiloiu şi a studiului mă5tilor de la Bîrseşti Topeşti făcută de prof. M. Pop. Pe plan estetic, cele mai reuşite par
a fi cele confecţionate din lemn - doage de cofe, scafe et c - unele
măşti de uncheş fiind reuşite piese de artă grotească.
In zi lele noastre, absente I a priveghi , măştile formează elementeul
indispensabil al vestitelor alaiuri de Anul Nou din s ::� tel e de pe Valea
7..ăbalei ş i domeniu de creaţie a unor meşteri iscusiţi, între care este
suficient să amintim de Pavel Terţiu din Nereju.
Portul popular din Vrancea rămîne însă un capitol cu totul aparte
în cadrul civilizaţiei satului din România.
Incadrat din punct de vedere tipoldgic în aria mai largă a eonw
mului cu fotă (numită în zonă catrinţă) la femeie, şi cel cu iţari lungi
.
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·îqcreti.ti şi. .. CU' :căma şă i c;lreaptă lc,a . bărb_aţi . . �.por tul pppul�r di n •Ţ<1ra
v��nce.i.; : Pă.�tr.ea� el�mellte. şL l:ltit udiri.i ,d�. origine. indepjJ.r-��d, Dţlre · /lll
p!�.părut� de, 01u1t din restul .zonelq_r; c:!tnog:rafice ale ��ri.
�ănJaşa :Jemeiască; .increţită l a gi t (de tip daoic),: · c u pri nd e 'in :. Eif1U"a
Upl.lrilor general cunoscute (cu altiţă sau cu mineca din gît); aămaşoa
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-:mînecă răsucită,. al cărei ,croi im presionant, solemn ş i im punăt0r în
acelaşi timp i1 · :făcut ..ca să fie âdoptată,.în sec. X VI......X VII în costutn�l
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de curte din Ţările române. Dispărută din Argeş, F'ăgărş �i 'fara B irsC'i,
ea u supravieţuit în Vrancea, un de s-a purtat
efectiv pină prin anii
1 890, cînd a putut f.i surprinsă în zonă şi reprezentatâ pr!n tîteva exem
plare - singurele care au rămas pînă astăzi -' îtl prima colecţie de
"artă naţională" românească a lui Al. T:zigara Samurcaş.
Fata - catrinţă .,...- , neagră sa u aleasă păs trează la dispunerea ei
cor:p, o cută sau două, .aşa CLlm apare şi la femeile d ace · de pe m o nu m en
tul roman Tropaeum Traian de l a Adamclissi (Dobrogea). De remarcat
ş• faptul că t radi ti on al a găteală u capului. cu
ştergar din mătase sau
bumbac, era făcută pe pieptănătură cu coarne şi fruntar din in sau
cînepă, d upă cum l?i portul ..de către femei a pieptarului înfundat, con
stituie pentru - z�na extracarp atică o no tă singulară.
ln portul bărbătes c, existenţa căciulii rotunde, a iţaril<J r fă t'ă ·faţă,
cu clini , - foarte lungi şi încreţ i ţi -, a c urelelo r bătute în ţ i n te de
cositor şi a glugii cu ornament specific numai Vrancei, de forma un ui
cîrlig, individualizează o dată în plus costumul vrincean.
L[lsînd la o parte elementele morfolog i ce de o valoare istorică şi
documentară de excepţie, ale portului pop ul ar din Vrancea, menţionăm că
el reprezintă şi un capi tol distinct de artă populară românească .
Fără a intra în detalii, predilecţia broderiei din Vrancea pentru cu
loarea de arg int şi aur a firului metalic şi a bcteli i: numită ..t el " , a dus
la roolizarea unui efect co]'pris ti c remarcabm , deei<;ebit de ceeu ce se
cu noaş te în restul zonelor etnografice d in ţ ară şi pl as in t costumul vrîn
cean în rindul celor mai desăvîrşite cr ea ţi i din patri mon iul cost umului
şi artei populare româneşti.
Nu put em încheia aC€st capitol fără o succintă analiză a folcl orului
literar şi muzical, unde Ţara Vrancei a adus contributii majore la te
zaurul cul t uri i noastre populare.
Chiar dacă i s-a contestat multă vreme, în f ocul polemkilor din tre
specialişti, primatul cristalizării ca baladă în Vrancea , varianta vrîn
ceană a "Mioriţei" aşa cum ne-o înfăţi şează colecţia de poezii populure
a lui V. A l ecs andri a rămas pînă astăzi drept ,. clasică " . Cercetările ul
terioare ale lui I. Di a conu care prezintă în "Ţi nu tul Vrancei" un ade
vărat "corpus" al varianteloc vrîncene ale Mioriţei au stabilit defini tiv
adevărul potri vit căruia zona Vrancei a fost catalizatorul celei m ai fru
moase balade popular e româneşti . De ase men � a . variantele muzicale, cîn
tate la fl u i&r sau caval, întrec în frumuseţe tot ceea ce s-a putut afl a
pîni acum In restul ţării noastra.
·
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Pe lîngă Mioriţa, "Cîntecul gerului" avind la bază vechi perSOinifF
cări naturale şi ecouri din realitatea războaielor ruso-turco-austrieee din
sec. al XVIII-lea, reprezintă o altă capodoperă a genului epic din poezia
populară, după cum oraţia de nuntă din Vrancea, numită "col�şie"
conţine una din cele mai frumoase şi ma i gingaşe alegorii din poezia de
nuntă din cîte se cunosc în culegerile de poezie popuiară din România
şi din restul ariilor de cultură populară de pe continentUl nostru.
LA PLACE DE LA SP�CIFICITI: DU PAYS DE VRANCEA DANS
LA CUL TURE POPULAIRE ROUMAINE
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